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Inleiding
Voor u ligt het beleidsstuk Uitstroom Antoon van Dijkschool. Hierin wordt
omschreven wat de visie is ten aanzien van de uitstroom van onze leerlingen en
de daarbij ingerichte trajecten binnen onze school. De uitwerking is in lijn met
onze missie en algemene visie. Het stuk is zo opgebouwd dat als eerste het
beleid rondom uitstroom in hoofdlijnen is uitgewerkt en daarna concreet in
opzet, organisatie, aanbod en afspraken. We evalueren jaarlijks onze aanpak en
zullen waar nodig dit beleidsstuk aanpassen en actueel houden.
De Antoon van Dijkschool staat gezamenlijk met medewerkers, ouders en
leerlingen voor onderwijs waarbij de leerling zich kan ontwikkelen tot een
authentiek persoon. Vanuit eigenheid en talent van de leerling, werken we aan
een toekomstperspectief waarbij welbevinden en zo zelfstandig mogelijk wonen,
werken en vrije tijd besteden uitgangspunten zijn.
Werken zien wij in de brede zin van het woord: onze leerlingen stromen uit naar
een voor hen betekenisvolle werkomgeving. Dit kan al dan niet met loonwaarde,
in een vorm van dagbesteding of in een vorm van arbeid. Wij zijn geslaagd in
onze missie wanneer we elke leerling, als vervolg op onderwijs, in een passende
(werk)omgeving hebben kunnen plaatsen.
Het VSO onderwijs is praktisch van aard. Onze leerlingen hebben een leerstijl die
goed passend is in praktijk-leren. Zij leren en ontwikkelen door het opdoen van
praktische ervaringen, door kijken en doen.
Bij instroom in het VSO wordt bepaald welk uitstroomprofiel voor een leerling
van toepassing is. Dit wordt beschreven in het OPP van elke leerling. We zijn
ambitieus bij het vaststellen van het uitstroomperspectief van de leerling. Wij
streven ernaar dat leerlingen een zo optimaal mogelijke ontplooiing en
zelfstandigheid bereiken. We werken hier opbrengstgericht naar toe.
Dit alles vraagt inzet, betrokkenheid en samenwerking tussen school, leerling en
ouders. Ons uitstroombeleid sluit daarbij aan op onze kernwaarden ‘eigen’,
‘samen’ en ‘groei’.
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Onze visie op uitstroom
Wij zijn geslaagd in onze missie wanneer de leerling bij het verlaten van de
school kan starten op een passende plek in een passende omgeving. Passend
betekent in dit geval passend bij de affiniteit, de capaciteit, de vaardigheden en
het talent van de leerling. Dit geldt voor zowel uitstroom naar dagbesteding,
naar beschut werk als ook naar arbeid.

Ambitie

We zijn ambitieus, we streven naar een zo hoog mogelijk niveau van uitstroom.
Het landelijk doelgroepenmodel voor VSO hanteren wij als uitgangspunt in het
vaststellen van de uitstroombestemming. Dit betekent dat we het als een
opdracht zien om leerlingen die dat aankunnen uit te laten stromen naar beschut
werk of arbeid.

Aanbod

Deze ambitie vraagt iets van het onderwijsaanbod, het uitstroomtraject, de
betrokkenheid van de leerling, ouders en externe partners en van de
begeleidingsaanpak van de leerling.
In het aanbod zoeken we naar een passende verhouding in de urenverdeling
voor de didactische vakken, de praktijkvakken en de diverse vormen van stage.
Onze leerlingen leren door te doen, te ervaren, te oefenen in de praktijk, veel te
herhalen en door te zien hoe een ander iets doet. Ze leren van elkaar, ze leren
door samen te werken en samen te leren. In het VSO zal hier nog meer dan in
het SO de nadruk op komen te liggen. De VSO-weekplanning is hierop
aangepast.
Het is onze opdracht de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een
toekomst waarin ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken en vrije tijd
kunnen invullen. Een goede voorbereiding op de toekomst vraagt om een
integraal aanbod. De didactische vakken staan niet los van de praktijkvakken en
het uitstroomtraject. Daar waar mogelijk maken we in de lessen in de klas de
koppeling met de praktijkvakken, de stages, de oriëntatie op de toekomst en de
werknemersvaardigheden.

Proces en begeleiding

De leerstijl van onze leerlingen heeft tot gevolg dat er voldoende tijd nodig is
voor elk uitstroomtraject. Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om te
leren van dingen die minder goed lukken en ze moeten dus meerdere ervaringen
op kunnen doen. Een goede monitoring van het proces en vastlegging hiervan is
van belang om, indien nodig, de juiste keuzes te kunnen maken voor aanpassing
en verbetering van de individuele trajecten van de leerling. Ook vraagt het
uitstroomtraject voldoende tijd om tot een gedegen onderbouwing te kunnen
komen in het geval dat we de uitstroombestemming zullen moeten aanpassen.
De start van elk uitstroomtraject is de leerling zelf. Daarmee is het in beeld
brengen van de affiniteiten, capaciteiten, vaardigheden, talenten en ambities
van de leerling van groot belang. We gaan met de leerlingen in gesprek en laten
hen meedenken en meebeslissen over hun toekomst. Omdat onze leerlingen niet
altijd een reëel toekomstperspectief ontwikkeld hebben geven we ze de
ondersteuning en de tijd om te komen tot voldoende zelfinzicht en
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reflectievermogen. We dagen de leerlingen ook uit eigen verantwoordelijkheid te
nemen in hun persoonlijke uitstroomtraject. Een optimale betrokkenheid en
samenwerking tussen de leerling, ouders, school, werkgever en of zorgaanbieder
is van belang voor het realiseren van een succesvol uitstroomtraject.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen voldoende tijd krijgen om te leren
en betrokken zijn bij hun eigen leerproces. In de begeleiding betekent dit ook
dat we meer afstand gaan nemen. We doen een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling. Dit vraagt om een
coachende begeleidingsaanpak. Op deze manier vergroten we het zelfinzicht en
het oplossend vermogen van de leerling.

Overdracht en nazorg

De overstap van de leerling naar de plek van uitstroom vraagt om een goede
overdracht en nazorg vanuit school. Een uitstroomtraject is pas echt geslaagd
wanneer we weten dat een leerling twee jaar na het verlaten van de school nog
steeds op een passende plek zit. Het volgen van de leerling na uitstroom biedt
ons ook belangrijke informatie voor de evaluatie van ons uitstroomtraject. Van
belang is immers dat dit traject is afgestemd op actuele ontwikkelingen in de
arbeidsmarkt en de wetgeving en dat we als school ten alle tijden voorbereid zijn
op de veranderingen hierin.
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Onze uitstroomtrajecten
Drie uitstroomtrajecten
Het merendeel van onze leerlingen zit in uitstroombestemming (UB) 2, 3 en 4.
De Antoon van Dijkschool kent drie uitstroomtrajecten. De leerlingen in
Uitstroombestemming 2 stromen uit naar Taakgerichte en activerende
dagbesteding, te realiseren in een daarbij passend uitstroomtraject. Het tweede
uitstroomtraject is gekoppeld aan uitstroombestemming 3 waarbij leerlingen
uitstromen naar Beschut Werk. Het laatste uitstroomtraject is uitgezet voor
leerlingen in uitstroombestemming 4 met een uitstroombestemming Arbeid. Alle
uitstroomtrajecten kennen een opbouw in praktijklessen en diverse
stagevormen.
Van de uitstroomtrajecten zijn folders ontwikkeld (bijlage 1).

Aanbod in basis- en uitstroomgroepen

In het VSO zitten de leerlingen 2 jaar in een Basisgroep en 3 jaar in een
Uitstroomgroep. In de basisgroepen is de verhouding didactische vakken en
praktijk anders dan in de uitstroomgroepen. Er wordt in de uitstroomfase meer
de nadruk gelegd op leren in de praktijk. Dit geldt voor beide
uitstroombestemmingen. In de uitstroomgroepen krijgt het traject nog meer een
individueel karakter doordat de leerling zowel intern als extern stage gaat lopen.
In de verschillende vormen van stage wordt er gewerkt aan doelen gericht op
werknemersvaardigheden. Een groot deel van deze doelen vindt overlap in de
doelen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en mondeling taal.
In een integratief aanbod wordt er dagelijks aan deze doelen gewerkt. Daar
waar nodig worden vaardigheden door training ingeoefend.
In de basisgroepen maken leerlingen kennis met alle praktijkvakken als verplicht
onderdeel van het onderwijsaanbod. In de uitstroomgroepen, waarin er meer
ruimte gecreëerd wordt voor stage wordt er rekening gehouden met de
voorkeuren van de leerlingen bij de planning van praktijkvakken. Middels
groepsstages maken leerlingen kennis met de diverse mogelijkheden van
arbeidssetting. In de uitstroomfase stemmen we de individuele stages zoveel
mogelijk af op de wensen en ambities van de leerling. De leerlingen worden
uitgedaagd mee te denken in hun eigen mogelijkheden.

Oriëntatie op de toekomst

De betrokkenheid van leerlingen en ouders bij het uitstroomtraject is van belang
om dit traject succesvol te kunnen afsluiten. Allereerst bieden we leerlingen een
zo breed mogelijke oriëntatie op de toekomst. Een eerste mogelijkheid hierin,
voor alle VSO-leerlingen, vindt plaats tijdens de terugkomdag van oudleerlingen. Ervaringen vanuit hun nieuwe werkplek worden door oud-leerlingen
gedeeld en dit biedt een divers beeld van de mogelijkheden die er allemaal zijn.
Een andere vorm van oriëntatie vindt plaats tijdens de WAS-dag, Werken als
Stagiaire. Leerlingen van meerdere VSO-scholen presenteren aan elkaar een
stageplek, waarbij o.a. de werkplek, de werkzaamheden en de benodigde
vaardigheden aan bod komen. Uitstroom-leerlingen met de UB 4 nemen deel
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aan deze WAS-dag. De dag eindigt met de uitreiking van een Stage-award voor
het beste stage-bedrijf van de deelnemende scholen.
Daarnaast organiseren we één keer per twee jaar een info-markt Zorg en
Arbeid. Ouders worden tijdens deze avond geïnformeerd over regelgeving (o.a.
wat betreft WAJONG, UWV, wilsbekwaamheid, etc.). Ook biedt deze avond
zorgaanbieders de kans om hun mogelijkheden voor dagbesteding te
presenteren.
Daarbij bieden de verschillende vormen van stage binnen allerlei branches en
vormen van dagbesteding een breed aanbod van mogelijkheden voor de
toekomst.
Tot slot hebben we voor de drie uitstroomtrajecten een folder beschikbaar
gesteld waarmee we ouders informeren over de belangrijkste aandachtspunten
in het traject uitstroom.

Samenwerking en betrokkenheid

Bij de start in de uitstroomgroep vindt er een gesprek plaats tussen ouders,
leerling, leerkracht en de arbeidstoeleider. Er vindt een eerste verkenning plaats
van de wensen en mogelijkheden van de leerling met betrekking tot zijn/haar
vastgestelde uitstroombestemming. Verwachtingen en mogelijkheden worden
met elkaar besproken.
Regelmatig vinden er met de leerlingen evaluatiegesprekken plaats. Leerlingen
worden hierin uitgedaagd te reflecteren op hun beroepshouding, op de gestelde
doelen en de bereikte resultaten, en om mee te denken over de vervolgstappen.
Om meer betrokkenheid van de leerling te creëren en om zicht te krijgen op hun
ontwikkelingen maakt de leerling gebruik van een stagemap. In deze stagemap
zijn de doelen opgenomen waaraan de leerling werkt. Bovendien wordt
vastgelegd hoe het werken aan deze doelen is verlopen. In ontwikkeling is een
portfolio waarin belangrijke leermomenten, succeservaringen, mooie prestaties
en certificaten worden vastgelegd.

Monitoring en vastlegging

Het uitstroomtraject vraagt om een goede monitoring. Elke fase vraagt om een
beslismoment waarin we vastleggen of en hoe we verder gaan. Dit zal gaan in
afstemming met alle betrokkenen (leerling, ouders, leerkracht, arbeidstoeleider
als ook de Commissie van Begeleiding). Behaalde resultaten worden besproken
en vastgelegd en de vervolgstappen worden bepaald. Om het uitstroomproces
goed in kaart te brengen én te kunnen monitoren is per uitstroomtraject een
progressiemeetlat ontwikkeld.
Het laatste schooljaar stellen wij een overdrachtsdocument op. Het document
geeft informatie met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte of
begeleidingsbehoefte van de leerling. Daarnaast geeft het aan welke resultaten
voor de verschillende vakgebieden zijn behaald. Doel hiervan is de overstap van
school naar werk zo soepel mogelijk te laten verlopen.
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De uitwerking van de uitstroomtrajecten
Binnen de VSO-afdeling organiseren we drie verschillende uitstroomtrajecten. De
opbouw van deze trajecten is weergegeven in het schema Uitstroom (bijlage 2).

Uitstroom taakgerichte en activerende dagbesteding

Leerlingen in uitstroombestemming 2 stromen uit naar taakgerichte en
activerende dagbesteding. Deze leerlingen volgen de praktijkvakken deels
binnen interne stage. Het aanbod is afgestemd op de doelen van de leerlijnen
Leren leren, Mens en maatschappij en Mens, natuur en techniek. De interne
stage is zodanig uitgewerkt dat we een setting nastreven die goed aansluit bij
een vorm van taakgerichte en activerende dagbesteding. Er wordt gezorgd voor
voldoende afwisseling in activiteiten en in ontspanning en inspanning. Leerlingen
werken aan kortdurende en afgebakende taken. De inrichting van het
stagelokaal is aangepast op de verschillende praktijktaken. De taken zijn gericht
op koken, wonen, schoonmaak, productie, beeldende vorming, tuin en dier. Er
wordt zoveel mogelijk met de eigen, vertrouwde leerkracht gewerkt en daar
waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van andere praktijklokalen of ruimtes.
Ter oriëntatie op hun toekomst doen de leerlingen ervaring op bij een LOL-stage
(groepsgericht). Deze leerlingen krijgen hierbij vanuit hun
ondersteuningsbehoefte de begeleiding die ze nodig hebben. Tot slot krijgt elke
leerling buiten de vertrouwdheid van school een externe stage, dit is de laatste
stap voordat de leerling uitstroomt. De leerlingen werken hierbij aan doelen
gericht op de werknemersvaardigheden.

Uitstroom beschut werk en arbeid

Leerlingen in uitstroombestemming 3 en 4 stromen uit naar beschut werk en
arbeid. De organisatie en het traject voor beide vormen van uitstroom is
verschillend, de doelen zijn aangepast op het niveau van de leerling.
De leerlingen werken aan de doelen van de leerlijn Mens en maatschappij en
Mens, natuur en techniek binnen de praktijkvakken Technische toepassingen,
Persoonlijke verzorging, Mobiliteit, Expressie, Voeding, Tuin, dier en plant en
Huishoudelijke taken. De leerlingen maken gebruik van meerdere praktijklokalen
en ruimtes. Daarnaast is er ook meer afwisseling van leerkrachten en
begeleiders. Daar waar mogelijk wordt er ook groep overstijgend gewerkt.
Ter oriëntatie op hun toekomst doen de leerlingen ervaring op bij een LOL-stage
(groepsgericht) en bij een interne stage. Wat begeleiding betreft wordt de
leerling uitgedaagd en aangesproken op zijn verantwoordelijkheid en wordt de
begeleiding steeds meer op afstand geboden. In de laatste twee schooljaren
krijgt elke leerling één of meerdere externe stageplaatsen aangeboden,
opbouwend van één tot meerdere dagen per week. Doel hiervan is een vloeiende
overstap te kunnen maken naar een passende werkplek. Tijdens de stage
werken leerlingen aan doelen gericht op de werknemersvaardigheden.
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Uitstroom
taakgerichte
dagbesteding (UB2)
Praktijkvakken
LOL-stage
Interne stage
Externe stage

Uitstroom beschut
werk (UB3)

Uitstroom arbeid
(UB4)

Praktijkvakken
LOL stage
Interne stage
Externe stage

Praktijkvakken
LOL stage
Interne stage
Externe stage

Interne stage

Tijdens de interne stage ontwikkelt de leerling binnen de school zijn
werknemersvaardigheden. De leerling voert taken zo zelfstandig mogelijk uit
waarbij de begeleiding wordt afgebouwd tot zo minimaal mogelijk.

LOL-stage (Leren Op Locatie)

Op een bestaande werkplek buiten school leren de leerlingen hun
werknemersvaardigheden toe te passen en door te ontwikkelen.
Ze gaan naar een LOL-stage onder begeleiding van school.
De leerlingen kunnen zo op een beschutte manier, in een groep of individueel,
leren functioneren op een (werk)plek buiten de school.

Externe stage

De leerling gaat samen met de arbeidstoeleider, in overleg met alle
betrokkenen, op zoek naar een externe stageplek buiten de school.
Tijdens de externe stage wordt de leerling gecoacht door de arbeidstoeleider,
zoveel mogelijk vanuit de behoefte van de leerling. Daarbij wordt er rekening
gehouden met de eisen vanuit het werkveld.
De omvang van de LOL-stage en de externe stage wordt vastgelegd in de
stageovereenkomst.
Leerlingen met uitstroombestemming 3 en 4 schrijven aan het einde van de
externe stage een reflectieverslag. In het evaluatiegesprek wordt de stage
beoordeeld door de arbeidstoeleider.

Organisatie Interne stage

Interne stage is gericht op stage binnen de veilige omgeving van de school.
De stages zijn afgestemd op de uitstroombestemming en de leerlingen werken
binnen de stages dan ook aan de eigen werknemersvaardigheden.
Leerlingen in de uitstroomgroepen gaan 1 hele dag per week intern (in en om
ons schoolgebouw) stagelopen om zich voor te bereiden op de toekomst.
Deze dagen komen zij niet in de klas, maar zijn zij binnen één van de 3
werkvelden aan het werk, d.w.z. Horeca, Dienstverlening & onderhoud of
Product & proces (bijlage 3)
Per werkveld is een werkleider aanwezig. De werkleider is de gehele dag het
aanspreekpunt voor de leerlingen. Samen wordt besproken hoe de dag eruitziet,
welke werkzaamheden er gedaan moeten worden, taken worden verdeeld en er
wordt gezamenlijk geluncht en pauze gehouden. Hierin wordt zoveel mogelijk
een praktijksituatie nagebootst.
De werkleiders bespreken en evalueren met de leerlingen de stagemap en de
doelen waaraan ze gaan werken.
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Integraal aanbod in de klas
Tussen mondelinge taal, SEO en de werknemersvaardigheden is een zekere
overlap. Daarom worden deze domeinen in de klas in samenhang aangeboden.
Zo leren de leerlingen bij Brug naar werk ‘iets vragen’. Hun mondelinge
taalvaardigheid wordt vergroot, gericht op het functioneren in sociale situaties,
in dit geval op het functioneren op het werk.
Wekelijks worden met behulp van de stagemap de werknemersvaardigheden
besproken. Het doel hiervan is de leerlingen te leren reflecteren op hun handelen
en ze actief te betrekken bij hun leerproces. Door deze gesprekken leren
leerlingen tegelijkertijd hun eigen mening en behoeften te verwoorden. Daarmee
vergroten ze ook hun mondelinge taalvaardigheid.

Stagemap

Voor alle vormen van stage en alle uitstroomniveaus is een stagemap (bijlage 4)
ontwikkeld. De doelen gericht op de werknemersvaardigheden staan hier voor de
leerlingen in geformuleerd. Zo wordt er per stage met de leerling afgesproken
aan welke doelen er wordt gewerkt.
De leerling vult iedere week de stagemap in en geeft daarin aan aan welk doel er
concreet gewerkt is en hoe de ervaring van deze week was. Tevens wordt
vooruitgekeken naar waar de volgende week concreet aan gewerkt wordt.
De stagebegeleider (van de stageplek) vult wekelijks een beoordeling in en
bespreekt deze met de leerling.
Op verzoek van de leerkracht of ATL’er kan de stagemap getoond worden om zo
een actueel beeld van de stage te verkrijgen. Ook ouders zijn op deze manier
meer betrokken bij het proces omdat ook zij het boekje ten alle tijden in kunnen
zien.
Het boekje geeft gesprekspunten voor de inhoud van de stage en de daarbij
behorende doelen. Tijdens evaluatiegesprekken zal het boekje dan ook aan bod
komen.

Het Portfolio
In het VSO wordt gewerkt met een portfolio. In het portfolio schetst de leerling
een beeld van zijn persoonlijke ontwikkeling. Het portfolio maakt deel uit van
het examendossier dat de leerling moet samenstellen om het VSO-diploma te
behalen. Het portfolio bestaat uit 5 onderdelen: een beschrijving van de
praktijkvorming; een beschrijving van de loopbaanoriëntatie en – begeleiding;
een curriculum vitae; het beheersingsniveau van de kernvakken en een bewijs
van actieve deelname aan de gebieden wonen, vrije tijd en burgerschap.

Coachende begeleidingsstijl

We streven ernaar dat de leerlingen zich ontwikkelen tot zo zelfstandig
mogelijke burgers, daarbij rechtdoend aan de eigenheid van de leerlingen. Bij dit
uitgangspunt past een coachende begeleidingsstijl.
Onze begeleiding is erop gericht de leerlingen zelf te versterken. We gaan met
de leerlingen in gesprek en sluiten aan bij hun wensen en behoeften. We dagen
de leerlingen uit om actief mee te denken over hun ambities en over het
leertraject dat nodig is om deze ambities te verwezenlijken. We plaatsen de
leerlingen voor problemen en stellen vragen die gericht zijn op
zelfverantwoordelijkheid, op oplossingsgericht denken, op betrokkenheid en
zelfreflectie. Zo proberen we de autonomie van de leerlingen te vergroten,
daarbij rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau.
9/38

Bij de opstart van de stages, bij het vastleggen van de evaluaties in de
portfolio’s maar ook tijdens de uitvoering van de praktijkvakken wordt deze
begeleidingsstijl zoveel mogelijk toegepast.

Specifiek cursusaanbod

Binnen de trajecten uitstroom naar beschut werk en arbeid bieden we een
specifiek cursusaanbod. Al dan niet optioneel. Voor leerlingen met
uitstroombestemming arbeid werken we met praktijkverklaringen indien dat
haalbaar is.

Brug naar Werk

Brug naar Werk is een training speciaal ontwikkeld voor mensen met een
arbeidsbeperking. De training bereidt mensen voor op de arbeidsmarkt en kan
ook ingezet worden wanneer deelnemers goed voorbereid willen starten met hun
stage.
Er wordt onder andere aandacht besteed aan: sociale vaardigheden,
arbeidshouding en lichamelijke verzorging.
In de training staat de vertaling naar de praktijk centraal. De training wordt
vanaf het tweede leerjaar aangeboden aan leerlingen met een
uitstroombestemming 3 of 4. Er zijn 6 modules. De leerlingen kunnen per
module een certificaat behalen en leggen aan het eind van alle modules examen
af in de vorm van een eindgesprek/sollicitatiegesprek. Bij voldoende resultaat
wordt dit beloond met een diploma.

Branchegerichte cursus

Binnen onze stichting SSOE worden, voor onze leerlingen die uitstromen naar
arbeid, diverse branchegerichte cursussen aangeboden.
Een branchegerichte cursus is optioneel en er zal dan ook altijd eerst overlegd
worden met ouders en leerling of dit passend is binnen de route die de leerling
volgt.

SIWIT

SIWIT is een beroepsinteressetest die zich richt op jongeren en volwassenen die
een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze test houdt rekening met
functies die zijn afgestemd op het capaciteitsniveau van de leerlingen en houdt
tevens rekening met het feit dat de doelgroep beperkt in staat is om de
uitkomsten van de test volledig te bevatten.
SIWIT koppelt interesses aan persoonlijke mogelijkheden. Daarom kan het voor
onze leerlingen, die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt, een prima
hulpmiddel zijn om tot een juiste beroepskeuze te komen.

Verdiepend onderzoek

Het verdiepend onderzoek wordt uitgevoerd door Senzer en kan ingezet worden
om het arbeidsvermogen van onze leerlingen in kaart te brengen.
Verdiepend onderzoek is gericht op het in beeld brengen (diagnosticeren) van
arbeidspotentieel van werkenden en werkzoekenden. Dit gebeurt aan de hand
van praktijkassessments, diagnostische instrumenten en testen. Het resultaat is
een gede-tailleerde diagnose waarbij inzichtelijk is wat de mogelijkheden en
behoeften van de betrokkene zijn.
Het verdiepend onderzoek kan ingezet worden wanneer er twijfel bestaat over
de uitstroombestemming.
10/38

Praktijkverklaringen
Leerlingen kunnen bij erkende leerbedrijven tijdens externe stage
Praktijkverklaringen behalen.
Daarop staan de werkprocessen binnen het maatwerktraject van de leerling die
hij aantoonbaar beheerst in de praktijk.
Door het ondertekenen van de Praktijkverklaring geeft het leerbedrijf aan dat de
leerling de werkprocessen voldoende beheerst. De leerling kan met zijn
verklaring laten zien wat zijn mogelijkheden zijn. Als paspoort naar de
arbeidsmarkt, worden de verklaringen door de brancheorganisaties erkend als
een bewijs van vakbekwaamheid.

Vaststellen van de uitstroombestemming

Het VSO-uitstroomtraject uitstroombestemming beschut werk en arbeid is er
mede op gericht een goed beeld te krijgen van het arbeidsvermogen van de
leerlingen. Is de leerling in staat om na zijn schoolloopbaan te gaan werken, of
heeft de leerling geen arbeidsvermogen en is dagbesteding passend? Hiervoor
hanteren wij de criteria van de WAJONG (bijlage 5).
Om tot een onderbouwing te komen vinden er gedurende het volledige
uitstroomtraject jaarlijks meerdere evaluaties plaats. De
werknemersvaardigheden worden twee keer per jaar geëvalueerd. Hierbij zorgen
alle direct betrokken begeleiders voor input. Daarnaast vindt twee keer per jaar
een evaluatie van de individuele uitstroomtrajecten plaats waarbij we de
uitstroombestemming evalueren. We evalueren of het gewenste traject goed is
uitgevoerd en haalbaar is voor de leerling.
Als uit de evaluatie de twijfel bestaat of de uitstroombestemming nog de juiste
is, wordt dit voorgelegd aan de Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB
bekijkt wat er nodig is om de voorgenomen wijziging te onderbouwen. De hieruit
voortvloeiende acties worden verwerkt in het OPP waarna de CvB de
uitstroombestemming wijzigt.

Overgangsdocument

In het laatste schooljaar wordt er voor elke leerling een overgangsdocument
ingevuld (bijlage 6). De inhoud hiervan bevat informatie over:
 Algemene gegevens van de leerling
 Schoolse vaardigheden
 Werk
De leerkracht vult de algemene gegevens en de schoolse vaardigheden in. Het
stukje werk wordt door de arbeidstoeleider (ATL’er) ingevuld. De Intern
begeleider ontvangt het ingevulde overgangsdocument van de leerkracht en
bespreekt het document in de CvB. De CvB stelt het overgangsdocument vast.
Het overgangsdocument mag alleen aan de leerlingen en/of ouders/verzorgers
overhandigd worden. Zij bepalen of ze de informatie beschikbaar stellen aan de
vervolgbestemming. De school zal deze informatie zelf nooit zonder
toestemming aan derden verstrekken.
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De rol van de arbeidstoeleider
In leerjaar 3 zal een ATL’er aansluiten bij het OPP-gesprek om het traject verder
uit te leggen. Ieder traject heeft maatwerk nodig en zal daarom individueel met
leerling, ouders en leerkracht besproken worden. Er wordt gesproken over de
mogelijk te betrekken externe partijen (bijv. gemeente, Senzer, zorgaanbieder)
en er wordt informatie gegeven over de wetgeving en de stappen die dit met
zich mee brengt.
Aan het einde van het traject loopt de leerling extern stage. De ATL’er is
verantwoordelijk voor de stageplekken.
De arbeidstoeleider is de verbinder tussen leerling, ouders, leerkracht en de
werk-/dagbestedingsplek. Hij/zij coacht de leerling en zo nodig ook de stageplek
om een geslaagde stage/ervaringsplek te realiseren. De ATL’er bereidt de
leerling voor op de kennismaking met de externe stageplek en houdt regelmatig
evaluatiegesprekken met de leerling, al dan niet op de stageplaats. In het
laatste schooljaar wordt er een duurzame uitstroomplek gerealiseerd.

Samenwerking met externe partners
Inspanningen die moeten leiden tot duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt, in
de dagbesteding of in een vervolgopleiding kunnen alleen succesvol zijn indien
de school structurele samenwerkingsrelaties aangaat met externe partners en
participeert in relevante netwerken.
Samenwerkingsrelaties gaat de Antoon van Dijkschool aan met
onderwijsinstellingen, overheden, ondersteuningspartners, ouders en
ondernemingen

Passende stageplaatsen en erkende leerbedrijven

Voor elke leerling wordt met veel zorgvuldigheid een passende externe
stageplaats gezocht. We willen immers de stage zo succesvol laten verlopen. We
laten leerlingen ook zoveel mogelijk op meerdere plekken ervaring opdoen. De
Antoon van Dijkschool stelt de volgende criteria aan een stageverlener:
Het bedrijf of organisatie wordt geacht:
1. Een goede leerplaats en werkzaamheden te bieden die behoren tot de
stagedoelen en werkprocessen van het beroep. Voor iedere
onderwijsdeelnemer is een relevante leerplaats in sociaal veilige
omstandigheden beschikbaar;
2. Voldoende en deskundige begeleiding te bieden gericht op de
onderwijsdeelnemer. Het leerbedrijf benoemt en faciliteert een deskundige
stagebegeleider.
De Antoon van Dijkschool stelt dat een stageverlener een erkend leerbedrijf is of
voornemens is dit te worden. Op deze manier voldoet de stageverlener aan de
criteria die de Antoon van Dijkschool stelt (bijlage 7).
Alle afspraken rondom de externe stage worden vastgelegd in een
stageovereenkomst. Deze wordt door de school opgesteld en door alle partijen
ondertekend (bijlage 8).
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Belangrijke netwerken
De Antoon van Dijkschool deel uit van een aantal belangrijke netwerken:




Senzer; het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel
Leerlingenoverleg; waar uitstromende leerlingen worden besproken met
MEE en Senzer
Afstemmingsoverleg; VSO en praktijkscholen in de regio Helmond en
Senzer

Onze arbeidstoeleiders hebben bovendien een uitgebreid regionaal netwerk van
zorgaanbieders, bedrijven en organisaties.

Rol gemeentes /uitvoering door Senzer

Senzer voert in opdracht van de gemeentes Helmond, Asten, Gemert-Bakel,
Deurne, Laarbeek, Someren en Geldrop-Mierlo de participatiewet uit. Alle
leerlingen die in voorgaande gemeentes woonachtig zijn vallen in het project
“Van School Naar Werk”. In dit traject werkt de arbeidstoeleider nauw samen
met de particitpatiecoach van Senzer om een goede overgang te realiseren.

Bestendiging en nazorg
Attrack is een online applicatie die ons relevante informatie biedt over de
uitstroom van onze leerlingen. Dit systeem biedt ons o.a. inzicht in de
duurzaamheid van de plaatsing van de leerlingen maar biedt ons ook informatie
en feedback op de overdracht en de arbeidstoeleiding. De gegevens vanuit
Attrack worden jaarlijks gebruikt bij de evaluatie van ons uitstroombeleid.
Daarnaast bieden wij een half jaar na uitstroom telefonisch nazorg. Persoonlijk
contact vinden wij hierin van groot belang. Ouders en/of de instantie van
uitstroom worden gebeld om af te stemmen of de uitstroom succesvol verloopt.
Als school denken wij mee in het verwijzen naar hulp indien dit nodig blijkt te
zijn. Indien gewenst herhaalt zich dit een jaar en twee jaar na uitstroom van de
leerling.
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Bijlage 1.

Folder voor ouders
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Bijlage 2. Schema uitstroom

Uitstroomtrajecten VSO 2021-2022
VSO Basis

UB

VSO Uitstroom

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Uitgestroomd

12/13/14 jaar

14/15 jaar

15/16 jaar

16/17 jaar

17/18 jaar

> 18 jaar

Externe stage
1-4 dagen

Dagbesteding

Interne stage
1 dag

2

LOL-stage

Brug naar Werk
Interne stage
1 dag

3

Externe stage
1-4 dagen

Beschut Werk

LOL-stage (VO)

Brug naar Werk
4
5

Interne stage
1 dagdeel

Interne stage
1 dag
LOL-stage

20/38

Externe stage
1-2 dagen

Externe stage
3-4 dagen

Arbeid

Bijlage 3.

Schema interne stage
Interne stage

Product en proces

Horeca

Dienstverlening en
onderhoud

Grafisch centrum

Schoonmaak

Receptie

Broodjes service

Koffieronde

Industrieel

Wasverzorging

Groenvoorziening

Soep

Maaltijdservice

Conciërge

Vendor

Kantine
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Bijlage 4. Stagemap
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Bijlage 5. Criteria Wajong
a. Een taak kunnen uitvoeren
Het eerste punt van de beoordeling richt zich op de vraag of iemand één taak die
verricht wordt in een arbeidsorganisatie kan uitvoeren. Een taak is de kleinste
eenheid van een functie en bestaat uit een of meer handelingen. Een
arbeidsorganisatie is een georganiseerde vorm waarbinnen arbeidsprestaties
geleverd worden. Voor de beoordeling of iemand een taak kan uitvoeren, is het
nodig te beoordelen of iemand de handelingen kan verrichten waaruit de taak
bestaat. Als iemand in staat is buiten de arbeidssfeer bepaalde taken uit te
voeren, zou hij dat in beginsel ook binnen de context van betaalde arbeid
moeten kunnen. Is er geen taak te vinden die iemand kan uitvoeren
(bijvoorbeeld door ontbrekende fysieke mogelijkheden of door verstandelijke
beperkingen), dan is er geen arbeidsvermogen.
b. Basale werknemersvaardigheden
Als iemand bepaalde handelingen kan verrichten die samen een taak vormen, wil
dat nog niet zeggen dat hij die handelingen ook in een arbeidsorganisatie kan
verrichten. Het functioneren binnen de context van een arbeidsorganisatie staat
immers los van het type arbeid en het type organisatie, een aantal eisen
waaraan altijd moet worden voldaan. Dergelijke eisen zijn basale
werknemersvaardigheden. Het gaat hierbij om andere vaardigheden dan die
nodig zijn om aan de specifieke eisen van de taken uit het takenbestand te
kunnen voldoen. Een voorbeeld van een basale werknemersvaardigheid is het na
kunnen komen van afspraken die met de werkgever zijn gemaakt. Zo een
afspraak kan bijvoorbeeld gaan over het op tijd op het werk verschijnen.
c. Aaneengesloten werken
De gedachte achter het derde vereiste is dat, wanneer het zelfstandig
functioneren zo beperkt is dat met een te grote frequentie moet worden
bijgestuurd, er te veel van de arbeidsorganisatie wordt gevergd in de zin van
verstoring van de continuïteit van het productieproces. Het gaat er bij dit punt
uitsluitend om dat niet vaker dan een keer per uur een substantiële onderbreking
van het productieproces noodzakelijk is om de belanghebbende bij te sturen.
d. Minimale belastbaarheid
In het kader van dit criterium wordt beoordeeld of er sprake is van een
verminderde duurbelastbaarheid, de zogenoemde urenbeperking. Indien een
betrokkene alleen inzetbaar is voor minder dan vier uur per dag zijn de
mogelijkheden tot het verrichten van een arbeidsprestatie met een economische
waarde marginaal. De persoon in kwestie is in dat geval te weinig productief om
nog van arbeidsvermogen te kunnen spreken. De verhouding tussen kosten en
baten is dan immers niet realistisch. De grens van vier uur is afgeleid uit de
richtlijn die door UWV wordt gehanteerd bij
arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Een uitzondering doet zich voor als
iemand minder dan vier uur, maar wel belastbaar is voor ten minste twee uur
per dag en per uur ten minste het minimumloon kan verdienen. In een dergelijk
geval is sprake van arbeidsvermogen.
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Bijlage 6. Overgangsdocument
Overgangsdocument
Naam leerling
Geboortedatum
Locatie
Datum

:
:
: Antoon van Dijkschool
:

Algemene gegevens
Integratief beeld

1

Uitstroombestemming
Verwachte uitstroom

2

3

4

5

6

4

5

6

Daadwerkelijke uitstroom

Onderbouwing:

Schoolse vaardigheden

Domeinen

1

2

Sociale en emotionele
ontwikkeling

Mondelinge taal

Technisch lezen

Begrijpend lezen
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3

Spellen/stellen

Rekenen

Werknemersvaardigheden

Werk

Ondersteuningsbehoeften

Mobiliteit (vervoer):
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Bijlage 7. Criteria leerwerkbedrijf
Het bedrijf of de organisatie wordt geacht:
1. Een goede leerplaats en werkzaamheden binnen de eigen
arbeidsorganisatie te bieden die behoren tot de werkprocessen van het
beroep waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt opgeleid. Voor iedere
onderwijsdeelnemer is een relevante leerplaats in sociaal veilige
omstandigheden beschikbaar 1);
2. Voldoende en deskundige begeleiding te bieden gericht op de
onderwijsdeelnemer. Het leerbedrijf benoemt en faciliteert een deskundige
praktijkopleider 2). Het profiel voor praktijkopleider wordt hierbij als
maatstaf genomen (bijlage 1);
3. Bereid te zijn tot samenwerking met de onderwijsinstelling en SBB en
verstrekt daartoe de benodigde informatie;
4. Akkoord te gaan met de vermelding van de bedrijfsgegevens in het
openbare register leerbedrijven. Er kan sprake zijn van een onderbouwd
verzoek tot uitzondering van vermelding in het openbaar register in het
kader van de veiligheid van medewerkers van het leerbedrijf en/of de
onderwijsdeelnemer. Hierbij worden de adresgegevens niet vermeld. De
beoordeling om deze uitzondering toe te passen ligt bij SBB.
De eisen die aan een leerplaats en aan de begeleiding worden gesteld kunnen
afhankelijk zijn van de bijzondere eisen per kwalificatie waarvoor de erkenning
wordt verleend
1) Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet
aan de wettelijke eisen voor veiligheid.
2) De praktijkopleider wordt ook wel aangeduid als o.a. leermeester,
werkbegeleider of stage- opleider. De praktijkopleider kan bepaalde taken in
goede afstemming ook delegeren aan een collega praktijkopleider of
werkbegeleider met de juiste competenties. Ook in cluster van leerbedrijven of
samenwerkingsverband. De eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding en
opleiding in de beroepspraktijk blijft bij de praktijkopleider.
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Bijlage 8. Stageovereenkomst

Stageovereenkomst
Ondergetekenden:
Naam leerling invullen.
Adres invullen.
Postcode & woonplaats invullen.
Telefoonnummer invullen. | Mobiel telefoonnummer invullen.
Hierna te noemen de stagiair,
en
Naam stagebedrijf/instelling invullen.
Adres invullen.
Postcode & woonplaats invullen.
Stagebegeleider: Naam contactpersoon invullen.
Telefoonnummer invullen. | Mobiel telefoonnummer invullen.
Hierna te noemen de stageverlener,
en
Expertisecentrum Antoon van Dijkschool
Berkveld 19
5709 AE Helmond
Arbeidstoeleider: Naam arbeidstoeleider invullen.
0492-516335 | Mobiel telefoonnummer invullen.
Hierna te noemen de school,
Verklaren te zijn overeengekomen de stagiair in de gelegenheid te stellen om, in
samenhang met het onderwijsprogramma van de school, praktische ervaringen
op te doen bij de stageverlener.
De stage vindt plaats onder de voorwaarden die genoemd zijn op de achterzijde
van dit blad.
Van Klik of tik om een datum in te voeren. t/m Klik of tik om een datum in te
voeren., iedere Dag(en) van de week invullen. van Tijd invullen. tot Tijd invullen.
uur. Evt. extra info, anders verwijderen!!
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend,
Stagiair
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Namens de stageverlener
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Ouder(s)
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Namens de school
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:
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Artikel 1 Karakter overeenkomst
Deze stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 610 van Burgerlijk Wetboek 7. De
stageverlener zal gedurende de genoemde periode met stagiair naast deze overeenkomst geen andersoortig
dienstverband aangaan. De stagiair zal binnen het kader van de stagewerkzaamheden naast deze
overeenkomst geen andere verplichtingen aangaan met de stageverlener.
Artikel 2 Stagevergoeding
Gedurende de stageperiode zal de stagiair geen vergoeding ontvangen.
Artikel 3 Leeractiviteiten en werkzaamheden
De leeractiviteiten en werkzaamheden die door de stagiair in het kader van de ontwikkeling dienen te worden
ontplooid zijn opgenomen in het stageboekje van de leerling op basis van de CED leerlijnen.
Het stageboekje is het document waarin actuele leerdoelen worden geformuleerd, geëvalueerd en beoordeeld.
Stagebegeleider en arbeidstoeleider zijn hier bij betrokken door regelmatig evaluatiegesprekken te voeren.
Artikel 4 Voorschriften, aanwijzingen en gedragsregels
De stagiair verplicht zich in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door de stageverlener gegeven
voorschriften, aanwijzingen en gedragsregels in acht te nemen. Deze zijn aan de stagiair bij het sluiten van de
overeenkomst bekendgemaakt.
Artikel 5 Verlof
Stagiair zal tijdens schoolvakanties en op studiedagen niet aanwezig zijn. Stagiair mag in overleg met de
stageverlener verlof opnemen voor school gerelateerde activiteiten. Stagiair informeert stagebegeleider en
arbeidstoeleider tijdig bij afwezigheid en terugkeer van afwezigheid.
Artikel 6 Ziekte
Stagiair is bij ziekte verplicht zich ziek te melden bij stagebegeleider en arbeidstoeleider.
Artikel 7 Verzekering
De stageverlener zorgt dat de stagiair gedurende de tijd dat hij/zij stage loopt is verzekerd tegen het risico van
wettelijke aansprakelijkheid. Stageverlener dient een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben
afgesloten waaronder ook stagiaires vallen.
De stagiaire is zelf verantwoordelijk voor een geldige WA verzekering t.b.v. de reis van en naar stage.
Artikel 8 Verantwoordelijkheid
De stageverlener is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van stagiair en dient deze daarbij te begeleiden.
Stageverlener vrijwaart school en de stagiair voor alle aanspraken van derden in verband met de
stagewerkzaamheden. Stageverlener zal voor de stagiair alle gebruikelijke veiligheidsvoorschriften opvolgen en
voor hem/haar dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als voor het eigen personeel.
Artikel 9 Gebruik eigendommen stageverlener
Aan het eind van de stageperiode dienen bedrijfseigendommen, direct door de stagiair bij de stageverlener te
worden ingeleverd.
Artikel 10 Geheimhouding
Partijen zullen alle informatie en gegevens, die hen in het kader van deze samenwerking ter kennis komen,
wederzijds vertrouwelijk behandelen.
Artikel 11 Onderwijs Inspectie
Op verzoek van de Inspecteur van het Speciaal en het Voortgezet Speciaal Onderwijs die met het toezicht op de
school is belast, verschaft de arbeidstoeleider de Inspecteur de gewenste informatie inzake leeractiviteiten die
de stagiair bij de stagegever ontplooit en wordt de Inspecteur toegang verleend tot de plaats waar de stage
wordt gevolgd.
Artikel 12 Tussentijdse beëindiging
Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst is mogelijk onder de volgende voorwaarden;
a. bij onderling goedvinden;
b. na aanzegging door stageverlener, na overleg met school en de stagiair, indien zich omstandigheden
voordoen waarbij naar het oordeel van de stageverlener voortzetting van de stage niet kan worden
verlangd;
c. na aanzegging door de arbeidstoeleider, in overleg met de stageverlener en stagiair, indien zich
dusdanig ingrijpende veranderingen voordoen, dat de grondslagen van de stage komen te vervallen.
Artikel 13 Aanpassingen stageovereenkomst
Aanvullingen op en/of wijzigingen van deze overeenkomst gaan niet eerder in dan na schriftelijke instemming
van bij deze overeenkomst betrokken partijen.
Artikel 14 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst, alsmede op alle eruit voortvloeiende afspraken, is Nederlands recht van toepassing.
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