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De toekom
st is er al 

Hoogw
aardig beroepsonderw

ijs voor m
ensen zonder startkw

alificatie in regio W
est-Brabant 

 Inleiding 
O

nze sam
enleving veranderd in een rap tem

po. De bevolking vergrijst en verkleurt, w
e w

orden steeds individualistischer, het w
erk veranderd en de m

aatschappij w
ordt com

plexer.  Dat alles stelt andere eisen aan het onderw
ijs. Daarom

 
is de ontw

ikkeling van het M
BO

 2030 erop gericht om
 via toegankelijk, toekom

stbestendig en kw
alitatief hoogw

aardig beroepsonderw
ijs te kom

en tot een vitale en sterke regio’s.   

Er zijn vijf them
a’s uitgezet: 

1. 
Regionale ecosystem

en 
2. 

Centra voor innovatie en beroepsonderw
ijs 

3. 
G

epersonaliseerd leren 
4. 

Veranderende rol van docenten 
5. 

Valideren 

Dat is niet nieuw
. In W

est-Brabant is er al een bestaande praktijk voor m
ensen zonder startkw

alificatie. Deze praktijk is overdraagbaar en schaalbaar. In deze notitie lichten w
e die praktijk toe en verbinden die aan de vijf them

a’s.  

   6. 
Attached an update of the pow

erpoint w
ith data structure and skills badge portfolio 

 
7. 

In term
s of agenda, I think w

e don't have to spend m
uch tim

e on the form
s (because the pow

erpoint is hopefully clear) and you can m
ove forw

ard w
ith this. 
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1. 
Een regionaal ecosysteem

 in 2030 
 Dit is de bedoeling 
In 2030 w

erkt het beroepsonderw
ijs nauw

 sam
en m

et het voortgezet onderw
ijs, bedrijven en diverse overheden 

in regionale ecosystem
en. M

et een gem
eenschappelijke regionale agenda w

erken ze gezam
enlijk aan de 

econom
ische en m

aatschappelijke vitaliteit van de regio. Zo kan sneller w
orden ingespeeld op kansen en 

problem
en. Dit m

aakt dat een regio zich sterk kan ontw
ikkelen en vitaal kan blijven of w

orden. 

Het is belangrijk dat er in elke regio een breed aanbod van m
bo aanw

ezig is. Deze voorziening kan zinvol 
bijgedragen aan het realiseren van de regionale agenda. Er zal m

eer m
oeten w

orden sam
engew

erkt ten behoeve 
van het grotere belang (nl. dat van de regio of het w

erkgebied). 

 

 

       

Zo w
erkt het nu al in W

est-Brabant  
Centrum

gem
eente Breda, VN

O
 N

CW
 Participeren loont, VSO

 Driespan/Koraal, ontw
ikkelbedrijven (o.a. W

VS en 
M

idzuid) en M
arlijn Academ

ie hebben succesvol deelgenom
en aan de landelijke m

bo SBB pilot “Praktijkleren m
et 

de praktijkverklaring in het m
bo“, voor w

erkenden en toeleiding naar arbeid van de doelgroep die (vooralsnog) 
geen m

bo-diplom
a kunnen behalen. Dit zijn de resultaten: 

 
110 deelnem

ers 
 

150 praktijkverklaringen 
 

57 leerbedrijven in 12 branches  
 

23 jobcoaches opgeleid tot praktijkopleider-plus  

Praktijkloket W
est Brabant 

U
it de pilot is het volgende businessm

odel naar voren gekom
en. 

           M
arlijn Academ

ie (niet-bekostigd M
BO

) en Koraal VSO
 en Sterk in W

erk vorm
en een strategisch partnerschap. 

Sam
en vorm

en ze de verbindende schakel tussen m
ensen zonder startkw

alificatie en de arbeidsm
arkt. Er zijn drie 

kritische succesfactoren. Het onderw
ijsaanbod is vanaf leerjaar 1 afgestem

d op de eisen die gesteld w
orden aan 

de m
bo w

erkprocessen. Dat geldt ook voor de w
ijze van praktijk-opleiden+ in de school, tijdens stage en bij de 

w
erkgevers. De deelnem

ers krijgen een gepersonaliseerd leerw
erktraject, w

aarbij de te leren vaardigheden 
afgestem

d zijn op de eisen van de specifieke w
erkgever.   

 

Toegevoegde w
aarde

  
 

Er 
is 

een 
netw

erk 
van 

w
erkgevers, 

VSO
 

scholen, 
praktijkscholen, 

gem
eentes, 

ontw
ikkelbedrijven 

W
erkgeversservice punten, U

W
V &

 w
erkpleinen  

 
Alle deelnem

ers van partners en scholen zijn m
eteen in beeld bij gem

eentes, w
erkplein en visa versa 

 
(Beroeps)vaardigheden en com

petenties van deelnem
ers w

orden door en voor alle partijen op eenzelfde 
w

ijze aangeleerd en in kaart gebracht; binnen de context van een arbeidsom
geving, w

at ook de loonw
aarde 

m
eetbaar m

aakt.   
 

O
pbrengstgericht opleiden: exam

inering van de branche praktijkverklaringen vindt altijd plaats onder gezag 
van M

arlijn Academ
ie. Zo beschikt iedere partij over een deskundige m

bo-partner.  
 

De branche praktijkverklaringen zijn eenvoudig te verzilveren, als m
bo-bouw

steen, onderdeel van een m
bo 

opleiding, w
aarm

ee er een naadloze overgang is naar diplom
agerichte m

bo-opleiding.   

Koraal vso en SIW
 

&
 

M
arlijnacadem

ie 

D
oorgaande lijn 

- inhoud (curriculum
) 

- praktijkbegeleiding 
-gepersonaliseerd leren en 

w
erken 

M
BO

 praktijkverklaringen 
M

BO
 bouw

stenen 
M

BO
-certificaten 

M
BO

 diplom
a 

Leerbedrijven 
in diverse branches 

 
D

uurzam
e banen 

D
eelnem

ers 

VSO
 en PRO

 leerlingen 
W

erkenden zonder sk 
U

itvallers v(s)o en M
BO

 
W

erkzoekenden zonder 
SK 
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2. 
Een centrum

 voor innovatie en beroepsonderw
ijs 

 Dit is de bedoeling 
In 2030 heeft elke regio een geïntegreerd Regionaal Centrum

 voor Innovatie en Beroepsonderw
ijs (CIB) (inm

iddels 
afgekort tot CBI), een hybride leerom

geving m
et een eigen innovatieagenda voor het beroepsonderw

ijs. Het is hèt 
centrum

 in de regio w
aarbinnen het beroepsonderw

ijs, bedrijfsleven, gem
eenten, jeugdzorg en buurt- en 

w
ijkcentra nauw

 sam
enw

erken aan de ontw
ikkelingskansen en bestaanszekerheid van iedereen in de regio. Hier 

krijg het regionale ecosysteem
 dus een fysieke vorm

 die ontm
oeting en uitw

isseling bevordert. De CBI’s w
orden 

bekostigd door de rijksoverheid, door regionale overheden en bedrijven. Dit vertaalt zich in het bestuur van het 
CIB (corporate governance). 

De bereikbaarheid van het onderw
ijs is verzekerd door digitalisering van (een deel van) het aanbod (afstandsleren) 

en een goede ontsluiting van de CIB-cam
pussen m

et openbaar vervoer. Bij drastisch dalende studentenaantallen 
is de rijks bekostiging aan het CIB zodanig dat een basisinfrastructuur voor het onderw

ijs in stand gehouden kan 
w

orden. 

Belangrijke onderw
erpen voor uitw

erking zijn:  
 

Sturing en verantw
oording 

 
Institutionele vorm

geving 
 

O
rganisatie en vorm

geving van het onderw
ijs (o.a. door inzet digitalisering) 

 
Publiek/private sam

enw
erking en financiering 

 

                

 Zo w
erkt het nu al in W

est-Brabant  
O

m
dat de regionale stuurgroep van de pilot praktijkleren W

est-Brabant structureel blijft bestaan, vorm
t zij als het 

w
are  het eerste CIB in N

ederland, gericht op m
ensen zonder startkw

alificatie.  In de stuurgroep zijn alle belangrijke 
partijen zoals U

W
V, G

em
eenten, Leerw

erkloket W
est-Brabant, RBL, SBB, Koraal VSO

 en Sterk in W
erk, 

ontw
ikkelbedrijven (W

VS, M
idzuid), VN

O
 N

CW
 (participeren loont) en bekostigd onderw

ijs (Curio) en niet 
bekostigd onderw

ijs (M
arlijn Academ

ie) aangehaakt.  Het onderstaande schem
a geeft de regionale sam

enw
erking 

en initiatieven w
eer.  

 

 

 De m
anier w

aarop het praktijkleren vorm
 krijgt, op basis van de m

bo w
erkprocessen, is te beschouw

en als een 
sociale innovatie. De bestaande structuren w

orden op een alternatieve m
anier ingezet en benut, m

et behoud van 
kw

aliteit. M
arlijn Academ

ie 
 

heeft  per 1-2-2021; 160 HKS O
VO

 en BBL-erkenningen op m
bo-niveau 1 t/m

 4 
 

het positief rapport van de Inspectie van het O
nderw

ijs  
 

w
ordt door klanten beoordeeld m

et een 8 (Cedeo klanttevredenheidsonderzoek) (dec 2020) 
 

heeft de ISO
 9001-2015 is in decem

ber 2020 positief afgerond   
 

beschikt over het keurm
erk van N

RTO
 (de m

bo-raad voor niet bekostigd onderw
ijs).   

 
beschikt over het Blik op W

erk keurm
erk en is form

eel erkend als inburgerings-school door DU
O

.   
 

is in de laatste fase voor erkenning als exam
enproducten leverancier door De Exam

enkam
er (EVC). 

 
is U

W
V re-integratie, w

erkfit, naar w
erk, m

odulair en U
W

V-jobcoach en U
W

V-scholingspartner voor het 
scholingskader 2021.   

Leerm
iddelen zijn digitaal beschikbaar en de ontw

ikkeling van kandidaten w
ordt digitaal gevolgd. Iedere 

deelnem
er èn elk leerbedrijf krijgt een m

bo-badge portfolio, uitgereikt bij de m
bo-praktijkverklaring. O

p de 
w

ebsite van Blik op W
erk is een nieuw

 register praktijkopleider+ m
et de actieve partijen in praktijkleren. 

Financiering is afkom
stig uit m

eerdere geldstrom
en: onderw

ijs, jeugdhulp en W
M

O
, subsidies, w

erkgevers 
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 3. 
G

epersonaliseerd leren 
 Dit is de bedoeling 
De arbeidsm

arkt is voortdurend in bew
eging. De dynam

iek vanw
ege de energietransitie, technologisering, 

digitalisering, m
igratie etc. vraagt om

 grote aantallen hoogw
aardige vakkrachten m

et vaardigheden, die up to date 
zijn. Dat kan niet alleen gerealiseerd w

orden door jonge m
ensen, die afstuderen in het initieel onderw

ijs, m
aar 

vraagt ook om
 substantiële op –en bijscholing van volw

assenen. G
epersonaliseerd leren en ontw

ikkelen, in 
aansluiting op de regelm

atig veranderende vraag van de arbeidsm
arkt, is noodzakelijk. Dat kan in form

eel 
diplom

agericht onderw
ijs, m

aar ook andere, niet diplom
agerichte opleidingsvorm

en zijn m
ogelijk. 

G
epersonaliseerd leren en ontw

ikkelen is ook van belang om
 risico’s op kansenongelijkheid te verkleinen en m

eer 
m

ensen te laten participeren. Het onderw
ijs kan hier positief aan bijdragen als er goede aandacht is voor 

persoonlijke ontw
ikkeling van de leerling/student en w

at van daaruit bij de student past in het kader van studie –
en loopbaankeuze en een passende m

anier van leren. 

De dynam
iek van de arbeidsm

arkt en de gevolgen daarvan voor de gevraagde kw
aliteiten van afgestudeerden 

laten zich m
oeilijk voorspellen, m

aar deze zullen altijd gaan om
 een com

binatie van generieke vaardigheden en 
beroepsspecifieke vaardigheden. Som

m
ige beroepen vragen om

 specialistisch vakm
anschap, andere om

 m
eer 

generalistisch vakm
anschap.  

Belangrijke aspecten om
 uit te w

erken zijn: 
 

G
eneralistisch/specialistisch (incl. kw

alificatiestructuur) 
 

Verschil in tem
po en niveaus (ook om

 recht te doen aan gelijke kansen) 
 

Verschillende doelgroepen (initieel, post-initieel, activeren specifieke groepen)  
 

M
odulair onderw

ijs 

              

 Zo w
erkt het nu al in W

est-Brabant  
Het vso praktijkonderw

ijs is vanaf leerjaar 1 gericht op de m
bo w

erkprocessen. Dat betekent dat de leergebied 
overstijgende kerndoelen ingevuld w

orden op de m
anier die aansluit bij die processen. In taal, in vaardigheden, in 

lesm
ateriaal. In de bovenbouw

, vanaf leerjaar 3, w
ordt gericht gew

erkt aan praktijkvaardigheden. Eerst via interne 
stage en zo snel als kan in een leerw

erkbedrijf  De schoolloopbaan w
ordt afgesloten m

et praktijkverklaringen en/of 
entreediplom

a. 

Deelnem
ers die instrom

en bij M
arlijn Academ

ie starten m
et een intake. Als een deelnem

er nog niet arbeidsfit is, 
volgt plaatsing op een oriënterende oefenlocatie. Als het lukt w

ordt deze stap overgeslagen en start een 
leerw

erktraject in een bedrijf. Het traject w
ordt afgesloten m

et praktijkverklaringen en/of een M
BO

 diplom
a. 

 
Voorbereiding 

Praktijkloket 
Afsluiting 

Vervolg 
VSO

 pro 
 

 
 

 
Leerjaar 1 en 2 
Voorbereiding 

Interne stage 
Beroepsoriëntatie in 
leerw

erkbedrijf 
Praktijkverklaringen 
e/o M

BO
 entree 

(betaalde) baan 
M

BO
 opleiding 

 
 

 
 

 
M

arlijn 
Academ

ie 
 

 
 

 

Intake 
O

riënterende 
oefenlocatie 

M
atching leerbedrijf 

en deelnem
er 

Leer-w
erktraject 

Praktijkverklaringen 
e/o M

BO
 entree 

(betaalde) baan 
M

BO
 opleiding 

 Het onderw
ijs is volledig afgestem

d op de generieke en beroepsspecifieke vaardigheden. Leerlingen krijgen een 
persoonlijk traject op m

aat, afgestem
d m

et de w
erkgever. De inhoud sluit aan op de actuele behoefte en kan 

m
eebew

egen m
et de ontw

ikkelingen in het vakgebied en het bedrijf.  

Het onderw
ijs is m

odulair ingericht en kan ook als zodanig afgesloten w
orden op verschillende niveaus (JO

BS). Die 
opbouw

 m
aakt verschillen in tem

po en niveau m
ogelijk en is daardoor inzetbaar voor verschillende doelgroepen.  

O
ok voor uitstroom

 vervolgonderw
ijs is het behalen van een m

bo-praktijkverklaring zeer w
aardevol. De m

eeste 
doorstroom

 vanuit het VSO
 gaat naar Entree of niveau 2 en dat zijn uitvoerende beroepen, zoals m

edew
erker 

Hovenier, m
onteur, tim

m
erm

an, kok e.d.  

Door het behalen van een praktijkverklaring krijgt m
en een m

eer realistisch beeld van het beroep van de opleiding 
die m

en gaat volgen. Hierdoor is de kans op uitval kleiner en kans op participatie groter.  
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4. 
D

e veranderende rol van docenten 
 Dit is de bedoeling 
N

u het accent in het beroepsonderw
ijs sterk kom

t te liggen op gepersonaliseerd leren en persoonlijke ontw
ikkeling 

balanceert de docent m
eer in het m

idden van het koord tussen ‘kennisoverdrager’ en ‘leerbegeleider’. Als 
leerbegeleiders begeleiden zij leer- en ontw

ikkelprocessen en kunnen daarbij alle leeftijdsgroepen bedienen. 
‘Differentiëren naar studentbehoeften’ w

ordt dan ook een kerncom
petentie voor docenten. Zij ondersteunen 

studenten in hun ontw
ikkeling (w

ie ben ik, w
at kan ik, w

at w
il ik) en leiden hen vooral op voor de om

geving w
aarin 

zij w
illen functioneren. 

Het leren zal veel op de w
erkplek plaatsvinden m

et goede digitale ondersteuning. Voor advies en ondersteuning 
bij de ontw

ikkeling van hun loopbaan kunnen studenten en w
erkenden een beroep doen op loopbaancoaches. 

Belangrijke aspecten om
 uit te w

erken zijn: 
 

Kennisoverdrager/leerbegeleider 
 

Klassikaal/digitale leerom
geving/op de w

erkvloer 
 

Begeleiding, differentiëren naar verschillende studentbehoeften 
 

Verschillende doelgroepen (initieel, post-initieel, activeren specifieke groepen) 

                   

Zo w
erkt het nu al in W

est-Brabant  
In het gespecialiseerd onderw

ijs is de docent per definitie ook gericht op het begeleiden bij het leren. Differentiatie 
naar studentkenm

erken is een kerncom
petentie. Leergebiedoverstijgende kerndoelen, gericht op persoonlijke 

ontw
ikkeling, 

sociale 
vaardigheden, 

w
erknem

ersvaardigheden 
en 

burgerschap 
zijn 

al 
onderdeel 

van 
het 

curriculum
. Alle docenten en vakleerkrachten zijn opgeleid tot praktijkopleider+.  

Het proces van opbrengstgericht praktijkleren is in kaart gebracht en de rollen van verschillende betrokkenen zijn  
verduidelijkt. M

et nam
e de rol van de jobcoach is cruciaal in de begeleiding van jongeren  in het leerw

erkbedrijf, 
als schakel tussen school en leerw

erkbedrijf en voor het vinden en behouden van een baan.  

In het leerling-m
eester-expert systeem

 van praktijkleren is het denkbaar dat de school m
eer integreert in de 

verschillende bedrijven en branches. Dat zal ook verandering van rollen tew
eeg brengen, in eerste instantie van 

vakleerkrachten en jobcoaches.   

M
arlijn Academ

ie neem
t bovenstaande rollen op zich voor O

VO
 (de derde leerw

eg) en het activeren van specifieke 
doelgroepen.   

W
erkstap / JO

BS 
Het W

erkstap-platform
 is een landelijke bibliotheek m

et gecertificeerde leerw
erk-trajecten m

et ondersteunende 
m

iddelen. De leerw
erk-trajecten en leerm

iddelen zijn gericht op kansrijke w
erksoorten in de arbeidsm

arktregio 
zoals logistiek, m

etaal, hout, groen, schoonm
aak, facilitair, productie, horeca, landbouw

. JO
BS is door Het 

Berkenhofcollege ontw
ikkeld en m

aakt W
erkstap toegankelijk voor VSO

 en Praktijkonderw
ijs. 

M
et behulp van W

erkstap/JO
BS w

ordt het erkende leerw
erk-traject geselecteerd en w

orden de praktijkopleider+ 
en de docent m

et concrete leerm
iddelen ondersteund. w

erkstap/JO
BS is tevens een volginstrum

ent, w
aarin de 

ontw
ikkeling van de deelnem

ers bijgehouden w
ordt. 

De leerm
iddelen bestaan uit praktische w

erkopdrachten, leeskaarten, kennistesten en instructiefilm
s. Deze 

leerw
erk-trajecten zijn afgestem

d op w
erkgeverseisen en de M

BO
 kw

alificatiedossiers. Door betrokkenheid van 
w

erkgevers en onderw
ijsinstellingen hebben deelnem

ers kandidaten een doorstroom
 perspectief naar passend 

w
erk m

et M
BO

 diplom
a of M

BO
 Praktijkverklaring. H

et W
erkstap platform

 is beschikbaar voor gem
eenten, 

leerw
erkbedrijven (SW

), M
BO

 VSO
 en pro onderw

ijsinstellingen en w
erkgevers.  
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5. 
D

ialogisch Valideren 
 Dit is de bedoeling 
In 

2030 
bestaat, 

in 
het 

kader 
van 

een 
leven 

lang 
leren 

en 
ontw

ikkelen, 
de 

m
ogelijkheid 

om
 

overal 
te leren, form

eel, non-form
eel en inform

eel. Dit heeft consequenties gehad voor de validatie: de w
aardering van 

het geleerde. N
iet de leerw

egen in hun totaliteit w
orden m

eer gevalideerd, m
aar de civiele w

aarde van de 
opgedane kennis en vaardigheden. Hiervoor is een nieuw

 kw
alificatiesysteem

 ontw
ikkeld. Leeruitkom

sten, zoals 
certificaten, diplom

a’s en praktijkverklaringen zijn opgenom
en in het individuele diplom

aregister voor het 
beroepsonderw

ijs. 

Het nieuw
e landelijke kw

alificatiesysteem
 m

aakt het m
ogelijk om

 certificaten en verklaringen te stapelen tot een 
diplom

a en deze aan te vullen m
et nieuw

e certificaten of een volgend diplom
a. Hierm

ee is de gew
enste ruim

te 
voor individueel m

aatw
erk gecreëerd, evenals de m

ogelijkheid het systeem
 snel aan te passen aan veranderende 

om
standigheden. De opdracht van het beroepsonderw

ijs heeft zich in dezelfde lijn ontw
ikkeld. Het faciliteren van 

de leervraag en ontw
ikkelm

ogelijkheden van studenten staat centraal, w
aarbij het aanbod is afgestem

d op de 
vraag van de arbeidsm

arkt. 

Belangrijke aspecten om
 uit te w

erken zijn: 
 

Civiele w
aarde 

 
Badges/m

bo-certificaten 
 

Kw
alificatiestructuur/Kw

alificatiesysteem
 

                 

Zo w
erkt het nu al in W

est-Brabant  
Het praktijkleren vindt zoveel m

ogelijk in de w
erkom

geving plaats volgens het leerm
eester/gezel principe. 

W
anneer een deelnem

er in voldoende m
ate beschikt over basis-beroepsvaardigheden, w

ordt het traject 
praktijkleren gestart. M

et de opbouw
 van w

erkprocessen w
ordt gestart bij de w

erkprocessen die de deelnem
er 

het beste liggen en daarop w
ordt verder gebouw

d.  
 Deelnem

ers leren tijdens het behalen van de m
bo praktijkverklaring om

 zelf te kunnen verw
oorden w

at zijn taak 
is, voor w

elke taken hij verantw
oordelijk is en of hij daartoe com

petent genoeg is. Door die zelfreflectie w
ordt de 

deelnem
er eigenaar van zijn eigen ontw

ikkelingsproces. Dat gebeurt a.d.h.v. de zogenaam
de 6K’s en de STARR-

m
ethodiek De 6K’s dw

ingt de w
erkgever, jobcoach om

 zijn idee over com
petent gedrag concreet te vertalen naar 

benodigde Kennis, Kw
aliteit, Kw

antiteit, w
at van de deelnem

er verw
acht w

ordt om
 (loon)w

aarde te hebben, en 
ook om

 sam
en het gesprek aan over de Kosten, de Klant en de inzet over een langere periode. Het doel is beter 

functioneren van de m
edew

erker, de beloning is de m
bo-praktijkverklaring.  

 De praktijkopleiders+ leren een ‘sam
envattend oordeel’ over een deelnem

er te schrijven. Ze krijgen daarnaast de 
opdracht om

 binnen vier w
eken m

et een deelnem
er een traject op te starten en w

orden daarin begeleid door de 
M

arlijn Academ
ie. Hierm

ee w
ordt het doen gestim

uleerd. Een bijzonder plaats daarin krijgt de STARR-reflectie en 
de beoordelingsgesprekken die handvatten zijn om

 objectief te kunnen beoordelen of iem
and voldoet aan de 

beroeps- gedragscriteria in het m
bo-w

erkproces. O
p de w

ebsite van Blik op W
erk, kan een bedrijf of jobcoach 

zichzelf zichtbaar m
aken als praktijkopleider+; als een partij die het praktijkleren uitdraagt en die het m

ogelijk 
m

aakt om
 in de w

erkom
geving een m

bo-opleiding te halen. 
 Exam

inering op m
bo niveau* 

Deze w
ordt uitgevoerd door M

arlijn Academ
ie. Hierbij zijn m

inim
aal aanw

ezig de leerling, een praktijkopleider+** 
(dit m

ag eventueel ook de jobcoach (gecertificeerd praktijkopleider+) van Koraal zijn, een beroepsassessor** uit 
het bedrijf en een assessor*** van M

arlijn Academ
ie. Door het 6 ogen principe w

ordt de kw
aliteit van de 

exam
inering beter bew

aakt en kunnen de behaalde m
bo w

erkprocessen indien w
enselijk, m

eteen gebruikt 
w

orden als onderdeel van de m
bo BBL of O

VO
 leerw

erktrajecten en certificering.  
 Leven Lang Leren: de (m

bo)badge portfolio. 
M

arlijn Academ
ie m

aakt in sam
enw

erking m
et Badgecraft behaalde resultaten m

bo-praktijkverklaringen direct 
zichtbaar in een leven lang ontw

ikkelen open badge portfolio. De (m
bo)badge portfolio. M

its op het 
intakeform

ulier AG
V toestem

m
ing w

ordt gegeven, krijgt de leerling een eigen em
ail-adres en blijvend toegang 

tot een coolportaal m
et studiem

eter, w
ord, excel, kiesm

bo e.d. Deze toegang behoudt hij tot 67 jaar 
.  

Het m
bo-badgeportfolio bevat desgew

enst 2 sectors, een sociale privé portfolio en een participatie portfolio.  
Het participatie portfolio om

vat alle stages, behaalde m
bo-praktijkverklaringen, e.d. O

ok een heftruckdiplom
a, 

VCA, HACCP e.d. kan onderdeel zijn van het (m
bo) badge portfolio. Het grote voordeel is dat de leerling sim

pel 
w

eg op de telefoon toegang heeft tot zijn portfolio en deze desgew
enst ook kan bespreken m

et een W
SP, U

W
V 

adviseur en/of jobcoach c.q. w
erkgever. Dit helpt hem

 om
 zichtbaar te m

aken w
at iem

and kan. M
aar het aller 

grootste voordeel is dat ook na het verlaten van het VSO
 of resultaten m

bo-praktijkverklaringen en/of andere 
resultaten kunnen w

orden toegevoegd. Het portfolio is gebaseerd op het open-badge principe en daardoor 
kunnen ook andere partijen onderdelen toevoegen. De toekom

st van een Leven Lang Leren is hier al.  
 

*    Exam
inering: VSO

 en PRO
 scholen, m

ogen deze taak ook zelf uitvoeren, m
aar m

issen de deskundigheid in de m
bo taal en exam

inering.  M
arlijn 

Academ
ie is een erkende m

bo onderw
ijsinstelling en kan het exam

en verzilveren op m
bo niveau.  

**   Praktijkopleider: kiezen voor het gezam
enlijk m

bo-praktijkloket, betekent dat alle betrokkenen, jobcoaches , een aantal VSO
 docenten en 

begeleiders, en m
ensen op de (bijna) baan w

erkplek, m
oeten w

orden opgeleid tot praktijkopleider. Dit zijn eenm
alige kosten, deels vergoed door het 

U
W

V, aangezien 3Antonius, het praktijkopleider+ program
m

a kan bieden. (595 euro p.p, 6 dagdelen les, bij een groepsgrootte van ca 10 personen)  
 ***Assessor: om

dat M
arlijn Academ

ie als onderw
ijsinstelling ten aller tijden verantw

oordelijk is voor de exam
inering, vereist zij verplichte 

praktijkopleider+ trainingen en zal zij in beginsel de exam
inering zelf uitvoeren. O

p term
ijn is onderaanbesteding hiervan door jobcoaches en/of 

docenten zeker m
ogelijk.   

 


