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De studieloopbaanbegeleider  
 

Weet u nog niet goed welke opleiding bij u past en heeft u hulp nodig? 

Bij de studieloopbaanbegeleider kunnen (toekomstige) deelnemers terecht die graag een met behulp van een 
(BBL) leerwerktraject een beter willen worden in hun werk en tegelijkertijd een MBO diploma willen behalen. 
Samen met Boris (zie.www.borisbaan.nl) ondersteunen we ook deelnemers met een arbeidsbeperking om via 
deze leerroute passend onderwijs te zoeken en/of een passende leer-werktraject te zoeken in een leerbedrijf.  
Ook deelnemers met een arbeidsbeperking die wel een reguliere baan willen, maar voor wie een MBO opleiding 
en/of een reguliere arbeidsplek (nog) niet haalbaar is zijn welkom. Kortom iedereen die graag WIL blijven leren 
en wil werken is welkom.  

Heeft U vragen over studeren, opleidingen, beroepen of over ondersteuning tijdens de opleiding? Neem dan 
contact met ons op. 

Denk hierbij aan vragen over:  

- Leerwerkstages, arbeidsmarkt, kosten en inschrijving voor een opleiding. 
- De werkverkenner tool van Boris, die samen met u onderzoekt waar uw interesses liggen. 
- Een loopbaanadviesgesprek van maximaal 1 uur hier op locatie 
- Een kennismakingsgesprek om u op weg te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. 
- Extra voorzieningen en/of passend onderwijs, die u mogelijk nodig heeft door een beperking of chronische 

ziekte. 
- Arbeid toe leidende arbeidsplaatsen, op deze plaatsen kunnen deelnemers terecht die door 

omstandigheden nu nog niet klaar zijn en/of niet meer op een ROC/praktijkschool zitten, maar graag willen 
leren en werken.  

- maar ook jobcoaches en praktijkopleiders plus terecht die in het kader van de participatiewetgeving 
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider van Marlijn Academie. 
 
Deze informatie kunt u ook terugvinden in hoofdstuk 8 van het deelnemersstatuut (de vertrouwenspersoon en 
studieloopbaanbegeleider) 
De gegevens van de studieloopbaanbegeleider van Marlijn Academie vindt u onder artikel 11 van de OER. 
U kunt ook een brief sturen naar:  
 
Marlijn Academie 
De Langeweg 22 
4771 RB Langeweg 
tel 0168-331700 
t.a.v. de vertrouwenspersoon.  

 


