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Ook Karen mag op stage
karen sedrakjan van openbare scholengemeenschap singelland in drachten mag 

toch stage lopen. minister lodewijk Asscher maakt voor hem en alle andere ‘illegale’ 
leerlingen uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs een uitzondering op de 

regel dat ze niet mogen werken. 

‘Nu kan ook Karen laten 
zien wat hij in huis heeft 
om later een positie in 
een bedrijf te kunnen 

verwerven’, zegt bestuursvoorzitter Pie-
ter Schram van Singelland. Hij kaartte de 
kwestie aan bij de politiek.

In 2012 regelde Asscher al voor ‘illegale’ 
mbo’ers dat ze stage mochten lopen. 
Hij was toen net in het huidige kabinet 
minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid (SZW), maar hij maakte zich 
er daarvoor al sterk voor, toen hij in 
Amsterdam nog onderwijswethouder 
was. Het beroepsgerichte vmbo en het 
praktijkonderwijs werden in de regeling 
echter vergeten. Een omissie, gaf Asscher 
onlangs toe. 
Toen hij nog wethouder was, vocht de 
PvdA’er een politieke strijd uit met zijn 
voorganger, de toenmalige VVD-mi-
nister van SZW Henk Kamp. Die wilde 
er niets van weten dat illegale mbo’ers 
stage zouden lopen, maar Asscher vond 
dat zij daar toestemming voor moes-
ten krijgen. Het volgen van een stage 
is immers een vast onderdeel van een 
mbo-opleiding. Vlak nadat Asscher als 
minister zijn voorganger Kamp had op-
gevolgd, regelde hij het alsnog voor de 
mbo-leerlingen zonder permanente ver-
blijfsvergunning. Alleen vergat hij toen 
dus de leerlingen uit het beroepsgerichte 
vmbo en het praktijkonderwijs, die ook 
stage moeten lopen.

Compleet onderwijsprogramma
Bart Jan de Ruijter is teamleider van de 
derde fase en stagecoördinator van lo-

catie De Venen van OSG Singelland in 
Drachten. Deze openbare praktijkschool 
heeft ongeveer 260 leerlingen uit Drach-
ten zelf en de wijde omgeving, van Ap-
pelscha tot Akkrum. Het gebouw wordt 
gedeeld met de christelijke praktijk-
school De Ring met circa 130 leerlingen. 
De Ruijter legt uit wat de gevolgen wa-
ren van het feit dat bij de regeling voor 

‘illegale’ mbo’ers het beroepsgerichte 
vmbo en het praktijkonderwijs werden 
vergeten. 
‘Tot vorig jaar zomer werd er door de 
arbeidsinspectie niet gehandhaafd, 
dus was er in feite nog geen probleem. 
Toen de inspectie wel ging controleren, 
ontstond voor bedrijven die een leerling 
zonder verblijfsvergunning stage lieten 
lopen het risico op een forse boete. Er was 
dus ineens geen enkel bedrijf meer dat 
een illegale leerling van ons wilde. We 
mochten ze wel als leerling inschrijven, 
maar ze niet meer het complete onder-
wijsprogramma laten volgen. Absurd 
natuurlijk, dat kan nooit de bedoeling 
zijn. Gelukkig gaat Asscher dit nu ver-
anderen. Eindelijk, moet ik erbij zeggen, 
want jaren geleden hebben we dit al 
eens bij de landelijke politiek aange-
kaart, toen een Tweede Kamerlid onze 
school bezocht. Die zou het regelen, maar 

daar hebben we nooit meer iets van ge-
hoord.’ 

Noodgreep
Voor de 16-jarige leerling Karen Sed-
rakjan betekenden de controles van de 
arbeidsinspectie dat hij geen externe 
stage meer kon volgen. Hij vluchtte drie-
eneenhalf jaar geleden met zijn ouders 

en zus uit Armenië. Een permanente 
verblijfsvergunning heeft hij (nog) niet. 
Hij was al begonnen aan stages bij een 
bakkerij en een kebabzaak in Drachten, 
maar die moest hij stopzetten. De school 
zag zich genoodzaakt voor Karen een in-
terne stage te regelen. Dat is gelukt. Hij 
werkt nu drie dagen in de kantine van 
het Drachtster Lyceum, waar hij onder 
andere broodjes maakt en afwast. Zo 
doet hij toch werkervaring op. ‘Voor een 
interne stage is geen tewerkstellings-
vergunning nodig, dus dan hoeven we 
van de arbeidsinspectie niets te vrezen. 
Maar het is een noodgreep. Dit kun je 
niet regelen als je meer leerlingen hebt 
die geen externe stage mogen volgen’, 
aldus De Ruijter.

Goed onderwijs
Rector Pieter Schram van OSG Singel-
land kaartte de kwestie rond de ‘illegale’ 

Absurd natuurlijk, dat kan  
nooit de bedoeling zijn’
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Karen Sedrakjan moest eerder stoppen met zijn stages, 
maar kan nu toch weer het bedrijfsleven in.

vmbo’ers en leerlingen uit het praktijk-
onderwijs dit voorjaar opnieuw aan bij 
de landelijke politiek. ‘Stages zijn een 
vast onderdeel van het praktijkonder-
wijs en het beroepsgerichte vmbo, net 
zoals stages een vast onderdeel zijn van 
het mbo. Onze leerlingen van locatie De 
Venen gaan twee dagen naar school en 
werken drie dagen bij een stagebedrijf. 
De Inspectie van het Onderwijs ziet erop 
toe of wij dat goed doen, en terecht. Dan 
kan het toch niet de bedoeling zijn dat we 

leerlingen die geen permanente verblijfs-
vergunning hebben, geen stage mogen 
laten volgen? Gelukkig ziet de minister 
dit nu ook in, zo blijkt uit de toezegging 
die hij eerder deze maand heeft gedaan. 
Nu kunnen ook Karen en alle andere leer-
lingen die nog geen verblijfsvergunning 
hebben, laten zien wat ze in huis hebben 
om later een baan te krijgen. Als ze nooit 
een externe stage lopen, kunnen ze niet 
aantonen dat ze arbeidsvaardigheden 
hebben. Dan hebben ze geen kans op 

Leerlingen voldoen  
aan voorwaarden
Op 6 juni maakte minister Lodewijk Asscher 
van SZW bekend dat ook ‘illegale’ leerlingen 
uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkon-
derwijs straks een stage kunnen volgen. 

In antwoorden op Kamervragen van D66 
zegde hij toe dit te gaan regelen. De minister 
erkent dat deze leerlingen voldoen aan de 
voorwaarden die in 2012 aan mbo’ers werden 
gesteld, namelijk dat ze voor hun opleiding 
een stage móeten volgen. Het ligt daarom 
voor de hand, zo schrijft hij, ‘ook voor hen een 
uitzondering op het vereiste van een tewerk-
stellingsvergunning te maken’.
Net als voor ‘illegale’ mbo’ers gelden voor leer-
lingen uit het beroepsgerichte vmbo en prak-
tijkonderwijs die (nog) geen verblijfsvergun-
ning hebben, de voorwaarden dat hun stages 
onbetaald zijn en dat leerlingen jonger dan 18 
zijn of vóór hun achttiende aan de opleiding 
zijn begonnen.

De volledige antwoorden op de Kamervra-
gen van D66 staan bij het bericht ‘Asscher 
maakt stages ‘illegale’ vmbo’ers mogelijk’ op 
www.vosabb.nl

werk. Daar komt bij dat wij leerlingen 
die naar Nederland zijn gevlucht, niet 
weer in een uitzonderingpositie willen 
zetten. Ze hebben al vaker ‘nee’ te horen 
gekregen. Dat moeten wij als openbare 
school niet willen, en dat geldt, vind ik, 
voor de hele samenleving. Ik ben dan ook 
blij dat de minister deze omissie in de re-
geling repareert!’ <


