Workshops voor 		
praktijkopleiders
Als praktijkopleider speel je een belangrijke rol in de opleiding
van een nieuwe generatie vakmensen. Om jouw leerlingen
goed te begeleiden is het belangrijk dat je op de hoogte bent
van de laatste ontwikkelingen van het praktijkopleidersvak.
Daarom hebben wij een serie workshops speciaal voor
praktijkopleiders samengesteld. Je kunt je inschrijven voor
verschillende workshops die de komende maanden in
de regio plaatsvinden. Alle workshops starten om 17:00 uur
met een buffet en duren tot uiterlijk 20:30 uur.

Doe je mee?
Schrijf je in op www.oom.nl/activiteiten

We organiseren de workshops in samenwerking met het ROC van Amsterdam, ROC Regiocollege
Zaanstreek Waterland, ROC Nova College, ROC Horizon College, ROC Kop van Noord Holland,
het AOC Clusius College, S-BB, Tetrix en Installatiewerk Noord Holland.
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TETRIX, DEN HELDER

De rol van de praktijkopleider
Veel nieuwe praktijkopleiders weten niet exact wat er van hen wordt
verwacht in de contacten met de school van de leerling. Met wie moeten
ze contact onderhouden, S-BB, het ROC, een praktijkinstelling, en
wat is hun rol? T
 ijdens deze workshop geven wij je inzicht in de rol van
de praktijkopleider en zijn plaats in het geheel.
INSTALLATIEWERK NOORD-HOLLAND, HEERHUGOWAARD

Coachen en motiveren
Krijg meer inzicht in de belevingswereld, drijfveren en behoeftes van de
jonge werknemer. Hoe ga jij jonge vaklieden anders begeleiden als je
weet waarom jongeren bijvoorbeeld zoveel bezig zijn met hun smartphone
of waarom ze anders kijken naar de grenzen tussen werk- en privétijd?
Tijdens deze workshop krijg je handvatten hoe je hier als praktijkopleider
mee om kunt gaan.
MEYN, OOSTZAAN

De inhoud van de opleiding
Wat is een kwalificatiedossier en wat zijn keuzedelen, profieldelen en
basisdelen? Misschien weet je het antwoord al. Maar wist je ook dat er
veel verandert? En nog belangrijker: weet je wat het voor jou betekent
tijdens het begeleiden van een leerling? Laat je tijdens deze workshop
bijpraten door een docent van het ROC Regio College.
ROC NOVA COLLEGE, BEVERWIJK

De didactiek van opleiden
Het begeleiden van leerlingen gaat meestal zonder grote problemen.
Soms heb je echter leerlingen die minder goed naar je luisteren, niet lijken
te leren en zich maar niet aan de regels en cultuur van het bedrijf willen
binden. En dan blijkt: praktijkopleider zijn is echt een vak! In deze workshop
laten docenten van het ROC je kennis maken met leerprocessen,
coachende vaardigheden en technieken van dit vak. Hoe leert de leerling
nu het beste en hoe houd je hem of haar gemotiveerd?
ROC VAN AMSTERDAM, LOCATIE WESTPOORT

Beoordelen en examineren
Je hebt de leerling zover gekregen. Hij is bij de eindstreep. Dan heb je
als praktijkopleider ook een taak in de examinering en de beoordeling
van de leerling. Het ROC van Amsterdam legt in deze workshop uit
hoe je een beoordeling aanpakt.
AOC CLUSIUS COLLEGE, HOORN

Door jullie te bepalen...
Spannend, wij vragen alle deelnemers aan de workshops waar hun
interesses liggen en vullen op basis daarvan de laatste workshop in.

