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Student met extra
ondersteuningsbehoefte

Sommige studenten hebben

Inzet leerbedrijf

Doorgaans hebben studenten een

tijdens hun stage of leerbaan

Het is belangrijk aandacht te hebben voor

positieve uitwerking op de creativiteit en

specifieke begeleiding nodig

het selectieproces. In een gesprek met de

de werksfeer.

student en de bpv-begeleider van school
inventariseert u wat de student precies

Begeleiden op maat

nodig heeft en geeft u aan wat u kan

Wat het betekent om deze studenten te

bieden. Op deze manier wordt duidelijk of

begeleiden verschilt per student en per

de stage of leerbaan past bij de student

situatie en is daarom altijd maatwerk.

en of er een kans van slagen is. De student

SBB heeft een aantal hulpmiddelen voor

kan met een aangepaste urenverdeling,

praktijkopleiders ontwikkeld, zoals een

inspanning. Maar het levert u

een voorspelbare dagindeling, een stille

tipkaart ‘Begeleiden op maat’ of de

ook veel op.

werkplek of vaker herhalen van de uitleg

e-learning ‘Maatwerk bieden in

al enorm geholpen zijn. Vervolgens is het

begeleiding’. Kijk op s-bb.nl voor de

belangrijk de tijd te nemen de student in

mogelijkheden.

of een aanpassing van de
werkplek of werkomstandigheden. Het opleiden van deze
studenten vraagt extra

te werken en de collega’s daarbij te

Wanneer maatwerk?

betrekken. Het begeleiden van studenten

Iets voor u?

Een student kan om verschillende

met een extra ondersteuningsbehoefte

Heeft u een of meerdere leerplaatsen

redenen extra begeleiding of aanpassing

vraagt om een open houding en bereid-

beschikbaar voor student met een extra

van de werkplek en werkomstandigheden

heid continu mee te denken in wat

ondersteuningsbehoefte, dan kunt u dit

nodig hebben, bijvoorbeeld door een

mogelijk is.

kenbaar maken in MijnSBB door per

fysieke of verstandelijke beperking of een

leerplaats het kenmerk “Extra

psychische aandoening. Het kan ook

Meerwaarde leerbedrijf

begeleiding” en/of “Geschikt voor minder

komen door persoonlijke omstandig-

Voor deze studenten is de ervaring in het

valide” aan te vinken. Twijfelt u nog, praat

heden, zoals een moeilijke thuissituatie,

leerbedrijf veelal hun eerste kennis-

erover met uw adviseur praktijkleren of

taalachterstand of een combinatie van

making met de arbeidsmarkt en belangrijk

bekijk en lees praktijkervaringen van

factoren. De student is niet verplicht te

voor hun zelfvertrouwen. De extra tijd en

andere leerbedrijven.

melden dat er sprake is van een

aandacht die u, als maatschappelijk

beperkende factor. Soms kan hij of zij ook

verantwoord leerbedrijf, investeert,

moeilijk duidelijk maken wat er extra

draagt bij aan een succesvolle stage of

nodig is.

leerbaan en levert zo een waardevolle

Samen maakt u het verschil!

arbeidskracht op voor uzelf en de sector.

Meer informatie: Wilt u meer weten over begeleiden op maat? Ga naar s-bb.nl of neem contact op met uw adviseur
praktijkleren of bel de Servicedesk: 088 – 338 00 00. Meer informatie vindt u ook op s-bb.nl

