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Vraaggestuurd beroepsonderwijs 

 

De arbeidsmarkt van Curacao heeft grote behoefte behoefte aan vakmensen. Vooral in de 

techniek, beveiliging en hospitality. Werkgevers verwachten van pas afgestudeerden dat, naast 

theoretische vakkennis, vooral ook voldoende aandacht is besteed aan praktijk en vorming 

tijdens de beroepsopleiding. Jongeren die voor een beroepsopleiding kiezen willen zelf ook 

graag in de praktijk aan de slag. De leerweg Werkend Leren komt hierin tegemoet.  

Na een intensieve periode op school krijgen de studenten een arbeidscontract aangeboden als 

leerling-medewerker. De resterende onderwijsperiode gaan zij vier dagen per week in een 

leerbedrijf onder begeleiding aan het werk, en één dag in de week terug naar school voor 

aanvullende theorie, reflectie en vorming.  

Impacto Contracting is de schakel tussen het leerbedrijf en de school. Impacto sluit de 

arbeidsovereenkomst met de studenten en contracteert geschikte leerbedrijven. Ook wordt 

samen met de sectoren de voorlichting en werving van studenten ondersteund voor opleidingen 

waar veel vraag naar is. Daardoor is het aanbod altijd vraaggestuurd samengesteld. De 

begeleiding en de inhoud van het programma worden in overleg vorm gegeven.  

Het succes van deze vorm van beroepsonderwijs is aangetoond in tal van internationale studies 

en draagt direct bij om jonge mensen te helpen in de transitie van school naar werk. Een 

belangrijk verschil met de ‘gewone’ stages is dat studenten volgens dit concept voldoende 

bagage hebben om als leerling echt mee aan het werk kunnen gaan. Voorwaarde is natuurlijk 

dat studenten tijdens de intake kunnen aantonen dat zij gemotiveerd zijn en dat zij door school 

en leerbedrijf professioneel begeleid worden.  

 

Meer informatie over deze vorm van opleiden? Neem contact op met de projectleider Werkend 

Leren sbo Curaçao, mw. Gofrie van Lieshout. Telefoon + 5999 5150888 of via 

Gofrie@Caribbean-Projects.com 

 

Vanaf 1 mei 2018 is de website ‘Werkend Leren sbo Curaçao’ on line. Via facebook zijn 

inmiddels de ontwikkelingen te volgen : https://www.facebook.com/werkendlerencuracao/ 
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