
                                                                                                                      PASSIE, PLEZIER EN PRESTATIE 
                                                                                                                       WIJ MAKEN ER WERK VAN ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                

 

            

ONS ONDERWIJS 

 
We bieden de volgende 
vakken aan:  
 

 Nederlandse taal en 
communicatie 

 Rekenen 
 ICT 
 Engels  - voor profiel 

(beschutte) arbeid 
 Mens, natuur en 

techniek (MNT), 
 Mens en maatschappij 

 Sociaal emotionele 
vorming,  

 Creatieve expressie 
 Bewegen en sport  
 Voorbereiding op 

dagbesteding en 
arbeid 

 
 
 OP DE ZIEP WERKEN: 

LERAREN 

ONDERWIJSONDERSTEUNERS 

STAGEBEGELEIDERS 

TRAJECTBEGELEIDER 

ORTHOPEDAGOOG 

INTERN BEGELEIDERS 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS 

CONGIERGE 

ADMINISTRATIE 

DIRECTEUR 

EN EXTERNE DESKUNDIGEN 

 
 

 

De stages 

 

BIS: Begeleide interne stage. De stage is in de school, gericht op 

werknemersvaardigheden en competenties. De begeleiding wordt 

door een teamlid gegeven. 

 

BES: Begeleide externe stage. Stage in een groep buiten de school 

met begeleiding van een teamlid van school in de dagbesteding  

of binnen een bedrijf.  

 

ZES: Zelfstandige externe stage. Begeleiding door teamlid,  

stagebegeleider, trajectbegeleider en/of een werkbegeleider 

dagbesteding/bedrijf. De stage is gericht op uitstroom naar een 

betaalde baan of een passende plek binnen de dagbesteding. 

Uitstroomprofiel dagbesteding: Leerroute 1-2 

Uitgangspunt is ontdekken wat mogelijk is en vandaaruit  

ontwikkelt de leerling een positief en reëel zelfbeeld.  

De aandacht is vooral gericht op leren door doen, we werken 

projectmatig. De leerling leert hoe taken zo zelfstandig mogelijk of 

met ondersteuning opgepakt kunnen worden. 

We richten ons op het verbreden van stage ervaringen en het 

vergroten van het zelfvertrouwen. 

Kijk u ook eens op: www.deziepwerkt.nl  

voor mogelijke stageadressen. 

 

Samen met partner Elver bieden we een onderwijs- 

zorgarrangement aan voor jongeren met een ernstige  

meervoudige beperking.  

 

 

 

 

Uitstroomprofiel (beschutte) arbeid: Leerroute 3-4-5 

We stellen (passende) eisen m.b.t. het ontwikkelen van sociale en 

functiegerichte vaardigheden. De leerling gebruikt   

mondelinge en schriftelijke taal, rekenvaardigheden en ICT 

vaardigheden. 

De stages bereiden de leerling voor op de (toekomstige) rol van 

werknemer in het bedrijfsleven gericht op; initiatief nemen, tempo 

maken, overzicht bewaren, doorzetten, samenwerken, kwaliteit 

leveren en zich aan de regels houden. We leren de leerling 

reflecteren op de eigen rol in leer-en werkprocessen. 

Ook zijn er mogelijkheden tot het behalen van  

landelijke certificaten. 

 

 

Het onderwijs en de stage is erop gericht de leerling voor te 
bereiden op een betekenisvolle plek in de maatschappij. Het accent 

ligt op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. We werken 
competentiegericht. Daarbij begeleiden wij de leerlingen in 
verschillende fases naar een geschikte werkplek binnen de 

dagbesteding of een bedrijf.  
We investeren veel in ons onderwijs en de stages.  

 
PRAKTIJKVAKKEN 

Dienstverlening; repro en 

magazijn. 

Zorg en Welzijn; 

schoonmaak, was & strijk. 

Horeca; koken, catering en 

bediening. 

Groen; tuinonderhoud. 

Productie; atelier en 

techniek/hout. 

 

http://www.deziepwerkt.nl/

