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Goed voor nu en later!

Stagegids
Van Lodensteincollege, 

locatie Ede Praktijkonderwijs
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1 Inleiding

Deze stagegids is bestemd voor de stage-
gevers van de afdeling voor prakti jkonder-
wijs van het Van Lodensteincollege locati e 
Ede. In deze gids wordt u informati e gege-
ven over de school, het onderwijspro-
gramma en vooral over de stage. Verder 
wordt er informati e verstrekt over wett e-
lijke regelingen. De stagegids sluit af met 
adressen en telefoonnummers die van be-
lang kunnen zijn. Wanneer u verder nog 
vragen heeft , kunt u die stellen aan de 
stagedocent.

1.1  Gegevens van de leerling

Naam:

Adres:

Postcode:     Woonplaats:

Telefoonnummer:

1.2  Stagedocent

Naam:

Telefoonnummer:

D E  S C H O O L

2.1  Wat is praktijkonderwijs?

Prakti jkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, voor wie een or-
thopedagogische en orthodidacti sche leeromgeving noodzakelijk is. De 
leerlingen worden vanuit onze identi teit voorbereid om zich zo zelfstan-
dig mogelijk te kunnen redden in onze samenleving. Prakti jkonderwijs 
gaat uit van de mogelijkheden van de leerlingen en werkt van hieruit sa-
men met de leerling aan de persoonlijke ontwikkeling om een plaats op 
de arbeidsmarkt te bereiken.
Er geldt geen cursusduur, maar wel een leeft ijdsgrens. Prakti jkonderwijs
eindigt in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. 

De leerling ontvangt dan een certi fi caat prakti jkonderwijs.

Kenmerken van praktijkonderwijs:
� uitdagend onderwijs
� leerlingen leren door doen
� leerlingen ontwikkelen zich door middel van stages in de praktijk
� leerlingen leren actief en zelfstandig vanuit identiteit aan vergroting  
 van weerbaarheid en welzijn van de leerlingen op school en in de 
 maatschappij.
� vergroting van de mogelijkheden van de leerlingen op de 
 arbeidsmarkt.
� waar mogelijk kwalificeert de leerling zich met certificaten en/of 
 opleidingen die door de branche erkend worden.

2.2  Schoolgrootte

Het prakti jkonderwijs van het van Lodensteincollege werd op 1 oktober 
2019 bezocht door 95 leerlingen. Dit schooljaar zullen op deze locati e 98 
leerlingen prakti jkonderwijs volgen. 

2 De School
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Of een aangemelde leerling ingeschreven
kan worden is afhankelijk van het volgen-
de: De ouders dienen volledig in te stem-
men met de identiteit van de school.
Er moet een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) zijn afgegeven.
Het College van Bestuur beslist over de
toelating.

3.2  De opzet van het 
     praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs kunnen drie fasen
worden onderscheiden.
In de eerste fase, de basis fase krijgen de
leerlingen een brede oriëntatie op een on-
derwijsaanbod dat zich richt op algemene,
praktische, sociale en communicatieve
vaardigheden. Daarbij is aandacht voor de
persoonlijke loopbaanoriëntatie en –be-
geleiding van de individuele leerling en de
mogelijkheid tot een interne stage met 
een onderzoek naar de stagegeschiktheid 
van de leerling.
De tweede fase, de oriëntatie fase, het 
midden van de schoolloopbaan, biedt een 
verdere oriëntatie op de persoonlijke inte-
resses en capaciteiten en op de eigen in-
zet van de leerling. In deze fase wordt ge-
start met een externe stage.
De derde fase, de uitstroomfase leidt de
leerlingen toe naar een plaats op de ar-
beidsmarkt. De leerlingen hebben een be-
roepsgerichte stage van twee of soms 
meer dagen. De stages vinden over het al-
gemeen plaats

in het vakgebied waar de belangstelling
naar uitgaat en waar de mogelijkheden 
van de leerlingen liggen.
In feite is er tevens sprake van een vierde 
fase: de naschoolse begeleiding. Deze fa-
se, die geen deel meer uitmaakt van de 
schoolloopbaan van de leerlingen, heeft 
als doel de exleerling te ondersteunen op 
de werkplek en de werkgever te adviseren 
over de verdere loopbaanontwikkeling 
van de leerling in het bedrijf.
Binnen de fases worden groepen leerlin-
gen samengesteld naar leeftijd en niveau. 
Voor hun welbevinden is het belangrijk 
dat ze aansluiting hebben bij leeftijdsge-
noten. Tijdens bepaalde lesuren worden 
de groepen gesplitst in kleinere ni-
veaugroepen. Door een zo goed mogelijk 
pedagogisch klimaat te scheppen, willen 
we bereiken dat een leerling zich thuis 
gaat voelen op school. Een veilige situatie 
is immers één van de belangrijkste voor-
waarden om tot leren te komen.

3.3  Praktijkvakken

Naast de algemeenvormende vakken is er
veel aandacht voor de praktijkvakken. Het
doel van deze vakken is het bevorderen 
van de zelfredzaamheid. Daarnaast wordt 
de nadruk gelegd op het ontwikkelen van 
een goede arbeidsinstelling, zoals o.a. ar-
beidsbereidheid, nauwkeurigheid, be-
leefdheid, verantwoordelijkheidsbesef, 
samenwerking en zelfstandigheid. Zo vor-
men de praktijklessen een goede voorbe-
reiding op en ondersteuning van het leer-
proces tijdens de stageperiode.

3 Organisatie van het onderwijs

O R G A N I S AT I E  V A N  H E T  O N D E R W I J S

3.3.1  Groen 
In de basisfase wordt er gewerkt aan de basis van zelfredzaamheid, wo-
nen en vrije tijd in een Groene omgeving. Tijdens de lessen werken de 
leerlingen aan de onderwerpen dierenverzorging, tuinonderhoud, plan-
tenteelt, planten in huis en gereedschapskennis. Het doel is kennisma-
ken, een band krijgen met natuur, planten en dieren. Een belangrijk on-
derdeel hierbij is de
beroepshouding t.a.v. werkwijze, mondelinge uitdrukkingsvaardigheden,
nauwkeurigheid, samenwerken en omgang met inventaris en gereed-
schappen. In de oriëntatiefase wordt er gewerkt aan het steeds routine-
matiger uitvoeren van werkzaamheden van de thema’s uit de ‘Basis’. Er 
vindt een verdieping plaats op het gebied van werken met machines en 
plantenkennis. Op het gebied van de beroepshouding wordt er gewerkt 
aan taakaanvaarding, omgang met meerdere en gelijken, initiatief en 
doorzettingsvermogen. Het doel hierbij is dat de leerlingen voldoende 
(basis) vaardigheden beheersen om stage te gaan lopen.
In de uitstroomfase vindt er een verdere verdieping plaats van de kennis 
en vaardigheden uit fase 1 en 2. Het doel is dat de leerlingen steeds meer 
routinematiger het 
werk leren uitvoe-
ren. De beroeps-
houding wordt 
aangevuld met om-
gang met relaties 
en publiek, asserti-
viteit en besluit-
vaardigheid in
onverwachte situa-
ties. 

3.3.2  Techniek
In het technieklokaal oefenen de leerlingen door het maken van kleine
werkstukjes basisvaardigheden.
Zo leren zij omgaan met een klopboormachine, een figuurzaagmachine,
een zetbank en diverse handgereedschappen. Bovendien leren ze vaar-
digheden die hun zelfredzaamheid bevorderen. In het lokaal staan pane-
len opgesteld, waar zij praktische oefeningen uitvoeren, zoals stekkers 
aanzetten, de waterkraan vervangen, iets over fietsverlichting en banden 
plakken. Er kan ook metselen, leidingen aanleggen en behangen worden 
geoefend.
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3.3.3  Zorg en welzijn
De verzorgingslessen bestaan vooral uit 
de vaardigheden die de leerlingen nodig 
hebben om zelfstandig in de maatschappij 
te kunnen functioneren. Hieronder vallen 
de schoonmaakvaardigheden maar ook 
het verzorgen van jezelf waaronder kle-
ding. Daarnaast worden er thema’s aange-
boden om de leerlingen voor te bereiden 
op hun maatschappelijke ontwikkeling zo-
als het omgaan en verzorgen van baby’s 
en mantelzorg.

3.3.4  Handel
Binnen deze sector wordt aandacht be-
steed aan verschillende onderdelen.: ad-
ministratie, tekstverwerken en winkel 
werkzaamheden. Bij administratie is het 
belangrijk dat de leerlingen kunnen om-
gaan met o.a. kopieerapparaat, nietma-
chine, inbindmachine. Ook wordt er bij dit 
vak aandacht besteed aan o.a. warenken-
nis, inhoud en gewicht, aanbiedingen, het 
maken van een boodschappenlijstje, bud-
getteren e.d.

3.3.5  Consumptieve technieken
Bij consumptieve technieken wordt aan-
dacht besteed aan het bereiden van een 
ontbijt, een lunch, een warme maaltijd en 
het maken van o.a. cake en appelflappen. 
Hierbij komen aspecten aan de orde als 
soep /toetjes maken, snijden, schillen en 
wassen van groenten en/of aardappels en 
vlees klaarmaken. Tijdens deze lessen 
worden verschillende keukenvaardighe-
den geoefend. Ook wordt aandacht be-
steed aan restauranttechnieken. 
Hierbij komen zaken aan de orde als tafel 
dekken, gasten ontvangen, tafelmanieren, 
juist neerzetten en weghalen van een 
soepkom of bord.

3.4  Entré-opleiding en
 (branchegerichte)   
 cursussen

Naast de genoemde praktijkvakken is het
voor een aantal leerlingen mogelijk om 
zich in de bovenbouw verder te bekwa-
men in een aantal opleidingen en cursus-
sen. Het betreft de volgende entré-oplei-
dingen: Bouwen, wonen en onderhoud, 
Dienstverlening en zorg, Verkoop/retail, 
Horeca, voeding of voedingsindustrie, Lo-
gistiek, Plant en groene leefomgeving en 
Installatie en constructietechniek.
Ook kunnen de leerlingen een branchege-
richt certificaat halen voor:
VCA, lassen, schoonmaak in de groothuis-
houding, textiel, kassatraining, shovelbe-
stuurder, heftruckbestuurder, bromfiets-
rijbewijs en het melkdiploma.
Voor de cursussen en opleidingen wordt
een eigen bijdrage van de ouders ver-
wacht. Per cursus wordt de ouder hierbij 
betrokken.

4.1  Doel van de stage
Door middel van stage kunnen onze leerlingen (werk)ervaring opdoen, 
die ze nodig hebben voor hun eigen persoonlijkheid en voor het in de 
toekomst verkrijgen van werk.
De school onderscheidt drie doelen:
1 De groei van de persoonlijkheid van de leerling.
 Door middel van stage kan de leerling ervaren wat hij/zij kan.
 De eigenwaarde kan door de stage worden versterkt, het nemen van
 initiatieven bevorderd, zelfvertrouwen gekweekt.
2 Het opdoen van maatschappelijke ervaring.
 De leerling ervaart wat ‘echt werken’ is. De op school geleerde
 vaardigheden kunnen toegepast worden in de praktijk. Daarnaast
 ervaart de leerling ook welke eisen er gesteld (kunnen) worden aan  
 een werknemer. Hier gaat het om arbeidsrelaties als: de omgang met
 collega’s, de opstelling ten opzichte van een meerdere, aanvaarde van
 opdrachten, het omgaan met gemaakte fouten e.d.
3 Het verder uitbouwen van arbeidservaring met het oog op een   
 blijvende arbeidsplaats.
 Hoewel dit wellicht de opzet van de stage te boven gaat, proberen we
 door middel van de stage een blijvende arbeidsplaats voor de leerling  
 te zoeken.
 We vinden dit
 van groot belang,
 gezien de situatie
 op de arbeids-  
 markt en gezien
 de beperkte
 mogelijkheden
 die onze leerlingen
 hebben.
 De volgorde van
 de doelen is niet willekeurig. In de tijd proberen we te werken van het  
 eerste naar het derde doel. Dit wil niet zeggen, dat eerdere doelen  
 niet meer meespelen bij  het realiseren van de latere doelen.   
 Een leerling die geruime tijd stage heeft gelopen, heeft de gelegen- 
 heid gekregen om zich geleidelijk aan in te werken in zijn maatschap- 
 pelijke situatie, die het volwassen worden en het schoolverlaten met  
 zich meebrengen.

4 Stage
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4.2  Vormen van stage
We onderscheiden drie stagevormen:

Maatschappelijke stage en stagevoor-
bereiding
Voor de stagevoorbereiding wordt on-
der andere de maatschappelijke stage 
gebruikt. Bij maatschappelijke stage 
gaat om het doen van vrijwilligerswerk.
Voorbereiding en evaluatie liggen in
handen van de school. De maatschap-
pelijke stage wordt gedaan in de perio-
de  van stagevoorbereiding. Binnen het 
kader van stagevoorbereiding worden 
er deze periode ook verschillende be-
drijfsbezoeken afgelegd. De leerlingen 
van de stagevoorbereidingsgroep heb-
ben een map waarin ze korte verslagen 
maken van de bedrijfsbezoeken en 
maatschappelijke stages. Aan het einde 
van de stagevoorbereidingsperiode 
worden de leerlingen getest. De uitslag 
van deze stage assessment en de erva-
ringen vanuit de maatschappelijke sta-
ge bieden een goede basis om met de 
oriënterende stage te beginnen.

De beroepsvoorbereidende stage
Een beroepsvoorbereidende stage is 
een externe stage voor leerlingen die 

een keuze gemaakt hebben voor een 
bepaald type werkplek.  De leerlingen 
maken intensief kennis met de be-
roepspraktijk. Onder begeleiding ko-
men ze in aanraking met de belangrijk-
ste aspecten van het toekomstige werk. 
Het gaat daarbij zowel om beroepsspe-
cifieke werkzaamheden en technieken 
als om het werken in een arbeidsorga-
nisatie en de daarbij vereiste beroeps-
houdingen.

De plaatsingsstage
Een plaatsingsstage is een stage in een 
bedrijf waarbij het de bedoeling is dat 
de stage moet leiden tot een dienstver-
band.
Het is de laatste stageplaats van de 
leerling. Doel is de leerling in te laten 
groeien in de werkplek, zodat de kans 
groot wordt dat de leerling na afloop 
van de stage aangenomen wordt. Tij-
dens deze stage wordt er gewerkt aan 
de specifieke eisen die de werkplek 
stelt. Kenmerkend voor de toeleiding 
tot de arbeidsmarkt is dan ook dat er 
sprake is van een vloeiende overgang 
van school naar de arbeidssituatie.

4.3  Stage-assessment
Voordat de leerlingen extern op stage 
gaan wordt er bij de leerlingen een
stage-assessment afgenomen. Dit sta-
ge-assessment bestaat uit verschillen-
de onderdelen: negen praktijkproeven, 
een kennismakingsgesprek, een soci-
aalvaardigheidstest, een beroepsinte-
ressetest en een schoolvragenlijst. De 
uitslag van de test wordt met de leer-
ling en de ouders besproken. Deze test 
en gesprekken vormen een goede basis 
om de stage te beginnen op een plek 
die bij de leerling past.

4.4  Stagedagen
De leerlingen die met de externe stage gaan beginnen lopen één dag per 
week stage. In klas 4 gaan de leerlingen twee dagen stage lopen. In klas 
vijf lopen de leerlingen 3 of 4 dagen stage. Het is mogelijk, dat de leerlin-
gen die twee dagen stage hebben, ook verschillende stageadressen heb-
ben. Indien een leerling door bepaalde omstandigheden geen stage 
loopt, zal hij/zij de school moeten bezoeken en is de mentor met het toe-
zicht op de leerling belast.

4.5  Duur van de stage
De eerste stageperiode duurt meestal drie maanden. Wanneer de stage 
van twee kanten goed loopt, wordt de stage in onderling overleg ver-
lengd. Over de werktijden zal per leerling overlegd worden.

4.6  Contact met stageadres en ouders
De stagedocent onderhoudt de contacten tussen ouders, leerling en sta-
geadressen. Tijdens de stage heeft hij/zij steeds mondeling (ook telefo-
nisch) of schriftelijk contact met de stagegever. Voor de goede orde: Het 

is niet de bedoeling, dat de stagegever en de leerling onderling bepaalde 
zaken regelen. Alle contacten lopen via de school. Een zo goed mogelijk, 
maar onopvallend en weinig storend contact is belangrijk. De school 
staat direct klaar voor gevraagd overleg. We proberen zoveel mogelijk 
informatie tegeven. Een goede samenwerking met het bedrijf, de instel-
ling of het gezin ziet de school als zeer noodzakelijk. De leerlingen heb-
ben een stageboekje waarin ze een kort verslag schrijven van de stage. 
Eén keer per week wordt de stage aan de hand van het verslag bespro-
ken met de stagedocent.
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4.7  Stagegever
Van de stagegever wordt verwacht,
dat hij/zij:
� tijd vrij maakt voor regelmatige
 bespreking met de leerling;
� met de leerling opdrachten doorneemt
 en hem/haar op de achtergrond
 begeleidt bij de uitvoering daarvan;
� zoveel mogelijk afwisselende   
 opdrachten aan de leerling geeft;
� een planning maakt van de activiteiten
 voor de leerling;
� een tussentijdse evaluatie en een
 eindevaluatie met de leerling heeft;
� een (eind)beoordelingsformulier invult;
� aan het einde van iedere dag de   
 stageboekje controleert, zo nodig   
 aanvult en een paraaf zet;
� in het belang van de leerling bij eventu- 
 ele moeilijkheden de stagedocent zo  
 spoedig mogelijk op de hoogte brengt. 

4.8  Stageafspraken
Voor elke stage wordt een stageovereen-
komst opgesteld, waarin de wettelijke be-
palingen zijn opgenomen en de stageaf-
spraken nader staan omschreven. Een 
leerling van 14 en 15 jaar mag maximaal 7 
uur per dag stage lopen en leerlingen van 
16 en 17 jaar maximaal 9 uur per dag. 
Voor nadere regelgeving zie: https://www.
inspectieszw.nl/publ icaties/r ichtl i j -
nen/2017/04/07/bim---arbeidstijdenwet-
--arbeid-door-jeugdigen-en-kinderen. De 
stageovereenkomst wordt getekend door 
de stagegever, de leerling, de ouders of de 
wettelijke vertegenwoordigers en de di-
recteur van de school. Vanuit de school 
zijn de leerlingen verzekerd tegen het risi-
co van wettelijke aansprakelijkheid en on-
gevallen. Bij verzuim zijn de ouders ver-
plicht zo spoedig mogelijk de stagegever 
en de school in te lichten. 

De stagegever kan de school bellen bij 
verzuim. De leerlingen maken (eventueel 
met behulp van de stagegever) een kort
verslag van de stagedag.

4.9  Stagevergoeding
Wij zijn blij dat een stagegever inzet toont 
om de stagiair goed te begeleiden. Onze 
leerlingen kunnen in de loop van de stage 
tijd veel leren en ook een prestatie leve-
ren binnen het bedrijf. De stagegever is 
vrij om voor de geleverde prestaties een 
vergoeding te geven aan de stagiair.

4.10  Nazorg
Als de leerling er aan toe is om de school 
teverlaten, willen we vanuit school er aan
meewerken om een geschikte arbeids-
plaats te vinden. Vaak is het mogelijk om 
de laatste stageplaats om te zetten in een 
definitieve arbeidsplaats. Wanneer een 
leerling de school verlaat wordt de leer-
ling in sommige gevallen overgedragen 
aan Talenta, zodat de overstap naar ar-
beid vloeiend verloopt.

4.11  De uitstroom
Voor het praktijkonderwijs zijn redzaamheid en arbeidstoeleiding twee 
belangrijke doelen. Voor vrijwel alle leerlingen lukt het om een geschikte 
werkplek te vinden. Verschillende leerlingen volgen, nadat ze een werk-
plek hebben, een opleiding, die aansluit bij hun nieuwe baan. De school 
volgt de schoolverlaters nog een jaar via het netwerkoverleg UWV en de 
job-coach organisatie Talenta.
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4.11.1  Talenta 
Voor de nazorg van de leerlingen heeft de
school een intensief contact met Talenta.
Dat is een jobcoachorganisatie die zich be-
zighoudt met begeleiding op de werkplek.
Al meer dan 20 jaar werkt Talenta samen
met reformatorische scholen voor voort-
gezet onderwijs, praktijkonderwijs en spe-
ciaal onderwijs (zml). Het draait bij Talenta 
om mensen die moeilijk aan een betaalde 
baan komen en/of moeite hebben om hun 
baan te behouden.

Talenta helpt bij het vinden en behouden
van een betaalde baan. Dit gebeurt vanuit
een persoonlijke benadering. Iedere cliënt
heeft dan ook een vaste begeleider; vaak
ontstaat een vertrouwensband.
De Bijbel en de drie formulieren van enig-
heid zijn leidend voor Talenta ; vanuit deze
christelijke identiteit worden (vaak jonge)
mensen met een beperking geholpen.
Dat betekent niet alleen bewogenheid 
met deze mensen, maar ook een verant-
woord omgaan met de middelen die de 
overheid

hiervoor beschikbaar stelt. Talenta probeert niet alleen een passende 
baan te vinden, maar biedt ook jobcoaching op de werkplek. Cliënten le-
ren – via deze vorm van begeleid werken – om te gaan met arbeidsritme, 
met het maken van fouten, met collega’s en leidinggevenden etc.

Zie voor contactgegevens van Talenta Hoofdstuk 7.2. 

4.12  Voorbeeld van een stagebeoordeling 

Stageperiode over de maanden augustus 2019 – januari 2020

Stagebeoordeling van:

Ingevuld door:

Ziekte / te laat  d.d.

Aandachtspunten

Taakopvatting
belangstelling
bereidheid
verantwoordelijkheidsbesef
Taakvervulling
werktempo
nauwkeurigheid
betrokkenheid
doorzettingsvermogen
samenwerking
inzicht
zelfstandigheid
initiatief
Persoonlijke houding
houding t.o.v. werkgever
houding t.o.v. collega’s
houding t.o.v. klanten
openstaan voor kritiek
openstaan voor advies
Opmerkingen

G V M O toelichting
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W E T-  E N  R E G E L G E V I N G

4.13  Voorbeeld van een 
         stagedagverslag

Van Lodenstein College locatie Ede
Verlengde Parkweg 49
6717 GL Ede
telefoon : 085 - 483 80 08

Stagedagverslag

Datum: ……  -  ……   2019

Schrijf op wat je deze dag hebt gedaan.

Opmerking stagebegeleider:

Opmerking ouders:

Opmerking stagedocent:

   Paraaf:

   Paraaf:

   Paraaf:

   Paraaf:

5.1  Leerplicht en kwalificatieplicht
Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt is een diploma nodig op 
minimaal mbo-2 of havo/vwo-niveau. Zo’n diploma heet een startkwalifi-
catie. Een startkwalificatie vergroot niet alleen de kans om een baan te 
vinden,maar ook om werk te behouden. Per 1 augustus 2007 is de kwali-
ficatiewet ingevoerd. Dit betekent dat iedere jongere leerplichtig is
tot de 18e verjaardag, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft. Een 
jongere voldoet aan de kwalificatieplicht door volledig dagonderwijs te 
volgen of door een combinatie van leren en werken. 
Jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen, worden ge-
holpen naar een passend onderwijs- of leertraject. Dit zijn bijvoorbeeld 
onze leerlingen die een certificaat voor praktijkonderwijs behalen.
 
5.2  Participatie
Met ingang van 1 januari 2015 is de participatiewet in werking getreden.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de participatie van jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De school zal in samenwerking
met de verschillende gemeenten de uitstroomleerlingen begeleiden naar
een goede werkplek. Te zijner tijd worden de uitstroomleerlingen en de
ouders hierover geïnformeerd.

5 Wet- en regelgeving
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6.1  Vakantierooster 2019 - 2020

6 Vakantierooster 7 Namen en adressen

  eerste dag  laatste dag

Herfstvakantie Ma  21-10-2019  Vr  25-10-2019
Dankdag Wo  06-11-2019
Kerstvakantie Ma  23-12-2019  Vr  03-01-2020
Voorjaarsvakantie Ma  24-02-2020 Vr 28-02-2020
Biddag Wo  11-03-2020
Goede vrijdag & Pasen Vr  10-04-2020 Ma 13-04-2020
Meivakantie Ma  27-04-2020  di 05-05-2020
Hemelvaartsvakantie Do 21-05-2020 Vr 22-05-2020
Pinkstervakantie Ma  01-06-2020
Zomervakantie  Ma  13-07-2020 Vr  28-08-2020

7.1  Personeel

Schooladres   Mentor/stagedocent
Van Lodensteincollege EDE Dhr. A. de Pater 
Verlengde Parkweg 49  tel. 0318 - 561534  
6717 GL EDE    
tel. 085 - 4838008    

Stagecoördinator/mentor  Mentor/stagedocent
/stagedocent   Dhr. M. Waaijenberg
Dhr. R. Floor    tel. 033 - 303668
tel/fax. 0318 - 553348  

Praktijkdocent/stagedocent
Dhr. H. van Harn
Tel. 0318 - 553152

7.2  Externe relaties

Talenta 
Kastanjelaan 10
2982 CM  Ridderkerk
tel. 0180 - 442636
e-mail: info@talentawerkt.nl
website: www.talentawerkt.nl




