De SBB Werkverkenner is er voor de docent, begeleider of coach van de kandidaat om nieuwe wegen
te zoeken naar werk. De link naar de SBB Werkverkenner is:
www.beroepeninbeeld.nl/werkverkenner
De Boris Werkverkenner behoort, net als het Boris Praktijkloket, tot de dienstverlening van de
samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven.
Eigenschappen van de SBB Werkverkenner:
De SBB Werkverkenner is openbaar en dat betekent dat geen gegevens worden opgeslagen. Dat
kan alleen op de eigen pc.
* De SBB Werkverkenner werkt met 7 kenmerken waarmee een leerling op een schaal van 0 tm5
wordt getypeerd.
* Na invoer van de 7 kenmerken van de leerling kan geselecteerd worden in de database van
ruim 435 werkprocessen(van 57 crebo's) die in het Boris Praktijkloket het meest gebruikt zijn.
* Achter elk werkproces uit de lijst zit informatie over de omschrijving van het werkproces, het
gewenste resultaat en houding en gedrag en andere informatie uit het kwalificatiedossier.
*Als een werkproces gekozen is, dan wordt geschakeld naar Stagemarkt.nl om de bijbehorende
erkende leerbedrijven te vinden. Het betreffende crebonummer staat al ingevuld.
Wat biedt de Werkverkenner de kandidaat?
-In de volgende fase van de SBB Werkverkenner(medio november) is voor de kandidaat een
vragenlijst te gebruiken met 42 eenvoudige
vragen die een score geeft op de 7 kenmerken.
-Deze score kan worden ge-ëmaild naar de begeleider, kan worden geprint en worden
opgeslagen op de eigen pc.
-De docent/begeleider kan met deze gegevens de Werkverkenner direct werkprocessen laten
selecteren of de scores van de leerling eerst aanpassen.
-De leerling krijgt een kort verslag van de score met ideeën voor beroepen en kan ter oriëntatie
naar bijbehorende beroepenfilmpjes in Beroepen in Beeld.
Verkorte handleiding
1. Profiel van de leerling samenstellen dat doe je op de 7 kenmerken van een kandidaat. Het is
een instrument voor de docent, stagebegeleider, stagecoördinator of coach.
2. Je kan de ingevulde score eventueel afdrukken
3. Met de button Toepassen worden de werkprocessen geselecteerd in volgorde van
matchbaarheid. Totaal 435 werkprocessen (nivo 1 en 2)
4. Alle sectoren staan standaard aangevinkt. Je kan enkele ook uitzetten als je die tevoren wilt
uitsluiten
5. Je kan van werkprocesniveau schakelen naar kerntaak en beroep(crebo).
6. Per werkproces is nadere informatie te bekijken: omschrijving werkproces, gewenste
resultaat en houding en gedragen typering beroepsgroep, context en complexiteit
7. Ga dan naar Toon leerbedrijven. Nu wordt geschakeld naar www.stagemarkt.nl waar je
plaats en afstand kunt aangeven.

