
Werkend Profileren. Unieke voordelen voor leerlingen, 
bedrijven en instellingen.

Met het concept ‘Werkend Profileren’ 
biedt Lyceum Schöndeln leerlingen 
in een zo vroeg mogelijk stadium de 
kans om hun talenten in een echte 
werksituatie in te zetten.

Werkend Profileren 
Het concept van Werkend Profileren 
zit als volgt in elkaar. Een organisa-
tie (bedrijf of non- profit) treedt op 
als opdrachtgever. Basis moet een 
uit te voeren project zijn binnen het 
bedrijf. Het gaat om een echt project, 
de opdrachtgever betaalt er namelijk 
gewoon voor. De opdracht wordt 
verleend aan een opdrachtnemer die 
een partnership is aangegaan met 
Lyceum Schöndeln. De opdrachtne-
mer is verantwoordelijk voor de kwal-
iteit van de uitgevoerde opdracht. In 
de uitvoering van de opdracht maakt 
de opdrachtnemer gebruik van leer-
lingen die zich Werkend willen Profil-
eren. Voor het schooljaar 2013-2014 
is Organisatie- Adviesbureau Both-
mer uit Roermond exclusief partner 
van Lyceum Schöndeln voor Werk-
end Profileren.

Opdrachtgever 
Werkend Profileren betekent voor 
de opdrachtgever dat een project 
tegen een door de opdrachtnemer 
gegarandeerde kwaliteit wordt uit-
gevoerd. Omdat er in de uitvoering 
maximaal gebruik wordt gemaakt 
van leerlingen is een kostenvoor-
deel voor de hand liggend. Het ko-
stenvoordeel is echter niet het be-
langrijkste winstpunt. Belangrijker is 
het feit dat er gebruik gemaakt kan 
worden van creatieve talenten en 
inzichten van leerlingen. Dit biedt 
de mogelijkheid om oplossingen te 
zoeken die buiten de geijkte kaders
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liggen. Wellicht het belangrijkste 
voordeel is dat de leerlingen de or-
ganisatie van de opdrachtgever echt 
van binnen hebben gezien. Ze weten 
wat de organisatie eventueel na de 
vervolgopleiding als werkgever te 
bieden heeft. 

De opdrachtnemer 
Organisatie- Adviesbureau Bothmer 
is partner geworden van Lyceum 
Schöndeln omdat het bedrijf het 
belangrijk vindt een bijdrage te 
leveren aan de kwaliteit van de in-
stroom op de Limburgse arbeids-
markt. Vaak zijn er opdrachten uit 
te voeren waar elementen inzitten 
die goed door leerlingen uitgevoerd 
kunnen worden. Waarom de op-
drachtgever dan met de kosten van 
een dure adviseur opzadelen? De 
opdrachtnemer is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de uitgevoerde 
opdracht. Daarom zijn er in het  
partnership een aantal zaken 
geregeld die kwaliteit en beschik-
baarheid van deelnemende leer- 
lingen zoveel mogelijk garanderen. 

De leerling
De voordelen voor de leerling zijn 
van onschatbare waarde. Na afloop 
van het traject beschikt de leerling 
over een stuk aantoonbare werk-
ervaring op een behoorlijk niveau. 
Middels een certificaat wordt dit 
bekrachtigd. Belangrijk is ook dat 
de leerling een veel beter inzicht 
krijgt in de te maken studiekeuze. De 
leerling zal ook met een ander idee  
starten aan een vervolgopleiding 
omdat hij of zij gezien heeft wat er in 
de praktijk gevraagd wordt.

Raar? Een paar feiten:

• Leerlingen maken vaak een 
keuze voor een vervolgopleiding 
zonder precies te weten wat ze 
daarna op de arbeidsmarkt te 
wachten staat.

• Leerlingen beschikken over  
talenten en competenties die 
van toegevoegde waarde voor 
organisaties in de regio kunnen 
zijn.

• Ondernemingen en non-profit 
organisaties in Limburg heb-
ben het in toenemende mate 
moeilijk om medewerkers voor 
zich te winnen die over de juiste 
talenten beschikken. Dit wordt 
gedeeltelijk veroorzaakt door 
het feit dat veel Limburgse stu-
denten nadat ze afgestudeerd 
zijn niet meer terug keren om 
in Limburg te gaan werken. Vaak 
nemen ze aan dat de regio geen 
baan met voldoende uitdaging 
kan bieden.

• 80% van hetgeen we in ons 
leven leren, leren we informeel. 
Dus niet in een situatie die erop 
gericht is om kennis, kunde en 
vaardigheden over te brengen.



Werkend Profileren. Unieke voordelen voor leerlingen, 
bedrijven en instellingen.

Augustus 2013 - Werkend Profileren is een initiatief van Bothmer organisatie-adviesbureau. www.bothmer.nl

Ten slotte kan het besef ontstaan dat 
werken in de regio waarin je bent 
opgegroeid een serieuze optie kan 
zijn. 

De procedure 
Elke leerling moet in zijn of haar 
examenjaar een profielwerkstuk 
afronden. Hieraan dient wettelijk 
tenminste 80 uur gewerkt te worden. 
In overleg met de afdelingsleider 
mag aan zo’n profielwerkstuk ook in 
het voorexamenjaar gestart worden. 
Dit kan binnen Werkend Profileren. 

Nadat de opdrachtnemer een op-
dracht heeft verkregen van de op-
drachtgever zal er een onderzoeks-
vraag gekoppeld worden aan de 
opdracht. Dit is het inhoudelijke 
leerthema binnen de opdracht voor 
de leerling. Vervolgens zal de op-
drachtnemer op zoek gaan naar ge-
schikte leerlingen die middels Werk-
end Profileren in de uitvoering van 
de opdracht mee kunnen doen. Af-
hankelijk van de omvang en aard van 
de opdracht kunnen dit één of meer-
dere leerlingen zijn. In eerste aanleg 
wordt ingezet op leerlingen VWO- 5. 

Solliciteren! 
De opdrachtnemer is verantwoorde- 
lijk voor de kwaliteit van de uitvoering 
van de opdracht en zal dus leerlin-
gen moeten selecteren die geschikt 
zijn in het licht van de opdracht. 
Een leerling dient dus gewoon te  
solliciteren. Dit mag overigens alleen 
na toestemming van de afdelings-
leider van Lyceum Schöndeln en de  
ouders. De sollicitatie is voor de leer-
ling, ongeacht het resultaat, ook een 
ervaring die meegenomen wordt. 

Uitvoering opdracht 
De opdrachten zijn divers van aard. 
Afhankelijk van het projectplan 
wordt de leerling ingepland voor de 
uitvoering van de opdracht. Tijdens 
de opdracht zullen de leerlingen 
aangestuurd worden door de op-
drachtnemer. 

Vanuit Lyceum Schöndeln zal er een 
begeleider aan elke leerling gekop-
peld worden. De begeleider ziet toe 
op het bereiken van de leerdoelen en 
regelt ook praktische zaken zoals het 
vrij roosteren van de leerling op ex-
terne werkdagen. 

Beloning 
Het gaat om Werkend Profileren, dus 
werken. De leerling treedt voor de 
opdracht in dienst bij de opdrachtne-
mer. Een beloning voor de leerling is 
dan ook op zijn plaats. De leerling 
krijgt zijn of haar gewerkte uren dan 
ook gewoon betaald. De beloning 
is vergelijkbaar met bijbaantjes die 
leerlingen naast hun school hebben.
Dit biedt het voordeel dat de leerling 
iets kan bijverdienen terwijl hij of zij 
werkt, leert en werkervaring opdoet. 
Voor de opdrachten betekent het 
meer flexibiliteit omdat de omvang 
opgerekt kan worden.

Informeel leren 
Het concept Werkend Profileren 
betekent ook erkenning van in-
formeel leren. Het mooie van in-
formeel leren binnen Werkend  
Profileren is dat het voor alle be-
trokkenen geldt: de opdrachtgever, 
de opdrachtnemer, de leerling en de 
begeleider van school. 

Planning 
Leerlingen hebben vanaf het school-
jaar 2013-2014 de mogelijkheid om 
hun profielopdracht binnen Werkend 
Profileren uit te voeren. De opdracht  
dient uiterlijk in december van het  
examenjaar ingeleverd te zijn. Dit biedt 
de mogelijkheid om het gehele school-
jaar 2013-2014 en een deel van het  
volgende schooljaar te benutten.

Meer informatie?
Wenst u meer informatie over 
Werkend Profileren? Neem dan 
contact op met uw contact- 
persoon bij Lyceum Schondeln of 
kijk op de website.


