begeleiden en beoordelen van
stagiaires en (bbl-)leerlingen
workshop voor praktijkopleiders
Een nieuwe stagiaire of leerling
Er komt een nieuwe stagiaire of leerling in uw bedrijf, of zelfs een aantal tegelijk. Hoe pakt u dat
aan? Een goed begin is het halve werk en u bent natuurlijk verplicht om instructies te geven op het
gebied van veilig en gezond werken. Zeker voor stagiaires en leerlingen die het praktijkdeel van hun
opleiding in uw bedrijf doorlopen is het van belang om een goed leerklimaat te bieden en tijd vrij te
maken voor leren en ontwikkelen. BK6 heeft een workshop ontwikkeld waarbij praktijkopleiders
kennismaken met de beginselen van leren op de werkplek, begeleiden en beoordelen. Niet in een
grote groep ergens ver weg, maar op het bedrijf, toegespitst op de stagiaires, leerlingen en
opleidingen waar de praktijkopleiders mee te maken hebben. Maatwerk dus.

Inhoud
➢ Kennismaken met nieuwe stagiaires en/of leerlingen
➢ Stageplan of BPV-map, opdrachten en leerdoelen
➢ Niveaus en onderwijssysteem
➢ Leren op de werkplek
➢ Instrueren
➢ Observeren
➢ Feedback geven
➢ Sociale en emotionele aspecten
➢ Beoordelen
➢ Vastleggen van gegevens

Er is in de workshop volop ruimte voor eigen inbreng en vragen van de deelnemers. De workshop
duurt circa vier uur, eventueel verdeeld over twee of meer momenten en vormt een mooie basis om
aan de slag te gaan met het opleiden van stagiaires en leerlingen. Is er behoefte aan het trainen van
gespreksvaardigheden, dan is het mogelijk om dat met de professionele acteur van BK6 te oefenen.
Ook kan BK6 zorgen voor het opzetten van een introductieprogramma in uw bedrijf. Dat helpt elke
nieuwe medewerker en uw bedrijf om veilig, gezond en doelmatig te werken.

Aanmelding, kosten en subsidies
De workshop is gebaseerd op contactmomenten en niet op het aantal deelnemers. Dus ook een
enkele praktijkopleider kan op weg worden geholpen met zijn of haar taak om stagiaires en leerlingen
te gaan begeleiden. Er zijn ook (kosteloze of gesubsidieerde) trainingen voor praktijkopleiders
verspreid over het land, georganiseerd door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB), opleidingsinstituten en brancheorganisaties. Voor nadere informatie, kosten,
subsidiemogelijkheden en aanmelding van deelnemers kunt u contact opnemen met BK6 via:
Telefoon
E-mail
Post
Internet

06-10179616
info@BK6.nl
Postbus 88 9800 AB ZUIDHORN
www.BK6.nl

BK6 – workshop voor praktijkopleiders

