
 

 

Stage lopen op je eigen school 
Ervaren wat er achter de schermen gebeurt  

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat veel leerlingen en studenten dit jaar geen stage hebben kunnen 
lopen. Sommige scholen hebben hier iets op bedacht, zoals het IJburg College in Amsterdam. 
 
Binnen de afdeling D&P heeft het IJburg College de ‘interne stage’ bedacht, om ervoor te zorgen dat 
leerlingen toch praktijkervaring konden opdoen. 
Want, vinden ze bij het IJburg College: stage lopen is belangrijk voor leerlingen om te leren en te 
ervaren hoe het leven in de (werk)maatschappij is. Stagelopen biedt leerlingen de mogelijkheid om 
zich te oriënteren op de toekomst en na te denken over welke opleiding daarbij past.                                                
“Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zoveel mogelijk stage lopen in ‘de echte wereld’ en 
leren in en van situaties buiten de school”, zegt Menno Kooman, instructeur en stagebegeleider op 
het IJburg College. 
 
De interne stage is zo ingericht dat de leerlingen gedurende een periode 1 ochtend in de week 
stagelopen. In de middag volgen de leerlingen de reguliere lessen. 
Met de interne stage krijgen de leerlingen in coronatijd de mogelijheid om toch in de keuken van een 
organisatie te kunnen kijken en op die manier kennis te maken met verschillende werkprocessen. 
Leerlingen hebben nu de mogelijkheid om toch aan de verschillende praktijkcompetenties te werken. 
Ze hadden totaal geen idee of beeld bij hoe de organisatie binnen het IJburg College eruit ziet. 
De leerlingen geven aan dat zij niet hadden verwacht dat er zoveel bij komt kijken om een school goed 
te laten functioneren en ervaren de stage als positief. 
 
“Doordat het leerproces van de leerling op deze manier in coronatijd toch door kan gaan, geeft dit ons 
de energie om vooruit te blijven kijken en te zoeken naar nieuwe methodes om de leerling op een 
veilige manier ervaringen te laten opdoen”, aldus Menno Kooman. 
 

  

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☒ vwo 
☐ mbo  
☐ hbo 
 
Thema(‘s)  
☐Alumni 
☐Arbeidsmarktgegevens 
☐LOB-documenten 
☐LOB-leeromgeving 
☐LOB-programma 
☐Loopbaangesprek 
☒Loopbaankeuze 
☐Regelgeving en kaders 
☐Visie, beleid en kwaliteit 
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Tips 
 
 

• Het kan voor leerlingen een eyeopener zijn om te ervaren wat er allemaal komt kijken bij de 
organisatie van een school.  

• Als leerlingen ervaren wat er achter de schermen van hun (school)organisatie gebeurt, geeft 
het een grotere betrokkenheid van de leerling bij de school 

• Ook binnen de eigen organisatie zijn mogelijkheden om leerlingen ervaringen te laten opdoen 
in de praktijk.  

  

  

Contactpersoon Menno Kooman, mennokooman@ijburgcollege.nl  

mailto:mennokooman@ijburgcollege.nl

