
Entree-leerlingen vinden makkelijker de ingang  
naar onderwijs via ‘airoc’ 

Het is niet de makkelijkste doelgroep: de  leerlingen 
die zogenaamde Entree-opleidingen  volgen op MBO-
niveau. Het zijn jongeren die om  allerlei redenen 
zijn gestopt met hun vooropleiding. De Entree-
opleiding biedt ze alsnog  een mogelijkheid 
op meer kansen en  mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt. Dan helpt het  wel 
als je ze alle lesmateriaal en acties/
reacties  met/van docenten, 
stagebedrijf en  medeleerlingen 
kunt aanbieden via een app. 
Dat  heeft ‘airoc’ als app op 
de smartphone voor  elkaar 
gekregen bij Noorderpoort.



Peter Zwarter is een enthousiast voorstander 
van de  Entree-opleidingen: ‘Deze opleiding 
bereidt de  leerlingen voor op allerlei functies 
op de arbeidsmarkt. De studenten krijgen 
praktijkgericht onderwijs op school en in de 
beroepspraktijk. Zij krijgen daarbij intensieve 
(individuele) coaching en loopbaanbege-
leiding. Hierdoor boeken studenten meer 
resultaten in hun opleidingen en krijgen ze 
alsnog de gelegenheid hun diploma te halen. En 
dat is toch wat we uiteindelijk willen bereiken: 
meer kansen voor jongeren die nu nog zonder 
diploma zitten.’ 

Makkelijk maken  

Niettemin is het belangrijk dat het ook voor 
deze doelgroep zo makkelijk mogelijk wordt 
gemaakt om  de opleiding te volgen en met 
succes af te ronden.  Zwarter: ‘Daarom 
zochten we naar middelen die  bereikbaar, 
betaalbaar, toegankelijk en aansprekend  voor 
de doelgroep zijn. Een laptop past niet in die  
visie, een smartphone wel, want die hebben 
ze echt  allemaal. airoc past daarin vervolgens 
weer perfect. In een online-omgeving worden 
leerlingen zelf, maar ook de docenten en 
praktijkbegeleiders (bij de stagebedrijven) op 
de hoogte gehouden van voortgang. Alles is 
digitaal bereikbaar voor wie het moet kunnen 
bereiken.’ 
En met dat laatste bedoelt Zwarter dat niet alles 
voor iedereen bereikbaar is, maar wel de juiste 
informatie voor wie die informatie nodig heeft. 
‘De docent, de leerling en de praktijkbegeleider 
zien alle drie een vergelijkbare omgeving 
binnen airoc, maar met  andere informatie: om 
het simpel te stellen, er is  informatie voor de 
school, de werkgever en de leerling. Onderling 
kan worden gecommuniceerd en informatie 
worden gedeeld, bijvoorbeeld tussen de 
docent en de stagebegeleider of tussen de 
docent en de leerling, maar niet zomaar en met 
iedereen. Ideaal en helemaal van deze tijd. 

‘Geen papieren rompslomp. Dit  
bevordert een succesvolle stage 
en dat bepaalt straks hun kansen 
in de maatschappij.’  

 
De leerlingen lopen er – letterlijk – mee weg. 
Het is  absoluut het juiste middel voor deze 
doelgroep én dit  type onderwijs.’ 

Minder werk voor stagebegeleiders  

Eén van de grote voordelen van airoc is het 
feit dat  alle informatie rondom de leerling en 
de stageplek  ook in de app kunnen worden 
opgenomen. Het feit  dat de app op je 
smartphone staat/bereikbaar is,  maakt het heel 
toegankelijk, ook om even te onder tekenen, 
of iets aan te vullen. ‘Dat scheelt bijvoorbeeld 
ons als stagebegeleider veel tijd en moeite’, 
aldus de stagebegeleiders Marianne Staal en  
Marianka Sturing van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG). Zij begeleiden 
stagiaires binnen Banqueting bij UMCG, onder 
meer met opdrachten voor catering. Sturing: 
‘Dat zijn heel variërende opdrachten op allerlei 
plekken in het bedrijf, uiteenlopend van enkele 
mensen die broodjes en wat drankjes willen tot 
complete buffetaankleding voor 400 mensen. 
We hebben ook te maken met wisselende 
plekken binnen het UMCG waar de leerlingen 
terecht komen. Dan is het een groot voordeel 
wanneer ze altijd alles wat ze nodig hebben bij 
zich hebben: op hun smartphone.  
Nooit meer iets ‘vergeten’... Als er tussen de  
werkzaamheden door wat langere pauzes zijn, 
en dat  komt voor in onze business, dan kunnen 
ze direct  verder werken aan hun stageverslag of 
-opdrachten.  Aan de hand van het toevoegen 
van filmpjes,  gesprekjes/interviewtjes of foto’s 
kunnen ze heel snel  hun werk aanschouwelijk 
maken.’ 

Marianka Sturing, praktijkbegeleider bij UMCG, met leerling 

Stephan Dijkstra. 

airoc: Rust en ruimte  

Marianne Staal: ‘Ook heel praktische zaken 
als een POK (praktijkovereenkomst) worden in 
airoc opgenomen. Je wilt niet weten hoe lang 
dat soort zaken in de praktijk duurt, omdat dan 
de een en dan de ander weer geen tijd heeft 
of de overeenkomst niet bij zich heeft. Nu 
kunnen de leerlingen de POK op hun app laten 



zien en laten ‘signeren’, want binnen airoc kun 
je documenten veilig digitaal ondertekenen. 
Vervolgens kan die belangrijke informatie 
worden geüpload naar bijvoorbeeld een CRM-
systeem.’ 

Marianne Staal, praktijkbegeleider bij UMCG

UMCG heeft veel van deze specifieke 
doelgroep leerlingen rondlopen. Schuring: 
‘Binnen het UMCG is  gewoon veel passend 
werk voor die leerlingen: veel  variatie, heel 
praktisch ingestoken, binnen verschillende 
segmenten van ons bedrijf en heel pragmatisch. 
Toen Noorderpoort ons vroeg mee te  werken 
hebben we direct ingestemd. Zeker toen bleek  
dat met deze AIROC voor de stagebegeleiders 
de  hoeveelheid werk rondom de begeleiding 
heel  beperkt is geworden. Alles staat in de app 
en kunnen  we – eventueel met de leerling – 
snel afhandelen. Dit  werkt echt veel beter dan 
een papieren stagemap,  zoals we dat al die 
jaren gewend waren. Begeleiding van leerlingen 
is niet ons dagelijks werk, maar als het dan op 
deze manier zo makkelijk gemaakt wordt met 
betrekking tot de ’formaliteiten’, dan wordt 
het ook voor ons als werkgever aantrekkelijker 
gemaakt. airoc geeft rust en ruimte,  zowel voor 
ons als de leerling.’  

Het Nieuwe Gilde  

Stagecoördinator vanuit Noorderpoort, Hans 
Laan, vult aan: ‘De opzet van de opleiding en 
de begeleiding van deze Entree-leerlingen is 
ingestoken volgens Het Nieuwe Gilde systeem: 
leren in de praktijk, theorie en  praktijk op de 
werkvloer, extra begeleiding van de docent, 
vaste contactpersonen en veel contact. 
Die kunnen we ontzorgen via airoc, in dit 
geval, bereikbaar voor de werkgever, met als 

belangrijkste doel om binnen 1 jaar de leerlingen 
hun diploma te laten halen. Dan kunnen ze 
daarna weer verder in de maatschappij. Ik ben 
erg blij met airoc. Juist omdat  het iets is op 
de smartphone van de studenten is het  voor 
die anders moeilijk te motiveren doelgroep 
direct bereikbaar en toegankelijk. Op die 
manier kunnen ze hun stage met veel grotere 
efficiency doorlopen, inclusief alle informatie 
die ze over en weer van de stagebegeleider 
of van mij moeten verwerken. Geen papieren 
rompslomp. Dit bevordert een succesvolle 
stage en dat bepaalt straks hun kansen in de 
maatschappij.’ 

Onderscheidende voordelen  

airoc heeft volgens Laan een aantal belangrijke 
onderscheidende onderdelen. Het onderscheid 
tussen werkgever- leerlingen en docent  en wie 
wat waarin kan en mag doen, is heel helder  
onderverdeeld. Er is een airoc app en er is een  
airoc+ app. Het eerste is voor de leerlingen 
en docenten. Daarin staan hun opdrachten, 
vragen, etc.  Dat dat allemaal in een app zit, 
maakt tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk 
en heel bereikbaar, ook voor deze doelgroep. 
In deze omgeving kan de  stagebegeleider 
vanuit school de leerlingen ook  bijsturen en 
coachen. In de andere app, airoc+,  kunnen 
de stagebegeleiders vanuit de werkgever hun  
informatie kwijt, zoals beoordelingen, etc. Die  
omgeving wordt wekelijks vernieuwd, zodat de  
betrokkenen altijd direct op de hoogte zijn van 
de  vorderingen. 
In het andere, het derde deel, het MBO 
platform, kunnen docenten hun opdrachten 
verwerken, nieuwe opdrachten aanmaken en 
die simpel delen met de leerlingen via de airoc 
app. Via het dashboard in airoc is het mogelijk 
voor bijvoorbeeld de begeleider vanuit school 
allerlei waardevolle gegevens te halen uit de 
verschillende stageplekken en voortgang van 
de leerlingen.  Daardoor kun je de leerlingen 
heel persoonlijk bijsturen. De leerling wordt 
als het ware op de voet gevolgd, maar wel met 
inachtneming van hun privacy, met betrouwbare 
afscherming tegen onbevoegden. 

‘Het werkt allemaal zo  mooi en 
eenvoudig!’  



Peter Zwarter, directeur Noorderpoort

Plezier terug in school  

Grote voordelen van het gebruik van airoc 
voor de Entree-leerlingen zijn volgens Laan 
de veel grotere betrokkenheid van leerlingen 
en stagebegeleiders. ‘Door het directe 
contact via de smartphone staan leerlingen 
en stagebegeleiders heel dicht bij elkaar. 
Voor de leerlingen sluit het platform perfect 
aan op hun belevingswereld. En last but not 
least, het platform is flexibel, schaalbaar, 
24/7 beschikbaar en er kan snel bijgeschakeld 
worden. Zonder allerlei ingewikkelde ‘harde’ 
integraties met achterliggende back-
officesystemen. Doordat er veel minder fysieke 
informatie over en weer gaat, is er meer tijd 
over voor de daadwerkelijke begeleiding van  
de leerlingen. Daar hebben ze meer baat bij. 
En vergeet vooral niet: het is gewoon leuk! 
Leerlingen doen dit met plezier en daarmee heb 
je ze al meteen in de goede richting geholpen. 
Wie plezier heeft in zijn opleiding, zal er niet 
snel mee ophouden... Dankzij airoc zitten we 
nu in die opgaande lijn, met een  doelgroep 
die voorheen echt niet zo warm liep om  naar 
school te gaan.’ 
  
  

‘Door het directe contact via  de 
smartphone staan  
leerlingen en  
stagebegeleiders heel  dicht bij 
elkaar’ 

Voor directeur Peter Zwarter is deze airoc 
toepassing weer een zorg minder: ‘Er is weinig 
budget in het onderwijs en je wilt maximale 
ondersteuning. Aangezien de leerlingen zelf 
die smartphone wel hebben, is het voor 
ons een veel effectievere en goedkopere 
oplossing dan bijvoorbeeld laptops met allerlei 
moeilijke applicaties die weer moeten worden 
ondersteund. Dit kunnen we heel makkelijk zelf 
onderhouden. airoc brengt alle betrokkenen 
dichter  bij elkaar, zonder dat ze daarvoor 
fysiek bij elkaar  hoeven te komen. Dat is waar 
aanschouwelijk onderwijs over zou moeten 
gaan.’ 

‘airoc’ scheelt alle betrokkenen 
veel tijd en moeite en het heeft 
bewezen effectief en efficiënt te 
zijn, zowel voor de docenten als 
de leerlingen’

Entree-opleiding in het mbo  

De Entree-opleiding is er voor  praktisch 
ingestelde jongeren die  nog zonder een 
diploma van een  
vooropleiding zijn afgekomen.  Deze 
Entree-opleiding bereidt  jongeren voor 
op de arbeidsmarkt. Of op  doorstroming 
naar een mbo-2- opleiding. Met de 
entree-opleiding  kunnen leerlingen de 
belangrijkste vaardigheden ontwikkelen 
die zij  nodig hebben voor een baan.  De 
opleiding duurt 1 jaar.


