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Inleiding

Voor u ligt de catalogus van Werken aan Stage & Loopbaan met daarin een 
korte beschrijving van het lesmateriaal en een overzicht van alle verkrijgbare 
producten. 

De auteurs
Werken aan …’ is een initiatief van auteurs die werkzaam zijn op het VSO en 
het Praktijkonderwijs. Jarenlange ervaring in het onderwijs zorgt ervoor dat de 
auteurs goed kunnen aansluiten bij de behoefte van de leerling en de docent. 

De niveaus
Het lesmateriaal van Werken aan Stage & Loopbaan is ontwikkeld op  
drie niveaus:
►  Voorbereiding op stage: in deze eerste fase oefent de leerling  
 arbeidsvaardigheden waarvan het wenselijk is dat een leerling deze  
 beheerst vóórdat een interne of externe stage aanvangt, of in de eerste  
 fase van de stage.
►  Oriënteren en leren op stage: tijdens de vervolgfase oefent de leerling  
 arbeidsvaardigheden tijdens het stageproces.   
►  Uitstroom naar arbeid: ter voorbereiding op uitstroom naar werk oefent  
 de leerling complexere en abstractere vaardigheden. 

De uitgangspunten 
Met het lesmateriaal van Werken aan Stage & Loopbaan oefent de leerling 
gericht en op gestructureerde wijze arbeidsvaardigheden en -competenties. De 
leerstof is geclusterd in drie modules. De vaardigheden die per module centraal 
staan zijn gekoppeld aan de loopbaanfase waarin de leerling zich op dat moment 
bevindt (voorbereiding op een stage, gedurende het lopen van een stage 
en voorbereiding op uitstroom).Hierdoor kan er gericht gewerkt worden aan 
afzonderlijke leerstofeenheden. 

De leerlijn van Werken aan Stage & Loopbaan is logisch en gestructureerd 
opgebouwd. De lay-out is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep. Vaardigheden 
en opbrengsten van de leerlingen kunnen worden geregistreerd in een digitaal 
leerlingvolgsysteem.
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De werkwijze
Om het startniveau van de leerling te bepalen kan de school er voor kiezen om 
een begintoets af te nemen in de vorm van een observatie. De resultaten van de 
observatie geven een gedetailleerd beeld van welke vaardigheden leerling wel 
en niet beheerst op het moment van starten. Vervolgens kan, op basis van de 
begintoetsresultaten, de leerlijn gepland worden.

De leerlijn van Werken aan Stage & Loopbaan is verdeeld in drie fases. Iedere 
fase beslaat één moduleboek. Ieder moduleboek betstaat uit verschillende 
hoofdstukken. Per hoofdstuk staat één arbeidsvaardigheid centraal. Indien de 
leerling alle vaardigheden, die in de module behandeld worden, beheerst dan 
kan aan de leerling een certificaat uitgereikt worden. 

Meer informatie
Indien u graag meer informatie over Werken aan Nederlands ontvangt, dan kunt 
u contact met ons opnemen via stage@werkenaan.nl .

Bestellen
Via de webwinkel www.werkenaanstage.nl is het materiaal te bestellen.

Contact 
Mocht u naar aanleiding van de catalogus nog vragen hebben dan kunt u altijd 
contact met ons opnemen via stage@werkenaan.nl of vul het contactformulier in 
op de website.
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► De werkwijze van Werken aan Stage & Loopbaan
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Drie fases

6

voorbereiding  
op stage >

oriënteren  
en leren op stage >

uitstromen  
naar arbeid

Bereidt voor op het 
lopen van een stage.

Stimuleert de 
ontwikkeling van 
arbeidsvaardigheden 
gedurende de stage.

Bereidt voor op 
uitstroom.

Vooral geschikt 
voor leerlingen die 
uitstromen naar 
(arbeidsmatige) 
dagbesteding,  
(beschutte) arbeid en/ 
of vervolgonderwijs. *

Vooral geschikt 
voor leerlingen die 
uitstromen naar 
(beschutte) arbeid en/ 
of vervolgonderwijs.**

Geschikt voor leerlingen 
die uitstromen 
naar arbeid of 
vervolgonderwijs.

Oefenen van 
basisvaardigheden. 

Oefenen van concrete 
maar meer complexe 
vaardigheden. 

Oefenen van meer 
abstracte en complexe 
vaardigheden.

Korte instructies in zo 
eenvoudig mogelijke 
taal.

Korte instructies in zo 
eenvoudig mogelijke 
taal. 

Korte instructies in zo 
eenvoudig mogelijke 
taal.

Rustige bladspiegel. Rustige bladspiegel. Rustige bladspiegel.
Afbeeldingen passend 
bij de leeftijdscategorie 
van 12 tot 20 jaar.

Afbeeldingen passend 
bij de leeftijdscategorie 
van 12 tot 20 jaar. 

Afbeeldingen passend 
bij de leeftijdscategorie 
van 12 tot 20 jaar.

Functioneel 
kleurgebruik. 

Functioneel 
kleurgebruik.

Functioneel 
kleurgebruik.

*  De aanduiding van de verschillende niveaus is een indicatie. Doordat er in het VSO  
 en het Praktijkonderwijs met een veelal complexe doelgroep gewerkt wordt is het aan  
 te raden om de inhoud van het lesmateriaal als school in te zien en op geschiktheid te  
 beoordelen, alvorens het te implementeren.  
**  Voor leerlingen die, bijvoorbeeld, uitstromen naar (arbeidsmatige) dagbesteding kan  
 de module ook ingezet worden. Het is aan te raden om de inhoud van deze module als  
 school in te zien en op geschiktheid te beoordelen.
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Materialen

De begintoets  
De begintoets wordt ingezet als nulmeting. De resultaten van een begintoets 
geven een gedetailleerd beeld van het niveau van de leerling op het moment 
van starten. Anders dan bij Werken aan Rekenen, Werken aan Nederlands en 
Werken aan Engels (waar leerlingen de begintoets individueel maken in een 
toetsboekje) is de begintoets van Werken aan Stage & Loopbaan een observatie 
die door de docent wordt uitgevoerd. Dit kan met behulp van een toetsboekje of 
digitaal in het leerlingvolgsysteem. 
 
Leerlingmateriaal 
Het leerlingmateriaal bestaat uit werkboeken met daarin een duidelijke structuur 
in de hoofdstukken, stapsgewijze opbouw van de leerdoelen en een rustige 
lay-out. Afbeeldingen zijn altijd functioneel en afgestemd op de leeftijd. De 
hoofdstukken zijn allemaal op dezelfde wijze opgebouwd en belichten telkens 
één arbeidsvaardigheid. De vaardigheden zijn geclusterd in verschillende 
domeinen die ieder met een andere kleur worden weergegeven. Kleine stukjes 
theorie worden afgewisseld met verschillende verwerkingsvormen. 
 
Docenthandleidingen 
In de docenthandleiding zijn de eventueel te hanteren strategieën, 
lesbeschrijvingen, leerdoelen en antwoorden opgenomen van de desbetreffende 
module opgenomen. Ook worden er tips gegeven over eventuele aanvullende 
werkvormen.  
 
Certificaten 
Bij de laatste opdracht van het hoofdstuk past de leerling kennis toe en laat zien 
of de behandelde vaardigheid voldoende beheerst wordt. Na elk hoofdstuk volgt 
er een kort evaluatiemoment in de vorm van een aftekenbalk. Indien de leerling 
de behandelde vaardigheden met goed resultaat afrondt, dan kan de leerling 
een certificaat van de betreffende module ontvangen.
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De domeinen

8

i

De gekleurde tabs in de kantlijn van het lesmateriaal  
laten zien tot welk domein de betreffende vaardigheid behoort.

i
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De begintoets

De begintoets als hulpmiddel
De begintoets is een nulmeting; een hulpmiddel om een inschatting te maken 
op welk ontwikkelingsniveau in arbeidsvaardigheden de leerling zich op het 
startmoment bevindt. De school ziet (na het observeren van de leerling en 
het invullen van scoretabellen) welke arbeidsvaardigheden de leerling op het 
meetmoment beheerst, en welke arbeids-vaardigheden de leerling nog kan 
ontwikkelen. Anders dan bij de andere vakgebieden van ‘Werken aan…’ is de 
begintoets van Werken aan Stage & Loopbaan een observatie-instrument dat 
door de docent of begeleider wordt ingevuld.  
 
Voorbeelden van mogelijke 
toepassingen van de begintoets:

►  De begintoets maakt zichtbaar in welke 
 loopbaanfase de leerling zich bevindt:  
 voorbereiding op stage, tijdens een  
 stage of voorbereiding op uitstromen. 
► De begintoets maakt zichtbaar uit welk  
 lesmateriaal de leerling kan werken om  
 de juiste vaardigheden te oefenen. 
►  De begintoets maakt het mogelijk om de  
 eisen die een huidige of toekomstige  
 stage aan de leerling stelt te vergelijken  
 met het (bij de nulmeting vastgestelde)  
 ontwikkelingsniveau.  
 De leerling kan gericht ontbrekende  
 vaardigheden gaan oefenen. 

Hoe stagevaardig is een leerling? 
Wanneer is een leerling klaar om een interne, externe of andere vorm van 
stage te lopen? Dit is per leerling, per school en per regio verschillend. De 
aard van de leerling, de aard en de beschikbaarheid van stageplekken én 
de begeleidingsbehoefte van de leerling spelen hierin onder andere een rol. 
Wij bevelen scholen aan om, naast het registreren van vaardigheden en het 
geven van de inhoudelijke lessen, de ontwikkeling van de leerling regelmatig in 
teamverband te beoordelen en te bespreken. Hierdoor worden de kwaliteiten en 
de ontwikkelpunten van de leerling goed in kaart gebracht. 

 
 

► Voorbeeld van een leerlingoverzicht
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Het scoren van de vaardigheden 
De beoordelaar kent per deelvaardigheid nul, 
één of twee punten toe. Het aantal punten van de 
deelvaardigheden worden vervolgens bij elkaar 
opgeteld. Het totaal aantal punten wordt genoteerd in 
het vak ‘totaal’. 

In de scoretabel is zichtbaar of de leerling met het aan-
tal gescoorde punten méér of minder dan 80% scoort op 
de betreffende vaardigheid. 

 
 

 

 

 
 

0 punten kent de docent toe aan vaardigheden die: 
► niet zichtbaar zijn in het gedrag van de leerling 
► altijd onder begeleiding worden uitgevoerd

1 punt kent de docent toe aan vaardigheden die: 
► soms of gedeeltelijk zichtbaar zijn in het gedrag van de leerling 
► af en toe of gedeeltelijk onder begeleiding worden uitgevoerd

2 punten kent u toe aan vaardigheden die: 
► duidelijk zichtbaar zijn in het gedrag van de leerling  
► altijd én zelfstandig worden uitgevoerd 

► Voorbeeld van de leerlijn: jezelf voorstellen (domein: sociale vaardigheden)

Hoe worden vaardigheden beoordeeld?

10
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Er zijn twee manieren waarop de begintoets ingevuld kan worden:
 

 

Met behulp van een begintoetsboekje en een docentenhandleiding scoort de 
docent de te meten vaardigheden handmatig. Het begintoetsboekje bevat alle 
vaardigheden van alle fases, geclusterd in de verschillende domeinen. 

Scholen die gebruik maken van het leerlingvolgsysteem van ‘Werken aan…’ 
kunnen de begintoets digitaal in het LVS scoren. Het systeem geeft aan welke 
vaardigheden de leerling 80 % of méér beheerst.

► handmatig

► digitaal
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Begintoets leerlingmateriaal 

€ 5,00 per stuk

Begintoets docentenhandleiding

€ 5,00 per stuk

Begintoets materialen en prijzen

12

Werken aan Stage & Loopbaan

Kijk voor actuele prijzen in de webwinkel www.werkenaanstage.nl 
Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. 
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Fase 1 – voorbereiding op stage

‘In deze fase worden de arbeidsvaardigheden geoefend die de 
leerling (het liefst) al kan toepassen vóórdat de stage aanvangt. 

Dit houdt in dat deze module aangeboden kan worden ter 
voorbereiding op een interne of een externe stage.’

module-overzicht

Solliciteren
Een vacature 

Sociale vaardigheden 
Wat wil ik?

Omgaan met collega’s 
In de pauze 

Werk, veilig en gezond 
Persoonlijke verzorging 

Werk, veilig en gezond 
Gezonde voeding 

Omgaan met collega’s 
De eerste werkdag 

Aan het werk 
Veilig in het verkeer

Aan het werk 
Reizen met het OV

Aan het werk 
De route naar het werk 

Sociale vaardigheden 
Jezelf voorstellen

Sociale vaardigheden 
Wat kan ik?
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Inhoud

14

Voorbeeldpagina’s uit module 1 ‘Voorbereiding op stage’. 

jezelf voorstellen

in de pauze veilig in het verkeer gezonde voeding
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Fase 2 - oriënteren en leren op stage

‘Tijdens de stage ontwikkelt de leerling nieuwe arbeidsvaardigheden.  
De opdrachten in deze fase kunnen uitgevoerd worden  

op de stageplek en tijdens de praktijk- of stageles.’

module-overzicht

Sociale vaardigheden 
Een werkbespreking

Aan het werk 
Afspraken nakomen 

Solliciteren  
Een sollicitatiebrief

Werk, veilig en gezondheid 
Werkkleding 

Solliciteren  
Een CV 

Aan het werk 
Instructie en stappenplan 

Aan het werk
Machines en gereedschap

Aan het werk 
Een agenda invullen

Sociale vaardigheden 
Omgaan met verschillen

Sociale vaardigheden 
Feedback
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Inhoud

Voorbeeldpagina’s uit module 2 ‘Oriënteren en leren op stage’:

stappenplannen

een agenda invullen een CV werkkleding

omgaan met verschillen
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Fase 3 – uitstroom naar arbeid

‘’ Voordat de leerling uitstroomt naar werk wordt er 
aandacht besteed aan meer complexere en meer abstracte 

vaardigheden.’’ 
 
 
 

 

 

module-overzicht

Aan het werk 
Regels en procedures

Werk, veilig en gezondheid 
EHBO

Werk, veilig en gezondheid 
Pictogrammen lezen

Omgaan met collega’s 
Pesten op het werk 

Omgaan met collega’s 
Sociale media 

Solliciteren  
Een CV 

Sociale vaardigheden 
Klantgericht werken

Sociale vaardigheden 
Een probleem oplossen
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Inhoud

Voorbeeldpagina’s uit module 3 ‘Uitstromen naar werk’:

 

18

klantgericht werken

sociale media een CV EHBO

een probleem oplossen
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Modules materialen en prijzen

Modules leerlingmateriaal 

Module 1 - voorbereiding op stage € 17,50 

Module 2 - oriënteren en leren op stage € 17,50

Module 3 - uitstroom naar arbeid € 17,50

Modules docentenhandleiding

Docentenhandleiding module 1 - voorbereiding op stage € 30,00

Docentenhandleiding module 2 - oriënteren en leren op stage € 30,00

Docentenhandleiding module 3 - uitstroom naar arbeid € 30,00

Certificaten

Certificaat module 1 - voorbereiding op stage € 1,50 

Certificaat module 2 - oriënteren en leren op stage € 1,50

Certificaat module 3 - uitstroom naar arbeid € 1,50

Werken aan Stage & Loopbaan

Kijk voor actuele prijzen in de webwinkel www.werkenaanstage.nl 
Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. 
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Overige materialen

Naast lesmateriaal ontwikkelen wij ook aanvullende en ondersteunende 
materialen: 
►  digitale formulieren 
►  posters voor docenten en leerlingen
►  spelmateriaal

Digitale formulieren
Efficiënt invullen en registreren van stagevaardigheden voor leerling 
én begeleider(s) kan met deze set digitale formulieren. De set 
formulieren bestaat uit PDF-formulieren met interactieve invulvelden én 
spellingcontrole. Na bewerking zijn deze bestanden eenvoudig op te slaan, 
af te drukken of te verzenden. 

Verkrijgbaar pér set: € 135,00 excl. BTW
Inhoud:  persoonsgegevens – tussentijdse stage evaluatie –  
 eindevaluatie stage – stageverslag – urenstaat – CV –  
 sollicitatieformulier - concept stage-overeenkomst 
U betaalt éénmalig per set en kunt deze vervolgens ieder schooljaar  
blijven gebruiken.

► Voorbeeld digitaal stageverslag ► Voorbeeld digitaal CV ► Voorbeeld digitale stage-evaluatie
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Posters voor docenten

 
 
 

 

 

posters branche-oriëntatie

Set van 5 posters woordenschat / branche-oriëntatie op A1-formaat. 
Gereedschap, materiaal, machines en elektrisch gereedschap, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en pictogrammen per branche afgebeeld.  
 
Branches: techniek / horeca/ zorg & welzijn / groen / detailhandel & logistiek. 
De posters zijn afgestemd op de inhoud van 1P en 1F Woordenschat 1 – 
praktijk / gereedschap.  
 
Formaat: A1 (59,4 x 84,1 cm)
€ 49,50 per set van 5 posters

Poster - leerstofoverzicht

Gelamineerde poster op  
A3-formaat met daarop de 
leerlijn van Werken aan Stage & 
Loopbaan.
 
€ 5,50 excl. BTW

Poster - domeinen

Gelamineerde poster op  
A3-formaat met daarop de 
inhoud van de domeinen van 
Werken aan Stage & Loopbaan. 

€ 5,50 excl. BTW
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MemoryXL

Coachkaarten arbeidsvaardigheden                           

MemoryXL - gereedschap 

Oefen op praktische wijze 
woordenschat. Het spel 
bevat 150 kaartjes met 
gereedschappen uit  
de branches techniek, horeca, 
zorg, groen en logistiek & 
detailhandel.  
 
€ 24,50 excl. BTW

Coachkaarten 
arbeidsvaardigheden  
start en vervolg 
 
Elke set bevat 32 gekleurde 
spelkaarten (met op elke kaart 
een arbeidsvaardigheid en een 
bijpassende afbeelding) en drie 
gekleurde pionnen.  
 
De speelkaarten zijn ingedeeld 
in vier categorieën: Sociale 
vaardigheden, aan het werk, 
omgaan met collega’s en veilig 
en gezond werken. 
 
Deze speelkaarten kunnen naar 
eigen inzicht, individueel óf in 
groepsverband gebruikt worden 
om kwaliteiten en leerdoelen te 
verkennen. 
 
€ 10,95 per stuk (excl. BTW)

► start

► vervolg
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Kaartspellen branche-oriëntatie

 
 
 
 

     kaartspel branche-oriëntatie 1 
     [branches]

Deze set speelkaarten bestaat 
uit zes kaarten die ieder een 
afzonderlijke branche representeren: 
techniek - groen - zorg en welzijn - 
detailhandel en logistiek - horeca en 
kunst en cultuur. 
 
Met behulp van de speelkaarten 
oriënteert de leerling zich op 
de verschillende branches, en 
wat er bij welke branche kan 
horen. Deze speelkaarten zijn 
ontwikkeld voor toepassing bij 
individuele coachgesprekken of 
trainingen in groepsverband.  
 
€ 10,95 excl. BTW

     kaartspel branche-oriëntatie 2 
     [beroepen]

Deze set speelkaarten bestaat uit 
20 kaarten met daarop beroepen. 
Met behulp van de speelkaarten 
oriënteert de leerling zich op de 
verschillende beroepen binnen de 
branches. 
 
€ 10,95 excl. BTW

Combineer de kaartspellen om de verschillende branches  
samen met de leerling te onderzoeken.

i
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materialen en prijzen     kaartspel branche-oriëntatie 3 
     [gereedschap]

Deze set speelkaarten bestaat uit 20 
kaarten met daarop gereedschappen 
die bij verschillende beroepen 
gebruikt worden. 

€ 10,95 excl. BTW

     kaartspel branche-oriëntatie 4 
     [taken]

Deze set speelkaarten bestaat 
uit 20 kaarten met daarop veel 
voorkomende taken uit de branches.  
 
€ 10,95 excl. BTW

     kaartspel branche-oriëntatie 5 
     [eigenschappen]

Deze set speelkaarten bestaat uit 
20 kaarten met daarop menselijke 
eigenschappen die van belang  
zijn bij het lopen van een stage. 
 
€ 10,95 excl. BTW

     kaartspel branche-oriëntatie 6 
     [stellingen]

Deze set speelkaarten bestaat uit 
20 kaarten met daarop menselijke 
eigenschappen die van belang zijn 
bij het lopen van een stage. 
 
€ 10,95 excl. BTW



Werken aan Stage & Loopbaan

Het leerlingvolgsysteem

Het digitale LVS van ‘Werken aan…’ is een webbased applicatie waarin u 
alle opbrengsten van uw leerlingen registreert. In het LVS bevinden zich  
alle gegevens van Werken aan Rekenen, Nederlands, Engels en  
Stage & Loopbaan.

Hoe werkt het LVS? 
Door het afnemen van een begintoets (in een toetsboekje) kunt u het 
startniveau van de leerling in kaart brengen. Het LVS bepaalt aan de hand 
van de toetsscores welke vaardigheden een leerling reeds beheerst en 
aan welke vaardigheden een leerling nog kan werken. Met behulp van 
een kleurcode kan vastgelegd worden aan welke doelen de leerling dat 
schooljaar werkt. Op deze manier wordt het voor de leerling overzichtelijk 
wat er in het betreffende schooljaar verwacht wordt. Alle leeropbrengsten 
kunt u vervolgens registreren in het module-LVS.

Waaruit bestaat een licentie? 
► het digitale LVS van Werken aan Nederlands, rekenen, Engels én  
 Stage & Loopbaan, compleet ingericht voor uw school 
►  een handleiding 
►   een gratis (online) training in het gebruik van het LVS (indien gewenst)
►   een onbeperkt aantal docent-accounts
►   een onbeperkt aantal leerlingen volgen
►   gratis updates 

De minimale looptijd van een LVS is twee jaar, met een schriftelijke 
opzegtermijn van minimaal zes maanden vóór het verstrijken van de 
licentie. De prijs van de licentie is voor één jaar (excl. BTW).  
Kijk voor actuele prijzen in de webwinkel. U ontvangt jaarlijks een factuur.

25
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Brochures en begeleiding

Proefkatern 1A-1P-1F 
Gratis proefkatern om 
lesmateriaal met leerlingen 
uit te proberen. 

Brochure pilot 
Een uitgebreide uitleg over 
hoe u een pilot binnen uw 
school kunt organiseren.   

Werken aan magazine 
Magazine met daarin de 
achtergronden van al het 
lesmateriaal.  

Brochure LVS 
Informatie over de 
mogelijkheden van het  
digitale leerlingvolgsysteem. 

Brochure implementatie  
Een informatiebrochure met 
daarin achtergrondinformatie, 
tips en checklists bij het 
invoeren van het lesmateriaal 
van ‘Werken aan…’

Hoe kan ik brochures bestellen? 
 De brochures zijn gratis te downloaden op onze websites. 
 Of stuur een e-mail naar nederlands@werkenaan.nl om brochures  
 aan te vragen.

i i

i i i
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Presentatie

Tijdens een algemene presentatie besteden wij 
aandacht aan onze werkwijze, de inhoud van 
het lesmateriaal én aan het leerlingvolgsysteem. 
We vertellen u meer over de mogelijkheden van 
‘Werken aan…’ en op welke wijze het lesmateriaal 
een bijdrage kan leveren aan  opbrengstgericht 
onderwijs binnen uw organisatie. Een algemene 
presentatie is gratis én vrijblijvend.
 
Een algemene presentatie is per mail aan te vragen:  
 info@werkenaan.nl

Training LVS                               

Scholen die besluiten om met het LVS te gaan 
werken, en behoefte hebben aan een uitgebreide 
uitleg, kunnen bij ons een training aanvragen. 
Tijdens deze praktische training gaan we 
uitgebreid in op de verschillende mogelijkheden 
van het LVS. Tevens is er tijdens de training ruim 
de tijd om praktische vragen te stellen.

De training is per mail aan te vragen:  
 info@werkenaan.nl

Ondersteuning bij het plannen van een leerlijn                   

Deze teamtraining helpt scholen bij het maken 
van gefundeerde keuzes in het samenstellen van 
een leerlijn. 

De training is per mail aan te vragen:  
 info@werkenaan.nl



Werken aan Stage & Loopbaan  

 www.werkenaanstage.nl
 stage@werkenaan.nl


