Deelnemersmateriaal workshop
Succesvol starten

Mijn student en ik weten wat ons te doen
staat
Je leert je student beter kennen bij de kennismaking. Als praktijkopleider (werkbegeleider) begeleid jij
de student. Als je een student begeleidt, is het belangrijk dat je contact maakt met en in verbinding
komt met je student. In een eerste gesprek kun je samen verwachtingen uitspreken en goede
afspraken maken. Dat doe je door nieuwsgierig te zijn naar je student, vragen te stellen en actief te
luisteren, zonder oordelen en aannames. Je student voelt zich welkom, in het team, op de afdeling en
in het bedrijf. Jullie weten allebei waar je aan toe bent. Gun je student en jezelf een goede tijd.

Achtergrondinformatie – verbinding maken met je
student – contact maken
Stel vragen
Stel niet meteen vragen over de inhoud van de stage,
maar neem de tijd om elkaar wat beter te leren kennen.
Wees nieuwsgierig naar je student. Stel korte open
vragen. Wat & hoe vragen lenen zich goed voor een
kennismakingsgesprek, ook bij stillere studenten.
Luister actief - vraag door en vat samen
Actief luisteren doe je door je echt op je student te
richten, echt te horen wat de student zegt en te letten op
de lichaamstaal van je student. Je laat je student merken
dat je hoort wat die zegt door af en toe door te vragen
en samen te vatten wat die vertelt. Zonder oordelen en
aannames. Zo krijgt je student het gevoel dat je oprecht
geïnteresseerd bent. Blijf bij de les, focus je op je student
en laat je niet afleiden door wat er om je heen gebeurt
of door de volgende activiteit in je agenda.

Praktijkopleider:
”Volgende week start een
student die ik een half jaar
begeleid. Ik vind het uitdagend
maar ook leuk om er voor te
zorgen dat we een goede start
hebben en dat mijn student
kan doen wat die wil doen.”

Wat kan
je al?
Wanneer
begin je?

Ik weet nog
niet zoveel...

Eh....

Werkend principe
Een kennismakingsgesprek: wat werkt niet zo
goed en wat wel?
Wat werkt niet:
• Geen verbinding maken met je stagiair en
direct naar de inhoud vragen: wanneer
moet je beginnen, wat kan je allemaal al?
• Je student denkt: “Eh... oké, ik vertel maar
gewoon wat, al weet ik eigenlijk niet zo
goed wat ik moet vertellen.”
• Je student voelt zich niet welkom.

Praktijkopleider
Student
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Nieuwsgierig
Leuk dat je er
bent! Ik ben...

Hoi! Ik ben...

Dit kan leuk
worden...

Student
Praktijkopleider

Wat werkt wel:
Jezelf en het bedrijf voorstellen aan je
stagiair en verbinding maken door te
vragen: ”Ik ben ook nieuwsgierig naar jou, wil
je wat over jezelf vertellen?”
• Stel je student op zijn/haar gemak en
luister actief.
• Vraag je student wat die wil drinken, stelt
wat eenvoudige vragen en hum of knik
bij het luisteren.
• Je student durft echt wat over zichzelf te
vertellen.
• Je student voelt zich welkom.

En nog even dit
Bovenstaande informatie klinkt eenvoudig en vanzelf
sprekend, dat is het soms wel en soms ook niet.
Ontdek jezelf als praktijkopleider, doe het op jouw
manier, met inzet van jouw talenten en inzichten.
Deel je ervaringen met andere praktijkopleiders en
collega’s in je bedrijf, maak gebruik van de tips en het
oefenmateriaal op de website van SBB en stel je vragen.
Neem je tijd voor de kennismakingsgesprekken, bereid
je er op voor en zorg samen met je collega’s voor een
goed introductieprogramma.
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Meer trainingen en hulpmiddelen:
SBB ondersteunt praktijkopleiders bij het
begeleiden van studenten met handige trainingen
en hulpmiddelen. Ontdek ons uitgebreide aanbod
via Alles voor praktijkopleiders op s-bb.nl of neem
contact op met jouw adviseur praktijkleren.

