voordelen van SVA

Hoe ziet een
SVA-traject eruit?
Een SVA-traject bestaat uit een aantal proeven van vaardigheid.
Deze proeven zijn geënt op de landelijke MBO-kwaliﬁcaestructuur en sluiten qua niveau en inhoud aan bij:
• de talenten en kwaliteiten van de jongeren;
• de vereisten van de branche.

SVA 1 en SVA 2

• SVA-trajecten zijn gebaseerd op landelijke criteria vanuit de kwaliﬁcaedossiers uit
het MBO. Hierin staan kerntaken, werkprocessen en vakvaardigheden beschreven.
Aan de hand van de trajecten is duidelijk welke opbrengsten behaald worden.
• Speciale docententrainingen die uw docenten helpen bij het snel verwerken
van de benodigde vakinhoudelijke vaardigheden.
• Volledige ontzorging. Het SVA-examenbureau regelt voor u alle
organisatorische processen rondom de examinering, waaronder
het inplannen van de examendata en de examinatoren.
• Onaankelijke examinatoren die het prakjkexamen
afnemen.
• Sterke basis voor het opzeen van een
leerlijn arbeidstoeleiding in
de school.

Naast de proeven van vaardigheid is er een beoordelingsformulier ‘gedrag’
waarmee de leerling laat zien bepaalde gedragscompetenes te beheersen.
Beheerst een leerling de proeven van vaardigheid en de gedragscompetenes? Dan kan het examen plaatsvinden. Een onaankelijke
examinator beoordeelt de leerling en reikt het bijbehorende
cerﬁcaat uit.

Vier sectoren
De arbeidsvoorbereidende en -toeleidende trajecten zijn verdeeld in
vier sectoren: Economie & handel, Groen, Techniek en Zorg & welzijn.
In totaal bieden we momenteel 27 verschillende trajecten aan. We volgen
voortdurend de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de arbeidsmarktregio’s. Zien we voor de doelgroep nieuwe uitstroommogelijkheden, dan
ontwikkelen we daarvoor nieuwe trajecten, vaak in samenspraak met
docenten. In het SVA-examenportal kunt u alle trajecten met bijbehorende
proeven van vaardigheid terugvinden. Zie www.scholingvoorarbeid.nl om in
te loggen in het portal.
hps://examen.scholingvoorarbeid.nl/login
Ook op onze website vindt u een totaaloverzicht van alle programma’s.
hps://scholingvoorarbeid.nl/programmas/

SVA 1
Bij cerﬁcering voor SVA 1 ligt de nadruk op arbeidsvoorbereiding.
Het leren van speciﬁeke vakkennis en vaardigheden binnen een interne
schoolstage staat centraal; het opleidingstraject vindt dus plaats op de
school onder leiding van docenten. Het examen wordt dan ook op de eigen
school afgenomen door een examinator van het SVA-examenbureau in
aanwezigheid van de docent.

SVA 2
Bij cerﬁcering voor SVA 2 ligt het accent op arbeidstoeleiding. De leerling gaat minimaal 30 werkdagen op
individuele stage in een externe arbeidsorganisae.
Het examen wordt afgenomen in de beroepsprakjk door de examinator van het SVAexamenbureau in aanwezigheid van
de prakjkopleider externe
Wij plannen graag een gesprek met u om ons
stage / docent.
aanbod toe te lichten. Gaat uw school/organisae aan
de slag met SVA? Uw team scholen we in één middag bij in de
werkwijze van SVA. Daarnaast bieden we docententrainingen aan om
docenten wegwijs te maken in speciﬁeke vaardigheden behorend bij de
verschillende trajecten. Ten sloe kunnen we helpen bij de
implementae van SVA, zoals bij het opstellen van
vakwerkplannen. Meer hierover leest
u op de achterzijde.
voortgezet

Ook
aan de slag
met sva?

Scholing
Voor Arbeid
(SVA)

Jongeren uit het prakjkonderwijs en het
speciaal onderwijs perspecef bieden op een
volwaardige arbeidsplaats. Scholing Voor Arbeid (SVA)
is partner op het gebied van werkend leren.
We denken in mogelijkheden en talenten en bieden
cerﬁceringstrajecten voor jongeren. Door het volgen
van SVA-trajecten worden de kwaliteiten van de
jongeren erkend en ontvangen zij een cerﬁcaat.
Zo kunnen zij vol zelfvertrouwen de stap zeen
naar de arbeidsmarkt. Tal van scholen in
het prakjkonderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs werken
samen met SVA.
Meer weten?

Neem contact op met de sectorcoördinatoren:

SVA-examenbureau
Uiteraard is sprake van onafhankelijke examinering.
SVA is een kwaliteitskeurmerk: leerlingen die een
certificaat behalen, beheersen die vaardigheden en kennis
die nodig zijn om als assisterend werknemer te functioneren.
Examinering kan na een interne stage (SVA 1) of na een externe
stage (SVA 2) plaatsvinden. Moeten leerlingen op een externe
stageplaats andere werkzaamheden uitvoeren die wel passen binnen
de werkprocessen van het betreffende kwalificatiedossier? Dan kan het
stagebedrijf een verklaring afgeven met de door de leerling uitgevoerde
aanvullende werkzaamheden.

Tom Koot, tevens
projectleider SVA, voor
de sector Techniek:
06 - 53818140,
t.koot@kpcgroep.nl.

Mandy Ankersmit voor de
sectoren Economie & handel,
Groen en Zorg & welzijn:
06 - 53541094,
m.ankersmit@kpcgroep.nl.

www.scholingvoorarbeid.nl
sva@kpcgroep.nl
073 - 6247335

Ondersteunende dienstverlening
Docententrainingen

Certificeringsboektraining

Aan de slag met vakwerkplannen

Met deze trainingen helpen wij scholen die gaan starten met de SVAtrajecten en informeren we docenten over de eindtermen en proeven
van vaardigheid. In de docententrainingen gaan we uit van docenten die
wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar geen vakinhoudelijke
opleiding hebben gevolgd voor een SVA-traject. Bij de trainingen staan de
vakspeciﬁeke vaardigheden centraal. De duur van een docententraining
varieert van één tot en met drie dagen.

Deze training is voor docenten die op hun school willen starten met één
of meerdere SVA-trajecten. In de training krijgen de docenten uitleg over
de werkwijze van SVA, de kwaliﬁcaestructuur van het MBO en de
manier van examinering. Tevens biedt deze training de gelegenheid om
de proeven van vaardigheid te vergelijken met de lesmethode en om
ervaringen uit te wisselen met vakdocenten (van andere scholen).
De training duurt één dagdeel en kan zowel op school als op basis van
open aanmelding plaatsvinden.

Wat zijn onze leerlijnen en leerroutes bij de verschillende prakjkvakken?
Hoe brengen we op een praksche en uitvoerbare wijze onze vakspeciﬁeke
opbrengsten in beeld? Aan de hand van maatwerktrajecten kunnen we
ingaan op dergelijke vragen. De eisen van SVA worden gekoppeld aan
vakwerkplannen en eventueel aan methodes. Daarbij worden de mogelijkheden voor diﬀerenae met verschillende leerroutes verkend.

hps://scholingvoorarbeid.nl/trainingen/
hps://scholingvoorarbeid.nl/trainingen/cerﬁceringsboek/

Werk maken van de algemene
competenties
Naast speciﬁeke vakwerkplannen kunnen we door middel van maatwerk
ook adviseren over de vakoversjgende doelen. Denk daarbij aan vragen
als: Hoe koppelen we vakoversjgende doelen aan onze leerlijnen en
arbeidstoeleidende leerroutes? Hoe leggen we de opbrengsten vast?
Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de koppeling met
het IOP, de goede les en de begeleiding van de leerling op persoonlijke
doelen.

LOB
Loopbaanbegeleiding krijgt op vele manieren vorm. Voor het VMBO en
MBO zijn vele methodes beschikbaar, maar ook in het kader van
arbeidstoeleiding is LOB in het PrO en VSO erg waardevol. In trainingen
besteden we aandacht aan het voeren van loopbaangesprekken met
leerlingen, aan de loopbaancompetenes en aan de implementae in
de verschillende vakken. Ook kunnen we helpen bij het ontwikkelen en
implementeren van LOB-beleid in uw school.

Werkgeversbenadering

Pre-audits

De uitstroommogelijkheden voor leerlingen kunnen per regio verschillen.
Samen bekijken we wat de werkgevers van uw speciﬁeke regio van leerlingen vragen en op welke manier het onderwijs toegespitst kan worden
op de behoeen van de werkgevers. Indien nodig kunnen maatwerktrajecten voor SVA opgesteld worden. Daarbij wordt bekeken wat dit
voor de leerlijnen en leerroutes betekent en hoe de opbrengsten
vastgelegd worden.

U hee als school de kwaliteit hoog in het vaandel staan. Toch is het
aljd spannend als de Inspece van het Onderwijs komt. Doen we de
juiste dingen en doen we de dingen juist? Een pre-inspece kan dan
uitkomst bieden. We maken een ‘foto’ van uw school en leggen uw
school langs de lat van de criteria die de inspece hanteert. Ook kunt
u speciﬁeke onderdelen van uw onderwijs door een externe bril laten
onderzoeken.

Ook voor jongeren buiten
PrO en VSO

Quickscan door examinator

Is SVA alleen bedoeld voor leerlingen uit het PrO en VSO? Zeker niet!
Ook andere doelgroepen helpen we op het vlak van arbeidsvoorbereiding en -toeleiding. Zo kunnen deelnemers die nieuw in Nederland
zijn en aan een ROC bezig zijn met een inburgeringstraject ook aan de
slag met SVA-trajecten. Daarnaast werken verschillende werkvoorzieningsbedrijven uit verschillende sectoren (zoals groen of horeca)
en zorgorganisaes met SVA.

Hee u speciﬁeke vragen over het werken met de proeven van
vaardigheid van een SVA-traject? Dan kunt u ondersteuning krijgen van
een ervaren examinator vanuit het SVA-examenbureau. U kunt hierbij
aan de volgende vragen denken:
• Leer ik de proeven van vaardigheid op de juiste manier aan?
Waar moet ik nog extra aandacht aan besteden?
• Voldoen de materialen en gereedschappen die ik inzet aan de eisen
voor leerlingen?
• Voldoet onze ruimte waar ik mijn leerlingen train aan de exameneisen?
Aankelijk van uw vraag wordt het dagdeel vormgegeven.
hps://scholingvoorarbeid.nl/trainingen/quickscan-door-examinator/

Alle informae kunt u vinden op www.scholingvoorarbeid.nl. Volg ons ook op Facebook en Twier.

