Scholing Voor Arbeid (SVA)

Zo werkt het!
Branchegerichte opleidingen
Gebaseerd op kwalificatiedossiers MBO
Onafhankelijke examinering
Jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs meer perspectief bieden op een
betekenisvolle en passende arbeidsplaats. Dát is het
doel van de SVA-programma’s van KPC Groep. SVA is uw
partner op het gebied van werkend leren. We bieden en
ontwikkelen passende certificeringstrajecten voor jongeren.
Met de SVA-trajecten krijgen jongeren wat ze verdienen: erkenning van hun
vaardigheden en kwaliteiten. Vastgelegd in branchegerichte certificaten. Zo
kunnen zij vol zelfvertrouwen stappen zetten naar de arbeidsmarkt. Tal van
scholen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs werken samen
met SVA op het gebied van arbeidsoriëntatie en arbeidstoeleiding.
Is SVA alleen geschikt voor leerlingen uit het PrO en VSO? Zeker niet! Ook andere
doelgroepen helpen we op het vlak van arbeidsvoorbereiding en -toeleiding.
Verschillende werkvoorzieningsbedrijven, leerwerkbedrijven en zorgorganisaties
passen met succes SVA-trajecten toe.
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Hoe ziet een SVA-traject eruit?
Een SVA-traject bestaat uit een aantal proeven van vaardigheid: opdrachten
die de leerling voor het examen moet beheersen. Deze proeven zijn geënt op
de landelijke MBO-kwalificatiestructuur. Ze sluiten qua niveau en inhoud aan bij:
• de talenten en kwaliteiten van de jongeren;
• de vereisten van de branche.
Naast de proeven van vaardigheid is er een beoordelingsformulier ‘gedrag’
waarmee de leerling laat zien bepaalde gedragscompetenties te beheersen.
Beheerst een leerling de proeven van vaardigheid en de gedragscompetenties?
Dan kan het SVA-examen plaatsvinden. Een onafhankelijke examinator
beoordeelt de leerling en reikt het bijbehorende certificaat uit.

“

Branchegericht werken is van toegevoegde waarde voor onze
jongeren. Maar ook heeft het effect op ons onderwijs. Door de
certificering moet je bijblijven bij de veranderende verwachtingen van het bedrijfsleven. Zo blijft je onderwijs in beweging.
SVA is hiervoor een goede ‘trigger’. Toewerken naar een
certificaat betekent immers dat je moet kijken naar de hele
inrichting van je onderwijs. Wij zijn onderwijsmensen. KPC
Groep is intermediair en weet materiaal te maken dat up-todate is en de taal spreekt van het bedrijfsleven. Ook helpen
ze ons bij het vervlechten van de branchegerichte trajecten
binnen ons onderwijs. Ze zijn sterk in procesbegeleiding en
het verbinden van de verschillende vakgroepen van onze
scholen.
Mirjam Pruiksma, Lid van het College van Bestuur
bij SO-Fryslân

”

Over SVA1 en SVA2
SVA1
Bij certificering voor SVA1 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 afgenomen door een examinator van het SVAexamenbureau. Dit in aanwezigheid van de docent.

SVA2
Bij certificering voor SVA2 ligt het accent op arbeidstoeleiding. De leerling gaat
minimaal 30 werkdagen op individuele stage in een externe arbeidsorganisatie.
Het examen wordt afgenomen in de beroepspraktijk door de examinator van
het SVA-examenbureau in aanwezigheid van de praktijkopleider van de externe
stage én de docent.
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SVA-examenbureau
Uiteraard is er 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 (SVA1) of na een externe stage (SVA2)
plaatsvinden.

Vier sectoren
De arbeidsvoorbereidende en -toeleidende trajecten zijn verdeeld in vier
sectoren: Economie & Handel, Groen, Techniek en Zorg & Welzijn. In totaal
bieden we ca. 30 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. Dit vaak in samenspraak met docenten. In onze examenportal
kunt u alle trajecten met bijbehorende proeven van vaardigheid terugvinden.
Zie www.scholingvoorarbeid.nl om in te loggen in het portal.
https://examen.scholingvoorarbeid.nl/login
Op onze website vindt u een totaaloverzicht van alle SVA-programma’s.
www.scholingvoorarbeid.nl/programmas

“

KPC Groep is op onze school betrokken bij de onderwijsontwikkeling in de breedte. Brancheopleidingen zijn onderdeel
hiervan. SVA is een compleet traject en relatief snel en makkelijk te implementeren. De docent hoeft niet het wiel uit te
vinden. Er is een methode, een training, examinatoren worden
geregeld om examens af te nemen en certificaten zijn erkend.
We zijn hard bezig arbeidstoeleiding een stevigere positie te
geven in de school. Zo krijgt arbeidsoriëntatie een eerdere plek
in ons onderwijs. We willen leerlingen en ouders eerder helpen
bij het maken van keuzes. Eerst lag dat kantelmoment in leerjaar 3; dat moet nu eerder. Het voordeel van werken met een
landelijk bureau als KPC Groep is dat ze inzichten en ervaringen van andere scholen in kunnen brengen bij dit soort
vernieuwingen.
Marcel de Wit, onderwijscoördinator CVO Accent

”
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De voordelen van SVA op een rij
• SVA-trajecten zijn gebaseerd op landelijke criteria vanuit de kwalificatiedossiers uit het MBO. Hierin staan kerntaken, werkprocessen en
vakvaardigheden beschreven. Aan de hand van de trajecten is duidelijk
welke opbrengsten behaald worden.
• Onze speciale docententrainingen helpen uw docenten bij het snel
verwerken van de benodigde vakinhoudelijke vaardigheden.
• SVA biedt volledige ontzorging. Het SVA-examenbureau regelt voor u alle
organisatorische zaken rondom de examinering, waaronder het inplannen
van de examendata en de examinatoren.
• Onafhankelijke examinatoren nemen het praktijkexamen af.
• SVA biedt uw school uitgelezen kansen voor het opzetten van leerlijnen.
• SVA is eenvoudig te implementeren in uw school.
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Ondersteunende trainingen en dienstverlening
Introductietraining: snel aan de slag met SVA
U wilt aan de slag met SVA? In een speciale training krijgen docenten een
introductie over de werkwijze van SVA, de kwalificatiestructuur 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.

Docententrainingen voor vakspecifieke vaardigheden
Deze zijn bedoeld voor docenten die wel een onderwijsbevoegdheid hebben,
maar geen vakinhoudelijke opleiding hebben gevolgd voor een SVA-traject.
Bij de trainingen staan de vakspecifieke vaardigheden centraal. Ook staan
we stil bij de eindtermen en proeven van vaardigheid. De duur van een
docententraining varieert van één tot drie dagen.

Quickscan door examinator
Heeft 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?
Afhankelijk van uw vraag wordt het dagdeel vormgegeven.

Trainingen van leerlijn tot certificaat
‘Hoe stellen we een doorlopende leerlijn op?’ ‘Wat zijn onze leerlijnen en
leerroutes bij de verschillende praktijkvakken?’ ‘Hoe brengen we op een
praktische en uitvoerbare wijze onze vakspecifieke opbrengsten in beeld?’
Veel scholen willen op dit soort vragen grip krijgen. Geheel op maat verzorgen
we op uw school de training ‘Van leerlijn tot certificaat’.
Ook koppelen we de eisen van SVA aan leerlijnen en eventueel aan methodes.
Daarnaast verkennen we in de training de mogelijkheden voor differentiatie
binnen leerroutes.

Eigenaarschap van leerlingen
Het thema eigenaarschap ligt bij veel scholen op tafel. Eigenaarschap
bij (werkend) leren resulteert in meer motivatie, een betere werkhouding
en niet in de laatste plaats in een gevoel van trots. KPC Groep ondersteunt
uw school op alle vlakken bij het vergroten van het eigenaarschap van
leerlingen. Het gaat hierbij onder meer om: effectief docentgedrag,
ondersteunende feedback, betekenisvol leren, didactische strategieën,
differentiatie in de klas, coöperatieve werkvormen en kindgesprekken.
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Arbeidstoeleiding in een strategisch kader:
onderzoek en advies
Op basis van maatwerk ondersteunen we scholen bij het ontwikkelen en
implementeren van een plan van aanpak voor arbeidstoeleiding. Passend bij
de specifieke context. De uitstroommogelijkheden voor leerlingen kunnen
immers per regio verschillen. Samen met uw school bekijken we wat de
werkgevers van uw specifieke regio van leerlingen vragen en op welke manier
het onderwijs toegespitst kan worden op de behoeften en kansen in de arbeidsmarktregio. Indien nodig kunnen we maatwerktrajecten voor SVA opstellen.
Daarin nemen we mee wat dit voor de leerlijnen en leerroutes betekent en
hoe je de opbrengsten vastlegt.

“

We waren op zoek naar meer certificeringen in onze uitstroomrichtingen. We hebben goed rondgekeken en kwamen in veel
sectoren uit bij SVA. Wat ook meewoog is dat andere certificeringen vaak te hoog gegrepen zijn of dat examens te weinig
rekening houden met onze doelgroep. SVA heeft juist veel
ervaring met het praktijkonderwijs.
Joost Jacobs, onderwijskundig leider Praktijkschool
Helmond

”

“

Mij valt als docent op dat er bij SVA duidelijke doelen worden
gesteld. Je werkt toe naar een bepaald examen en die weg
daarnaartoe kun je zelf invullen. De proeven bieden hierbij veel
houvast. We hebben het afgelopen jaar, na de keuze voor SVA,
de lesstof gekoppeld aan de proeven en zien nu al dat dit
positief uitwerkt op de leeropbrengsten en de motivatie van
de leerlingen. Ze weten waarvoor ze het doen en brengen bij
bedrijven in praktijk wat ze geleerd hebben. Je ziet gewoon
hoe enthousiast ze daarvan worden.
Docent Latoya Havenaar, Praktijkschool Helmond

”
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Meer over SVA
Neem contact op met onze sectorcoördinatoren

Tom Koot
sectorcoördinator Techniek en algemeen projectleider SVA:
06 – 53818140, t.koot@kpcgroep.nl

Mandy Ankersmit
sectorcoördinator Economie & Handel, Groen en Zorg & Welzijn:
06 – 53541094, m.ankersmit@kpcgroep.nl

Algemene vragen over SVA:
085 – 2101584
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Ga voor het actuele overzicht van trainingen naar
www.scholingvoorarbeid.nl/trainingen

Scholing Voor Arbeid
sva@kpcgroep.nl
085-2101584
www.scholingvoorarbeid.nl

SVA is een onderdeel van KPC Groep
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