Afdeling arbeidsmarktgericht/mbo
Arbeidsmarktgericht Onderwijs/mbo (AMG) heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden op zo
zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. AMG bestaat uit zes leerjaren. De eerste drie
leerjaren noemen we de onderbouw en de laatste drie jaren vormen de bovenbouw. Binnen AMG
werken we aan de domeinen Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap. We kennen drie leerlijnen:
De didactische leerlijn, de leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling en de leerlijn voorbereiden op
arbeid. Arbeidsmarktgericht is niet diploma gericht. Zoals binnen iedere onderwijskundige eenheid
kennen we de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.

Onderwijsprogramma
De Ambelt sluit zoveel mogelijk aan bij de programma’s van het regulier onderwijs. Dit is terug te
vinden in de keuze van methodes. Het onderwijs is ingericht volgens de kerndoelen. Door middel van
verschillende leerlijnen wordt hier steeds aan gewerkt binnen het onderwijsprogramma. Leerlingen
in Arbeidsmarktgericht hebben vaak als uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. Dit uitstroomprofiel is
bedoeld voor leerlingen die toegeleid kunnen worden naar loonvormende arbeid, maar niet in staat
zijn een vmbo-diploma te behalen. Het onderwijs in uitstroomprofiel arbeidsmarkt is enerzijds
gericht op een brede persoonlijke vorming en participatie in de samenleving en anderzijds op
duurzame toeleiding naar een passende plaats op de arbeidsmarkt. Dit kan arbeid zijn in een regulier
bedrijf of (beschermde) arbeid in een sociale werkvoorziening (SWV). Daarbij wordt gekeken naar de
mogelijkheden van de individuele leerling. Via interne/externe arbeidstraining en stage wordt de
leerling voorbereid op een (werk)plek binnen de samenleving. Niet alle leerlingen hebben
uitstroomprofiel Arbeid. Ook het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs behoort voor sommige
leerlingen tot de mogelijkheid. Deze leerlingen leiden we toe naar het mbo.

Inhoud
Arbeidsmarktgericht/mbo bestaat uit drie leerlijnen die het onderwijs vormen binnen de zes
leerjaren. Gedurende de leerjaren is sprake van een afname in theoretische vakken en een toename
in arbeidstoeleiding (stage).
Didactische leerlijn
De didactische leerlijn richt zich op de leergebied specifieke kerndoelen. Dit zijn de theoretische
vakken die leerlingen volgen binnen arbeidsmarktgericht/mbo zoals:
• Nederlands
• Engels
• Mens & maatschappij
• Mens, natuur en techniek
• Bewegingsonderwijs
• Culturele oriëntatie en creatieve expressie
• Voorbereiding op arbeid
• Branchecertificaten scholing voor Arbeid
Leerlijn Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Binnen het gehele onderwijs is er continu aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van
leerlingen door middel van de leergebied overstijgende kerndoelen. In de onderbouw volgen
leerlingen onder andere het vak Leefstijl voor jongeren als vast onderdeel binnen het
onderwijsprogramma. Deze methode is gericht op de sociale ontwikkeling van leerlingen. Daarmee
bevorderen wij dat leerlingen zich zo goed als mogelijk ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken
en zelfstandige leerlingen. De groepsdocenten zijn opgeleid om lessen Leefstijl te verzorgen. Het
meetinstrument ZIEN! wordt gebruikt om de vorderingen van de leerlingen te meten op sociaal-

emotioneel gebied. Tijdens het schooljaar worden ook leerlingen en ouders/verzorgers gevraagd de
ZIEN!-lijsten in te vullen zodat gezamenlijk dezelfde prioriteiten en doelen worden vastgesteld.
Leerlijn Voorbereiden op arbeid
Binnen de afdeling arbeidsmarktgericht/mbo verkent de leerling actief werkvelden en beroepen, bij
voorkeur in de eigen regio. Binnen het onderwijsprogramma is continu aandacht voor de
arbeidsvaardigheden van leerlingen:
 De leerling leert vaardigheden om werk te verwerven en te behouden;
 De leerling ontwikkelt algemene competenties voor arbeid;
 De leerling ontwikkelt specifieke beroepsvaardigheden die passen bij de eigen keuzes,
mogelijkheden en beperkingen.

Onderbouw
De onderbouw arbeidsmarktgericht/mbo bestaat uit drie leerjaren. In deze leerjaren wordt
onderwijs gegeven volgens de drie leerlijnen. In de groepen worden onder meer de volgende
theorievakken aangeboden: Nederlands, Engels, Rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, natuur,
burgerschap en sociale vaardigheden. Daarnaast volgen de leerlingen verschillende praktijkvakken:
Consumptief, Techniek, Groen, Boerderij, Bevo, ICT. Zo krijgen de leerlingen een breed aanbod aan
theoretische vakken en praktijkvakken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de sociaal
emotionele ontwikkeling. In de onderbouw volgen de leerlingen het gehele programma. Het
ontdekken van eigen talent en het ervaren van de verschillende praktijken maken het voor de
leerling mogelijk om een passende vakrichting te kiezen. In de onderbouw worden de volgende fasen
van Arbeidstoeleiding aangeboden:
 Interne Arbeidstraining(ATC in de kas);
 Interne Stage;
 Externe begeleide groepsstage.
Naast deze speciale activiteiten gericht op arbeid worden binnen de verschillende praktijkvakken ook
specifieke arbeidscompetenties aangeboden.

Bovenbouw
In de bovenbouw arbeidsmarktgericht/mbo is de leerlijn arbeidstoeleiding leidend voor het
onderwijs. Doel van het onderwijs is de uitstroom naar arbeid. Waar mogelijk stromen leerlingen uit
naar vervolgonderwijs. De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden IVIO diploma’s te behalen voor
engels en rekenen/wiskunde. Daarnaast kunnen leerlingen interne certificaten en/of branchegerichte
certificaten behalen voor de verschillende praktijkvakken.
Wanneer arbeid en vervolgonderwijs geen opties zijn, kan in samenspraak met ouders en de
commissie van begeleiding worden gekozen voor uitstroomprofiel dagbesteding. In de bovenbouw
wordt, evenals in de onderbouw, onderwijs geboden in de drie leerlijnen. Vanaf 15 jaar mogen de
leerlingen op stage. De stage kan in de loop van de jaren worden uitgebreid naar meerdere dagen
per week. Door middel van de externe arbeidstraining worden leerlingen op de stage voorbereid.
Binnen de afdeling arbeidsmarktgericht/mbo oriënteren we ons op een herinrichting van de
bovenbouw. Op dit moment kunnen leerlingen kiezen voor de richtingen Groen, Hout/Bouw,
Mobiliteit/Metaal, Logistiek/Winkel en Horeca/facilitair. In de bovenbouw worden de volgende fasen
van arbeidstoeleiding aangeboden:
 Externe arbeidstraining;
 Stage;
 Uitplaatsing naar werk.
Naast deze speciale activiteiten gericht op arbeid, worden binnen de verschillende praktijkvakken
ook specifieke arbeidscompetenties aangeboden.

Mbo entree
Binnen de afdeling arbeidsmarktgericht/mbo bieden we mbo entree-opleidingen aan in
samenwerking met Deltion en AOC De Groene Welle in de volgende richtingen:
 Groen
 Hout/Bouw
 Mobiliteit/Metaal
 Logistiek/Winkel
Leerlingen die geen volledig vmbo BB of KB diploma halen, kunnen via de mbo entree-opleiding de
overstap maken naar een mbo2 niveau opleiding of uitstromen naar arbeid. De entree-opleiding
bevat veel praktijk, daarnaast worden de volgende (theorie) vakken aangeboden:
 Nederlands
 (Engels)
 Rekenen/wiskunde
 Leren, loopbaan en Burgerschap
 Vaktheorie
 Bewegen en Sport
 LOK (leergebied Overstijgende Kerndoelen)
Tevens wordt er gewerkt aan de opbouw van een portfolio met diverse documenten. Dit portfolio
vormt één van de belangrijkste examenonderdelen.
Stage is minimaal twee dagen per week verplicht in een door de branche erkend leerbedrijf.
Examinering geschiedt in samenwerking met de mbo-instellingen en vindt plaats op school en/of
stage.

Vakkenoverzicht
Vakken
Communicatie:
Nederlands
Engels
Mens & techniek:
Rekenen/wiskunde
Mens & natuur:
Biologie
Verzorging
Mens & Maatschappij:
Maatschappijleer
Wereldoriëntatie
Wonen, vrije tijd en
Burgerschap
Culturele oriëntatie en creatieve
expressie:
mediawijsheid
Bewegen en Sport:
Leergebied Overstijgend (LOK):
Voorbereiding op arbeid:

Branchegericht:
vaktheorie

Praktijkvakken

Algemeen

Techniek
ICT
Groen
Boerderij
Consumptief

Bevo

CKV (Cultureel Kunstzinnige
Vorming)
Sport
Sociale Vaardigheden
Toekomsttraject

Arbeidsoriëntatie (praktijkvakken)
ATC arbeidstraining
Interne stage
Begeleide groepsstage
Externe stage
Scholing voor arbeid 1 of 2
Heftruck certificaat

VCA basisveiligheid

Bovenstaande vakken volgen onze leerlingen in de onder- en bovenbouw. In de bovenbouw volgen
leerlingen niet meer alle theorie- en praktijkvakken maar maken ze samen met de mentor keuzes op
basis van interesse en vakrichting.

