
Knelpunten voor deelnemers van Stages in Zuid 2012-2013  
  
1. Onvoldoende invulling aan wettelijke inspanningsverplichting. 
De opleidingen hebben een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor het vinden van een 
passende stageplek en de voortgang te bewaken. In het toezichtkader bve 2012, aspect 1.9 
staat dit als volgt vermeld: De opleiding bereidt de studenten en leerbedrijven voldoende voor 
op de beroepspraktijkvorming, zorgt voor een passende plaatsing en werkinhoud, maakt 
voldoende afspraken met het leerbedrijf over hun begeleiding, volgt en bewaakt de uitvoering 
van de afspraken en zorgt voor reflectie op de leerervaringen. 
 
De school heeft dus een inspanningsverplichting, ook als het gaat om het vinden van een 
(vervangende) stageplek. (De opleiding draagt zorg voor het vinden van een bpv-plaats, 
artikel 1.9.2). Dit is geformaliseerd in de onderwijsovereenkomst. In de praktijk van Stages in 
Zuid zagen we dat opleidingen hier onvoldoende invulling aan gaven. De leerling werd 
eindverantwoordelijke om zorg te dragen voor een passende bpv-plek in plaats van de 
opleiding. Als dit een leerling niet lukte, dan was er het risico dat hij/zij uitgeschreven zou 
worden (zie punt 3.2.6.). 
 
2. Leerlingen beginnen te laat met stages 
Het overgrote gedeelte van deelnemers van Stages in Zuid is te laat begonnen met hun stage. 
Gemiddeld waren jongeren al 1½ maand (verkeerd) aan het zoeken voordat ze door Stages in 
Zuid aan een stageplek werden geholpen. In een flink aantal gevallen was dit nadat zij op een 
eerdere stageplek al waren uitgevallen. Dit zorgt voor veel persoonlijke stress en is destructief 
voor het zelfvertrouwen. Praktisch is het risico op studievertraging groot, waardoor er nieuwe 
problemen ontstaan: geen mogelijkheid tot doorstroming naar vervolgonderwijs, financiële 
problemen of uitval tijdens de opleiding.  
 
3. Leerlingen ervaren onvoldoende ondersteuning bij het zoekproces  
In tegenstelling tot andere steden waar leerlingen vaak een keuze kunnen maken uit een aantal 
plekken welke door de school worden voorgedragen, hebben de meeste opleidingen in 
Amsterdam het beleid dat een leerling zelf een plek moet vinden.  
Net als vorig jaar, hebben de deelnemers aan dit project onvoldoende begeleiding ervaren bij 
het vinden van een passende stageplek. Deelnemers aan Stages in Zuid hadden eerst zelf 
gezocht, maar wisten niet waar en hoe ze moesten beginnen. Ongeorganiseerde sollicitatie via 
de website www.stagemarkt.nl levert veelal afwijzingen op. Bedrijven krijgen vele reacties. 
Zeker in situaties waarbij leerlingen 'een smet' hebben (eerder uitgevallen, extra 
zorgproblematiek), kiezen bedrijven sneller voor een andere leerling.  
De praktijk wijst uit dat door de interventie van Stages in Zuid deze leerlingen wel ergens 
konden beginnen.  
 
4. De afstemming (relatiebeheer) tussen scholen en leerwerkbedrijven kan beter 
In het afgelopen jaar gaven een aantal contacten van Stages in Zuid aan de voorkeur te gaven 
aan leerlingen uit ROC-opleidingen uit andere steden, in plaats van ROC TOP en/of ROCvA. 
De redenen die genoemd werden hadden te maken met de begeleiding en voorbereiding ten 
aanzien van de stage.  
De ervaring van Stages in Zuid is dat voor sommige bedrijven de opdrachten vanuit school 
niet duidelijk zijn. Zij missen bovendien tussentijds contact en afstemming. Het risico is 
aanwezig dat bedrijven hierdoor afhaken en/of dat leerlingen uitvallen of verdere (zorg) 
problemen krijgen en dat dat niet opgemerkt wordt. Bedrijven die een negatieve ervaring 
hebben met een leerling (en hierover onvoldoende kunnen communiceren met school en 



kenniscentra) zullen sneller besluiten om zich niet meer beschikbaar te stellen als 
leerwerkbedrijf.  
 
5. De afstemming tussen kenniscentra en scholen kan beter 
Zowel scholen als kenniscentra hebben een verplichting om elkaar te informeren over de 
vraag en het aanbod van (slechte) leerwerkbedrijven. Stages in Zuid zag situaties waarbij een 
leerling, ondanks negatieve signalen over een bedrijf, toch bij dit bedrijf stage ging lopen. Als 
er toch een tekort is aan (goede) plekken of als er andere problemen zijn, moet de school dit 
actief melden aan het kenniscentrum, echter daar was geen sprake was. 
Wat verder opvalt, is dat scholen, in de ogen van Stages in Zuid, meer gebruik kunnen maken 
van de kennis en expertise die de kenniscentra hebben over de praktijk van het beroepsveld. 
De aansluiting tussen schoolonderwijs en praktijkonderwijs kan hierdoor beter; 
docenten/mentoren kunnen leerlingen beter voorbereiden op wat ze kunnen verwachten.  
 
6. Er is sprake van (dreiging met) uitschrijving als leerlingen geen stageplek kunnen vinden.  
Tijdens Stages in Zuid 2012-2013 hadden minstens 9 leerlingen te maken met dreiging van 
uitschrijving. Zij ontvingen brieven van de ROC's waarin stond aangegeven dat zij 
uitgeschreven zouden worden als ze niet voor een bepaalde datum een stageplek hadden 
gevonden. Vraag is of dit het gewenste effect heeft (bij de doelgroep van Stages in Zuid werkt 
het vaak averechts). De kans bestaat verder dat deze kwetsbare leerlingen geen diploma halen. 
Maatschappelijk gezien, binnen de context van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten 
en jeugdwerkloosheid, is dit een ongewenste situatie.  
 
7. Leerlingen weten niet hoe ze klachten kunnen indienen en ervaren geen onafhankelijke 
positie. 
Een aantal deelnemers van Stages in Zuid hebben problemen gehad met de 
opleidingsorganisatie. Denk hierbij aan conflicten over al dan niet reeds gemaakte stage-uren, 
afspraken die eenzijdig op papier werden gezet en conflicten over uitschrijving. De praktijk 
leert dat leerlingen niet weten hoe zij waar bezwaar kunnen maken en wat hun rechten zijn. 
De regels hiervoor zijn ondoorzichtig, zeker voor leerlingen. Leerlingen hebben het gevoel 
geen eerlijke kans te hebben om bezwaar te maken. Dit wordt versterkt doordat zij hun 
klachten moeten indienen bij een persoon (ROC TOP) of instantie (ROCvA) die aan de 
onderwijsorganisatie verbonden is, terwijl de leerling het vertrouwen in de school kwijt is. 
 


