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Welkom en programma

• Vragen inventariseren
• Algemene achtergrond
• Opleidingen
• Uitgangspunten (theorie)
• De praktijk
• Afronding



Algemene achtergrond: 
waarom dit concept



Veranderende onderwijsvraag
• (betere) aansluiting op arbeidsmarkt / 

bedrijfsleven
• opleiden voor een wereld die je nog niet kent
• individualisering
• keuzemogelijkheden
• mobiliteit

Vergrijzing
• minder jongeren
• dalend aantal studenten

Veranderende arbeidsmarkt
• krapte op de arbeidsmarkt
• veranderende beroepen

Algemene achtergrond: 
waarom dit concept



Medewerker secretariaat 
en receptie

Verkoper

Kok

Gastheer/-vrouw

Niveau 2



Eerste verkoper

Commercieel medewerker

Zelfstandig werkend kok

Zelfstandig gastheer/-vrouw

Zelfstandig medewerker 
leisure/travel & hospitality

Niveau 3



Medewerker marketing en 
communicatie

Manager retail

Management assistent

Junior accountmanager

Bedrijfsadministrateur

Juridisch-administratief 
dienstverlener

Leidinggevende Leisure/Travel& 
Hospitality

Leidinggevende bediening

Leidinggevende keuken

Meewerkend horeca ondernemer

Manager/ondernemer horeca

Niveau 4



De Praktijkroute 



Student (medewerker in opleiding) start vanaf dag één in een 
bedrijf en volgt daar een BOL-opleiding

Student is verantwoordelijk en leidend voor zijn eigen leer- en 
ontwikkeltraject

Student wordt begeleid door een coach van school een 
praktijkopleider (leermeester) vakdocent van school

De praktijk staat centraal: de vragen die een student in het 
bedrijf tegen komt, zijn de basis voor het leerproces 

De student leert in meerdere bedrijven (het is een 
beroepsopleiding, geen bedrijfsopleiding)

De theorie - Uitgangspunten



Leren van de kennis, kunde en 
ervaring van de praktijkopleider en 
andere collega’s: rolmodel, 
vraagbaak en feedback

Aansluiten bij het startpunt van de 
student, zijn leerstijl en zijn 
ontwikkeling

Hoe meer vertrouwen er is hoe meer 
een student fouten durft te maken.

HILL

De Theorie - Uitgangspunten 



High impact learning that lasts



• Weekplanning (verantwoording van de 40 uren)

• Examinering

• Kwalificatiedossier (KD)

• Voortgangsmeting

• Portfolio (Relatie werk en KD)

• Examinering

• Driehoeksgesprek / coaching

De Praktijk



Educator - agenda



Educator - werkplaatsen



• Voortgangsmeting (‘schuiven naar rechts leermeter’)

• Portfoliogesprek met vakdocent

• Aanvraag PvB

• Generieke vakken zoals ‘regulier

Zelfde examens, zelfde diploma, andere weg......

Examinering



Kwalificatiedossier



Educator – leermeter
Voortgangsmeting MiO (student)



Educator – leermeter
Voortgangsmeting praktijkopleider



Portfolio als groeidocument

• MIO maakt leerdoelen
• Werkzaamheden uitvoeren

• Wat hoort daar voor kennis en
vaardigheden bij?

• Waar haal je de kennis? > 
Koppeling

• Reflectie op de werkvloer en in 
driehoeksgesprek

• Feedback verwerken
• Volgende stap en cyclus gaat in 

herhaalde vorm verder



• Ruimte voor reflectie
• Leer- en ontwikkelplan bespreken en bijstellen
• Periodeplanning maken
• Resultaatafspraken maken

Driehoeksgesprek



De Leerkuil



AC gedrag 
actief / consumptief



Big data

• Start sept 2018 met 30 studenten 
ECO ZVL

• Sept 2021 100 studenten ECO-
HOR-TOE-DIER in ZVL-WAL-BEV-
SD

• Uitval-, slagings- en 
doorstroompercentages 
vergelijkbaar met ‘regulier’



Zijn er nog vragen?
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