
LEERWERKTRAJECT
beleid

De beoordelingscommissie:
- Mentor
- Teamleider
- Lid ondersteuningsteam Pluspunt

Aandachtpunten:
• Wat is de rol van de ouders in de besluitvorming?

• Als het gedrag �jdens Nederlands en het
praktijkvak onhoudbaar blij�, zal voor de leerling
een andere oplossing gevonden moeten worden.

• De minimumlee�ijd voor LWT is 15 jaar.

Het stagebedrijf
• De leerling zoekt zelf een leerbedrijf.

• Het leerbedrijf moet erkend zijn als
leerbedrijf door S�ching Samenwerking
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

• Met dit bedrijf wordt een
leerwerkovereenkomst afgesloten.

• Er is goed contact tussen school, stagebedrijf
en leerling over leerdoelen en vorderingen
van de leerling.

Criteria voor de deelnemende
leerling:
• de leerling heef t een prak�jkgerichte leers�jl;

• de leerling is ‘stagegeschikt’, verwacht mag
worden dat het goed gaat op het
stagebedrijf;

• de leerling is gemo�veerd om deel te nemen
aan een LWT

• de leerling en is in staat om zelfstandig,
planma�g te werken;

• de leerling heef t een duidelijke
beroepskeuze gemaakt;

• er is een goede kans op het behalen van een
diploma.



Wat is een Leerwerktraject?
Het leerwerktraject (LWT) is een vorm van voortgezet
onderwijs in Nederland en een volwaardige leerroute
binnen de basisberoepsgerichte leerweg (BB) van
het Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo).

Het leerwerktraject geef t de leerling, die door zijn
leerstijl niet in staat is het reguliere programma
succesvol te doorlopen, de mogelijkheid
het diploma te behalen door middel van een meer
passende leerroute.
Een leerroute waarbij de leerling wordt uitgedaagd en
uitgenodigd, door de combina�e van binnen- en
buitenschools leren met meer praktijk en minder
theorie, te slagen voor het vmbo-diploma. Voor
deelname aan het traject is geen toestemming van de
Leerplichtambtenaar nodig, wel heef t de school de
plicht deelnemende leerlingen als zodanig bij de
Leerplichtambtenaar te melden.

De leerling dient aan het einde van zijn opleiding maar
een gedeelte van het examen te doen. (Minimaal
Nederlands en het beroepsgerichte vak). De leerling
ontvangt dan wel een volwaardig BB-diploma, maar
kan alleen doorstromen in dezelfde sector, niveau 2.
Het eindcijfer moet voor beide onderdelen afgerond
zijn met het cijfer 6.

De opleidingscriteria
Op elk moment in het schooljaar kan het LWT gestart
worden, bij voorkeur in de derde klas.

Leerwerktrajecten kunnen alleen aangeboden worden
aan leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Als
een KBL of TL-leerling in aanmerking komt voor een
lwt, dan stapt deze leerling automa�sch over naar BBL.

Leerlingen in een leerwerktraject moeten examen
doen in Nederlands en het (hele) beroepsgerichte
programma, (de verplichte profielvakken én vier
beroepsgerichte keuzevakken*). Daarnaast is het ook
te overwegen om rekenen aan te bieden, omdat
rekenen afgesloten moet worden met een examen en
rekenen dan ook meegenomen kan worden als
verplicht vak.

De eindcijfers voor Nederlands en het profiel (het
combina�ecijfer van de beroepsgerichte cijfers moet
ten minste een zes zijn). Verder geldt dat de eindcijfers
voor de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken
niet lager dan een 4 mogen zijn.

De leerlingen krijgen een contract voor minimaal 16
uur stage per week. Hiermee is ook de verzekering
afgedekt. Deze uren dienen geregistreerd te worden.

Het is niet verplicht om de stage bij het lwt te
ondersteunen en begeleiden met stage-opdrachten,
stageverslagen, enz. Begeleiding vanuit school in
samenwerking met begeleiding in het stagebedrijf is
samen, met het bijhouden van een logboek voldoende.

Landelijk beleid
• Vmbo-scholen met basisberoepsgerichte leerweg

(BB) mogen in de bovenbouw van het vmbo
leerwerktrajecten (LWT) aanbieden.

• Leerwerktrajecten moeten voldoen aan landelijk
vastgelegde eisen wat betre�:
minimumprogramma, stageomvang en
doorstroommogelijkheden.

• Het programma omvat minimaal Nederlands en
een beroepsgericht programma.
De school moet een samenwerkingsovereenkomst
sluiten met het mbo. In de prak�jk zijn de mbo’s
bereid deze leerlingen te ontvangen.

• Het buitenschoolse prak�jkgedeelte omvat
minimaal 640 klokuren in 80 dagen en maximaal
1280 klokuren in 160 dagen van de gezamenlijke
onderwijs�jd in leerjaar 3 en 4.

• Het buitenschoolse deel vindt plaats in erkende
leerbedrijven. Erkenning gebeurt door de
kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
(kbb’s). De school sluit met de leerling, zijn ouders
of verzorgers en het leerbedrijf een leer-
werkovereenkomst.

• Het leerbedrijf krijgt een financiële
tegemoetkoming in de vorm van fiscale
afdrachtvermindering.

• Leerlingen ontvangen na succesvolle afronding het
vmbo-diploma BB/LWT.


