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Stroomschema onderwijsmodel Spoor 2 Twente 

Uitstroom 

ASSESSMENT 
Variabel maatwerk 

 
Inhoud: 

- competenties: 

o vaardigheden 
o kennis 

o houding 

- motivatie 

- arbeidsethos 

- EVC 

INTRODUC-
TIE  

bij opleidingsbe-
drijf 

Doorlooptijd gem.  
2 weken 

Vergoeding 
conform 

stageregeling 
CAO 

 
Inhoud: 

- kennismaking 
met branche 

- veiligheids-
instructie. 

- Bepalen leer-
werk mix 

VMBO  met 
vakdiploma 

        

BPV 
bij leerbedrijf 

 
Norm:  - 1 lesdag,  

- 4 werkdagen 
 

Verhouding vastgelegd in IOP. 
 

Voortgangsbewaking 3 
meetmomenten: 

- 1x per 6 weken, door leer-
ling, instructeur en docent 

- 1x per kwartaal, tussen-
beoordeling door leerling, 
bedrijf, Fundeon, instruc-
teur en docent. 

- 1x per half jaar formele 
voorgangsbeoordeling met 
go/no go, evt gevolgd door 
gesprek met leerling, evt. 
ouders/verzorgers, instruc-
teur opleidingsbedrijf en 
docent 

Vanaf de start 
IOP (individueel oplei-
dingsplan) bij opleid-
ngs-/leerbedrijf 
 
Doorlooptijd gem. 4 
weken  
 
Inhoud: 
vorming/vaststelling 
IOP door leerbedrijf, 
leerling,ROC en 
Fundeon 

KWALIFICATIE 
examinering  

en  
diplomering 

ZIJ-instroom 
        

NIVEAU 4 
instroom 

INTAKE  
in max. 5 werk-

dagen 
 

Inhoud: 

- opleiding  

- arbeids-
/stage-
ervaring 

- motivatie  

- gezondheid 

- intredeonder-
zoek conform 
CAO 

- EVC-afspraak 

GEGEVENS-
OVERDRACHT 
(warme overdracht) 

GO 
/ 

NO GO 

ARBEIDS-
OVEREEN-

KOMST 

LEER-
OVEREEN-

KOMST 

BOL	  of	  BBL,	  
afhankelijk	  
van	  leer-‐
werk	  ver-‐
houding	  

 
 
V
E
R
L
E
N
G
D 

A
S
S
E
S
S
M
E
N
T 

OF	  

INSTROOM 

	  

LOKET 

	  

ORIËNTATIE  
doorlooptijd gem. 20 dagen 
	  

BESLUIT 
toelating 

	  

DOORSTROOM 
doorlooptijd comform IOP 

	  

NIVEAU 4 
zonder beroeps-
ervaring 
 
Doorlooptijd max. 
1 jaar 
Les- en trainings-
programma in 
voorbereiding op 
BPV, met beoorde-
lend assessment 

LEEROVER-
EENKOMST 
NIVEAU 4  
zonder beroepser-
varing 

	  



Onderwijsmodel Spoor 2 Twente maart 2010 pagina 2  

	  

  

DOORSTROOM 
doorlooptijd comform IOP in detail (6 maandencyclus) 

 
Opleidingsbedrijf en ROC zijn samen de bedrijfstakopleiding 

	  

Start opleiding 
 

Norm:  - 1 lesdag, 
- 4 werkdagen 

 
Verhouding vastgelegd in Indi-
vidueel OpleidingsPlan (IOP) 

 
Opmaken IOP door leerbedrijf, 
opleidingsbedrijf, leerling, ROC 
en Fundeon 
 
Dit plan bevat de assesment-
gegevens en de te volgen leer-
route van de leerling. Het is 
verbonden aan de leerwerk-
overeenkomst als nadere uit-
werking van de overeenkomst. 
 
Leerling, bedrijf en onderwijsin-
stelling verplichten zich aan de 
hierin gemaakte afspraken. 

Voortgang 
 

Voortgangsbespreking van 
leerling, docent en instructeur 

 
IOP is hierbij leidend. 
 
 
De vorderingen van de leerling, 
problemen die zijn ontstaan, 
verbeterpunten, alle onderde-
len worden besproken. 
 
De resultaten hiervan worden 
samengevat in een Persoonlijk 
Actie Plan (PAP) en door de 
leerling uitgevoerd. 

Tussenbeoordeling 
 

Met leerling, bedrijf, instructeur 
en docent. 
 
IOP en PAP zijn hierbij leidend. 
 
 
Inhoud als in voortgangsge-
sprek, maar wel beoordelend. 
 
Prognose van de uitkomsten 
van de formele beoordeling bij 
ongewijzigde voortgangsresul-
taten.  
 
Aanpassingen in IOP en PAP. 
 
Kort beoordelingsverslag. 
 
 

Formele beoordeling 
 
Advies aan beoordelingscom-
missie op basis bespreking 
leerling, bedrijf, Fundeon, in-
structeur en docent. 
IOP en PAP zijn hierbij leidend. 
 
Besluit beoordelingscommissie 
van vertegenwoordigers Oplei-
dingsbedrijf, ROC en Fundeon: 
 
• Beloning bij positieve voort-

gang 
• Waarschuwing bij mati-

ge/onvoldoende voortgang 
• Beëindiging opleiding bij zeer 

onvoldoende of geen voort-
gang 

 
Bepalen voortzetting in BOL of 
BBL 

1e	  maand	  (4	  weken)	   elke	  6	  weken	  	  
(indien	  geen	  andere	  bespreking)	  

per	  kwartaal	   per	  6	  maanden	  

Niveau	  1-‐2	  opleiding	  

 
KWALIFICATIE  

examinering  
en  

diplomering 
 

Bepaling voortzetting  opleiding in opvolgend niveau. 
 

Bij behalen niveau 3 of 4: aanbieden traineeship van 1 
jaar 

Jaar	  4	  

Niveau	  3	  opleiding	  

Na	  diploma	  max.	  1	  jaar	  	  
traineeship	  

Maximale	  verlenging	  1	  jaar	  

Geen	  loon	   Loon	  pro	  rato	  dagen	  BPVplaats	  
Onvrijwillig*)  niet op de BPVplaats wordt doorbetaald, behoudens vastge-

stelde scholingsdagen.

	  

Positief:	  loonsverhoging	  
conform	  CAO	  

Niveau	  4	  opleiding	  

NB	  Er	  is	  geen	  onderscheid	  in	  beloning	  tussen	  BOL	  en	  BBL	  leerlingen,	  
anders	  dan	  de	  pro	  rato	  BPVplaats	  regel	  

Uit	  te	  werken:	  

organisatie	  en	  logistiek	  opleidingsdelen	  

formulieren	  (digitaal	  en	  papier)	  ontwerpen	  en	  
vaststellen	  

criteria	  voortijdige	  beëindiging	  leer-‐
werkovereenkomst:	  
	  uit	  POK	  en	  Leerovereenkomst,	  te	  leveren	  door	  
ROC	  van	  Twente	  en	  Arbeidsovereenkomst,	  te	  leve-‐
ren	  door	  VVBA;	  vervolgens	  	  knelpunten	  met	  CAO	  
onerzoeken	  door	  Bouwend	  Ned.	  

financieringsmodel	  

*)definitie	  van	  ‘onvrijwillig’	  	  

Opties 
te accorderen 
door de beoor-
delingscommis-

sie 
	  

Jaar	  3	  Jaar	  2	  Jaar	  1	  

Opleidingsjaren 
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Schematische weergave hoofdfuncties bij onderwijsmodel Spoor 2 Twente 

 HET LOKET ROC en Opleidingsbedrijf 
ROC, Opleidingsbedrijf en 

Leerbedrijf 

 Uitvoering door Taken 
Leren/competentietraining buiten  het 

bedrijf 

Leren/beroepspraktijkvorming 

in het bedrijf 

 Loketmedewerker Informatie aan kandidaten   

 Loketmedewerker 
Intake in 5 werkdagen na aan-

melding 
Niveau 1 t/m 4 Niveau 1 t/m 4 

Regie 

door 

loket- 

mede-

werker 

Assessment door loket 

 

EVC door partners 

Specifieke functie-input door 

bedrijven 

Assessmentmix 

 

EVC indicatie 

Onderwijsvormen: 

praktijktraining, theorie, e-learning, OLC en 

hoorcolleges  

Afstemming praktijkleren op trai-

nings- en onderwijsinhouden 

Input IOP door partners Opstellen IOP Docenten en instructeurs Praktijkopleiders/werkmeesters 

Input volgsysteem door part-

ners 

Volgen en signaleren leerling 

conform IOP 

Praktijktrainingsfaciliteiten en simulatieop-

drachten 

Theorie en praktijkgedeelte kunnen beide 

plaatsvinden in opleidingsbedrijf 

Indicatie leren/training buiten het 

bedrijf 

 Loketmedewerker 
Voorbereiden arbeidsovereen-

komst 

Ontwikkeling/afstemming beoordelingsmaat-

staven en kwalificatievereisten 

Ontwikkeling/afstemming beoorde-

lingsmaatstaven en kwalificatiever-

eisten 

 
Loketmedewerker op aangeven 

bedrijven, c.q. TOA, EIB 

Selectie toelating (volumebe-

heersing) 

Certificeerbare eenheden of concentrisch mo-

del of vakcertificaat praktijkonderwijs? 

Certificeerbare eenheden of concen-

trisch model? 

  Aansluiting met niveau 5 
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Toelichting Onderwijsmodel 

Instroom en oriëntatie 
Er is een variabele instroom. Aankomende leerlingen kunnen op elk gewenst moment instromen. 
Aanmelding geschiedt altijd via het “loket”.  Fundeon,  ROC van Twente, VVBA  en Bouwtalent stellen gezamenlijk een ( of meerdere) intakemedewerker(s) aan.  
 
Tot de taken van de intakemedewerker behoren: 

• Eerste aanspreekpunt potentiële leerlingen. 
• Verantwoordelijk voor een volgsysteem. 
• Verantwoordelijk voor doorverwijzing van potentiële leerling naar juiste opleidingsbedrijf. 
• Verantwoordelijk voor distributie informatiepakketten naar de potentiële leerling. 
• Aansturing en bepaling assessment.   

 
Doorlooptijd intake :  maximaal 5 werkdagen. 
Gemiddelde duur oriëntatieperiode :  20 werkdagen 
 
In het intakegesprek met de leerling  wordt de “instroomrichting” bepaald en vorm en inhoud van het assessment. VMBO leerlingen slaan doorgaans het assessment over. Hun resultaten komen via 
de reguliere (“warme”) overdracht binnen. 
De assessmentmix wordt uitgevoerd in de oriëntatieperiode.  
Er wordt een maatwerk assessmentmix ontworpen, er wordt gekeken naar referentie dossiers.  
De huidige “diagnostische week” van de opleidingsbedrijven is uitgangspunt voor de assessmentmix.  In uitzonderingsgevallen kan het assessment verlengd worden. 
 
De leerling krijgt vervolgens 2 weken introductie op een opleidingsbedrijf waarin kennis wordt gemaakt met de branche en de leerling een veiligheidsinstructie krijgt. Tevens wordt op basis van de 
assessmentresultaten de verhouding leren-werken bepaald en afhankelijk daarvan inschrijving in BOL of BBL. Vervolgens gaat het traject verder met BPV  in een bouwbedrijf. In de 1e  4 weken 
werken wordt het IOP gemaakt.  
 
Doorstroom 
Varianten VMBO ‘er met vakdiploma Zij instromer Nivo 4 instroom 

Stappen 

• Intake via Loket 
• Intredeonderzoek conform CAO 
• Gegevensoverdracht VMBO-MBO 
• GO / NO GO 
• Arbeidsovereenkomst 
• Leer/werk mix; inschrijving BOL of BBL 
• 2 weken introductie in opleidingsbedrijf 
• Start BPV  met 1e 4 weken IOP-vorming in bedrijf 
• Voortgangsbewaking 

• Intake via Loket 
• Intredeonderzoek conform CAO 
• Assessment op maat 
• GO / NO GO 
• 2 weken introductie 
• Praktijkperiode op maat met IOP 
• Start BPV 
• Voortgangsbewaking  

• Regulier / HAVO/Zij instroom 
• Intake via Loket 
• Intredeonderzoek conform CAO 
• Nader in te vullen leerweg 
• Extra aandacht voor meetmomenten 
• Start BPV na 1 jaar en assessment 
• Voortgangsbewaking 

 
 
 Uitstroom 
Het gaat hierbij om kwalificerende toetsen op basis van proeven van bekwaamheid, samen met de tussentijdse beoordelingen. 
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Over de beloning 
 

Er is bij aanvang een onbetaalde oriëntatieperiode zonder leer- of arbeidsovereenkomst, inclusief eventueel verlengd assessment. 
Na een GO, krijgt de leerling de status van leerling/werknemer met leer-werkovereenkomst. 
 
Voorstellen wijziging huidige vergoedingen en betalingsregelingen 
 
Uitgangspunten: 

Ø leerlingen werven en vasthouden  
Ø meer aandacht voor de zij instroom 
Ø een eenvoudige en transparante beloningsstructuur 
Ø alleen BPVplaatstijd wordt betaald 
Ø inbouwen van rendementsprikkels in opleiding 

 
Voorstel: 

• geen beloningsonderscheid tussen BOL en BBL  
• looptijd conform Individueel Opleidingsplan (IOP)   

met maximale uitloop van 1 jaar  ter beoordeling deskundigen 
• prestatiebeloning in geld of natura in halfjaarlijkse cyclus, of per jaar c.q. diplomering 
• criteria voortijdige beëindiging leer-werkovereenkomst 

 
 
Wat lost dit op: 

• leerling wordt meer uitgangspunt van de opleiding 
• onheldere beloningsstructuur 
• complexe administratie/registratie  
• in BOL ondervangen we de theoretische achterstand bij leerlingen 

 
Risico’s 

 
• Meerdere instroommomenten betekenen meer administratie 
• Gaan we avondonderwijs aanbieden? 
• De beloning van volwassenen mag niet lager zijn dan het minimumloon. 
• Spanning tussen inzetbaarheid van leerlingen bij werkgevers en de ontwikkelingsgerichtheid van de opleiding. 

	  
	  
L
o
o
n	  

16	   17	  	   18	   19	   20	   21	   22	   23	  

Leeftijd	  

100%	  minimumloon	  

4	  dagen	  CAO-‐loon	  

	  
3	  dagen	  CAO-‐loon	  

	  

5	  dagen	  CAO-‐loon	  


