
P R A K T I J K
O P L E I D E R

CONTACT
dhr. Peter Janssen 

Telefoon : 06 - 40 39 70 72
Email : janssen@obm-noord.nl

Web : www.obm-noord.nl

Met locaties in  
Groningen, Friesland & 

Drenthe

Voor het opleiden van vakmensen voor de metaalbewerkende branche en de maak- 
industrie zijn goede praktijkopleiders nodig. Leermeesters, die de praktijk als geen 
ander kennen en tevens over pedagogische en didactische vaardigheden 
beschikken.

Tijdens de cursus Praktijkopleider krijgt u informatie over het onderwijs-  
model, de wijze van beoordeling en toetsing binnen het onderwijs en u 
krijgt handvatten aangereikt om uw BBL-/BOL-leerling goed te          
coachen. Daarmee bent u in staat om uw leerling-medewerker goed 
te begeleiden.

Deze cursus valt onder de voorwaarden van de vergoeding 
vanuit uw scholingsfonds, waarmee deze cursus geheel of 
gedeeltelijk wordt vergoed.

Voor de exacte voorwaarden verwijzen we u naar de 
geldende voorwaarden van uw scholingsfonds.

WORD ERKEND PRAKTIJKOPLEIDER BINNEN UW BEDRIJF
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De cursus Praktijkopleider is bedoeld voor 
iedereen die tijdens zijn werk te maken krijgt 
met de begeleiding van werknemers in 
opleiding en (BBL- of BOL)studenten. Dit kan 
zijn vanuit uw functie van (aankomend) prak-
tijkopleider, leidinggevende of directeur.

VOORDELEN

INHOUD

Met locaties in  
Groningen, Friesland & 

Drenthe

Opzet beroepsonderwijs in Nederland 
     (VMBO, MBO,HBO)

Werken mett competentieprofielen

Motiveren en begeleiden

Het voeren van voortgangsgesprekken

Gesprekstechnieken

Kunst van het vragen stellen (LSD)

Feedback geven

Reflecteren (model Korthagen)

Afnemen van een Proeve van Bekwaamheid (PvB)

Begeleiding leerling met ADHD

DOELGROEP DUUR

Praktische en interactieve cursus

Informatie over de opbouw van het onderwijs in Nederland

Aandacht voor begeleiding en coaching

Oefenen met verschillende gesprekstechnieken

Informatie over examinering (Proeve van Bekwaamheid) studenten
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De cursus bestaat uit vier bijeenkom-
sten (dagdelen). 


