Workshopbeschrijving
1. Aanvragen onderwijsvoorzieningen en scholingsbelemmeringen
(maximaal aantal deelnemers: 120)
Extra hulp kan naast studiebegeleiding ook bestaan uit technische oplossingen. Voor technische
hulpmiddelen kun je vaak terecht bij UWV. UWV gaat samen met de student op zoek naar de
juiste voorziening. Je kunt dan denken aan vergrotingssoftware, brailleregels, aangepast
schoolmeubilair of vervoer van en naar de onderwijslocatie of een mobiliteitshulpmiddel
(rolstoel/handbike etc.). Maar de mogelijkheden zijn veel uitgebreider. Ook het inzetten van een
tolk-gebarentaal kan uiteindelijk een belangrijke voorwaarde vormen voor succesvol studeren.
Tijdens de workshop krijg je informatie over hoe een student hiervoor in aanmerking komt en
wie daar de kosten van draagt. Je krijgt globaal inzicht in cijfers, kosten en regelgeving. Er worden
concrete voorbeelden getoond en een toelichting gegeven op het beoordelingsproces. Met de
informatie die je tijdens de workshop ontvangt, kun je studenten nog beter ondersteunen.
Deze workshop wordt verzorgd door een staf-arbeidsdeskundige van het UWV.
2. Met StagePLUS en video solliciteren succesvol naar de arbeidsmarkt
(maximaal aantal deelnemers: 20)
StagePLUS is de plek waar jongeren komen in de 2de lijn bij het vinden van stages, BBL-plekken
en/of in de uitstroom naar werk. Coaches en studenten van de eigen opleiding social work
begeleiden de jongeren die iets extra’s (de PLUS) nodig hebben.
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld kun je zien hoe jongeren in de 2de lijn geholpen worden
naar de arbeidsmarkt. Daarnaast krijg je de ervaring mee wat video-solliciteren voor jouw
studenten kan betekenen en krijg je te zien dat het leerproces van het maken van zo’n filmpje
ook extra bijdraagt aan een stukje empowerment.
Nieuwsgierig? Kijk dan alvast naar het filmpje: Studenten krijgen voortaan les in videosolliciteren:
'Grotere kans op stageplek' | mboRijnland
Deze workshop wordt verzorgd door mboRijnland.
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3. Welke begeleiding willen studenten zelf tijdens de BPV?
(maximaal aantal deelnemers: 30)
Succesvolle begeleiding van een student tijdens de stageperiode begint met het juiste gesprek en
een gezamenlijke aanpak. Maak in deze workshop kennis met een ervaringsdeskundige student
die jou meeneemt in hoe je optimaal aansluit op de behoeften van jouw student. Jouw
begeleiding succesvol laten zijn? Voer het juiste gesprek en krijg inzicht hoe jij met kleine
aanpassingen in je handelen een groot verschil kan maken.
In deze workshop krijg je de mogelijkheid om kennis te maken met een ervaringsdeskundige
student die jou een inkijk geeft in wat wel en niet werkt in begeleiding en hoe je het juiste
gesprek voert met jouw student. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om met simpele acties
een groot verschil te kunnen maken. CNV Jongeren zet al jaren ervaringsdeskundigheid van de
doelgroep in om een inclusieve maatschappij en inclusief handelen te bevorderen vanuit de
Realisten Academie. Daarnaast traint zij professionals om een naaste collega (en in dit geval de
student) succesvol te begeleiden vanuit de Harrie training.
Maak kennis met een Realist en leer de basisprincipes van Harrie om zo ook de ideale begeleider
te worden. Deze workshop wordt verzorgd door CNV Jongeren.
4. Voorbereiding op de BPV: de student aan het roer!
(maximaal aantal deelnemers: 25)
Vanuit de vijf loopbaancompetenties (kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie,
loopbaansturing en netwerken) zoomen we in op het vergroten van de zelfsturing van de student
met een ondersteuningsbehoefte.
Tijdens de voorbereiding op de BPV kan de begeleider hier extra aandacht voor hebben. Welke
rol kun je pakken om de student in beweging te krijgen, het keuzeproces te begeleiden en de
juiste gesprekken te voeren met de jongeren? Hoe je dit kan doen laten we zien aan de hand van
een aantal tools, bv. de cirkel van zelfsturing, ervaringsgerichte gespreksvoering en het GROWmodel. We nemen je mee in een stukje theorie. Daarna ervaar je zelf welke invloed deze
handvatten kunnen hebben op de keuzes die studenten maken in hun BPV-proces en hoe zij
daarmee hun eigen route kunnen vormgeven. Op deze manier worden studenten eigenaar van
hun BPV-proces.
Voor deelnemers is deze workshop een ervaring waarbij zij direct tips en kennis meenemen om
morgen in te kunnen zetten! Deze workshop wordt verzorgd door LOB+.
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5. Contact houden met het leerbedrijf: wat heeft het leerbedrijf van jou nodig?
(maximaal aantal deelnemers: 20)
Hoe leg je contact met een leerbedrijf voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte?
Hoe help jij als BPV-docent een leerbedrijf inclusief te zijn? Wat heeft een leerbedrijf van jou
nodig voor een succesvolle stage van jouw student met extra ondersteuningsbehoefte?
Deze workshop biedt via het 3V principe (verwachtingen, vertrouwen, veiligheid) een praktische
kapstok om op bovenstaande vragen een antwoord te geven. Daarmee kan je op pad om BPVplekken voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte te vinden en te behouden. Aan
het einde van de workshop weten deelnemers wat belangrijk is in het contact met inclusieve
leerbedrijven. En je hebt praktische tips ontvangen waarmee je samen met het leerbedrijf een
succes kunt maken van stages voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.
Deze workshop wordt verzorgd door SBB en Glintz Academy.
6. BPV en maatwerk afstemmen met je collega’s
(maximaal aantal deelnemers: 20)
Als BPV begeleider ben je misschien al verbonden aan een cluster of opleidingsteam, of heb je
een dubbelrol als slb’er en BPV-begeleider. Wel of niet gelieerd zijn aan een team bepaalt
meestal ook in hoeverre je al bekend bent met een student met een ondersteuningsbehoefte en
hoe je je rol als begeleider kunt vormgeven.
In deze workshop krijg je zicht op de rollen/personen die betrokken kunnen zijn bij het
voorbereiden en regelen van de BPV voor studenten met een ondersteuningsbehoefte. Je gaat
aan de slag om dit voor de eigen afdeling of school in kaart te brengen en beschikt na afloop over
een stappenplan voor de eigen situatie.
Deze workshop wordt verzorgd door Expertisepunt LOB.
7. Welke wettelijke ruimte is er om maatwerk te bieden binnen de BPV?
(maximaal aantal deelnemers: 15)
Voor studenten is het soms nodig om de BPV aan te passen om succesvol te zijn. In deze
workshop wordt ingegaan op welke mogelijkheden er zijn en wat er mag. En er zijn meer
mogelijkheden dan je vaak denkt. In deze workshop is er aandacht voor de verschillende
mogelijkheden en de wet- en regelgeving om BPV-trajecten voor studenten op maat te maken.
Deze workshop wordt verzorgd door ECIO.
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