
praktijkgestuurd leren

nu alleen BBL-route

daarmee ook vaak
gemotiveerde studenten

brede opleiding voor VG

3 jarige opleiding

programma sluit direct aan bij dat wat
studenten in praktijk tegenkomen

1 lesdag per week

expertdag: met regelmaat lesdag
door mensen uit de praktijk
(begeleiders, clienten etc.)

ook op basis van
leervragen van studenten

programma staat niet vast

uitgaan van de
leervragen van

studenten

ook wennen aan de 'onzekerheid'

nieuwe groepen starten nu wel met een basisprogramma

extra motivatie: de opleiding sluit
direct aan bij de praktijk

rol van de praktijkbegeleider

helpen om
leervragen te

formuleren

helpen om regie te nemen
t.a.v. opleiding en wat je

(daaromheen) nodig hebt.

beschikbaar tussendoor als student
ergens tegen aan loopt.

lijntje tussen praktijkbegeleider
en docent van school

4x per jaar overleg tussen student,
docent en praktijkbegeleider

adviseur verbonden aan locaties ook taak om dingen te
zien t.a.v. leerklimaat en aan de bel te trekken

2 keer per jaar start
een nieuwe groep

gaat toe naar 4x per jaar

sneller instromen in de praktijk

nieuwe groep wordt meegenomen
door de bestaande lesgroep

omvang: vastgestelde plekken 
vraag om meer

mensen op te leiden
hoe zorg voor je een goed leerklimaat,

met de huidige bezetting?

wat werkt?

Je neemt de praktijk
mee naar school.

je kan er gelijk mee naar school

deelnemers uit
verschillende
organisaties

je deelt veel met elkaar

hoe ziet een schooldag eruit?

generieke (verplichte)
lessen 's ochtends

's middags: workshops die we zelf bepalen. o.b.v.
jouw leervragen. je kunt aansluiten bij de

workshop die jij interessant vindt

Bv. autisme, maar dan aan de
hand van onze leervragen.

leervragen worden
uitgeplozen tot de kern om tot specifieke leervraag te komen

vaak op basis van een workshop
komen er nog meer leervragen

workshops ook met hele groep
(nieuwe instromers en bestaande

instromers door elkaar)

kennis,vaardigheden en reflectie
ook theorie lessen

toepassen op je eigen
leven

tussen de schooldagen

zelf bepalen wat je wilt
bv. eigen groepje maken
a.h.v. kwalificatiedossier

eigen regie is belangrijk

lukt dat iedereen?

elke student heeft een
praktijkbegeleider

ook zoeken binnen je
eigen praktijk / team

nieuwe medewerkers inzetten?bij Pluryn: 3 maanden boventallig bij EVB+

Organisatie

Samenwerking tussen Cosis, 's Heeren
Loo en de Zijlen, met 2 ROC's.

SHL is eerder gestart met deze opzet in het
midden van het land

landelijk kader & diploma


