Leaflet

Ontwikkeling voor praktijkopleiders

s-bb.nl

Om u te ondersteunen bij de

leert u bijv. meer over ‘het bieden van

Workshops

praktijkbegeleiding biedt SBB

gelijke kansen in het mbo’ en ‘de stagiair

Speciaal voor beginnende

scholingsmogelijkheden aan.

van nu’. U kunt de webinars kosteloos

praktijkopleiders organiseert SBB

terugkijken vanaf uw computer, tablet of

workshops. Met deze workshops leert u

Met de online en offline

smartphone.

meer over kennismaken en motiveren,

instrumenten beschikt u over

Stagecoach

begeleidingsgesprekken voeren en

kennis en vaardigheden die

Met SBB Stagecoach ontvangt u steeds op

ontwikkelingsgericht beoordelen. U kiest

het juiste moment een e-mail met

zelf of u alle drie de workshops of een

praktische informatie, die aansluit op de

enkele wilt volgen. De workshops zijn

begeleiden van studenten in

fase waarin uw student zich bevindt.

kosteloos en duren een dagdeel. Zijn er

de beroepspraktijk.

Denk bijvoorbeeld aan tips voor het

meerdere beginnende praktijkopleiders in

voortgangsgesprek of handvatten voor de

uw bedrijf? Voor groepen van twaalf tot

evaluatie.

zestien deelnemers faciliteert SBB ook

nodig zijn voor het

instructie en feedback geven of

incompany workshops.

E-learning

Kwaliteitsgesprek

Om in uw eigen tempo meer te leren over

Tijdens een kwaliteitsgesprek bespreekt u

Kennisbank met hulpmiddelen

het begeleiden van mbo-studenten, heeft

met uw adviseur praktijkleren hoe het

Met de Kennisbank bent u altijd voorzien

SBB verschillende e-learnings ontwikkeld.

leerbedrijf zich verder kan ontwikkelen. U

van de meest actuele informatie.

De e-learnings gaan over het begeleiden

krijgt bijvoorbeeld gericht advies over de

Leerbedrijven hebben 24 uur per dag

van mbo-studenten. uitvoering en de

vakinhoudelijke en persoonlijke

inzage in de beschikbaar gestelde

beoordeling.

begeleiding, veiligheid, werkzaamheden

documenten.

en de organisatie van het leerproces.

Webinars
SBB maakte een aantal webinars o.a. in
samenwerking met het College voor de
Rechten van de Mens. Met de webinars

Meer informatie: Ga naar s-bb.nl/scholing om de verschillende hulpmiddelen te bekijken. En neem contact op met uw
adviseur praktijkleren als u wilt weten hoe u zich verder kunt ontwikkelen als praktijkopleider.

