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Voorwoord 

 

Voor u ligt het kader voor de inrichting van het Arbeidsgericht Onderwijs (ago), “Di un 

soño pa trabou”. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) 

hoopt met dit kader bij te dragen aan de kwaliteit van het ago, door meer handvatten te 

geven en zo uniformiteit in de inrichting van het onderwijs te bewerkstelligen. 

 

Het kader voor de inrichting van het ago, conform de Landsverordening Voortgezet 

Onderwijs, artikel 11c, 3de lid, is erop gericht dat de leerling de kerndoelen van de 

basisvorming zoveel mogelijk kan bereiken en hij optimaal wordt voorbereid op 

eenvoudige functies binnen de arbeidsmarkt. 

 

Het Ministerie van OWCS bedankt een ieder die heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit kader voor de inrichting van het arbeidsgericht onderwijs. Een 

bijzondere dank gaat uit naar het Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE) voor 

hun expertise en inzet bij het opstellen van dit kader.  
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Inleiding 

 

Een (klein) percentage leerlingen is, ook met extra ondersteuning niet in staat de 

basisvorming van het vsbo en/of een diplomagerichte leerweg met succes te doorlopen. 

Voor deze groep is binnen het vsbo een voorziening gecreëerd, die leerlingen in staat stelt 

om de stap te maken naar de wereld van (semi- geschoolde) arbeid binnen eenvoudige 

functies: Arbeids Gericht Onderwijs (ago). 

 

De leerlingen krijgen een zeer praktische opleiding die hen opleidt tot burgers die regie 

over hun eigen leven en eigen leren kunnen voeren. De regie over het eigen leren en over 

het eigen leven (zelfregulatie) is een vereiste om te kunnen functioneren in een steeds 

veranderende samenleving. 

 

De leerlingen die dit betreft zullen ook alle kansen dienen te hebben en te krijgen om zich 

te ontwikkelen, opdat ze een goede plaats in de samenleving kunnen verwerven. Het is 

een minimale doelstelling van het onderwijs dat jongeren zodanige vorming ontvangen, 

dat ze zelfredzaam in het leven kunnen (gaan) staan binnen diverse maatschappelijke 

verbanden. 

 

De voorziening ago is dus bij uitstek leerlinggericht en procesgericht, dus gericht op de 

ontwikkeling van het kind. De groep leerlingen die voor het ago in aanmerking komt, 

wordt sterk beperkt en afgebakend (zie hoofdstuk 2). Alvorens in het ago te komen 

doorloopt de leerling een strikte toelatingsprocedure (de basisvorming). Het ago houdt 

sterk rekening met de individuele mogelijkheden van leerlingen en is bedoeld als 

onderwijs op maat. Het opdoen van veel praktijkervaring door middel van binnen- en 

buitenschoolse arbeidstoeleidende vorming (zie hoofdstuk 3) speelt hierin een 

belangrijke rol. 

 

In kort bestek is aan te geven wat de essentie is van de actuele ontwikkelingen in het ago 

en wel in de vorm van een drietal karakteristieken:  

1. Brede vorming en ontwikkeling: 

Onderwijs dat zich richt op een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming van 

alle leerlingen;  
2. Een actieve en zelfstandige leerling: 

Het centraal stellen van een actief en zo zelfstandig mogelijke lerende leerling;  
3. Omgaan met en recht doen aan verschillen tussen 

leerlingen: Recht doen aan verschillen en die verschillen 

benutten. 

 

Voorop staat dat de drie karakteristieken met elkaar samenhangen:  

 Onderwijs waarin de leerling passief consumeert wat de docent overdraagt, zal 

namelijk niet leiden tot brede vorming en ontwikkeling(zelfregulatie);


 Onderwijs dat de leerling uitdaagt om actief te leren en de verantwoordelijkheid voor 

het leerproces(leerregulatie) zoveel mogelijk in eigen hand te houden, draagt daartoe 

wel bij;
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 Als er wordt gestreefd naar een brede vorming en ontwikkeling voor elke leerling 

dan zal het onderwijs bovendien het kind individueel benaderen, rekening houdend 

met verschillen tussen leerlingen. 
 
 

Door dit na te streven wordt er bijgedragen aan de drie hoofddoelen die centraal staan in 

het nieuwe ago (zie hoofdstuk 1). Een uitwerking van deze drie hoofddoelen in 

streefdoelen, ontwikkeldoelen en meetbare indicatoren is te vinden in bijlage 1. 

 

ago is eindonderwijs, dat wil zeggen dat leerlingen in eerste instantie worden voorbereid 

op zelfstandig functioneren in de Curaçaose samenleving. Wanneer deze leerlingen de 

school verlaten, zijn ze sociaal en maatschappelijk redzaam en kunnen ze zich een plaats 

op de arbeidsmarkt verwerven en behouden. 

 

In het kader van de implementatie van de op 1 januari 2016 in werking getreden 17 

‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de ‘2030 Agenda for Sustainable 

Development’, zoals vastgesteld door wereldleiders bij de United Nations top d.d. 

september 2015, is getracht, omdat er geen structurele vernieuwingen en vooralsnog 

organisatorische aanpassingen in het ago-onderwijs hebben plaatsgevonden  sinds januari 

2005, een richtinggevend kader op te stellen waarbij de reeds gehanteerde  documenten, 

Panta Rhei en het Opleidingsprogramma AGO Beroepsgericht (December 2013) zijn 

geraadpleegd.  
 
De focus, zoals beoogd wordt met de SDG’s (SDG4: Quality Education: “Ensure inclusive 

and equitable education and promote lifelong learning opportunities for all”.  ) alsook het 

urgentieprogramma periode 2017-2021, zal dus vooral liggen op inclusief onderwijs van 

goede kwaliteit dat rekening houdt met actuele ontwikkelingen, aansluit op behoeftes van 

de arbeidsmarkt en belevingswereld van kinderen en jongeren en dat zorgt voor genoeg 

mogelijkheden voor 'life-long learning’ voor alle burgers van Curaçao. 
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1. Drie hoofddoelen 

 

In het kader van het aan te bieden raamleerplan bij het ago is er sprake van drie 

hoofddoelen. De drie hoofddoelen worden op hun beurt uitgewerkt in streefdoelen en de 

daaronder vallende ontwikkelingsdoelen. De ontwikkelingsdoelen zijn altijd 

geformuleerd in direct waarneembaar gedrag, en zijn verdeeld over verschillende 

meetbare indicatoren. 

 

De drie hoofddoelen zijn gededuceerd uit de kerndoelen van de basisvorming. De 

streefdoelen en ontwikkelingsdoelen staan in directe relatie met de hoofddoelen 

'persoonlijke ontwikkeling' en 'toeleiding naar de arbeidsmarkt'. Rekening wordt 

gehouden met het feit dat de kerndoelen binnen het ago zoveel mogelijk kunnen worden 

bereikt (Lv. Voortgezet onderwijs, artikel 11c derde en vijfde lid). 
 

 

1.1 Hoofddoel 1: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid van de leerling  
De leerling beschikt over kennis, vaardigheden en attitude, waarmee hij/zij zich 

zelfstandig kan handhaven in de gemeenschap waarvan hij/zij deel uit maakt. De sociaal-

maatschappelijke redzaamheid is mede gebaseerd op de kerndoelen van de basisvorming.  

 

1.2 Hoofddoel 2: Persoonlijke ontwikkeling van de leerling 

De leerling beschikt over kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot zichzelf en 

de mensen in zijn/haar directe omgeving, waardoor min of meer duurzame relaties kunnen 

ontstaan en waarmee eenmaal gevonden werk behouden kan blijven. De persoonlijke 

ontwikkeling is mede gebaseerd op de kerndoelen van de basisvorming. Streefdoelen en 

ontwikkelingsdoelen van het hoofddoel 'persoonlijke ontwikkeling' staan in directe relatie 

met de hoofddoelen 'sociaal-maatschappelijke redzaamheid'en 'toeleiding naar de 

arbeidsmarkt 

1.3 Hoofddoel 3: Arbeids(markt)toeleiding van de leerling 
 
De leerling beschikt over kennis, vaardigheden en attitude, waarmee eenvoudige 

werkzaamheden op de arbeidsmarkt naar tevredenheid uitgevoerd kunnen worden. 

Naast specifieke op werkzaamheden gerichte streef- en ontwikkelingsdoelen, is het leren 

toepassen van basiskennis, -vaardigheden en -attitude (gerealiseerde 

ontwikkelingsdoelen) van 'sociaal-maatschappelijke redzaamheid' en van 'persoonlijke 

ontwikkeling' van eminent belang bij de realisering van het hoofddoel 

'arbeids(markt)toeleiding'. 

 

Het ago zal bij elke leerling in ieder geval onderwijs ter realisering van deze doelstellingen 

moeten garanderen. Vervolgens moet het onderwijs alles wat een leerling méér kan 

bereiken aanbieden. De domeinen die per hoofddoel worden opgenomen, gelden voor alle 

leerlingen in het ago. 
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Voor de organisatie van het onderwijsleerproces geldt, dat wat geleerd moet worden in 

het ago opgenomen is in hoofddoelen, domeinen en sub-domeinen.  

Binnen de hoofddoelen zijn domeinen en sub-domeinen te onderscheiden, waarop het 

onderwijs zich richt. Binnen de sub-domeinen zijn verschillende streefdoelen en 

ontwikkelingsdoelen geformuleerd, afhankelijk van lokale omstandigheden en de 

eisen die de maatschappij aan de leerlingstelt. De geformuleerde indicatoren per 

subdomein, meten in hoeverre het ontwikkelingsdoel is bereikt (zie bijlage 1).  
 
 
De realisatie van de streefdoelen draagt bij aan de realisatie van de sociaal-

maatschappelijke redzaamheid, de arbeids(markt)toeleiding en persoonlijke ontwikkeling 

van de leerling.Hieronder volgt een overzicht van de hoofddoelen, domeinen en sub-

domeinen.  
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Hoofddoel  Hoofddoel  Hoofddoel 

Sociaal-maatschappelijke Redzaamheid  Persoonlijke Ontwikkeling  Arbeid(markt)toeleiding 

Domeinen en sub-domeinen   Domeinen en sub-domeinen   Domeinen en sub-domeinen                                

1. Zelfstandig wonen   1. Taalvaardigheden   1. Sociale vaardigheden voor het krijgen                               
 1.1 Voeding   1.1 Mondelinge taalvaardigheid  en behouden van werk  

 1.2 Kleding   1.2 Schriftelijke taalvaardigheid  1.1 Werk zoeken 

 1.3 Schoonmaken  2. Rekenvaardigheden   1.2 Werk krijgen/solliciteren 

 1.4 Budgetteren   2.1 Hoofdbewerkingen  1.3 Uiterlijke verzorging 

 1.5 Klussen   2.2 Bewerkingen met decimale getallen  1.4 Omgaan met jezelf 

 1.6 Huisdieren en planten   (geld)  1.5 Omgaan met anderen (collega's, 

2. Vrijetijdsbesteding  3. Creatieve ontwikkeling en cultureel-   chefs)                              
  2.1 Clubs   artistieke vaardigheden (beeldend,   1.6 Algemene omgangsvormen 

  2.2 Uitgaan   muzisch,drama)   2. Specifieke (arbeids)vaardigheden met                 
  2.3 Hobby's   3.1 Toepassingen in persoonlijk leven  betrekking tot:              

3. Omgaan met anderen   3.2 Informatie verwerving en eigen   2.1 Techniek                             

  3.1 Algemene omgangsvormen   gedrag   2.2 Ecotechniek 

  3.2 Specifieke omgangsvormen  4. ICTvaardigheden    2.3 Zorg enWelzijn 

4. Communicatie en communicatiemiddelen   4.1 Gebruiksapparatuur   2.4 Economie 

  4.1 Communicatievormen    4.2 Toepassingsapparatuur   2.5 Hospitality 

  4.2 Communicatiemiddelen  5. Lichamelijke vaardigheden   3. Algemene arbeidshouding                    
5. Maatschappelijke vaardigheden   5.1 Lichamelijke ontwikkeling   3.1 Kwaliteit van het werk                            

 5.1 Bancaire zaken en verzekeringen   5.2 Sport en spel   3.2 Tempo en uithoudingsvermogen 

 5.2 Burgerlijke stand   5.3 EHBO   3.3 Aanpassing aan werkomstandigheden 

 5.3 Verkiezingen  6. Omgevingsvaardigheden  4. Communicatieve vaardigheden voor op                    
 5.4 Leningen   6.1 Milieu   het werk                  

           6.2 Politiek   4.1 Over opdrachten entaken 

           6.3 Rampen   4.2 In formele situaties 

          7. Omgaan met zichzelf   4.3 In informele situaties 

           7.1 Zelfbeeld   4.4 Communicatiemiddelen 

           7.2 Reflectie op willen, kunnen, doen           

           7.3 Emotiemanagement           
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2. Doelgroep 

 

Het ago is bedoeld voor zowel leerlingen van het (speciaal) funderend onderwijs, als 

voor leerlingen die reeds onderwijs volgen in de basisvorming, waarvan met hoge mate 

van zekerheid gezegd kan worden dat zij de basisvorming/vsbo niet met succes zullen 

doorlopen. Die hoge mate van zekerheid wordt ontleend aan variabelen die verband 

houden met leerprestaties van leerlingen; het gaat met andere woorden om leerling- 

kenmerken. 

 

Deze zijn:  

a. Relatieve 'leerachterstand 'ten opzichte van wat van doorsnee leerlingen op een 

bepaalde leeftijd na enige jaren onderwijs mag worden verwacht. Statistisch gaat het 

dan om een betrekkelijk grote neerwaartse afwijking van het gemiddelde;  
b. Het intelligentiequotiënt van de leerling dat betrekkelijk ver onder het 

normale gemiddelde van 100 ligt;  
c. Sociaal-emotionele problemen bij leerlingen die belemmerend zijn voor goed 

functioneren in het onderwijs én die leerprestaties negatief beïnvloeden. Voor 

kenmerken als lage prestatiemotivatie, faalangst en emotionele problemen is dit 

verband aangetoond. 

 

2.1 Leerachterstand  
Bij het meten van de ‘leerachterstand’ gaat het om vaardigheden per doelgroep op een 

aantal elementaire domeinen. Hieronder worden deze domeinen uitgesplitst per 

schooltype: 

 

2.1.1. Speciaal Funderend Onderwijs 

a. Papiaments spellen; 

b. Papiaments technisch lezen;  
c. Papiaments begrijpend lezen; 

d. Inzichtelijk rekenen. 

 

In dit kader gaat het om leerlingen die deze vaardigheden slechts in zeer geringe mate 

beheersen en een leerachterstand hebben opgelopen van minstens 3 leerjaren. 

 

2.1.2 Funderend Onderwijs 

a. Papiaments spellen en Nederlands spellen; 

b. Papiaments technisch lezen en Nederlands technisch lezen; 

c. Papiaments begrijpend lezen en Nederlands begrijpend lezen;  
d. Inzichtelijk rekenen. 

 

In dit kader gaat het om leerlingen die deze vaardigheden slechts in zeer geringe mate 

beheersen en een leerachterstand hebben opgelopen van minstens 3 leerjaren.  
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2.1.3 Basisvorming vsbo  
Bij deze doelgroep wordt er via een screeningsinstrument de leerpotentie bepaald. 

Resultaten van afgenomen beginsituatietoetsen van: 

a. Papiaments spellen en Nederlands spellen; 

b. Papiaments begrijpend lezen en Nederlands begrijpend lezen;  
c. Rekenen & Wiskunde. 

 

2.2 Intelligentie  
Intelligentie is een belangrijke voorspeller van leerprestaties. In de eerste plaats heeft 

intelligentie een direct effect op leerprestaties, omdat het al dan niet beperkingen oplegt 

aan het cognitief functioneren van leerlingen. In de tweede plaats is er een indirect effect 

dat loopt via het aanpakken van problemen of taken: adequaat oriënteren, systematisch 

uitvoeren, evalueren van resultaten en zo nodig bijstellen. 

 

Voor verwijzing naar het AGO lijkt een IQ tussen ± 60 en 80 een adequate aanwijzing te 

zijn. De potentiële ago populatie zal waarschijnlijk binnen deze bandbreedte vallen. 

 

2.3 Sociaal-emotionele problemen  
Bij deze derde variabele gaat het om sociaal-emotionele problemen die in hoge mate het 

leren belemmeren. Het gaat om faalangst, prestatiemotivatie en emotionele problemen. In 

dit kader gaat het echter om de combinatie met leerachterstand en intelligentie. 

 

2.4 Beslisregels voor doorverwijzing naar het ago  
Bij het opstellen en gebruiken van beslisregels, gaat het in de eerste instantie om de 

combinatie leerachterstand en intelligentie. De verwijzingscommissie (zie 

paragraaf 2.6) baseert per aanvraag de beslissing omtrent de indicatiestelling 

uitsluitend op: 

a. De door het bevoegd gezag gegeven motivering die gebaseerd is op ervaringen 

met de leerling in het onderwijsleerproces, zoals die onder meer blijken uit het 

onderwijskundig rapport 

b. De zienswijze van de ouders 

c. De leerachterstand van de leerling 

d. Het intelligentiequotiënt van de leerling 

e. Indien dat noodzakelijk is voor het vormen van een oordeel over de resultaten 

van een of meer persoonlijkheidsonderzoeken met betrekking tot 

prestatiemotivatie, faalangst en emotionele problemen die een beeld geven van 

de sociaal-emotionele problematiek van de leerling in relatie tot de 

leerprestaties 
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De verwijzingscommissie geeft uitsluitend een positieve beslissing, indien de 

leerling: 

a. Een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte van 60 tot en met 80 en 

een leerachterstand heeft op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk 

rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen en waarvan minimaal één 

van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft, en 

deze leerachterstand gelijk of groter is dan 0,5 of 

b. Een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte van 80 tot met 91, 

waarbij de verbale intelligentie lager is dan 80 alsmede een leerachterstand 

heeft op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begijpend 

lezen, technisch lezen en spellen en waarvan minimaal één van deze twee 

domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft, en deze 

leerachterstand gelijk of groter is dan van 0,5 of 

c. Een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte van 60 tot met 80, 

alsmede een leerachterstand heeft op tenminste twee van de vier domeinen 

inzichtelijk rekenen, begijpend lezen, technisch lezen en spellen en waarvan 

minimaal één van deze leerachterstand tussen 0,25 tot 0,5 is alsmede sociaal 

emotionele problemen heeft die belemmerend zijn voor goed functioneren in 

het onderwijs en die leerprestaties negatief beinvloeden. 
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2.5 Verwijsprocedure  
Alvorens een leerling al dan niet kan deelnemen aan het ago wordt op een zorgvuldige 

wijze een procedure doorlopen die leidt tot een verantwoord advies of beslissing inzake de 

toelaatbaarheid van een leerling tot dit programma. Deze procedure ziet er op hoofdlijnen 

als volgt uit: 

 

Een school voor vsbo signaleert bij of direct na aanmelding vanuit het (speciaal) 

funderend onderwijs welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor het ago. 

Informatie van ouders, van de toeleverende school of informatie op grond van eigen 

bevindingen kunnen aanleiding zijn tot dit signaal. Een goede communicatie tussen 

(speciaal) funderend onderwijs en een school voor vsbo is noodzakelijk om vroegtijdige 

signalering mogelijk te maken. 

 

Om tot een weloverwogen aanvraag te komen stelt het bevoegd gezag vervolgens een 

leerlingdossier samen met:  
a. de door het bevoegd gezag gegeven motivering die gebaseerd is op ervaringen met 

de leerling in het onderwijsleerproces, zoals die onder meer blijken uit het 

onderwijskundig rapport; 

b. de zienswijze van de ouders; c.  
d. de leerachterstand van de leerling; 

e. het intelligentiequotiënt van de leerling; 

f. indien dat noodzakelijk is voor het vormen van een oordeel, de resultaten van een 

of meer persoonlijkheidsonderzoeken met betrekking tot prestatiemotivatie, 

faalangst en emotionele problemen die een beeld geven van de sociaal-emotionele 

problematiek van de leerling in relatie tot de leerprestaties.   
 
 
De gegevens met betrekking tot onderdeel d en e (zie paragraaf 2.4, beslissing 

omtrent indicatiestelling) moeten zijn verkregen onder verantwoordelijkheid van 

een diagnostisch geschoold psycholoog of diagnostisch geschoold orthopedagoog 

met gebruik van de door de verwijzingscommissie goedgekeurde screenings- en 

testinstrumenten. 

 

Het bevoegd gezag dient, zodra voor de leerling een leerlingdossier is gevormd, de 

aanvraag tot indicatiestelling voor betreffende leerlingen in bij de verwijzingscommissie. 

De aanvraag voor indicatiestelling kan op twee tijdstippen gedurende het eerste leerjaar 

namelijk 1 december respectievelijk de navolgende 1 juni geschieden.  

 

2.5.1. Eerste lichting instroom ago 

Voor de eerste lichting van leerlingen die vanuit het funderend onderwijs, het speciaal 

funderend onderwijs of wel de basisvorming van het vsbo, het ago binnenstroomt, is het 

tijdstip van indiening van het leerlingdossier bij de verwijzingscommissie uiterlijk 31 

januari, zodat de beslissing ruim voor de aanvang van het nieuwe schooljaar bekend kan 

zijn. 
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De verwijzingscommissie toetst de aanvraag binnen twee weken na voornoemde 

indieningsdata op:   

 volledigheid (aanmeldingsformulier; leerlingdossier); 
 globaal op inhoud: is gebruik gemaakt van toetsinstrumenten die in de 

opgenomen lijst van valide instrumenten staan? 
 

Indien de verwijzingscommissie van mening is dat het leerlingdossier niet volledig is, krijgt 

het betreffende bevoegd gezag een week om het dossier alsnog op orde te brengen. Indien 

deze toets positief uitvalt dan wordt de aanvraag ontvankelijk voor behandeling verklaard 

en worden de gegevens door de verwijzingscommissie geregistreerd. 

 

Bij de voorbereiding van de beslissing moet de verwijzingscommissie de nodige kennis 

omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaren. Naast de hier bedoelde 

zorgvuldige voorbereiding van de beslissing moeten ook de rechtstreeks bij de beslissing 

betrokken belangen worden gewogen. Verder dient de beslissing te berusten op een 

deugdelijke motivering en moet de motivering bij de bekendmaking van de beslissing 

worden vermeld. 

 

Het al dan niet toelaatbaar tot het ago verklaren dient ontleend te worden aan de eerder 

genoemde variabelen (zie paragraaf 2.4, beslissing omtrent indicatiestelling) die verband 

houden met de eerder genoemde leerlingkenmerken: intelligentiequotiënt, relatieve 

leerachterstand en sociaal-emotionele problemen. 

 

De verwijzingscommissie dient binnen drie maanden na ontvangst van een volledige 

aanvraag een beslissing te geven. Als de beslissing niet binnen drie maanden kan worden 

gegeven, moet de verwijzingscommissie de aanvrager daarvan in kennis stellen en daarbij 

een (andere) redelijke termijn noemen waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan 

worden gezien. De verwijzingscommissie stelt het bevoegd gezag van de aanvragende 

school onmiddellijk na de opstelling van advies in kennis van haar oordeel; de school 

stuurt een afschrift daarvan aan de ouders. 

 

2.5.2. Tweede lichting instroom ago 

De tweede lichting aanmeldingen zijn leerlingen die een score behalen na de EFO toets 

waarvan de uistslag uitwijst dat zij in principe niet toelaatbaar zouden kunnen zijn tot het 

vsbo en vanwege hun leeftijd niet meer op het fo kunnen blijven. 

 

In dit geval dient het bevoegd gezag, na overleg met de ouders van de leerling, een 

aanvraag tot indicatiestelling in bij de verwijzingscommissie uiterlijk 14 juni. De 

verwijzingscommissie geeft een beslissing af zo spoedig mogelijk dan uiterlijk 31 juli aan 

het bevoegd gezag. De verwijzingscommissie zendt na beëindiging van de procedure de 

bescheiden over de leerling terug naar de aanvragende school. Geaggregeerde gegevens 

over adviezen en monitoringsgegevens worden bewaard zodat transparante informatie 

verschaft kan worden aan de Inspectie Onderwijs die wettelijk toezicht houdt op de 

verwijzingscommissie en aan de overheid als financier en kadersteller. 
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2.5.3. Doorstroom vsbo naar het ago 

Echter tijdens het eerste schooljaar in het vsbo kan alsnog blijken, ondanks de extra 

speciale voorzieningen zoals vermeld in art 11 b van de landsverordening voortgezet 

onderwijs, dat de leerling toch beter tot zijn recht zou kunnen komen indien hij het ago 

zou volgen. De verwijzingscommissie stelt in dit laatste geval wel een aantal criteria op 

namelijk: 

 

Basiscriteria 

Dat een zéér gering percentage leerlingen van een leeftijdscohort, verwezen behoeft te 

worden naar het ago. 

 

Overige criteria potentiële ago leerlingen vanuit vsbo 

1. De betreffende leerling dient een pbl-zorg profiel te hebben en tevens cognitieve 

problemen te hebben. Dit wil zeggen dat de leerling met veel moeite zich de leerstof 

eigen maakt (moeilijk lerend). Zo’n leerling heeft diverse instructies nodig (het liefst 

praktisch) en veel herhalingen. Mocht er een psychologisch rapport voorhanden liggen, 

dan zal zijn intelligentiescore tussen 60 en 80 zijn; 

2. De leerling heeft reeds vorig jaar een ago advies gekregen van de verwijzingscommissie, 

maar is door plaatsgebrek of anders, geplaatst op het vsbo(bavo). Indien deze leerling 

veel moeite heeft om de lessen te volgen, dan zou hij aangemeld kunnen worden; 

3. De leerling heeft een grote didactische achterstand op het gebied van spellen, technisch 

lezen, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. (zie paragraaf 2.1.3.) Zo’n leerling heeft 

vaak nog niet het niveau van eind groep 6 funderend onderwijs (oude vierde klas) 

bereikt; 

4. Naast de drie bovengenoemde punten heeft de leerling sociaal-emotionele problemen. 

Er zou sprake kunnen zijn van faalangst, weinig prestatiemotivatie en emotionele 

problemen; 

5. De leerling moet minstens één jaar onderwijs gevolgd hebben in het vsbo (bavo). Dit om 

de leerling een aanloopperiode te gunnen.  
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2.6 Samenstelling en taak van de verwijzingscommissie  

In artikel 6 van het concept Landsbesluit Eilandelijke Verwijzingscommissie AGO is de 

samenstelling van de verwijzingscommissie geregeld. Door de Ministerraad wordt een 

commissie ingesteld, waarin een diagnostisch geschoolde psycholoog of diagnostisch 

geschoolde orthopedagoog zit, dan wel een deskundige die kennis heeft en zicht heeft op 

het terrein van het vsbo en die onafhankelijk zijn van de afdeling voor het ago, waarvoor 

de commissie het advies opstelt noch deel uitmaken van of werkzaam zijn voor of bij het 

bevoegd gezag dat de aanvraag doet. De kosten voor de werkzaamheden van de 

commissie komen voor rekening van de overheid. 

 

De taak van de verwijzingscommissie behelst:  

a. Toetsing van de aanmelding op compleetheid en correctheid. Dit impliceert: nagaan of 

het leerlingdossier compleet is, nagaan of testen zijn afgenomen door daartoe 

bevoegde personen (psychodiagnostisch geschoolde psychologen of orthopedagogen 

bij het meten van het IQ en de sociaal-emotionele problemen van de leerling) en 

nagaan of van het gelegitimeerde toetsinstrumentarium gebruik is gemaakt;  
b. Oordeelsvorming over de toelaatbaarheid van de leerling tot het ago op basis van de 

aangeleverde informatie en eventueel het horen van ouders/leerling en/of school;  
c. Formuleren van de beslissing over de toelaatbaarheid tot het ago van de 

aangemelde leerling én het informeren van de aanmelder;  
d. Administreren van gegevens over de resultaten van haar oordeelsvorming 

(dossieropbouw commissie) mede met het oog op jaarlijkse rapportage naar overheid 

en inspectie;  
e. Monitoring van de feitelijke deelname aan het ago, en 

f. Geregelde herijking en zonodig bijstelling en actualisering van het te gebruiken 

screenings- en testinstrumentarium.  
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3. Ago: raamleerplan 

 

De kenmerken van het ago dwingen een bepaald onderwijsconcept af. Een van de 

belangrijke kenmerken van het ago is dat binnen het ago daadwerkelijk leerlinggericht 

onderwijs verzorgd zal worden. Dit betekent dat in plaats van de toch wel vaak klassikale 

benadering in de leerwegen van het vsbo, er in het ago sprake is van een traject dat sterk 

vaardigheidsgericht is. Het ago is contextrijk. Dit betekent dat de relevantie van het 

onderwijs gemeten wordt aan de mate waarin het aansluit bij een context van het werkelijke, 

gewone leven. 

 

Het ago wordt gekenmerkt door een heel nauw verband tussen leren en werken. Dit 

betekent dat het onderwijs direct gericht is op het aanleren van kennis en 

arbeidsvaardigheden en vorming van een adequate arbeidsattitude. Het samengaan van 

leren en werken vereist een centrale plaats in binnenschoolse vorming door 

werkpleksimulatie in het begin en later in buitenschoolse vorming door middel van 

stages. 

 

Dit kader heeft als doel, afwachtende de implementatie van een concreet vastgelegde 

inrichting van het ago, het ago te stuctureren door middel van een raamleerplan dat 

moet leiden naar het realisering van de hoofddoelen waarbij:  

 Vooral in het begin veel aandacht wordt besteed aan de sociaal- maatschappelijke 

redzaamheid van de leerling (fase1);  

 De aandacht voor de sociaal-maatschappelijke redzaamheid geleidelijk plaats maakt 

voor activiteiten ten behoeve van de arbeids(markt)toeleiding en (fase 2 intern en fase 

3 extern);  
 De persoonlijke ontwikkeling loopt als een rode draad door de gehele periode heen 

loopt en in directe relatie gebracht wordt met sociaal-maatschappelijke 

redzaamheid en arbeids(markt)toeleiding (fase 1, 2 en3);  
 Praktisch rekenen /taal (met geld rekenen, klokkijken); 
 Maatschappelijke weerbaarheid (invullen formulieren, hygiëne, sociale 

wetskennis enzovoorts). 
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In de volgende paragrafen wordt een raamleerplan geschetst en worden bouwstenen 

aangedragen om te voorzien in een voorlopige inrichting van het ago: 

 

 

Samenvattend richt het ago zich, zoals eerder gezegd, in elke fase zoveel mogelijk op de 

vaardigheden van de leerling. Iedere leerling volgt daarbij zoveel mogelijk zijn eigen 

tempo en IOP. Wat de leerling kan, is het uitgangspunt voor het onderwijs dat in een 

individueel ontwikkelingsplan wordt vastgelegd en waarop de leerkracht, gemandateerd 

door het bevoegd gezag, het handelingsplan afstemt.  
 

Hierbij zijn de volgende principes leidinggevend:  

a. Het onderwijs sluit in elke fase aan bij de mogelijkheden van de leerling (informatie 

hiervoor komt o.a. van het onderwijskundige rapport van de aanleverende school en 

de bevindingen van de verwijzingscommissie); 

b. Het onderwijs is contextrijk;  
c. Het onderwijs kenmerkt zich door een krachtige leerwerkomgeving; 

d. Basisvaardigheden nemen in elke fase een centrale plaats in; 

e. Het onderwijs ondersteunt de weg van oriëntatie naar keuze. 

1. Hoofddoelen    

- Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 

- Persoonlijke ontwikkeling 

- Arbeidsmarkttoeleiding 

Domeinen: 

- Wonen  

- Werken 

- Vrijetijdsbesteding en 

- Burgerschap 

2. Avo-vakken (ondersteunend aan de domeinen): 

Papiaments/Nederlands/Engels/Spaans/rekenen 

3. ago-aanbod in drie fasen: 

- Fase 1: oriënterend 

- Fase 2: lerend 

- Fase 3: toeleidend 

4. Portfolio inhoud: 

a. cv 

b. reflectie van de leerling 

c. dossier met bewijzen (diploma’s, certificaten etc.) 

d. IOP: wie ben ik/ wat wil ik/ wat kan ik? 

e. verslagen van de coachingsgesprekken 

f. uitstroomprofiel 
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3.1 Leerplanopbouw  

Het ago-aanbod kent drie fasen: 

 

Fase 1: Orienterend   

In deze fase gaat het om het aanleren en uitbreiden van de basisvaardigheden binnen de 

theorie- en praktijkvakken. Deze vaardigheden, vooral de 21ste eeuwse vaardigheden, 

zijn de basis voor verdere ontwikkeling van de leerling richting arbeid en/of 

vervolgonderwijs. De nadruk ligt op de algemene persoonlijke ontwikkeling, met name 

interesses, affiniteiten en sterke kanten. 

 

Fase 2: Lerend  

Het gaat hier om het aanleren en uitbreiden van kennis, vaardigheden en attitudes met 

een arbeidsvoorbereidend karakter. Oriëntatie is in deze fase op de arbeidsmarkt 

(beroepsoriëntatie). Ook de bewustwording van persoonlijke mogelijkheden, uitgaande 

van de belangstelling voor een vak en individuele capaciteiten. Praktische kennis, 

vaardigheden en attitude breiden uit tot het verrichten van functionele werkzaamheden. 

In deze fase ligt de nadruk op de arbeidsvoorbereiding. 

 

Fase 3: Toeleidend   

In deze fase wordt gewerkt aan de drie mogelijke uitstroomprofielen van de leerling: 

 Doorstroom naar beroepsonderwijs (sbo niveau 1 of 2) 

 Instroom op de arbeidsmarkt (zelfstandig of begeleid werken) 

 Dagbesteding (beschermde woon en werkomgeving) 

In de laatste fase gaat het om het aanleren en verbreden van kennis, vaardigheden, 

attitudes en capaciteit die specifiek zijn gericht op het verwerven van een zelfstandige 

en actieve houding van de leerling binnen de maatschappij.  

 

3.2 Integratie van onderwijs en begeleiding 
Zorg en begeleiding zijn in het ago niet gescheiden van het onderwijs. Natuurlijk biedt 

de school zorg aan de leerlingen die dat nodig hebben, maar het accent ligt op de 

aanpassing van de persoonlijke leer- en begeleidingsarrangementen. De leerling leert 

zijn tekorten verbeteren en hoe hij in verschillende situaties met zijn tekorten kan 

omgaan en ze kan compenseren. Zorg en begeleiding zijn zo niet curatief maar 

preventief. Het gaat erom problemen te voorkomen in plaats van ze op te lossen. Aan de 

teams kunnen specialisten toegevoegd worden op het terrein van leerstoornissen, sociaal 

emotionele begeleiding, gedragsproblematiek en anderen. Ook daarbij neemt de school 

de regie in handen. 
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3.3 Binnen- en buitenschoolse vorming  

Om de stages succesvol te laten verlopen, is betrokkenheid van zowel de 

ouders/verzorgers van de leerling alsook betrokkenheid van het bedrijfsleven van 

belang. Hieronder wordt de binnen- en buitenschoolse vorming ten aanzien van de 

arbeidstoeleiding toegelicht. 

 

3.3.1 Binnenschoolse arbeidstoeleidende vorming  
Een voorziening in de school om leerlingen intensief en realistisch voor te bereiden op het 

verrichten van werkzaamheden op de arbeidsmarkt is de werkpleksimulatie. Het is een 

onderwijsvorm die heel veel ruimte biedt aan het leren aan de praktijk. Het is gestoeld op 

een onderwijskundig concept waarbij het gaat om zaken als:  
 actief, zelf verantwoordelijk leren; 

 aansluiten bij de mogelijkheden en interesse van de leerling;  
 aansluiten bij de werkelijkheid buiten de school; 

 samenhang in de leerstof; 

 de school als leefgemeenschap en werkplaats. 

 

3.3.2 Buitenschoolse arbeidstoeleidende vorming  
Het nauwe verband tussen leren en werken dat kenmerkend is voor het ago wordt 

weergegeven in de centrale plaats van de binnensschoolse arbeidstoeleidende vorming en 

in de buitenschoolse arbeidstoeleidende vorming in de vorm van de stage. 

 

De doelen van de stage zijn:  

 kennismaking met de arbeidssituatie en het "proeven" van de sfeer bij een bedrijf; 
 gewenning aan de arbeidssituatie: bijvoorbeeld de leuke en minder leuke kanten 

van een baan leren kennen en wennen aan de eisen die door een bedrijf worden 

gesteld;  
 oriëntatie op de diverse werksituaties: bijvoorbeeld ervaring opdoen 

met werkzaamheden bij verschillende bedrijven;  
 leren omgaan met situaties die minder gestructureerd zijn dan op school; 
 kennis, vaardighedenen attitude opdoen voor een bepaald vak of bepaalde 

werkzaamheden: bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld het op efficiënte wijze 

optillen van kratten, het leren omgaan met grote machines) kan een leerling zich 

alleen in het bedrijf eigen maken;  
 ontwikkeling van persoonlijkheid: kenmerken als zelfstandigheid en 

weerbaarheid, initiatief nemen, problemen uiten, vragen stellen over werk en 

inzicht tonen in werkzaamheden, moeten ontwikkeld worden; 
 bepalen welke baan bij welke leerling past gezien zijn functioneren. 

 

De stage kan zich inhoudelijk op zeer verschillende bedrijfstakken richten en de 

werkzaamheden kunnen dus zeer divers zijn:  

 Winkelwerkzaamheden (bijvoorbeeld werk bij een supermarkt, bloemenwinkel etc.); 
 Horecawerkzaamheden (bijvoorbeeld werk in een keuken of bedrijfskantine);  
 Huishoudelijk werk en reinigingswerkzaamheden (bijvoorbeeld in 

een bejaardentehuis, internaat);  
 Agrarische werkzaamheden (werk bij een groenvoorziening, kwekerij, 

landscaping, hotel, dierentuin, dierenarts, overheidsinstellingen);  
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 Administratieve en magazijnwerkzaamheden (werk op kantoor, postkamer);  
 Technische werkzaamheden (werk bij bijvoorbeeld een drukkerij of lasserij, 

binnen bedrijven en (overheids)instellingen). 
 

Gezien het bovenstaande kan het ago alleen dan succesvol zijn wanneer het bedrijfsleven 

voldoende 'incentives' krijgt en voldoende gemotiveerd is om het buitenschoolse 

leerproces van deze leerlingen adequaat te ondersteunen. 

 

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de externe stage worden bij voorkeur de ouders 

nauw betrokken. Ouders moeten het gevoel hebben dat het succes van hun kind op de 

arbeidsplek mede door hen beïnvloed kan worden. 
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3.4 Instrumentarium ago 
Om een goede individuele, dus persoonlijke, ontwikkeling mogelijk te maken is maatwerk 

nodig. Maatwerk dat uitdaagt en aansluit bij de vraag én de mogelijkheden van de leerling. 

Om de ontwikkeling te kunnen meten zijn er drie instumenten nodig binnen het ago die 

aanwezig moeten zijn voor iedere leerling: het individuele ontwikkelingsplan (IOP), de 

individuele coachingsgesprekken met de leerling en het portfolio:  

 

Individueel Ontwikkelingsplan 

Het IOP is de kern van de persoonlijke aanpak van onderwijs en begeleiding voor de 

leerling. Het is de bron van waaruit besluiten over de voortgang in leerplan en begeleiding 

genomen en gemonitord worden. Het IOP is een sturingsinstrument en vormt de kern voor 

de keuzes en beslissingen over de persoonlijke ontwikkeling en schoolloopbaan van de 

leerling. In het onderzoek was een van de conclusies dat het IOP niet of nauwelijks gebruikt 

wordt op de scholen en onbekend is bij de ouders. Als aanbeveling werd genoemd om 

samen met de ouders en de leerling het IOP op te stellen en te ondertekenen.  Dit alles 

omdat het IOP de rode draad is van het onderwijsproces van de leerling. Het is dus van 

groot belang dat ouders weten wat er in het IOP van zijn of haar dochter/zoon staat.  

 
Individuele coachingsgesprekken 

De individuele coachingsgesprekken vormen de basis en de rode draad voor het werken 

met het IOP. Dit plan wordt niet alleen in het eerste jaar en bij toelating tot het 

praktijkonderwijs gehanteerd, maar speelt een belangrijke rol gedurende de gehele 

schoolloopbaan. Om de ontwikkeling van de leerling snel en actueel te volgen, vinden 

regelmatig coachingsgesprekken plaats. In deze gesprekken, waarbij de leerling met zijn 

vaste begeleider - en waar nodig ook de stagebegeleider(s) en/of ouders - betrokken zijn, 

wordt samen met de leerling op zijn ontwikkeling gereflecteerd en worden afspraken 

gemaakt over de voortgang.  

 

De besluiten die voortkomen uit de individuele coachingsgesprekken zijn sturend voor de 

invulling van het raamleerplan van de leerling en de bewijzen die hij wil gaan leveren in zijn 

portfolio; ze geven richting aan de keuzes in de individuele scholingsroutes. Van belang is 

dat de coachingsgesprekken op een eenduidige manier worden gevoerd. Omdat dit op de 

ago-afdelingen nog te weinig gebeurt, betekent dit in de praktijk dat er veel meer overleg en 

afstemming nodig is tussen coaches over de gevoerde coachings- gesprekken en de 

voortgang van de leerlingen. Daarnaast zouden ouders veel meer betrokken moeten worden 

in dit proces. 

 

Portfolio 

Alle bewijzen van verworven competenties, passend bij de ontwikkeling van de leerling, 

worden vastgelegd in een portfolio. Het portfolio is een registratie-instrument in handen 

van de leerling. Daarin kan hij alle tastbare en zichtbare resultaten van het leer- en 

ontwikkelingsproces tijdens zijn schoolloopbaan opnemen. In de coachingsgesprekken en in 

de beknopte rapportage ervan in het IOP wordt afgesproken welke bewijzen de leerling wil 

gaan leveren voor zijn portfolio. Het werken aan het portfolio leidt uiteindelijk tot een 

persoonlijk uitstroomprofiel (zie 3.1). Daarmee kan de leerling aan de buitenwereld 

duidelijk maken wat hij kan en waarvoor hij ingezet wil worden (stage en arbeid). Bij het 

werken aan de bewijzen voor zijn portfolio ontstaan leervragen die in de 
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coachingsgesprekken boven tafel komen en waar een passend aanbod c.q. vervolg bij wordt 

gekozen. Het portfolio is nog niet geïntegreerd in het huidige onderwijsmodel van alle ago-

scholen. Dit betekent dat niet elke leerling aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan een 

gevuld portfolio bezit. In het document “het boommodel: instrument voor het analyseren 

van de interne organisatie” (zie bijlage 2) wordt geanalyseerd wat er nodig is voor de 

interne organisatie om prakijkonderwijs te kunnen geven. 

 

De inhoud van het portfolio dient, zoals reeds hierboven vermeld, minimaal de aspecten te 

bevatten: 

a. Cv; 

b. reflectie van de leerling; 

c. dossier met bewijzen (diploma’s, certificaten etc.); 

d. IOP: wie ben ik/ wat wil ik/ wat kan ik?; 

e. verslagen van de coachingsgesprekken; 

f. uitstroomprofiel. 
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4. Verblijfsduur en afsluiting 

 

De grenzen van het onderwijsaanbod zijn geformuleerd in termen van leeftijdsbepalingen.1 

De verblijfsduur in het ago is afhankelijk van het moment van instroom. Leerlingen zijn 

toelaatbaar vanaf twaalf jaar. Na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, eindigt de 

verblijfsduur aan het begin van het eerstvolgende schooljaar. 

 

Indien noodzakelijk, kan het bevoegd gezag de inspectie verzoeken toestemming te 

verlenen de leerling een extra jaar in het ago te houden. Deze maatregel komt tegemoet 

aan het karakter van het ago: de leerling voorbereiden op een plaats in de samenleving, 

vervolgonderwijs en/of op de arbeidsmarkt. Het is niet noodzakelijk een leerling 6 tot 7 

jaar in het ago te houden, maar deze mogelijkheid bestaat wel indien dat voor de leerling 

wenselijk is. 

 

De Inspectie Onderwijs beslist over het al dan niet verlengen van de verblijfsduur en 

kan eventueel de verwijzingscommissie om advies over de desbetreffende leerling 

vragen. 
 
 

4.1 Afsluiting van het ago  

Leerlingen die een afdeling voor ago van een school voor vsbo verlaten, krijgen een 

getuigschrift ago. De overheid is voornemens, in samenspraak met alle actoren die te 

maken hebben met het ago, om een eventuele algemeen reglement voor certificering of 

diplomering vast te stellen. Op het certificaat dient het uitstroomprofiel van de leerling 

vemeld te staan (zie paragraaf 3.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 LVFO artikel 19 3de lid; LVVO artikel 29 2de lid 
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Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou” 

 

Bijlage 1. Uitwerking per hoofddoel van streefdoelen, ontwikkeldoelen en 

indicatoren over de verschillende domeinen en subdomeinen 
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Su
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n 
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Werk zoeken Buska trabou 
Streefdoel: 
De leerling kan gebruik maken van 
zijn/haar omgeving bij het vinden van 
werk 

Meta pa logra: 
Mi por hasi eskoho ku ta apropiá pa mi 
ora ta trata trabou i/òf stazje  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan vragen stellen aan 
kennissen 
-De leerling kan in lokale kranten 
advertenties vinden 

E indikadónan: 
1. Mi ta kolekshoná informashon tokante 
posibilidat di stazje òf estudio den mi 
bisendario 
2. Mi ta sera konosí ku empresana i/òf 
estudio den mi bisendario 
3. Mi konosé i por nombra mi propio 
talento, interes i posibilidat pa trabou i/òf 
estudio. 
4. Mi ta nombra tipo di trabou i/òf estudio 
ku ta kuadra ku mi talentonan i mi 
interesnan. 
5. Mi por skohe un trabou ku ta pas ku 
mi, ku mi ta gusta i ku mi por 
6. Mi ta rekonosé ki tipo di trabou mi 
gusta i por (kondishon físiko) 
7.Mi por buska vakatura den korant i otro 
medionan di komunikashon 
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Werk krijgen/solliciteren Haña trabou/solistá 
Streefdoel: 
 

Meta pa logra: 
Mi por buska trabou i solisitá, i mi sa kua 
sosten mi por haña pa esei  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan telefonisch contact 
opnemen met een potentiele 
werkgever en een gesprek voeren 
-De leerling kan eenvoudige 
sollicitatiebrief schrijven 
-De leerling kan een sollicitatiegesprek 
voeren 
 

E indikadónan: 
1. Mi por buska vakatura ku ta pas ku mi 
den korantnan lokal, internèt i 
Uitzendbureau 
2. Mi por solisitá (por eskrito) 
3. Mi por presentá mi mes na un dunadó 
di trabou, por ehèmpel ku mi portafolio. 
4. Mi por, si mester bou di guia, papia ku 
un dunadó di trabou tokante mi 
kondishonnan laboral. 



Hoofddoel: Arbeids-(markt)toeleiding 
Domein 1: Sociale vaardigheden voor het krijgen en  

behouden van werk 
Abilidatnan sosial pa haña i keda na trabou 

 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  

 

5. Mi por hasi uso di kontaktonan di skol 
òf privá pa mi por haña trabou òf 
mantené mi trabou 
6. Mi sa serka ken mi por pidi yudansa pa 
haña i mantené un trabou, ora mi a kaba 
skol 
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Uiterlijke verzorging Kuido di mi aperensia 
Streefdoel: 
De leerling kan eisen van de 
werkgever toepassen 

Meta pa logra: 
Mi por kuida mi aperensia i mi paña di 
bisti  
Mi por sòru pa mi higiena personal 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan zich kleden (en 
opmaken) in relatie met de uit te 
voeren werkzaamheden en 
werkomgevinmg 

E indikadónan:: 
1. Mi por skohe mi paña di bisti adekuá i 
sòru pa mi aparensia ta kuadra ku e 
okashon òf ku mi trabou  
2. Mi por kuida mi üniform di trabou 
3. Mi por tene kuenta ku mi vestuario 
relashonáku mi fishi 
4. Mi por sòru mi hiogiena personal na un 
manera apropiá: pues mi por kuida mi 
krpa, kara, djente, kabei, man i pia 
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Omgaan met jezelf Anda ku mi mes 
Streefdoel: 
De leerling kan emoties aangaande het 
werk adequaat hanteren 

Meta pa logra: 
Mi por anda bon ku mi propio sentimentu 
i deseonan pa ku mi fishi 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan positieve en negatieve 
gevoelens omzetten in voor het werk 
aanvaardbaar gedrag 

E indikadónan:: 
1. Mi por rekonosé i nombra mi propio 
sentimentu- i deseonan. 
2. Mi por ekspresá mi sentimentunan na 
un manera korekto. 
3. Mi por defendé mi mes. 
4. Mi por anda ku krítika 
5. Mi por tuma inisiativa 
6. Mi sa ki ora mi mester di yudansa i kon 
mi por pidi pa esaki 
7. Mi por motivá mi mes 
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Omgaan met anderen (collega's, 
chefs) 

Anda ku otro (kolega, doño di trabou) 

Streefdoel: 
De leerling kan in verschillende 
situaties zich op gepaste wijze 
gedragen 

Meta pa logra: 
Mi por komportá mi mes korekto den 
diferente situashon 
Mi por traha huntu i deliberá 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan samenwerken met 
collega’s 
-De leerling kan opdrachten 
accepteren en uitvoeren, ook wanneer 
deze minder leuk zijn 
-De leerling kan het verschil zien 
tussen werksituaties en privé en 
daarnaar handelen 

E indikadónan:: 
1. Mi por traha huntu ku kolega 
2. Mi por akseptá i ehekutá tarea, maske 
mi no gusta 
3. Mi por mira diferensha entre trabou i 
kas i komportá mi na e situashon 
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Algemene omgangsvormen  
Streefdoel: 
De leerling kan contact onderhouden 
met collega’s en overige medewerkers 
 

Meta pa logra: 
Mi por hasi kontakto ku otro hende i 
mantené esaki den tur situashon di trabou 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan op gepaste wijze 
(be)groeten, afscheid nemen, 
verontschuldigen 

E indikadónan:: 
1. Mi por anda ku otro di un forma 
respektuoso i responsabel 
2. Mi por (yuda) resolvé konflikto i 
problema. 
3. Mi por defendé mi opinion, i mi por 
respetá opinion di otro hende. 
4. Mi por asumí resposabilidat pa mi 
propio komportashon. 
5. Mi por rekonosé diferensia di norma i 
balor entre hende i mi por anda ku esaki 
na un forma respektuoso. 
6. Mi por defendé mi mes na momentu di 
diskriminashon 
7. Mi por saludá, despedí i diskulpá 
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Techniek   
Streefdoel: 
De leerling kan eenvoudige 
(assisterende) routinematige 
werkzaamheden verrichten 
 

 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan verantwoord omgaan 
met materialen, gereedschappen en 
instrumenten 
 

De indikatoren: 
Technische beginselen  
a. Technisch tekenen    
-Tekenen: handmatig, A-4 formaat, 
enkelvoudige tekening 
-Tekening lezen: Americaanse projectie, 
werktekening 
-Begrippen en symbolen, normalisatie 
onderscheiden 
-Kleuren zien en benoemen 
b. Technische principes: 
-Meten, wegen: eenheden en 
verhoudingen 
-Energie vormen benoemen: warmte, 
elektriciteit, fossiele brandstoffen 
-Mecanica toepassen: beweging, 
hefbomen, verbindingen, overbrengingen 
-Bewerkingen toepassen: snijden, 
vervormen, verbinden, beschermen 
 
Basisvaardigheden Techniek 
a. Sector Bouwbreed: 
-Houtbewerken: aftekenen, boren, 
schaven, zagen, verbinden (spijkeren, 
schroeven, lijmen) 
-Metselen: aftekenen uitzetten, stellen, 
mengen, verbinden (metselen, lijmen) 
-Afwerkingstechniek: tekenen, schilderen, 
decoreren 
b.Sector Instalelktro: 
- Elektotechniek: aftekenen, boren, 
strippen, knippen, zagen, verbinden 
(lassen), (de)monteren 
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- Installatietechniek: aftekenen, boren, 
vijlen, knippen, vervormen, zagen, 
verbinden (lassen, solderen, lijmen) 
c. Sector Metaaltechniek: 
- Verspanen: aftekenen, boren, vijlen, 
zagen, draaien 
- Niet verspanen: aftekenen, knippen, 
vervormen 
- Verbinden: klinken, solderen, 
bout/moer, schroef, lijmen 
d. Sector Voertuigentechniek: 
- Vervangen (tweewieler): onderdelen, 
banden, interieuronderdelen 
-Onderhouden: wassen, poetsen, smeren, 
controleren (banden, verlichting, 
remmen) 
e. Materialen: 
- Bewerken en verwerken van: hout, 
metaal, kunststof, papier/karton, steen 
f. Gereedschappen: 
- Omgaan met handgereedschap: 
aftekenen, meten, bewerken, verbinden 
- Omgaan met elektrisch en pneumatisch 
gereedschap: boren, zagen, schuren, 
schaven 
- Omgaan met machines: boormachine, 
zaagmachine, buigmachine, 
schaafmachine, draaimachine 
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Ecotechniek   
Streefdoel: 
De leerling kan eenvoudige 
(assisterende) routinematige 
werkzaamheden verrichten 

 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan verantwoord omgaan 
met materialen, gereedschappen en 
instrumenten 

De indikatoren: 
1. Algemene vaardigheden  
a. Omgaan met eenvoudige 
handleidingen/opdrachten 
- Lezen 
- Schrijven 
- Toepassen 
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b. Omgaan met technieken en beginselen 
- Meten 
- Wegen 
- Vergelijken: eenhedenverhoudingen 
- Energiebronnen: gas, elektriciteit, 
fossiele brandstoffen 
- Bewerkingen toepassen: zaaien, planten, 
oogsten, gronbewerken, snoeien, reinigen, 
onderhouden, verzorgen, beschermen, 
verkopen 
- Sociale vaardigheden 

 
2. Basisvaardigheden ECO  
a. Sector plantenteelt 
- Telen: omgaan ,et en kennis hebben van 
zaad- en plantmateriaal, teeltmedium, 
teeltwerkzaamheden 
- Reinigen/onderhoud: het omgaan met en 
kennis hebben van reiniging-/onderhoud 
producten en middelen 
- Omgaan met: klanten, collega’s 
b. Sector aanleg en onderhoud 
- Omgaan met en kennis hebben van 
grondbewerking, aanleg en onderhoud, 
houtachtige en kruidachtige beplantingen 
en gewassen 
-Omgaan met: klanten, collega’s 
c. Sector bloembinden en bloemschikken 
- Omgaan met en kennis hebben van 
bloemen, planten, plantmateriaal, 
bloemstukken, presentatie, verkoop 
technieken, houdbaarheidsmiddelen, 
aannemen van de telefoon, verwerken 
van afspraken  
- Omgaan met: klanten, collega’s 
d. Sector dierhouderij en dierverzorging 
- Omgaan met en kennis hebben van de 
huisvesting, verzorging, voeding van 
(huis)dieren 
- Omgaan met: dieren, collega’s 
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e. Ingrediënten/producten/middelen  
- Omgaan met dieren, bloemen, planten, 
producten, middelen bij het bewerken, 
verwerken en toepassen: telen, binden en 
schikken, verkopen, verzorgen, 
onderhouden/reinigen 
f. Apparatuur-, gereedschappen en 
hulpmiddelen 
- Omgaan met het apparatuur bij het 
bewerken, verwerken en toepassen: telen, 
binden en schikken, verkopen, verzorgen, 
onderhouden/reinigen. 
- Omgaan met (elektrische) 
gereedschappen bij het bewerken, 
verwerken, en toepassen: telen, binden en 
schikken, verkopen, verzorgen, 
onderhouden/reinigen. 
- Omgaan met (hulp)middelen bij het 
bewerken, verwerken toepassen: telen, 
binden en schikken, verkopen, verzorgen, 
onderhouden/reinigen. 
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Zorg en welzijn  
Streefdoel: 
De leerling kan eenvoudige 
(assisterende) routinematige 
werkzaamheden verrichten 

 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan verantwoord omgaan 
met materialen, gereedschappen en 
instrumenten 

De indikatoren: 
a.Sector huishoudverzorging/ 
interieurverzorging (housekeeping) 
- Koken en bakken: omgaan met en kennis 
hebben van ingrediënten (warenkennis), 
voorbereiden, menuleer 
- Reinigen/onderhoud/schoonmaak: 
omgaan met en kennis hebben van 
reinigingsproducten en middelen 
- Strijk- en wastechnieken en middelen 
- Omgaan met: klanten, gasten, collega’s 
b.Sector verzorging: 
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- Verzorgen: omgaan met en kennis 
hebben van persoonlijke verzorging, 
verzorging van andere 
- Omgaan met bab 
c. Sector uiterlijke vezorging 
d. Omgaan met en en kennis hebben van 
het aannemen van de telefoon, verwerken 
van afspraken 
- Omgaan met klanten, collega’s 
- Ingrediënten/producten, middelen 
e. Apparatuur, gereedschappen en 
hulpmiddelen 
- Omgaan met apparatuur bij het 
bewerken, verwerken en toepassen: 
koken, bakken, verzorgen, begeleiden, 
reinigen 
- Omgaan met (elektrische) 
gereedschappen bij het bewerken, 
verwerken en toepassen: koken, bakken, 
verzorgen, begeleiden, reinigen 
- Omgaan met (hulp)middelen bij het 
bewerken, verwerken en toepassen: 
koken, bakken, verzorgen, begeleiden, 
reinigen 
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Economie  
Streefdoel: 
De leerling kan eenvoudige 
(assisterende) routinematige 
werkzaamheden verrichten 

 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan verantwoord omgaan 
met materialen, gereedschappen en 
instrumenten 

De indikatoren: 
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bd
om

ei
n 

5 Hospitality  
Streefdoel: 
De leerling kan eenvoudige 
(assisterende) routinematige 
werkzaamheden verrichten 

 

Ontwikkeldoel: De indikatoren: 
1. Algemene vaardigheden 
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De leerling kan verantwoord omgaan 
met materialen, gereedschappen en 
instrumenten 

a. Omgaan met eenvoudige 
recepturen/opdrachten 
- Lezen 
- Schrijven 
- Toepassen  
b. Omgaan met technieken en beginselen 
-Meten, wegen, vergelijken: eenheden, 
verhoudingen 
-Energiebronnen: gas, elektriciteit, fossiele 
brandstoffen 
-Bewerkingen toepassen: koken, bakken, 
reinigen, onderhouden, snijden, 
verbinden, beschermen 
- Sociale vaardigheden 
 
2. Basisvaardigheden Hospitality 
a. Sector Horeca: 
- Bedienen: omgaan met kennis hebben 
van drank, glaswerk, serveren 
- Koken: omgaan met kennis hebben van 
menuleer, mise en place, gerechten, 
HACCP-kennis 
- Omgaan met gasten, collega’s 
b. Sector Bakkerij: 
- Bakken: het omgaan met en kennis 
hebben van ingrediënten (warenkennis), 
voorbereiden, deegsoorten, beklede van 
vormen, vullen van producten 
- Omgaan met: gasten, collega’s 
        - Sector toerisme en recreatie 
         - Deskwerken: omgaan met en 
kennis hebben van het aannemen van de 
telefoon, verwerken van data, toeristische 
informatie 
- Recreatie/animatie: omgaan met en 
kennis hebben van het animeren van de 
gasten die verblijven in en om de 
onderneming, verstrekken van informatie, 
kleine hand en spandiensten 
- Sector facilitaire dienst: 
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- Onderhoud: omgaan met en kennis 
hebben van reinigings producten en 
middelen, klein technisch onderhoud, 
onderhoud van de groene zones 
- Ingrediënten/producten/middelen 
- Omgaan met ingrediënten/producten/ 
middelen bij het bewerken, verwerken en 
toepassen bij: serveren, koken, bakken, 
onderhouden, reinigen 
-Apparatuur, gereedschappen en 
hulpmiddelen 
- Omgaan met apparatuur bij het 
bewerken, verwerken en toepassen bij: 
serveren, koken, bakken, onderhouden, 
reinigen 
- Omgaan met (hulp)middelen bij het 
bewerken, verwerken en toepassen bij: 
serveren, koken, bakken, onderhouden, 
reinigen 
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Kwaliteit van het werk Kalidat di trabou 
Streefdoel: 
De leerling kan onder verschillende 
omstandigheden kwaliteitsnormen 
toepassen 

Meta pa logra: 
Mi por duna kalidat bou di tur 
sirkunstansha 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan omgaan met de leuke 
en minder leuke kanten van de 
werkzaamheden 

E indikadónan: 
1. Mi por anda ku e banda 
positivo/plasentero i e banda negativo/no 
plasentero di e aktividatnan 
2. Mi por traha den e tèmpo ku mester pa 
por logra e produkshon palabrá (nivel di 
produkshon) 
3. Mi por traha na un manera ku mi por 
kumpli ku e eksigensia di kalidat palabrá 
(alkansá nivel di kalidat). 
4. Mi por traha e trabou na un manera 
ordená (traha sistemátiko)  
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Tempo en uithoudingsvermogen Tèmpo i resistensha 
Streefdoel: 
De leerling kan zich houden aan 
afspraken over productie en 
procedures 

Meta pa logra: 
Mi por tene mi mes na palabrashonnan pa 
ehersé mi fishi 
Mi por plania i organisá mi fishi 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan de aandacht richten 
op zijn werkzaamheden 
-De leerling kan binnen een gestelde 
tijd een opdracht uitvoeren 
-De leerling toont zich 
verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van een opdracht 

E indikadónan: 
1. Mi por fiha meta kla i konkreto 
2. Mi por plania aktividat i fiha prioridat. 
3. Mi por plania mi tempu i tene tempu 
na bista. 
4. Mi por vigilá progreso i kontrolá si 
kosnan ta kana segun plan 
5. Mi por demonstrá responsabilidat pa 
ehekutá tareanan 
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Aanpassing aan  
werkomstandigheden 

Adaptá na sirkunstansha di trabou 

Streefdoel: 
De leerling kan omgaan met wijzingen 
in de werksituaties 

Meta pa logra: 
Mi por anda ku kambio i adaptá mi mes   
 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan werken in situaties 
die minder gestructureerd zijn dan op 
school 

E indikadónan: 
a. Mi por adaptá na sirkunstansha ku a 
kambia. 
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-De leerling kan initiatieven nemen 
-De leerling kan inzicht tonen in 
werkzaamheden die verricht moeten 
worden 

b. Mi por aseptá i mi ta para habrí pa idea 
nobo. 
c. Mi por sigui funshoná bon ora kos no ta 
kla òf ta  insigur 
d. Mi por anda bon ku diferensia entre 
hende. 
e. Mi por tuma initiativa 
f. Mi ta proaktivo 
g. Mi por komprondé e trabounan ku mi 
mester hasi 
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Over opdrachten en taken Tarea 
Streefdoel: 
De leerling kan gepast reageren op 
gegeven opdrachten 
 

Meta pa logra: 
Mi ta reakshoná korektamente riba 
tareanan 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan vragen stellen 
-De leerling kan informatie geven over 
het verloop van de opdracht 
 

E indikadónan: 
1. Mi por hasi pregunta 
2. Mi por duna i risbí feedback 
3. Mi por duna informashon tokante e 
proseso di un tarea 
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In formele situaties Den situashonnan formal 
Streefdoel: 
 

Meta pa logra: 
Mi konosé e derechonan i debernan di 
mas importante di un trahadó 
 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan afspraken maken 
over werkzaamheden, vergoedingen, 
loon, contracten 
-De leerling kan samenwerken met 
collega’s 

E indikadónan: 
1. Mi sa kiko ta un cao i kiko esaki ta 
nifiká (den futuro) pa mi kondishonnan 
laboral. 
2. Mi sa kiko ta un sindikato i kiko nan ta 
hasi pa trahadó. 
3. Mi por lesa i komprondé 
dokumentunan importante ku ta bai ku ta 
trata di trabou i entrada  (stazje-/ kòntrakt 
di trabou, spesifikashon di salario, 
informashon di ònderstant). 
4. Mi sa kiko ta mi debernan komo 
trahadó i mi ta kumpli ku nan. 
5. Mi sa na kua instansia mi mester mèldu 
ora mi no tin trabou (mas). 
6. Mi sa riba kua yudansa finansiero mi 
tin derecho riba dje i dikon. 
7. Mi sa kon i serka ken mi por haña 
sosten ora mi no tin trabou i/òf ta kobra 
onderstant 
 

 

 

 



Hoofddoel: Arbeids-(markt)toeleiding 
Domein 4: Communicatieve vaardigheden voor op het werk 

Abilidatnan komunikativo na trabou 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  
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In informele situaties Den situashonnan informal 
Streefdoel: 
 

Meta pa logra: 
Mi por traha huntu i deliberá  
 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan omgaan met collega’s 
-De leerling kan samenwerken met 
collega’s 

E indikadónan: 
1. Mi por pidi yudansa na tempu ora tin 
problema (konsultá otro persona). 
2. Mi por deliberá tokante di ehekushon 
di un tarea manera - Mi por konsultá ku 
otro, - Mi por bisa kla kiko mi ta pensa, - 
Mi por splika mi intenshonnan, - Mi por 
komuniká habrí i sinsero  
3. Mi por ta kolegial, traha den tim na un 
relashon di trabou optimal i pone interes 
di grupo na promé lugá (adaptá mi mes 
na e grupo) 
4. Mi por kontribuí na un bon ambiente 
den grupo/tim. 
5. Mi por reakshoná positivamente riba 
ideanan di otro hende, duna kòmplimènt 
na kolega (apresiá kontribushon di 
otronan).  
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Communicatiemiddelen  
Streefdoel: 
 

Meta pa logra: 
 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan gebruik maken van 
schriftelijke en mondelinge 
procedures 
-De leerling kan gebruik maken van 
communicatiemiddelen in de 
werksituatie (intercom, telefoon, fax, 
computer ed) 
 

E indikadónan 
1. Mi por usa proseduranan skibí òf papiá 
2. Mi por usa medionan di komunikashon 
den mi fishi manera intercom, 
telefon,kòmpiuter etc 

 



 

  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 1: Taalvaardigheden 

Abilidatnan di Idioma 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  
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Mondelinge taalvaardigheid  Abilidatnan idioma oral 
Streefdoel: 
-De leerling kan zich mondeling op de 
juiste wijze uitdrukken en kan 
mondelinge informatie op juiste wijze 
verwerken 

Meta ku mester logra: 
-Mi por ekspresá mi mes verbal korekto i 
mi por komprondé kiko ta wòrdu bisá 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan zijn mening geven 
over de aard en de voortgang van de 
werkzaamheden van zichzelf 
(bijvoorbeeld tempo, vrijheid, 
zelfstandigheid) 
-De leerling kan collega’s (leerlingen) 
hulp vragen en hulp bieden 
-De leerling kan met respect naar de 
mening van anderen luisteren, vragen 
stellen, een antwoord formuleren en 
zijn mening op gepaste wijze 
verwoorden 
-De leerling komt in werkoverleg voor 
zijn mening uit en kan deze toelichten 
-De leerling begrijpt mondelinge 
informatie en kan deze verwerken, 
vastleggen, toepassen en doorgeven 
-De leerling kan met 
communicatiemiddelen (bijv telefoon, 
intercom, e mail) informatie 
verstrekken, opnemen en opvragen 
-De leerling kan een onderbouwde 
waardering geven over de aard van de 
werkzaamheden van zichzelf en 
anderen (bijvoorbeeld tempo, vrijheid, 
zelfstandigheid) en de 
arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld 
werktijden, wisseldiensten, 
arbeidsmilieu, ziekteverzuim) 

E indikadónan:: 
1. Mi por duna mi opinion tokante mi 
mes desaroyo di mi trabounan (por 
ehèmpel,tempo, libertat, responsabilidat) 
2. Mi por pidi i duna yudansa na mi 
kolega (kompañero) 
3. Mi por kontribuí na diskushon tokante 
tópikonan aktual. 
4. Mi por kontribuí na reunion di trabou  
5. Mi por kontribuí na desishon tumá  
6. Mi ta komprondé informashonnan oral 
i por inkorperá, stipulá, apliká i pasa 
esaki 
7. Mi por duna, risibí i tuma informashon 
ku medionan di komunikashon (manera 
telefon, interkòm, email, whatsapp) 
8. Mi por duna apresio fundá riba mi mes 
aktividatnan i di otro (manera tempo, 
libertat, responsabilidat) i e 
sirkumstanshanan di trabou ( orario di 
trabou, warda, AO 
9. Mi por skucha ku respèt opinion di 
otro, hasi pregunta i formulá mi opninion 
na un manera korekto. 

Su
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 Schriftelijke taalvaardigheid  Abilidatnan di Idioma skibí 
Streefdoel: Meta ku mester logra: 



  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 2: Rekenvaardigheden 

Abilidatnan di Aritmétika 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  
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Hoofdbewerkingen  Abilidatnan básiko 
Streefdoel: 
De leerling kan de hoofdbewerkingen 
met hele getallen op juiste wijze 
toepassen en interpreteren 

Meta ku mester logra: 
Mi por apliká korektamente abilidatnan 
básiko ku numbernan hinté di un forma 
korekto i interpretá esakinan 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan (met een telmachine 
en rekenapparaat) optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen 

E indikadónan: 
1. Mi por (ku kalkuleiter) pone aserka, 
kita afó, multipliká i dividí 
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Bewerkingen met decimale getallen 
(geld)  

Sòmnan ku numbernan désimal (sèn) 

Streefdoel: 
-De leerling kan met aanwijzingen 
eenvoudige bewerkingen uitvoeren 
met decimalen 

Meta ku mester logra: 
1. Mi por (ku yudansa) traha sòmnan ku 
numbernan désimal 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan meten (bijvoorbeeld 
met centimeter, maatlat, duimstok, 
rolmaat, schuifmaat, maatbeker), 
wegen en aftekenen (bijvoorbeeld 
potlood, krijt, kraspen) 
-De leerling kan met geld betalingen 
verrichten en geldbedragen afronden 
-De leerling kan met een telmachine 
berekeningen afronden en afdrukken 
-De leerling kan een eenvoudige 
kostenberekening maken 
-De leerling kan een eenvoudige 
kasboek openen, bijhouden en 
afsluiten 
-De leerling kan betalingen verrichten 
(bijvoorbeeld contant, cheques, 
stortingen) 
-De leerling kan bij geldhandelingen 
terugtellen 
-De leerling kan een eenvoudige kassa 
(bijvoorbeeld afdelingen, subtotaal, 
retour, kortingen, correcties) en de 
daarbij horende geldhandelingen 

E indikadónan: 
1.Mi por midi ku ‘centimeter, maatlat, 
duimstok, rolmaat, schuifmaat, 
maatbeker’  pisa i ‘aftekenen’ ku pòtlot, 
kreit, ‘kraspen’ 
2. Mi por paga ku sèn kèsh i mi por hasi 
un suma di plaka un suma será 
3. Mi por konta ku kalkuleiter i sera un 
suma será i prent e bòn 
4. Mi por traha un presupuesto 
5. Mi por paga ku sèn kèsh, swaip i 
depositá sèn 
6, Mi por konta bèk ora di paga 
7. Mi por atendé kaha ku aktividatnan 
simpel manera kambia sèn 



  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 3: Creatieve ontwikkeling en cultureel - artistieke 

vaardigheden  
Abilidatnan kreativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  
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Toepassingen in het persoonlijk 
leven  

Aplikashon den bida personal 

Streefdoel: 
De leerling kan beeldende en 
expressieve vormen herkennen en 
gebruiken 

Meta ku mester logra: 
Mi ta rekonosé i usa abilidatnan riba 
tereno de ekspreshon kreativo 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan beeld en 
vormgevingsaspecten gebruiken met 
behulp van het gebruik van 
uiteenlopende materialen, technieken 
en gereedschappen en gaat hierbij 
volgens instructie te werk 
-De leerling kan verschillende 
expressieve vormen integreren tot een 
samenhangend geheel met behulp van 
een thema/onderwerp, waarbij 
verschillende vakgebieden betrokken 
zijn 
-De leerling kan onderdelen van 
beeldende en/of expressieve aard 
gebruiken in relatie met zijn/haar 
werkzaamheden 

E indikadónan: 
1.  Mi por usa diferente material, 
téknikanan i hèrmèn pa segun 
instrukshon duna forma. 
2. Mi por  kombiná diferente abilidat 
kreativio 
3. Mi por usa abilidat (parsial) den 
kombinashon ku mi fishi 
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Informatie verwerving in eigen 
gedrag  

Atkerí informashon den propio 
komportashon 

Streefdoel: 
 

Meta ku mester logra: 
 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan door gerichte 
waarneming van mensen in hun 
directe omgeving informatie krijgen 
over hun gedrag 
-De leerling kan uit de gedragingen en 
emotionele uitingen van mensen 
afleiden wat er met hen aan de hand is 
-De leerling kan spel gebruiken om 
bepaalde handelingen en 
vaardigheden te oefenen 

E indikadónan: 
1. Mi por opservá hende den mi sirkulo i 
haña informashon di nan komportashon 
2. Mi por derivá for di komportashon i 
estado emoshonal di otro hende kiko nan 
por ta falta 
3. Mi por usa wega pa trein sierto 
abilidatnan 

 



  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 4: ICT vaardigheden 

Abilidatnan di ICT 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  
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Gebruik apparatuur  Uso di aparato 
Streefdoel: 
De leerling kan moderne 
communicatiemiddelen gebruiken 
voor het verwerven en geven van 
informatie 

Meta ku mester logra: 
Mi por usa medionan di komunikashon 
pa atkirí i duna informashon 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan verschillende 
onderdelen van een computer 
gebruiken, zoals bijvoorbeeld 
toetsenbord en muis 
-De leerling kan communiceren met 
behulp van een (cellulaire) telefoon en 
intercom 
-De leerling kan geld opnemen via een 
ATM 

E indikadónan: 
1. Mi ta rekonosé i sa kon usa diferente 
parti di e kòmpuiter manera ‘toetsenbord, 
muis’. 
2. Mi por komuniká via internèt i 
whatsapp. 
3. Mi por lanta sèn na bankomátiko 
4. Mi por kontestá whatsapp i manda 
voice mail 
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Toepassing apparatuur  Uso di aparato 
Streefdoel: 
De leerling kan (met aanwijzingen) 
modern communicatiemiddelen 
toepassen bij het uitvoeren van 
werkzaamheden 

Meta ku mester logra: 
Mi por anda ku aparatonan di 
komunikashon modern den mi trabou 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan een eenvoudige tekst 
met een computer opstellen, opslaan 
en printen 
-De leerling kan email ophalen 
(downloaden) en versturen 

E indikadónan: 
1. Mi por traha ku diferente programanan 
di kòmpuiter 
2. Mi por prent, kopia i skèn 
3. Mi por download i manda un e mail. 

 



 

  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 5: Lichamelijke vaardigheden 

Abilidatnan físiko 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  
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Lichamelijke ontwikkeling  Desaroyo korporal                                                                                                                                      
Streefdoel: 
-De leerling kan het eigen lichaam 
verzorgen 
-De leerling kan lichamelijke en 
sociaal-emotionele veranderingen in 
de puberteit bij zichzelf onderkennen 
en waarderen en, mede in relatie met 
anderen, hanteren 

Meta pa logra: 
-Mi por sòru pa mi higiena personal i mi 
salú  
-Mi por rekonosé kambionan na mi kurpa 
i kambio sosial-emoshonal den relashon 
ku otro 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan elementaire 
vaardigheden van hygiëne toepassen 
-De leerling kan manieren 
omschrijven om zwangerschap te 
voorkomen 
-De leerling kan verschillen in 
opvatting over seksualiteit 
verwoorden en in de omgang daarmee 
rekening houden 

E indikadónan: 
1. Mi por sòru pa mi higiena personal na 
un manera apropiá: pues mi por kuida mi 
kurpa, kara, djente, kabei, man i pia. 
2. Mi konosé e partinan esensial di kurpa 
humano i e desaroyo físiko. (físiko i 
funshon) 
3. Mi por anda na un manera prudente i 
respetuoso ku relashon seksual i ku 
diferente opinion tokante seksualidat i 
orientashon seksual. 
4. Mi por rekonosé ku kambio di hormon 
por tin influensia riba komportashon 
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Sport en spel  Deporte i wega 
Streefdoel: 
De leerling kan deelnemen aan 
bewegingssituaties 

Meta pa logra: 
Mi por partisipá na aktividatnan di 
moveshon 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan omgaan met spelregels 
en spelprocedures 

E indikadónan: 
1. Mi por anda ku reglanan den deporte i 
wega 
2. Mi por anda ku proseduranan den 
wega i deporte 
3. Mi por hasi uso di un gem 
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EHBO  EHBO 
Streefdoel: 
De leerling kan oorzaken van ziekte 
en verwondingen herkennen en 
maatregelen nemen om de kans 
daarop te verminderen  
 

Meta pa logra: 
Mi por rekonosé malesa i herida i tuma 
medida pa redusí esaki 



 

  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 6: Omgevingsvaardigheden 

Abilidatnan pa den medio ambiente 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  

 
 

Su
bd

om
ei

n 
1 

Milieu Medio Ambiente 
Streefdoel: 
De leerling kan zodanig handelen dat 
dit ten goede komt van de 
duurzaamheid van zijn/haar 
leefomgeving 

Meta pa logra: 
Mi por biba konsiente 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan maatregelen 
toepassen om beperking van 
watergebruik te realiseren 
-De leerling kan maatregelen 
toepassen binnen en buiten de school 
die milieuvervuiling tegen gaan 
-De leerling kan geluidslast 
voorkomen 

E indikadónan: 
1. Mi por anda konsiente ku uso di awa i 
elektrisidat 
2. Mi por anda konsiente ku medio 
ambiente (uzo di plèstik, sushedat riba 
kaya) 
3. Mi por anda konsiente ku desibèl 
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Politiek Polítika 
Streefdoel: 
De leerling kan handelen volgens de 
rechten en plichten die voortkomen 
uit zijn/haar (directe) leefomgeving 

Meta pa logra: 
Mi por anda teniendo kuenta ku mi 
derecho i obligashonnan den mi sírkulo 
familiar 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan keuzes maken en kan 
gebruik maken van zijn/haar 
democratische rechten 
 

E indikadónan: 
1. Mi por skohé i hasi uso di mi 
derechinan demokrátiko 
2. Mi por nombra derechonan 
fundamental i bisa di kiko nan ta trata; 
p.e. libertat di ekspreshon libertat di 
religion i konvikshon di bida.  
3. Mi por nombra deber di un suidadano i 
bisa tokante kiko nan ta trata; p.e. 
enseñansa obligatorio, obligashon pa 
paga impuesto, obligashon pa identifiká 
bo mes i e obligashon pa kumpli ku regla 
(manera regla di tráfiko) i lei. 
4. Mi por anda ku palabrashon i regla den 
nos komunidat. 
5. Mi por indiká (global/ ku ehèmpel) kon 
lei ta funshoná na Kòrsou 
 
 



 

  Hoofddomein: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 7: Omgaan met zichzelf 

Anda ku mi mes 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  
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Zelfbeeld  Balor propio 
Streefdoel: 
De leerling heeft een positief beeld 
over zichzelf en zijn mogelijkheden 

Meta pa logra: 
Mi balor propio ta positivo i mi sa kiko mi 
por 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan in positieve termen 
praten over zichzelf en wat hem/haar 
bezig houdt 

E indikadónan: 
1. Mi por rekonosé i nombra mi propio 
sentimentu- i deseonan. 
2. Mi por ekspresá mi sentimentunan na 
un manera korekto. 
3. Mi por defendé mi mes. 
4. Mi por anda ku krítika 
5. Mi por tuma inisiativa 
6. Mi sa ki ora mi mester di yudansa i kon 
mi por pidi pa esaki. 
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Reflectie op willen,kunnen,doen  Reflegá riba kiko mi ke, kiko mi por i 
kiko mi ta hasi 

Streefdoel: 
 

Meta pa logra: 
 

Ontwikkeldoel: 
De leerling kan zichzelf doelen stellen 
die binnen zijn bereik liggen 

E indikadónan: 
1. Mi por bisa na kua meta mi ke bai traha 
2. Mi por traha un plan pa yega na mi 
metanan 
3. Mi por ehekutá e plan 
4. Mi ta reflehá riba loke mi ta hasi, kiko 
mi por i kiko mi ke 
5. Mi por evaluá i adhustá mi plan 
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Emotie management  Dominio propio 
Streefdoel: 
 

Meta pa logra: 
Mi tin dominio propio 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan omgaan met 
tegenslagen. 
-De leerling kan nav boosheid, woede, 
angst, gedrag vertonen dat binnen de 
grenzen van het aanvaardbare ligt 
 

E indikadónan: 
1. Mi por rekonosé i nombra mi propio 
sentimentu- i deseonan. 
2. Mi por ekspresá mi sentimentunan na 
un manera korekto. 
3. Mi por defendé mi mes. 
4. Mi por anda ku krítika 
5. Mi por tuma inisiativa 
6. Mi sa ki ora mi mester di yudansa i kon 
mi por pidi pa esaki. 



  Hoofddoel: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 
Domein 1: Zelfstandig wonen  

Mi ta siña biba mas independiente posibel 
 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  
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Voeding  Kuminda 

Streefdoel: 
-De leerling kan een gezond 
voedingspakket samenstellen 

Meta ku mester logra: 
Mi por sòru pa mi kuminda saludabel  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan een gezonde maaltijd 
veilig bereiden 

E indikadónan: 
1. Mi por skohe kuminda saludabel  
2. Mi por hasi kompra. 
3. Mi por kushiná kuminda saludabel, na 
un manera higiéniko i seif. 
4. Mi por rekonosé kuminda dañá i mi sa 
kon prevení esaki. 
5. Mi por drecha i kita kos for di mesa. 
6. Mi por laba tayó i pone kushina na 
òrdu. 
7. Mi por limpia kushina i limpia e 
aparatonan di kushina. 
8. Mi por lesa un menú i skohe plato.   
9. Mi por hasi pedido den un restorant. 
10. Mi por presentá i sirbi kuminda 
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Kleding  Paña di bisti 
Streefdoel: 
De leerling kan de was doen 

Meta ku mester logra: 
Mi por kuida mi aperensia i mi paña di 
bisti  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan de was sorteren 
-De leerling kan een wasmachine effectief 
en veilig gebruiken 

E indikadónan: 
1. Mi por skohe mi paña di bisti i sòru pa 
mi aparensia ta kuadra ku e okashon òf 
ku mi trabou  
2. Mi por laba paña 
3. Mi  por kuida mi kèts 
4. Mi por surti paña 
5. Mi por rekonosé tela 
6. Mi por dobla paña 
7. Mi por strika 
8. Mi por laga drecha paña 

Su
bd

om
ei

n 
1.

3 

Schoonmaken  Limpia  
Streefdoel: 
De leerling kan eigen woonruimte 
schoonhouden 

Meta ku mester logra: 
Mi por sòru mi bibienda  

Ontwikkeldoel: E indikadónan: 



 

  Hoofddoel: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 
Domein 2: Vrije tijdbesteding 

Ami ta siña kon mi por pasa mi tempu liber na un manera relevante 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  
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Clubs  Klup 
Streefdoel: 
-De leerling kan lid worden van een club 

Meta ku mester logra: 
-Mi por hasi eskoho kon pa pasa mi 
tempu liber ku ta pas ku mi, i mi por 
regla asuntu práktiko ku tin mester pa 
esaki  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling weet welke (sport)clubs er 
zijn 
-De leerling kan zich aanmelden als lid 

E indikadónan: 
1. Mi konosé i por menshoná mi propio 
talentonan, interesnan, i posibilidatnan 
pa por pasa mi tempu liber. 
2. Mi por sera konosí ku klup òf 
instansia pa pasa tempu liber 
3.  Mi por buska informashon tokante 
aktividatnan pa tempu liber, manera 
klup di deporte, hòbi, lès di muzik òf 
baile i otro aktividat 
4. Mi por hasi un eskoho adekuá pa un 
klup òf asosiashon i mi por regla 
miembresia i otro asuntunan práktiko. 
5. Mi sa kon i serka ken mi por pidi 
yudansa pa regla e asuntunan aki. 
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Uitgaan  Sali keiru 
Streefdoel: 
-De leerling kan kiezen uit verschillende 
vormen van uitgaan 

Meta ku mester logra: 
Mi por sali keiru den mi tempu liber  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan een keuze maken uit 
bezigheden die in de vrije tijd gedaan 
kunnen worden 

E indikadónan: 
1. Mi por skohe sano entre aktividatnan 
den mi tempu liber 
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Hobby's  Hòbi 
Streefdoel: 
De leerling kan een hobby ontwikkelen 

Meta ku mester logra: 
-Mi ta desaroyá abilidat pa mi debertí 
den tempu liber  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan het in school geleerde 
gebruiken in situaties buiten de school 
(vrije tijd) 

E indikadónan: 
1. Mi ta desaroyá na skol abilidat riba 
tereno di deporte, dirigí entre otro riba 
tempu liber. 
2. Mi ta desaroyá na skol abilidat riba 
tereno di ekspreshon kreativo (arte 



 

  Hoofddoel: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 
Domein 3: Omgaan met anderen  

Mi ta siña abilidat pa anda ku otro 
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Su
bd

om
ei

n 
3.

1 

Algemene omgangsvormen   
Streefdoel: 
De leerling kan contact onderhouden 
met buren, kennissen, vrienden, 
familie 

Meta ku mester logra: 
Mi por hasi kontakto ku otro hende in 
mantené esaki  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan op gepaste wijze 
(be)groeten, afscheid nemen, 
verontschuldigen 

E indikadónan: 
1. Mi por anda ku otro di un forma 
respektuoso i responsabel 
2. Mi por kumindá, despedí i diskulpá mi 
mes di un forma korekto 

Su
bd

om
ei

n 
3.

2 

Specifieke omgangsvormen  
Streefdoel: 
De leerling kan in verschillende 
situaties zich op gepaste wijze 
gedragen 

Meta ku mester logra: 
Mi por anda bon ku mi propio sentimentu 
i deseonan  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling weet zijn houding te 
bepalen ten opzichte van 
verschillende personen in 
verschillende situaties 
-De leerling kan zich handhaven 
zonder in een isolement te raken 
-De leerling kan aangeboden keuzes 
beoordelen 
-De leerling kan relaties onderhouden 

E indikadónan: 
1. Mi por (yuda) resolvé konflikto i 
problema. 
2. Mi por defendé mi opinion, i mi por 
respetá opinion di otro hende. 
3. Mi por asumí resposabilidat pa mi 
propio komportashon. 
4. Mi por rekonosé diferensia di norma i 
balor entre hende i mi por anda ku esaki 
na un forma respektuoso 
5. Mi por defendé mi mes na momentu di 
diskriminashon 

 

 



 

  Hoofddoel: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 
Domein 4: Communicatie en communicatiemiddelen 

Komuniká i medionan di komunikashon 
 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  

 
 

Su
bd

om
ei

n 
4.

1 

Communicatievormen  Formanan di komuniká 
Streefdoel: 
De leerling kan zich mondeling (en 
schriftelijk) uitdrukken 

Meta ku mester logra: 
Mi por ekspresá mi mes (oral i verbal) 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan hulp vragen 
-De leerling kan vragen stellen 
-De leerling kan informatie geven 

E indikadónan: 
1. Mi por pidi yudansa 
2. Mi por hasi pregunta 
3. Mi por duna informashon 
4. Mi por skibi un karta  
5. Mi por skibi un mail 

Su
bd

om
ei

n 
4.

2 

Communicatiemiddelen  Medionan di komunikashon 
Streefdoel: 
 

Meta ku mester logra: 
Mi por anda ku internèt i medionan sosial 
na un manera seif  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan gebruik maken van 
telefoon en cellulair 
-De leerling kan informatie halen uit 
teksten (krant, folders, briefjes) 

E indikadónan: 
1. Mi por uso  ICT den mi tempu liber, 
manera p.e. skucha muzik, baha un 
pelíkula for di internèt òf manda mail. 
2. Mi por buska informashon riba internèt 
i mi sa kiko mi mester yena pa haña e 
informashon nesesario. 
3. Mi por hunga wega na un manera seif 
riba internèt i mi konosé e riesgo di uso di 
internet pa esaki. 
4. Mi por nombra ehèmpel di medio 
sosial i mi sa kon uso nan. 
5. Mi konosé e riesgo di medio sosial i mi 
sa kon anda ku esei. 
6. Mi por krea riba internèt un account 
(personal), protehá esaki  korektamente i 
atministr’é na un manera seif. 
 

 

 



 

  Hoofddoel: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 
Domein 5: Maatschappelijke vaardigheden 

Abilidatnan pa partisipá den komunidat 
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Su
bd

om
ei

n 
5.

1 

Bancaire zaken en verzekeringen  Asuntunan di banko i di seguro 
Streefdoel: 
De leerling kan handelingen uitvoeren 
mbt een aantal elementaire zaken als 
deelnemer in de maatschappij 

Meta ku mester logra: 
Mi por sòru pa mi mes asuntunan di sèn i 
atministrashon  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan een bankrekening 
openen 
-De leerling kan een verzekering 
afsluiten 
-De leerling kan onderscheid maken 
tussen verschillende verzekeringen en 
kan een keuze maken 

E indikadónan: 
1. Mi por paga ku diferente medio di 
pago, manera plaka efektivo òf swaip. 
2. Mi por splika kon banko via internèt ta 
funshoná. 
3. Mi por habri un kuenta di banko 
4. Mi por hasi uso di mi bankomátiko 
5. Mi por traha un resúmen di mi entrada 
i mi gastunan. 
6. Mi por traha un presupuesto.  
7. Mi por splika kon mi ta hasi un eskoho 
apropiá pa kumpra un selular i e 
gastunan mará na dje. 
8. Mi sa kua ta e seguronan ku mi mester 
(den futuro) i kon mester regla esaki nan. 
9. Mi sa kon pa hasi un eskoho entre 
diferente seguro 
10. Mi por warda i atministrá dokumento 
importante na un manera ordená, manera 
p.e. portafolio, sertifikado, pruebanan di 
stazje/trabou, pago di suèldu, pólisa di 
seguro, sertifikado di garantia. 
11. Mi sa dikon, ki ora i kon mi mester 
entregá deklarashon di impuesto. 
12. Mi sa kon i serka ken mi por pidi 
yudansa pa atendé asuntu di sèn i di mi 
atministrashon 

Su
bd

om
ei

n 
5.

2 Burgerlijke stand  Estado Sivil 
Streefdoel: 
 

Meta ku mester logra: 
 

Ontwikkeldoel: E indikadónan: 
1. Mi sa kon pidi dokumentonan 
importante na Kranshi manera saka 



 

  Hoofddoel: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 
Domein 5: Maatschappelijke vaardigheden 

Abilidatnan pa partisipá den komunidat 
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-De leerling kan voor en bij de 
burgerlijke stand de meest 
noodzakelijke handelingen verrichten 
 

sedula, saka pasport, papel di 
inskripshon, akto di nasementu. 
2. Mi sa kon mi por pidi i atministrá mi 
propio dokumentonan di identifikashon 
3. Mi sa kon hasi uso di Bentana di 
Informashon 

Su
bd

om
ei

n 
5.

3 

Verkiezingen  Elekshon 
Streefdoel: 
 

Meta ku mester logra: 
Mi por (bai) vota ku vishon ora tin 
elekshon 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan deelnemen aan 
verkiezingen 

E indikadónan: 
1. Mi sa ku na Kòrsou tin un demokrasia 
parlamentario i mi por bisa kiko esei ta 
nifiká.  
2. Mi por bisa (globalmente) kiko 
parlamento ta hasi i kiko gobièrnu ta hasi. 
3 .Mi sa ku durante elekshon na Kòrsou ta 
vota pa partido i mi por nombra un par. 
4. Mi por bisa riba kua partido lo mi ke 
vota i dikon. 

Su
bd

om
ei

n 
5.

4 

Leningen  Finansas 
Streefdoel: 
 

Meta ku mester logra: 
 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan (met begeleiding) 
bepalen wat de kosten zijn van een 
lening 
-De leerling kan de gevolgen overzien 
van de gevolgen van een lening voor 
het dagelijks leven 
 

E indikadónan: 
1. Mi por hasi aplikashon pa un finansa 
2. Mi sa e konsekuensha di tin un finansa 

 

 

 



 

  Hoofddoel: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 
Domein 2: Vrije tijdbesteding 

Ami ta siña kon mi por pasa mi tempu liber na un manera relevante 
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plástiko, oudivisual, muzik, baile i/òf 
drama) dirigí entre otro riba tempu 
liber. 
3. Mi sa kon hasi uso di biblioteka 
(públiko), pa fia buki. 

 



  Hoofddoel: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 
Domein 1: Zelfstandig wonen  

Mi ta siña biba mas independiente posibel 
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-De leerling kan schoonmaakmiddelen 
kiezen en gebruiken voor verschillende 
doelen 
-De leerling kan verschillende 
huishoudelijke artikelen op de juiste wijze 
gebruiken 
 

1. Mi por limpia mi kas i ten’é nèchi. 
2. Mi por limpia kamber i baño, na un 
manera higiéniko, seif i konsiente di 
medio ambiente. 
3. Mi por laba i kuida paña pa uso den 
kas manera laken i sèrbètè. 
4. Mi sa na ki manera mi mester separá 
shushi di kas. 
5 .Mi por traha un plan pa dekorá òf 
muebla un kamber  
6. Mi por skohe i usa artíkulo i produkto 
di limpiesa 

Su
bd

om
ei

n 
 1

.4
 

Budgetteren  Presupuestá 
Streefdoel: 
De leerling kan een elementaire 
uitgavenplanning maken 

Meta ku mester logra: 
Mi por sòru mi mes asuntunan di sèn i  
atministrashon  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan een kasboekje opzetten 
en bijhouden 
-De leerling kan een planning maken van 
beschikbaar geld en toekomstige uitgaven 

E indikadónan: 
1. Mi por paga ku diferente medio di 
pago, manera plaka efektivo òf 
bankomátiko. 
2. Mi por splika kon banko via internèt ta 
funshoná. 
3. Mi por traha un resúmen di mi entrada 
i mi gastunan. 
4. Mi por traha un presupuesto.  
5. Mi por splika kon mi ta hasi un eskoho 
apropiá pa kumpra un selular i e 
gastunan mará na dje. 
6. Mi sa kon mi por pidi i atministrá mi 
propio dokumentonan di identifikashon. 
7. Mi sa kua ta e seguronan ku mi mester 
(den futuro) i kon mester regla esaki nan. 
8. Mi por warda i atministrá dokumento 
importante na un manera ordená, manera 
p.e. portafolio, sertifikado, pruebanan di 
stazje/trabou, pago di suèldu, pólisa di 
seguro, sertifikado di garantia. 
9. Mi sa dikon, ki ora i kon mi mester 
entregá deklarashon di impuesto. 



  Hoofddoel: Sociaal-maatschappelijke redzaamheid 
Domein 1: Zelfstandig wonen  

Mi ta siña biba mas independiente posibel 
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10. Mi sa kon i serka ken mi por pidi 
yudansa pa atendé asuntu di sèn i di mi 
atministrashon 

Su
bd

om
ei

n 
1.

5 

Klussen  Reparashon chikí 
Streefdoel: 
De leerling kan eenvoudige reperaties in 
huis zelfstandig uitvoeren 

Meta ku mester logra: 
Mi por hasi reperashon chikí di un 
manera seif, den i rondo di mi kas  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan beschadigingen aan 
deuren en ramen herstellen 
-De leerling kan lampen en zekeringen 
wisselen 
-De leerling kan de hoofdkraan van gas 
en water aansluiten 
-De leerling kan scheuren en gaten in de 
muren dichten 
-De leerling kan omgaan met eenvoudig 
gereedschap 

E indikadónan: 
1. Mi por rekonosé diferente tipo di fèrf 
2. Mi por fèrf kas 
3. Mi por kambia un lampi i drecha 
stèker. 
4. Mi por hasi trabou simpel di paipfeter, 
manera drecha wasbak ku ta fèrstòp. 
5. Mi por hasi trabou simpel di montahe, 
manera kologá algu na muraya òf hinka 
un pakete di konstrukshon den otro. 
6. Mi por kuida mi baiskel/skuter 

Su
bd

om
ei

n 
1.

6 

Huisdieren en planten Bestia i mata di kas 
Streefdoel: 
-De leerling kan huisdieren en planten 
verzorgen 

Meta ku mester logra: 
Mi por kuida bestia i mata di kas  

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan huisdieren op juiste wijze 
en juiste moment voedsel bereiden 
-De leerling kan huisdieren de verzorging 
geven die past bij het specifieke huisdier 
-De leerling kan in en om het huis de 
planten verzorgen 

E indikadónan: 
1. Mi por konta algu tokante kustumber i 
nesesidat di bida di bestia den mi medio 
ambiente 
2. Mi por kuida flor i mata den kas òf den 
kurá. 
3. Mi sa kon mi mester kuida i duna 
kuminda na bestia  
4. Mi por kalkulá gastu di kuido i 
kuminda di un bestia d 
5. Mi sa nòmber di mata i bestia den mi 
medio ambiente 

 



 

  Hoofddomein: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 7: Omgaan met zichzelf 

Anda ku mi mes 
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  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 6: Omgevingsvaardigheden 

Abilidatnan pa den medio ambiente 
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Su
bd

om
ei

n 
3 

Rampen Kalamidat 
Streefdoel: 
De leerling kan maatregelen uitvoeren 
in noodsituaties 

Meta pa logra: 
Mi por tuma medida den tempu di 
kalamidat 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan maatregelen 
toepassen die genomen moeten 
worden voor, tijdens en na een orkaan 
-De leerling kan maatregelen 
toepassen in geval van wateroverlast 
-De leerling kan hulpdiensten 
waarschuwen in geval van nood 

E indikadónan: 
1. Mi por tuma medida promé, durante i 
despues di un kalamidat 
2. Mi por apliká medida den kaso di un 
kalamidat 
3. Mi por yama numbernan di kontakto 
den kaso di urgensia 
4. Mi konosé servisionan den kasio di 
urgensia 

 



 

  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 5: Lichamelijke vaardigheden 

Abilidatnan físiko 
 

 Bijlage Kader voor de inrichting van het AGO; “Di un soño pa trabou”  

 
 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan omgaan met pleisters, 
verband en eenvoudige 
geneesmiddelen (pijnbestrijders) 
-De leerling kan contact opnemen met 
de huisarts en informatie verschaffen 

E indikadónan: 
1. Mi por anda ku pleister, ferbant i 
remedinan pa doló 
2. Mi por apliká abilidatnan di EHBO i mi 
tin konosementu di esaki. 
3. Mi sa kon hasi uso di salubridat, 
manera dòkter di kas, dentista, botika, 
promé ousilio, fisio  
4. Mi sa kiko ta un seguro di malesa i kon 
mi por regla esaki 
5. Mi por sigui instrukshon kon uza i 
warda remedi 

 



  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 2: Rekenvaardigheden 

Abilidatnan di Aritmétika 
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(bijvoorbeeld wisselen, bijpassen) 
toepassen 
 

 



 

  Hoofddoel: Persoonlijke Ontwikkeling 
Domein 1: Taalvaardigheden 

Abilidatnan di Idioma 
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De leerling kan zich schriftelijk op 
juiste wijze uitdrukken en kan 
schriftelijke informatie op juiste wijze 
verwerken 

-Mi por ekspresá mi mes riba papel  i mi 
por komprondé kiko ta skibí 

Ontwikkeldoel: 
-De leerling kan schriftelijke 
informatie van formulieren, bonnen, 
gebruiksaanwijzingen, bijsluiters, 
notities, systeemkaarten, tabellen 
gebruiken en kan deze op juiste wijze 
toepassen 
-De leerling kan informatie uit 
informatiebronnen (bijv telefoonboek, 
catalogus, naslagwerk) destilleren 
-De leerling kan een schriftelijke 
mededeling opstellen 
-De leerling kan eenvoudige brief 
opstellen 

E indikadónan: 
1. Mi por komprondé i apliká 
korektamente lokual tin skibí riba 
formulario, bòn, instrukshon pa uso, 
anotashonnan, tabèl, roster etc. 
2. Mi por komprondé informashonnan 
saká for di fuentenan manera buki di 
telefon, katalòk, google. 
3. Mi por skibi un informashon 
4. Mi por skibi un karta ku un teksto 
simpel 
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Bijlage 2. . Het Boom model: instrument voor het analyseren van de interne 

organisatie 
 



 

  

HET BOOM MODEL 
INSTRUMENT VOOR HET ANALYSEREN VAN DE INTERNE ORGANISATIE 



 
 

 Pagina 2 
  

 

 Invoeren veranderingstraject 
Mensen hebben tijd nodig om mee te groeien met de veranderende organisatie. Ze 
hebben tijd nodig om zich bewust te worden van de noodzaak van de verandering, 
om te gaan geloven in de mogelijkheden van de gekozen oplossing en om 
daadwerkelijk met commitment aan invoering van de verandering mee te werken. 
Daarom is het van belang dat er naar de medewerkers wordt geluisterd. En er de 
tijd wordt genomen voor de in te zetten veranderingen. 
 

“Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te 
staan.” 

Chinese wijsheid 
 

Het boommodel 

 Interne analyse 

De interne analyse heeft als doel de interne organisatie te onderzoeken en hierbij 
de sterke en de zwakke kanten te belichten. Het geeft antwoord op de  vraag 
´Wat zijn de sterke en zwakke punten uit de organisatie Hierbij kan gekozen 
worden voor het boommodel, dit is een instrument dat  in de praktijk gebruikt 
wordt  voor het analyseren van de interne organisatie. 

De Interne Analyse (het boommodel)  

4.1   Inleiding.  
Aan de hand van het boommodel kan binnen een afdeling voor AGO  een interne 
analyse gemaakt van het onderwijsaanbod, de missie en de visie. 

De Missie (voorbeeld) 

De school creëert een levensechte omgeving. Deze is afgestemd op de jonge mens, 
met ruimte voor: persoonlijke ontwikkeling, het aanleren van algemene 
competenties gericht op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en 
specifieke competenties gericht op deelname aan het arbeidsproces. 
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De Visie (voorbeeld) 
De jongere en zijn loopbaan staan centraal. Die loopbaan zit in de jongere zelf. De 
jongere maakt voortdurend keuzes. Het onderwijs wordt gestuurd door zijn 
ontwikkelingsvraag. Op basis van die vraag en het potentieel van de jongere 
arrangeert de docent samen met de leerling en instanties rondom de school als 
instituut, leer- en ontwikkelingstrajecten. 
 
Uitgangspunten: 

• Pedagogische opdracht 
• Een leven lang leren 
• Regie in handen van de school 
• Integratie van onderwijs en begeleiding 

• Krachtige leeromgeving 
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TOELICHTING 

 

AGO: van Funderend Onderwijs op weg naar een zelfstandig bestaan 
van werken, wonen en vrijetijdsbesteding en goed burgerschap. (van 
een droom naar een baan) 
Door zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van 
leerlingen moet het AGO de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan 
optimaal regisseren en begeleiden op weg naar zelfstandig werken, 
wonen en vrijetijdsbesteding  en burgerschap in de samenleving. Een 
schoolloopbaan in het AGO omvat altijd aangepaste basisvorming plus 
loopbaanbegeleiding met arbeidsoriëntatie en arbeidsvoorbereiding in 
een passende scholingsroute. Een individueel ontwikkelingsplan (IOP) 
vormt de kern waaromheen de besluiten over inhoud en alles draait.  
Verder moet gewerkt worden aan een doorgaande lijn tussen de 
onderbouw en de bovenbouw  
Dit betekent dat de afstemming en de communicatie tussen boven- en 
onderbouw in de praktijk moet worden gebracht opdat de school de 
leerling vanuit de onderbouw met de aangepaste basisvorming een 
passende begeleiding en scholingsroute kan bieden. 
 
Toelaatbaarheidbeschikking en toelating 
Wanneer leerlingen uitstromen uit het (speciaal) Funderend 
Onderwijs en blijkt dat ze gezien hun mogelijkheden en beperkingen 
- in aanmerking komen voor het AGO, kunnen ze een 
toelaatbaarheidsbeschikking tot het AGO krijgen. Met deze 
beschikking kunnen ze zich melden bij een school voorAGO. 
Wanneer ze daar worden toegelaten, betekent dit dat ze een start 
kunnen gaan maken met een onderwijsprogramma waarin de 
aangepaste basisvorming en een traject van loopbaan-oriëntatie en -
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begeleiding (praktijkvakken, stages, arbeidstraining en dergelijke) 
zijn geïntegreerd. Het doel van het AGO is,  tweeledig: 
- toe leiden naar arbeid;  
- maatschappelijke zelfstandigheid. 
In het onderwijsprogramma richten de afdelingen zich op de domeinen 
werken, wonen, vrijetijd-besteding en maatschappelijke participatie 
(burgerschap).  
Leerlingen worden alleen met een EVC beschikking op een Afdeling 
AGO geplaatst, dit betekent dat de instroom zeer beperkt is.  
 
Individueel ontwikkelingsplan (IOP) 
Een schoolloopbaan op een afdeling voor AGO ziet er voor iedere 
leerling anders uit. Iedere leerling komt immers met zijn eigen 
mogelijkheden en competenties binnen. Een voor iedere leerling vooraf 
vastgelegd leerprogramma werkt niet voor de leerlingen van het AGO, 
want zowel instroom- als uitstroomprofiel zijn per leerling 
verschillend. Op een afdeling voor AGO wordt met de leerling gezocht 
naar en gewerkt aan een curriculum en uitstroomprofiel dat past bij 
de individuele (persoonlijke) kwaliteiten van de leerling.  
Om een goede individuele, dus persoonlijke, ontwikkeling mogelijk te 
maken is maatwerk nodig. Maatwerk dat uitdaagt en aansluit bij de 
vraag én de mogelijkheden van de leerling. 
Het IOP wordt zo de kern van de persoonlijke aanpak van onderwijs en 
begeleiding voor de leerling. Het is de bron van waaruit besluiten over 
de voortgang in leerplan en begeleiding genomen en gemonitord 
worden. 
Het IOP is een sturingsinstrument en vormt in het boommodel de kern 
(de stam) voor de keuzes en beslissingen over de persoonlijke 
ontwikkeling en schoolloopbaan van de leerling (zijn persoonlijk 
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leerplan (PLP). Het is een afstemmingsinstrument voor vraag en aanbod 
bij het streven naar passend competentiegericht leren en met de 
leerling als maat(je), onder het motto: 'Wat wil jij leren op deze 
school?' De ‘zigzaglijn' in de ‘stam’ van het boommodel verwijst naar 
de systematisch terugkerende coachgesprekken waarin samen met de 
leerling en proactief gereflecteerd wordt op de voortgaande 
ontwikkeling. 
In het onderzoek was  een van de conclusies dat het IOP niet of 
nauwelijks gebruikt wordt op de scholen en onbekend is bij de ouders. 
Als aanbeveling werd genoemd om samen met de ouders en de leerling 
het IOP op te stellen en te ondertekenen.  
Dit alles omdat het IOP de rode draad is van het onderwijsproces van 
de leerling. Het is dus van groot belang dat ouders weten wat er in het 
IOP van zijn of haar dochter/zoon staat.  
 
Individuele coaching gesprekken  
Om duidelijk zichtbaar in beeld te krijgen wat de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling zijn, vinden vanaf het 
begin van de schoolloopbaan individuele coaching gesprekken plaats. 
Daarin wordt bekeken welke mogelijkheden een leerling heeft en welke 
competenties hij al meebrengt (EVC's: eerder en/of elders verworven 
competenties) en kan toepassen.  
De individuele coaching gesprekken vormen de basis en de rode draad 
voor het werken met het IOP. Dit plan wordt niet alleen in het eerste 
jaar en bij toelating tot het Praktijkonderwijs gehanteerd, maar 
speelt een belangrijke rol gedurende de gehele schoolloopbaan. Om de 
ontwikkeling van de leerling snel en actueel te volgen, vinden 
regelmatig coaching gesprekken plaats. In deze gesprekken, waarbij 
de leerling met zijn vaste begeleider - en waar nodig ook de 
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stagebegeleider(s) en/of ouders - betrokken zijn, wordt samen met de 
leerling op zijn ontwikkeling gereflecteerd en worden afspraken 
gemaakt over de voortgang. De besluiten die voortkomen uit de 
individuele coaching gesprekken zijn sturend voor de invulling van het 
onderwijsprogramma van de leerling en de bewijzen die hij wil gaan 
leveren in zijn portfolio; ze geven richting aan de keuzes in de 
individuele scholingsroutes. 
 
Zo ontstaat rond de leerling een netwerk van gesprekken waarin 
voortdurend wordt gekeken naar de vorderingen in de ontwikkeling van 
de leerling. In het portfolio, een registratie-instrument, geeft de 
leerling vorm aan de voortgaande ontwikkeling met behulp van de 
‘bewijzen’ van de leerling zelf over zijn op school of elders verworven 
competenties (kennis, vaardigheden en houding). In het 
leerlingvolgsysteem (LVS), het registratie-instrument van de school, 
krijgen ze vorm in voor de leraren en de school relevante informatie 
over de voortgang en de groei van de leerling  
Van belang is dat de coaching gesprekken op een eenduidige manier 
worden gevoerd. Omdat dit op de AGO afdelingen nog te weinig 
gebeurt betekent dit in de praktijk dat er veel meer overleg en 
afstemming nodig is tussen coaches over de gevoerde coaching 
gesprekken en de voortgang van de leerlingen. Daarnaast zouden 
ouders veel meer betrokken moeten worden in dit proces. 
 
Basisprogramma Praktijkonderwijs 
Het moet gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerling een 
basisprogramma aanbieden voor aangepaste basisvorming en 
praktijkvakken inclusief loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zowel de 
Wet op het voortgezet onderwijs als het Inrichtingsbesluit dient 
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aanwijzingen te geven  over het basisprogramma (verplicht zijn 
Papiaments, rekenen/wiskunde, informatiekunde, lichamelijke 
opvoeding en een combinatie van leerdoelen gericht op 
maatschappelijke en culturele oriëntatie en oriëntatie op praktijk en 
loopbaan).  
Stages in verschillende vormen (snuffelstages, oriënterende stages 
maatschappelijke stages, arbeid voorbereidende stages, 
arbeidstoeleidende of plaatsingsstages) zijn ook onderdeel van het 
basisprogramma dat de school voor AGO biedt. 
 
Afhankelijk van besluiten in het IOP kunnen er meer of minder 
persoonlijke aanpassingen op of bij het basisprogramma worden 
gemaakt. Zo ontstaat een persoonlijk leerplan (PLP) voor elke leerling 
dat eventueel ook samen met de leerling en zijn ouders kan worden 
opgesteld en geëvalueerd. Een persoonlijk leerplan hoeft niet 
individueel te worden uitgevoerd. Ook in groepswerk en groepslessen 
kan aan onderdelen van het persoonlijke leerplan worden gewerkt. De 
uitkomsten c.q. opbrengsten van het PLP zullen wel persoonlijk, dat wil 
zeggen individueel verschillend zijn. De leerplannen dienen  samen met 
de coach  worden opgesteld. De rol van de ouder is hier ondergeschikt. 
Dit betekent in de praktijk dat de ouders inhoudelijk onvoldoende zijn 
ingelicht en betrokken bij het opstellen van het  leerplan van hun kind. 
 
Portfolio 
Alle bewijzen van verworven competenties, passend bij de ontwikkeling 
van de leerling, worden vastgelegd in een portfolio. Het portfolio is 
een registratie-instrument in handen van de leerling. Daarin kan hij 
alle tastbare en zichtbare resultaten van het leer- en ontwikkelings-
proces tijdens zijn schoolloopbaan opnemen. In de coaching 
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gesprekken en in de beknopte rapportage ervan in het IOP wordt 
afgesproken welke bewijzen de leerling wil gaan leveren voor zijn 
portfolio. Het werken aan het portfolio leidt uiteindelijk tot een 
persoonlijk uitstroom portfolio. Daarmee kan de leerling aan de 
buitenwereld duidelijk maken wat hij kan en waarvoor hij ingezet wil 
worden (stage en arbeid). Bij het werken aan de bewijzen voor zijn 
portfolio ontstaan leervragen die in de coaching gesprekken boven 
tafel komen en waar een passend aanbod c.q. vervolg bij wordt gekozen. 
Het portfolio is nog niet geïntegreerd in het huidige onderwijsmodel 
van alle AGO scholen. Dit betekent dat niet elke leerling aan het einde 
van zijn/haar schoolloopbaan een gevuld portfolio bezit.  
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Leerling volg- en begeleidingssysteem 
De gegevens over voortgang en ontwikkeling van de leerling vastgelegd 
in een  leerling volg- en begeleidingssysteem. Het leerling volg- en 
begeleidingssysteem is een registratie-instrument in handen van de 
school, waarin coaches, docenten en mentoren de behaalde resultaten 
en afspraken zichtbaar maken met het doel de schoolloopbaan zo 
voorspoedig mogelijk te laten verlopen, schooluitval te voorkomen, het 
individueel ontwikkelingsplan recht te doen en het persoonlijk leerplan 
zo effectief mogelijk te laten verlopen.  
 
 
Basisprogramma aanpassen aan leer- en ontwikkelvragen van de 
leerling 
Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) ondersteunt en stuurt de 
keuzes voor passende en aangepaste lesmaterialen, leerbronnen en 
leerarrangementen. De aan de leerling en zijn persoonlijke 
belangstelling aangepaste leerarrangementen vormen het persoonlijk 
leerplan van de leerling. Voor de invulling van het persoonlijk leerplan 
(de kruin van de boom) zullen  er zeer gevarieerde lesmaterialen ter 
beschikking moeten zijn. Op termijn moeten de huidige lesmaterialen 
aangepast en geactualiseerd worden en moeten er nieuwe lesmateriaal 
ontwikkeld worden worden  
 
Niet alle lesmaterialen hoeven door alle leerlingen verwerkt te worden. 
Afhankelijk van het persoonlijk leerplan van de leerling worden keuzes 
uit het aanbod gemaakt en wordt de boom ingevuld met de bij de 
leerling passende leerarrangementen en lesmaterialen. Het 
basisprogramma van onderwijs en begeleiding dat aanvankelijk nog 
breed en oriënterend is, gaat zich in de loop van het verblijf op de 
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school ook steeds meer toespitsen op een persoonlijke scholingsroute 
gericht op arbeidstoeleiding (en arbeidscontract); met andere 
woorden: op de keuze van een sector, branche c.q. functie. Van belang 
is dat de registratie van de behaalde onderdelen goed in beeld worden 
gebracht en duidelijk worden geregistreerd. Nu is het nog niet altijd 
duidelijk omschreven en geregistreerd wat de leerling de afgelopen 
jaren heeft  gepresteerd tijdens de schoolloopbaan. Ook hier is er een 
kloof tussen onder- en bovenbouw. Registratie verloopt in de 
onderbouw consequenter dan in de bovenbouwgroepen.  
 
Assessment stage geschiktheid 
Wanneer een leerling toe is aan een arbeidservaringsplek kan de 
leerling zich in de praktijk (stage) gaan oriënteren op een bepaalde 
sector respectievelijk branche waarvoor hij interesse heeft. 
Voorafgaand aan een interne of externe stage kan in het kader van het 
IOP worden besloten tot het afnemen van een stage-geschiktheid-
assessment. Daarin wordt bekeken of deze leerling voldoet aan de 
eisen zoals tempo, nauwkeurigheid, op tijd komen, sociale vaardigheden 
enzovoort die de praktijkstage stelt.  
Wanneer uit het assessment blijkt dat er nog hiaten zijn in de 
benodigde kennis, vaardigheden en houding, kan via arbeidstraining, 
trainingen sociale vaardigheid, stage ondersteunende leergangen 
toegewerkt worden naar verdere ontwikkeling en de geschikte 
scholingsroute van de leerling  
Het assessment zou vaste plek moeten hebben binnen het rooster en 
leerproces van de leerling. Op dit moment wordt er nog niet 
systematisch gewerkt met de assessments  
 
Arbeidskundig onderzoek 
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Uit de ervaringen in de oriënterende of arbeid voorbereidende stage 
kan blijken dat voor enkele leerlingen een arbeidskundig onderzoek 
nodig is. In een arbeidskundig onderzoek worden eventuele speciale 
eisen van het werk én de mogelijkheden en beperkingen van deze 
leerling op een gestandaardiseerde manier in kaart gebracht. In 
aansluiting daarop kunnen besluiten worden genomen over een op de 
uitkomsten van het onderwijskundig onderzoek aansluitend aanbod 
voor een leerling. Aan de scholing route kan dan bijvoorbeeld een extra 
branchegerichte cursus of arbeidstraining worden toegevoegd.  
Arbeidskundig onderzoek wordt uitgevoerd door daarvoor speciaal 
opgeleide en gecertificeerde personen.  
 
Plaatsingsstage en overstapplan van school naar werk 
Uit de coaching gesprekken en het verloop van het individueel 
ontwikkelingsplan (IOP), soms aangevuld met een arbeidskundig 
onderzoek, kunnen we vaststellen  of een leerling toe is aan een 
plaatsingsstage. De plaatsingsstage is de fase in het IOP waarin de 
geleidelijke en begeleide overstap gemaakt wordt naar een 
arbeidscontract. Wanneer dat het geval is en de leerling maakt 
daadwerkelijk kans op een arbeidscontract, dan wordt een 
overstapplan van school naar werk gemaakt. Het overstapplan wordt 
ook wel overgangsplan of transferplan genoemd  
Het overstapplan beschrijft een aantal afspraken tussen school en 
leerling over de wijze waarop de leerling begeleiding kan krijgen van 
de school bij de overstap van school naar het betreffende bedrijf en 
bij de voorbereiding op een arbeidscontract. Het doel en liefst ook het 
eindresultaat van het overstapplan is een arbeidscontract. De leerling 
kan de school verlaten met certificaten en/of ………………………..behorend 
bij zijn uitstroomportfolio.  
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Kwalificatiedocument Praktijkonderwijs  
Er moet op termijn een kwalificatiedocument ontwikkeld worden  
Het kwalificatiedocument behoort altijd bij het uitstroomportfolio 
van een leerling en kan dienst (gaan) doen als een landelijk erkend 
bewijs van de afsluiting het AGO. Op de achterzijde staan de inhouden 
beschreven waarmee de leerling gedurende zijn verblijf in de afdeling 
voor AGO in aanraking is geweest. Zijn uitstroomportfolio laat daarvan 
de bewijzen zien. Het streven is om het certificaat danwel diploma die 
afgegeven wordt  als bewijs van het doorlopen van het AGO  aan het 
portfolio gekoppeld dient te worden en een  erkend 
kwalificatiedocument moet worden.  
 
Nazorgplan 
Om ervoor te zorgen dat de arbeidsintegratie zo goed mogelijk 
verloopt, kan de school een nazorgplan opstellen voor de leerling., dat 
wil zeggen voor ten minste het volgen en registreren van de loopbaan 
van de leerling na het schoolverlaten. In het nazorgplan staat 
beschreven welke ondersteuning de school eventueel nog aan de 
leerling of aan het bedrijf kan bieden. En welke steun de school kan 
bieden aan leerlingen die nog geenbaan hebben. Indien nodig 
beschrijft het nazorgplan wat het bedrijf kan doen om van de school 
ondersteuning te krijgen met het oog op een optimale 
arbeidsintegratie van de betreffende leerling. In het nazorgplan 
kunnen ook afspraken worden opgenomen met maatschappelijke 
instellingen voor de verdere begeleiding (ten aanzien van wonen, vrije 
tijd en maatschappelijke participatie) na het schoolverlaten. 
Overstapplan en nazorgplan vormen de laatste fasen van het 
individueel ontwikkelingsplan (IOP) en geven aan waar school en bedrijf 
en eventueel ook maatschappelijke instellingen samenwerken om de 
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leerling te ondersteunen bij het maken van een succesvolle start in de 
samenleving en integratie op de arbeidsplaats...  Het streven moet zijn 
dat elke leerling die de die een afdeling voor AGO verlaat nog minimaal 
2 jaar in beeld blijft van de school. De leerlingen kunnen jaarlijks 
uitgenodigd worden op school alwaar zij met hun (stage)coach 
gesprekken hebben over het welzijn m.b.t. de huidige situatie van 
wonen en werken.  
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