
Het leerwerktraject

stad & 
esch & 
leren in de praktijk



Het leerwerktraject is bedoeld voor vmbo-basisleerlingen
uit de derde en vierde klas die graag praktisch bezig zijn en
zich daarbij zelfstandig goed kunnen ontwikkelen. 

Intake
Je komt niet zomaar in een leerwerktraject. Er worden
eisen gesteld en er wordt vooral gekeken naar jou als
leerling. We kijken naar je motivatie, inzet en manier van
leren. Daarnaast bespreken we ook uitgebreid met je
ouders. Er is een beperkt aantal plaatsen binnen het
leerwerktraject beschikbaar. De leerlingcoördinator en de
mentor beslissen uiteindelijk of een leerling wordt
toegelaten. 

Wat is het 
leerwerktraject?

liever werkt dan in de schoolbanken zit?
al een idee heeft in welke richting je wilt
specialiseren? 
& leer jij liever door te doen?

Ben jij iemand die... 

Dan is het leerwerktraject (LWT) misschien
wel wat voor jou!



Zo gaat het op school...
Je wordt op school begeleid 
door je leerwerktrajectdocenten

Je zit met een kleine groep
leerlingen in een eigen lokaal

Het derde jaar heb je drie dagen
school en twee dagen stage

Het vierde jaar heb je twee dagen
school en drie dagen stage

Je volgt een profielvak en de vakken
Nederlands, maatschappijleer, LOB & LO

Je volgt theorielessen bij je
leerwerktrajectdocent

Je praktijklessen volg je bij de
praktijkdocent in het profiel dat jij
gekozen hebt 



Voordat je mag beginnen met een individuele stage, doe je
eerst de groepsstage. Hier wordt gekeken of je
‘stagegeschikt’ bent. Onder begeleiding van een
medewerker van Stad & Esch ga je zes dagdelen naar een
bedrijf. Wordt de groepsstage met een onvoldoende
beoordeeld dan wordt deze verlengd.

Als je de groepsstage goed hebt afgerond start je je
individuele stage. Je leerbedrijf zoek je samen met het
stagebureau. Het moet een erkend leerbedrijf zijn. Het
stagebureau geeft je stageopdrachten, deze worden
beoordeeld door je LWT-docent. 
In het tweede jaar loop je twee dagen stage en in het derde
jaar drie dagen. Op je werkplek word je begeleid door een
praktijkbegeleider, vanuit school word je begeleid vanuit
het stagebureau. 

aanwezigheid en op tijd komen 
uiterlijke verzorging 
uitvoeren van opdrachten 
samenwerken en overleggen 
veilig werken 

Je wordt beoordeeld op de volgende
competenties: 

Groeps- en individuele 
stage



De dagen en tijden waarop je
aanwezig bent

Voordat je mag stagelopen ondertekenen
jij, je ouders, de school en het bedrijf een
leerwerkovereenkomst. Hierin spreken we

de volgende dingen af:

De wijze waarop je beoordeeld
wordt

Afspraken over stagebegeleiding
vanuit de school en het bedrijf

De taken die je uitvoert en de doelen
waaraan je werkt



Diploma &
vervolgopleiding

Je examenpakket bestaat uit het door jouw gekozen profiel
en het vak Nederlands. Voor beide vakken moet je een zes
of hoger behalen. Slaag je? Dan ontvang je het diploma:
'leerwerktraject vmbo, basisberoepsgerichte leerweg' 
en kun je niveau 2 gaan doen op het mbo binnen jouw
profiel. 

Haal je het leerwerktraject niet? Dan stroom je door naar
een niveau 1 opleiding binnen het mbo.

Vervolgopleiding 
Voordat je mag beginnen aan het leerwerktraject moet je al
samen met je ouders en de decaan een vervolgopleiding
uitkiezen.

Let op: een leerwerktrajectdiploma geeft dus alleen
toegang tot een vervolgopleiding die past bij het door jou
gekozen profiel. Er zijn mbo's die hiervan afwijken, maar
daar kun je niet vanuit gaan!



Alle eisen op een rijtje...
Er is een goedgekeurde leerwerk-
overeenkomst
Het bedrijf is een erkend leerbedrijf  
De eindbeoordeling voor stage en de
stageopdrachten zijn met een voldoende
beoordeeld 
Je loopt minimaal 640 uur stage en maximaal
1280 uur, een werkdag bestaat uit maximaal  
 8 uur
Dit wordt verantwoord met een
goedgekeurde presentielijst 

De vervolgopleiding is vooraf vastgelegd  
De leerling stroomt door in het profiel dat
hij/zij gekozen heeft  
Leerlingen in het leerwerktraject volgen het
vmbo basisniveau en doen examen in hun
profiel met vier beroepsgerichte keuzevakken
en in het vak Nederlands
Dit alles moet met minimaal een zes worden
afgerond
Maatschappijleer, LOB en LO moeten met een
voldoende afgerond worden  



Nieuwsgierig
geworden?

Contactinformatie

Neem contact op met dhr. P. Timmermans
via ptimmermans@stadenesch.nl

www.stadenesch.nl

Bezoekadres
Ezingerweg 51
0522 . 26 32 77

mailto:ptimmermans@stadenesch.nl
https://stadenesch.nl/ons-onderwijs/breed-aanbod/

