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Onderwijs op maat

s-bb.nl

Op weg naar gepersonaliseerd leren

Met onderwijs op maat doet u recht aan de

Beroepspraktijkvorming op maat

individuele mogelijkheden van een student.

De meeste studenten zijn zelf in staat een goede stage of

En het helpt om schooluitval te voorkomen.

anders, zij hebben behoefte aan een aangepaste bpv. Hoe eerder

Daarom komen er steeds meer mogelijkheden
om de opleiding of beroepspraktijkvorming
(bpv) te personaliseren. Wanneer een student
behoefte heeft aan maatwerk, betekent dat

leerbaan te vinden. Voor een kleine groep studenten ligt dat
deze jongeren bij ons in beeld zijn, hoe gerichter we u kunnen
ondersteunen. Aan het begin van ieder schooljaar bespreekt SBB
de situatie rondom bpv met uw organisatie. Het is goed om in die
gesprekken te inventariseren bij welke studenten behoefte is aan
aangepaste bpv. We ondersteunen u vervolgens om bpv-plaatsen
te vinden die aansluiten bij de leerdoelen en leerwensen van deze

een extra inspanning van uw school en/of het

student(en) via Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl.

leerbedrijf. SBB ondersteunt u bij het zoeken

Mbo-certificaat of praktijkverklaring op maat

van goede bpv-plekken en het opzetten van

Voor sommige studenten is de diplomagerichte route (bol/bbl)

succesvolle trajecten op maat.

mbo-praktijkverklaring kan dan een goed alternatief zijn. Deze

niet haalbaar of noodzakelijk. Een mbo-certificaat of
routes vallen onder de zogenoemde ‘derde leerweg’. De derde

Voor welke studenten?

leerweg wordt niet bekostigd door het ministerie van Onderwijs,

Welke studenten hebben baat bij onderwijs op maat?

Cultuur en Wetenschap, maar vanuit andere budgetten zoals

Enkele voorbeelden:

Opleidings & Ontwikkelingsfondsen, participatiemiddelen van

• jongeren die meer uitdaging willen en aankunnen;

de gemeente en overige subsidies. Wilt u een maatwerktraject

• jongeren met een auditieve, visuele of andere beperking;

opzetten dat leidt tot een mbo-certificaat of mbo-praktijk-

• jongeren in bijzondere leefomstandigheden, zoals jongeren

verklaring? De experts van SBB kunnen u hierbij prima

die begeleid wonen of jonge moeders;

ondersteunen. Neem hiervoor contact op met de adviseur van

• jongeren in het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs;

SBB die gekoppeld is aan uw school. Weet u niet wie uw

• jongeren in de entreeopleiding die waarschijnlijk niet

adviseur is, neem dan contact op met de SBB Servicedesk via

doorstromen naar niveau 2;

088 338 00 00.

• zij-instromers die zich willen laten om-, her- of bijscholen om
een betere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Over deze

Toeleiding naar arbeid

doelgroep vindt u meer onder het thema ‘Partner in de regio’.

Een klein aantal jongeren in de entreeopleiding zal waarschijnlijk
niet doorstromen naar niveau 2. Bijvoorbeeld vanwege

Bol/bbl op maat

beperkingen of persoonlijke problemen. Het is van belang deze

Er is veel vraag naar maatwerktrajecten in het mbo. Bijvoorbeeld

jongeren optimaal te ondersteunen bij de toeleiding naar werk.

een versnelde leerroute of een onderwijsprogramma met méér of

Aan de hand van de SBB Werkverkenner vindt u werkprocessen

juist minder uitdaging. De kwalificatiestructuur biedt behoorlijk

die aansluiten bij de persoonlijke kenmerken van de student.

veel ruimte om het onderwijs op maat in te richten. Laat u door

SBB ondersteunt u om erkende leerbedrijven te vinden waar

SBB goed informeren over de mogelijkheden van maatwerk en de

deze student terecht zou kunnen. Vervolgens stelt u met de

voorwaarden waaraan zo’n maatwerktraject moet voldoen.

praktijkopleider een maatwerktraject samen. SBB ondersteunt u

Ga hierover in gesprek met onze experts en/of mail uw vragen

hierbij.

naar kwalificatiestructuur@s-bb.nl.

Handige links rond dit thema
• Brochures Passend Onderwijs / aandacht voor beperkingen
• Manifest Minder zelfredzame jong volwassenen van
gezamenlijk VNG, Divosa, Ingrado, VO-raad, MBO Raad, VNONCW, MKB Nederland, FNV, CNV, SBB, Sociaal Werk Nederland,
GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, VOBC, NJi, Movisie
en de ministeries van SZW, OCW, VWS, J&V.

