
 

 

Mag ik hier stage lopen? 
De Entree Schakel klas maakt kennis met de praktijk 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Mag ik hier stage lopen? Voor studenten van de Entree Schakel Klas van mboRijnland in Zoetermeer 
staat meelopen in de beroepspraktijk voorop. mboRijnland en welzijnsorganisatie Piëzo hebben de 
handen ineengeslagen om op praktische wijze vorm te geven aan loopbaanoriëntatie en begeleiding 
voor ESK-leerlingen.                                                                                                                                                               
In dit unieke samenwerkingsverband krijgen leerlingen van de Entree Schakel Klas gedurende 20 
weken, één dag per week, praktijkstages, gastlessen en bedrijfsbezoeken aangeboden. De organisatie 
hiervan wordt gedaan door Piëzo en sluit zoveel mogelijk aan bij relevante beroepsopleidingen zoals 
Horeca, Techniek en Zorg en Welzijn. De lessen en praktijkstages worden gehouden op de locaties van 
Piëzo en mboRijnland. Gekoppeld aan de praktijkstages worden er verrijkende gastlessen door 
beroepsbeoefenaars gegeven, die enthousiast vertellen over hun beroep.                                                                      
Naast gastlessen worden er ook werkbezoeken georganiseerd bij verschillende bedrijven. Zo worden 
studenten uitgedaagd in een werkplaats voor fietsen, leren ze van een professionele kok gezonde en 
lekkere maaltijden te bereiden voor ouderen en helpen zij mee met de housekeeping in een hotel.  
 
Over het bedrijfsbezoek aan het Golden Tulip Hotel zegt docent Shari Helderman van mboRijnland het 
volgende: “De kok liet de studenten de grote hotelkeuken zien. Ze mochten beleg snijden en 
vervolgens hun eigen lunch maken! Op de vraag wat de studenten het leukste vonden, kreeg ik als 
antwoord: Housekeeping was het leukst, de medewerkers lieten op een leuke manier zien wat er 
allemaal moest gebeuren. Bedden opmaken, schoonmaken etc. Dat ging heel goed. Ook vroeg een 
student enthousiast ‘Mag ik hier stagelopen?’ Hier hadden meer studenten wel oren naar! Dit was een 
zeer geslaagd bezoek! Veel dank aan Stichting Piëzo voor de organisatie en aan het gastvrije personeel 
van het Golden Tulip Hotel voor dit zinvolle en interessante werkbezoek!” 

  

  

Meer weten? https://stichtingpiezo.nl/start-mbo1-piezo-en-mborijnland/ 

Criteria 
Sector  
☐ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 
☒ LOB-leeromgeving 
☐ LOB-programma 
☒ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☐ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
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Contactpersoon Ellen Plugge, Coördinator ISK mboRijnland eplugge@mborijnland.nl 06 55326472 
Milou van Loenen, sociaal cultureel werker Piëzo milou@stichtingpiezo.nl  of 06 11715238 
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