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Een nieuw begin



Leren op de werkplek, 
de andere manier van leren

Ieder mens leert anders en heeft andere behoeftes 

bij het blijven ontwikkelen. Wij geloven als afdeling

sterk in het levensecht leren. Hoe realistischer je 

leerervaring is, hoe sneller je je iets eigen maakt.

De nut en noodzaak is direct zichtbaar en alles wat

je erin stopt levert je direct resultaat op.

Deze overtuiging heeft tot een unieke pilot geleid:

je MBO 4 opleiding halen terwijl je werkt. Samen met

een gespecialiseerde organisatie, Onderwijs.pro,

zijn wij dit avontuur gestart. Onderwijs.pro richt zich

op mensen met werkervaring die ze flexibel en 

gepersonaliseerd laten leren in de praktijk.

Zij stellen programma’s samen die antwoord geven 

op de vraag “Hoe kunnen we het leren in de praktijk

zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk maken?”.

Vanuit deze vraag werken zij aan het verbinden van

werken en leren. Door het opstellen van een flexibele

leerroute kan je als kandidaat je mbo- of hbo-

diploma halen door je competenties in de praktijk te

ontwikkelen en aan te tonen. 

In vier stappen doorloop je het traject:

Stap 1. Nulmeting en eigen verklaring 

Stap 2. Plan van aanpak

Stap 3.  Begeleiding bij uitvoer: verzamelen van 

bewijs en ontwikkelen competenties

Stap 4. Beoordeling en certificering

Het is geen traject dat voor iedereen geschikt is.

Als eerste moet je over een relevante werkplek 

beschikken, maar het is vooral belangrijk een 

proactieve leerhouding te hebben. Je leert alleen 

datgene wat je nog niet beheerst in een persoonlijk 

en hyper individueel traject. 

Deze werkwijze sluit perfect aan bij een goede werk

en privé balans. Leren wordt hierdoor interessanter en

de kans op het halen van een diploma wordt groter. 

Inmiddels is de eerste collega het avontuur aange-

gaan. In ons volgende magazine delen we de 

uitkomsten van deze pilot met jullie.
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