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LWT

Ben jij iemand die graag praktisch bezig is, liever werkt dan in de school-
banken zit en al goed weet wat je wilt worden?! Leer jij liever door doen? 
Dan is misschien het LeerWerkTraject wat voor jou!

Wat is het LeerWerkTraject?

Het LWT is op het beroepencollege de Swaef in Rotterdam vormgegeven 
voor leerlingen uit de derde en vierde klas die graag praktisch bezig zijn 
en zich daarbij zelfstandig goed kunnen ontwikkelen. Je hebt ontdekt dat 
het volgen van regulier onderwijs niet goed bij je past. Je zou dus graag 
veel praktijk en weinig theorie hebben. Toch kom je niet zomaar in een 
LeerWerkTraject. Er worden eisen gesteld en er wordt vooral gekeken 
naar jou als leerling. We kijken naar je motivatie, inzet en manier van 
leren. Daarnaast spreken we ook uitgebreid met je ouders. 

School

Je wordt op school begeleid door je LeerWerkTraject-docent en je zit met  
ongeveer acht leerlingen in een eigen lokaal. Daarnaast volg je een  
profielvak.

Je bent in het derde jaar en vierde jaar drie dagen op school en je volgt de 
vakken Nederlands, Maatschappijleer en Godsdienst. Daarnaast krijg je je 
praktijkvak. Maatschappijleer rond je af in leerjaar drie.

Schooldagen zijn in twee grote blokken verdeeld. Je volgt de theorie- 
lessen bij je LWT-docent of je praktijklessen bij je praktijkdocent in het 
profiel dat je gekozen hebt.
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Stage

Voordat je aan het LWT begint, moet je op zoek naar een passend 
stagebedrijf. Het is belangrijk dat dit een erkend leerbedrijf is. Je krijgt 
van adjunct-directeur H. Tromp, een overzicht met de stageopdrach-
ten die je tijdens je stage zou moeten kunnen uitvoeren.  Als je zo’n 
bedrijf gevonden hebt, bepaalt de beroepsgerichte docent of het in-
derdaad een geschikt stagebedrijf is. 

Als het stagebedrijf door iedereen is goedgekeurd dan wordt er met de 
school, jou, je ouders en het bedrijf een contract opgesteld waardoor 
je onder schooltijd daar aan de slag kunt.

Je loopt twee dagen in het derde jaar stage en drie dagen in het vierde 
leerjaar. Op je werkplek wordt je begeleid door een stagebegeleider. 
Hij of zij heeft weer contact met je LWT-docent. We verwachten van 
een leerling dat je op tijd bent op je stage én een leergierige en be-
hulpzame houding. 

Diploma

Je examenpakket bestaat uit het door jouw gekozen profiel en het vak  
Nederlands. Voor beide vakken moet je een zes of hoger behalen. 
Slaag je? Dan ontvang je een VMBO-diploma: “LWT-VMBO- 
Basisberoepsgerichte leerweg” en kun je niveau 2 gaan doen op het  
MBO binnen jouw profiel.

Haal je het LeerwerkTraject niet? Dan stroom je door naar een niveau -1  
opleiding binnen het MBO.

Vervolgopleiding

Voordat je mag beginnen aan het LeerWerkTraject moet je samen met 
je ouders en de decaan een vervolgopleiding uitkiezen. Deze opleiding 
ga je volgen nadat je een diploma hebt behaald. De zorgcoördinator 
neemt contact op met het MBO waar je graag naar toe wilt. 



76

Verplichtingen LeerWerkTraject

Hieronder staan alle LWT-eisen op een rijtje:

• Elke leerling start in het begin van leerjaar drie met het LWT. Dit is 
belangrijk omdat de overheid aangeeft dat het aantal stage-uren 
(1280 uur in 160 stagen) in leerjaar drie en vier behaald moet 
worden. 

• Een leerling moet in het bezit zijn van een stagecontract. Het be-
drijf moet een erkend leerbedrijf zijn. Als dit bedrijf gevonden is, 
sluit de school met de leerling, zijn ouders of verzorgers en het 
leerbedrijf een leer-werkovereenkomst. 

• Alle leerlingen in het LWT volgen het Basis-niveau en doen alleen 
examen in hun profiel met vier beroepsgerichte keuzevakken en in 
het vak Nederlands. Dit alles moet met minimaal een zes worden 
afgerond. Maatschappijleer moet voldoende afgerond worden en 
voor Godsdienst krijgen de leerlingen een certificaat.

• In overleg met de LWT-docent is het mogelijk om eventueel een 
extra vak te volgen.

• Het LWT dient op school afgerond te worden. Er is geen andere 
onderwijsoptie op school nadat een leerling het LWT volgt aange-
zien de overige vakken vervallen.

• Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen binnen het LWT beschik-
baar. De motivatie van de leerling is een erg belangrijke factor. De 
vergadering beslist uiteindelijk of een leerling wordt toegelaten. 

• De leerling stroomt door in het profiel dat hij gekozen heeft. Het 
VMBO sluit dus aan op het MBO. De school maakt hierover af-
spraken met het MBO. Het is niet mogelijk een andere richting te 
kiezen. 

• De vervolgopleiding moet vooraf worden vastgelegd.

Contact

Nieuwsgierig geworden? Dan kun je altijd contact opnemen met:

• Adjunct-directeur: Meneer H. Tromp 
htromp@wartburg.nl 

• De LWT-docent: Mevrouw Hamelink-de Jong 
dhamelink@wartburg.nl 




