
Opzet en uitvoering op Het Rijks

Samenwerken met 
bedrijven in de 
nieuwe leerweg



Vragen vooraf

• Waarom bent u hier?
• Wanneer verlaat u tevreden de zaal?
• Leren uw leerlingen op dit moment al bij of in 

samenwerking met bedrijven/instellingen?
• Zo ja, hoe heeft u dit vorm gegeven? 
• Zo nee, waarom niet?



Uitgangspunten nieuwe leerweg (waarom)

• Leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereiden op mbo4 opleidingen of havo.
• D.m.v. praktische gericht programma kennismaking met arbeid en beroep.
• Niet licentiegebonden scholen: vmbo gl/tl en mavo-scholen
• Technologie en Toepassing, Dienstverlening en producten, economie en    

ondernemen, zorg en welzijn en informatietechnologie
• Licentiegebonden scholen: Produceren, Installeren en Energie; Bouwen, Wonen 

en Interieur; Horeca, Bakkerij en Recreatie, Media, Vormgeving en ICT; 
Mobiliteit en Transport.

• 4 bouwstenen = nieuwe leerweg 
1. praktijkgerichte vaardigheden + 
2. systematisch werken + 
3. LOB + 
4. kennis en vakvaardigheden (vastgestelde vmbo-examenprogramma’s/ (delen 

van) mbo programma’s)



Waarom nog meer…

• Slogan van Het Rijks: ontdek wat je kunt leren en leer wat je kunt 
ontdekken, zoveel mogelijk in een levensechte setting en met plezier. 

• Leerlingen zijn gemotiveerder voor levensechte opdrachten
• Leerlingen ontdekken hun talenten en verbreden hun horizon
• De impact van een levensechte opdracht is groter
• School is vaak niet de meest geschikte leeromgeving
• Het helpt ons om de school (nog) beter te profileren
• Het is een vereiste vanuit de nieuwe leerweg
• …….



Hoe doen we dit? 

• Speciale functionaris voor bedrijfscontacten
Herkenbaar, specialisatie, altijd beschikbaar, goedkoper

• Leveranciers verplichten tot samenwerking

• Netwerken

• Tevredenheid over en resultaten van de samenwerking delen op socials

• Samenwerkingspartners ontzorgen

• Praatplaat gemaakt om opdrachtgevers te zoeken





Wat doen we?

• Bedrijven zich laten vestigen in de school
• Opdrachten voor bedrijven/instellingen uitvoeren vanuit school
• Opdrachten uitvoeren bij bedrijven en instellingen
• Stages en bedrijfsoriëntaties
• Opbrengsten delen met de buitenwereld



NEC project



Wat gaat u doen?



info@het-rijks.nl

vragen en/of tips? 
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