Praktijkroute Economie
in Zeeuws-Vlaanderen
Een nieuwe manier van opleiding voor een beroep!
Onze samenleving verandert razendsnel. Het is daarom belangrijk
dat het beroepsonderwijs steeds meebeweegt. De afgestudeerde
mbo-student moet immers zó flexibel en wendbaar zijn, dat hij
nu én in de toekomst een passende plek in de samenleving kan
innemen. Onze praktijkroute vormt studenten en traint hen in
zelfverantwoordelijkheid. In het bedrijf leert de student altijd de
nieuwste kennis, inzichten en vaardigheden aan.
De praktijkroute of het praktijkgestuurd leren krijgt landelijk steeds
meer aandacht. Het biedt dan ook behoorlijk wat voordelen voor
de studenten:
1.

Het gat tussen hetgeen de student leert op school en wat
hij later in het bedrijf gaat doen, is gedicht. Een nauwere
samenwerking met het bedrijfsleven is niet denkbaar! De
student leert hoe het werkelijk gaat, krijgt just-in-time
informatie en ziet waarvoor hij leert.
De student krijgt in de regio weer voldoende
keuzemogelijkheid: iedere opleiding kan in principe worden

Uitgangspunten Praktijkroute
•

De student komt vanaf dag één in het bedrijf en volgt
daar een BOL-opleiding.

•

De student wordt gecoacht in het bedrijf door een
coach van school en een praktijkopleider van het
bedrijf. Wekelijks is er een driehoeksgesprek waarbij
gereflecteerd wordt op de afgelopen week en de
komende week wordt voorbesproken.

•

De praktijk is leidend. De student wordt een
medewerker-in-opleiding (MIO). Met de vragen die hij
in het bedrijf tegen komt, gaan we in het onderwijs
samen aan de slag.

•

We sluiten aan bij wat er NU gebeurt in de bedrijven.

•

Een student leert in meerdere bedrijven. Het is immers
een beroepsopleiding, geen bedrijfsopleiding.

•

Praktijk en leren versterken elkaar voortdurend.

aangeboden, er is geen minimum aantal studenten nodig.
3.

Dit onderwijs past beter bij de huidige tijd. Het is maatwerk,
de student krijgt meer invloed op wat hij leert en hoe hij het
leert, de student wordt eigenaar van zijn eigen leerproces.

4.

Meerdere doelgroepen komen in zicht! Mensen die willen
omscholen, volwassenen die eerder niet in een klas wilden
zitten tussen jongeren, ook voor hen is deze praktijkroute een
oplossing.

Natuurlijk voldoen alle opleidingen aan de door de inspectie
van het onderwijs gestelde normen. De studenten volgen drie
periodes: de introductie-, meewerk-, en kwalificatieperiode. In
de laatste periode is er sprake van een Proeve van Bekwaamheid,
waarop de studenten worden beoordeeld. Het diploma is net
zo veel waard als het diploma dat gehaald is in het reguliere
onderwijs.

Scalda©

Het Frieslandcollege ging ons voor. Zij werken al een aantal
jaren met de praktijkroute en zijn erg succesvol. De inspectie
van het onderwijs gaf de school het predicaat ‘goed’.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

2.

Middelburg: Podium 15 / Postbus 7047, 4330 GA Middelburg / T 0118-558300 / commercieelzakelijk@scalda.nl
Terneuzen: Vlietstraat 11a / Postbus 102, 4530 AC Terneuzen / T 0115-641600 / commercieelzakelijk@scalda.nl
Kijk voor de actuele opleidingslocatie(s) op: scalda.nl

scalda.nl

Opleidingen
De volgende opleidingen kunnen onze studenten volgen
binnen de praktijkroute:
•

Directiesecretaresse/ managementassistent

•

Medewerker marketing en communicatie

•

Junior accountmanager

•

Verkoper

•

Bedrijfsadministrateur

•

Juridisch-administratief dienstverlener

•

Medewerker secretariaat en receptie

•

Manager retail

•

Eerste verkoper

Meer info of aanmelden?
Projectleider Gre Krijn-Dieleman:
gkrijn@scalda.nl
Directeur Economische opleidingen Eric Kerckhaert:
ekerckhaert@scalda.nl
06 - 12969421

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Ook voor bedrijven is deze manier van opleiden aantrekkelijk.
Het bedrijf heeft meer invloed op de inhoud van de opleiding.
De student is als ‘medewerker in opleiding’ beter en meer
betrokken en gemotiveerd. Het wekelijkse driehoeksgesprek
van coach, praktijkopleider en student zorgt voor tijdige
bijsturing. De reflectie in het gesprek zorgt voor monitoring
van zeer nabij. De coach van school komt in de bedrijven en
begeleidt de student samen met de praktijkopleider. Een
goede training vooraf zorgt er voor dat alle mensen goed op
hun taak zijn voorbereid. Het komt vaak voor dat een MIO in
de vakantieperiode mag komen werken in het bedrijf. Hij is
immers ingewerkt. Het bedrijf geeft ook invulling aan het ‘leven
lang leren’ door de mogelijkheid met de medewerkers gebruik
te maken van de ‘werkplaatsen’ die voor de studenten worden
georganiseerd. In de werkplaatsen komt de vakinhoud aan de
orde, te vergelijken met ‘lessen’. Ook deze worden zo mogelijk op
het bedrijf georganiseerd, of een bedrijf in de nabije omgeving.
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Leven lang leren vorm geven

