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Waarom de praktijkklas?

Al jaren aandacht voor de kinderen die meer theoretische 

uitdaging nodig hebben.

Echter: kinderen die juist moeite hebben

met die theorie hebben net zo goed 

deze aandacht nodig!

Doel: verbeteren van hun zelfbeeld; 

oefenen praktische vaardigheden; 

voorbereiding V.O.

Start Pilot: november 2017

Nu 6 groepen aan het werk + 3 praktijklokalen



Leerlingen die in aanmerking komen voor de Praktijkklas 
van Accrete:

• zijn tenminste 9 jaar (groep 5 t/m 8)

• hebben een OPP met uitstroomprofiel praktijkonderwijs of 
basisberoepsgerichte leerweg  of:

• hebben behoefte aan motivatie

• leren vooral door doen

• staan open voor opdrachten die 
individueel, of juist in 
samenwerking 
met medeleerlingen dienen te 
worden uitgevoerd.



• Centraal staat: 

Het opdoen van succes ervaringen

Dit doet ongelooflijk veel met hun

zelfbeeld en eigenwaarde!

• Leren door te doen

• Leren in verschillende situaties

• Respectvol en verantwoordelijk omgaan met.....

• Doelgericht, methodisch, planmatig werken

• Taakgerichtheid!

• Zorgdragen voor netheid, veiligheid en hygiëne 

• Samenwerken 

• Hulp vragen; afkijken moet!

• Eigen talenten en voorkeuren ontdekken



Daarnaast:

- technieken, 

- vaardigheden, 

- materialenkennis, 

- zorg voor elkaar

- voorbereiding op V.O.



- Maximaal 8 leerlingen

- 1 leerkracht

- 1 assistent

- 1 dagdeel per week  (8.30 - 11.45)

6 groepen (di t/m vr)



Om en om in lokaal en bedrijf.

Lesmap: Lesbrieven portfolio

Lessen in het praktijklokaal:

• Horeca: koken, bediening

• Verzorging: kapperspoppen

• Groen / bloemschikken

• Naaien / textiele werkvormen

• Installatie techniek

• Houtbewerking

• Metaalbewerking

• Motortechniek

• Rijwieltechniek

Opbouw van de lessen     ontwikkelen van 

een leerlijn

Eigen 

lesbrieven



Drie praktijklokalen



Eerste les:

Leerlingen tekenen 

een contract. 

Met name gericht op 

omgangsvormen 

en veiligheid

AVG:

Ouders tekenen voor 

toestemming foto’s

We komen nogal eens in het nieuws…

(Jufenmeester, november 2019)



Keuze van de lessen:

- Wat willen we de kinderen leren?

- Welke gereedschappen / technieken?

- Welke (rest) materialen hebben we?

Vrijwel elke les: 

- meten / wegen / rekenen

- lezen 



Bedrijven:

- Horeca

- Verzorging

- Groen

- Installatiebedrijven

- Metaalbedrijven

- Houtbewerking

- Detailhandel

- Recreatiebedrijven

- Schoonmaakbedr.

- Ouders regelen vervoer

- Accrete busjes

Persoonlijke benadering; flyer met gang

van zaken



Lang 

haar: 

vast!!

Veiligheid!

• veiligheid schoenen,

• werkhandschoenen,

• brillen, 

• gehoorbeschermers

• stofjassen



Horeca



Verzorging



Detailhandel



Groenvoorziening / 

natuurbeheer



Installatietechniek



Houtbewerking

samen werken!



Metaaltechniek

Bauxiet



Machinetechniek

Nu meer dan 100 deelnemende 

bedrijven in de regio!



Recreatiecentrum



Wat doet het met het kind 

(Reacties van kinderen en ouders)

• kijkt de hele week uit naar de praktijkklas

• is meer gemotiveerd

• mijn kind is helemaal opgefleurd

• we hebben een blij, enthousiast kind thuis

• meer zelfvertrouwen

• kan goed vertellen wat hij geleerd heeft 

• weet naar welke school hij / zij wil

• in de praktijkklas fysiek bezig: geen onrust!

• mijn kind heeft geen buikpijn meer

• werkhouding verbetert: taakgerichtheid!

• gedrag verandert

• sociale vaardigheden verbeteren.



Wat doet het in de klas:

• gedrag in de klas is verbeterd

• praktijkleerling leert anderen (!)

• minder gedoe

• minder frustratie

Wat doet het met ouders:

• blij 

• dankbaar

• geëmotioneerd

• invloed op gezin.



Wat doet het in het V.O:

- hoger niveau m.b.t. gereedschapsleer,

materialenkennis en vaardigheden

- leerling is soms nu de beste in de groep!



Wat doet het met de maatschappij:

• Maatschappelijk ondernemen; fatsoenlijk ondernemen, 

gewoon omdat het zo hoort

• Investeren in kinderen, is investeren in de toekomst

• Het zijn onze toekomstige collega’s

- Schreeuwend tekort aan loodgieters, 

horecapersoneel etc.

- MBO: opleiding levert de maatschappij 3 tot 

4 keer zoveel op. 

Wij zijn het voorportaal!



Transfer

- laten zien

- vertellen

- spreekbeurt

Teambreed gedragen?

- Veel scholen al wel!

- Koud watervrees

- Opmerking collega: “Een halve dag geen instructie? 

Kinderen komen rijker terug!”



De Praktijkklas: een prachtig begin, maar…

…hoe rollen we dit uit over alle klassen, alle kinderen?

Per 1-8-2021:

Vakleerkracht voor de reguliere groepen

Elk kind dat op een school zit van Accrete 

moet in één van de praktijklolalen zijn 

geweest



Dank voor jullie aandacht


