
Op de Esborg nemen stages 

een belangrijke plaats in. 

Tijdens de stage kunnen 

leerlingen oefenen met de 

kennis en vaardigheden die 

mede op school ontwikkeld 

zijn. Bovendien kunnen de 

leerlingen ontdekken wat ze 

leuk vinden en wat hun 

talenten zijn. De stage wordt 

gedurende de 

schoolloopbaan steeds meer 

toegesneden op de 

mogelijkheden van de 

leerling. 

 

Maatschappelijke stage Als 

belangrijk onderdeel van 
burgerschapsvorming vervullen 
leerlingen in de basisfase 
wekelijks maatschappelijke 
stages. Het doel hiervan is dat 
leerlingen vrijwillig iets voor een 
ander doen en op deze manier 
kennismaken met de 
samenleving. Daarbij ervaren ze 
hoe het is om mede 
verantwoordelijkheid te dragen 
voor een ander. Hiervoor krijgen 
ze waardering, wat een positieve 
invloed kan hebben op hun 
zelfvertrouwen. Tijdens de 
maatschappelijke stage ontdekt 
de leerling overeenkomsten en 
verschillen in eigen en 
andermans leefwijze, cultuur en 
levensbeschouwing.  
Stageplekken zijn o.a. 
beschikbaar bij ouderen, 
verzorgingshuizen en ook bij 
Staatsbosbeheer. Er zijn veel 
contacten met Vrijwilligers 
Centrales in de omgeving. 
 

Oriëntatiefase In de 

oriëntatiefase gaan leerlingen op 
bezoek bij veel bedrijven en 
instellingen. Hoe gaat het eraan 
toe in een verzorgingshuis? Hoe 
ziet de dag van een tuinman 
eruit? Leerlingen maken op deze 
manier kennis met verschillende 
beroepssectoren. Eventueel 
kunnen ze een oriënterende 
stage lopen binnen een 
beroepssector. 
 

Arbeidsgerichte en 
beroepsgerichte stage  

Leerlingen lopen een aantal 
dagen per week stage. Het doel 
van deze stages is om in een 
levensechte situatie een 
werkhouding te ontwikkelen en 
werkervaring op te doen. 
Daarnaast zijn deze stages 
gericht op het verwerven van een 
goede werkhouding, het aanleren 
van vaardigheden en 
competenties die binnen de 
bedrijfstak voor een beroep 
worden gevraagd. Leerlingen 
leren werken (algemene 
werknemer vaardigheden). 
Hierdoor wordt de overgang van 
school naar werk voorbereid, 
versoepeld en bevorderd.  

Plaatsingsstage Deze stage 

kunnen leerlingen in de 
specialisatiefase volgen. De 
leerlingen moeten als werknemer 
het stagebedrijf helpen bij alle 
voorkomende werkzaamheden. 
Deze stage is erop gericht dat 
leerlingen op deze stageplek 
kunnen uitstromen naar werk. 

 Leerlingen worden regelmatig 
besproken in een stage-
werkoverleg om te kijken wat 
een passende plaats is voor 
hem/haar. 

 De Esborg stemt stageplekken 
zoveel mogelijk af op de 
interesses en talenten van de 
leerlingen. Indien mogelijk in de 
buurt van de leerling.  

 Er zijn contacten met 
stagebedrijven en deze worden 
regelmatig bezocht. Leerlingen 
worden begeleid door een 
begeleider op de stageplek en 
door een stagebegeleider van 
school.  

 Tijdens het proces van 
stagelopen is er intensief 
contact met verschillende 
gemeentes. Leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s) worden 
nauw bij dit proces betrokken. 

Leren in de praktijk: 

stagelopen 

Koptitel van de flyer 

 


