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Leerklimaat
Niveau
Leerdoelen

Juiste
hoeveelheid

Erkende leerbedrijven werken

Omgeving
Fysiek
Sociaal

Juiste
moment

Vakinhoudelijke begeleiding

samen met SBB aan de beste
praktijkopleiding voor

Persoonlijke begeleiding

Werkzaamheden

Veiligheid

studenten, met uitzicht op
een baan bij het leerbedrijf of
andere organisatie. Hierdoor

Theorie

Leerdoelen

beschikken bedrijven nu

hebben. Met 8 aandachtsgebieden kan het leerbedrijf
groeien naar een excellent
leerbedrijf.

Advies
Producten
Diensten

Organisatie leerproces

en in de toekomst over de
vakmensen die ze nodig

Praktijk

Leermogelijkheden

Samenwerking met SBB

Samenwerking met school

Studentwaardering
s-bb.nl/kwaliteit
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• Planning van de werkzaamheden
afstemmen op de leerdoelen.
• Genoeg mogelijkheden bieden aan uw
praktijkopleider om de student te
kunnen begeleiden.

• SBB kan uw mening goed gebruiken bij
het uitvoeren en ontwikkelen van
bestaande en nieuwe dienstverlening.
• U kunt ook van veel waarde zijn binnen
uw sector en regio in diverse platforms,
of samenwerkingsinitiatieven.

Veiligheid
Werkzaamheden
• Takenpakket van de student laten
aansluiten bij zijn ontwikkeling.
• Verdiepende en verbredende werkzaamheden aanbieden.
• Samenwerken met andere bedrijven

• Uw student informeren over veiligheid
in uw bedrijf.
• Voldoende beschermingsmiddelen en
een veilige situatie bieden.
• De student stimuleren om hier alert op
te zijn en actief te melden.

om ontwikkelmogelijkheden aan te
blijven bieden.

takenpakket aanpassen.
• De praktijkopleider de mogelijkheid

de taken aanpassen.
• Samen met school bespreekt u de

• Vaststellen wat de leermogelijkheden

aangaan met uw adviseur praktijkleren

• Afstemmen van de instructies en

voldoende ontwikkelt en evt.

• Indien mogelijk kunt u het leerproces en

bpv monitor kunt u ook een gesprek

daarbij de juiste student gaat werven en

• Periodiek toetsen of de student zich

het eind van de periode evalueren.

evaluatie. N.a.v. de rapportage van de

binnen uw leerbedrijf zijn en hoe u

ontwikkeling van een student.

• De stage of leerbaan tussentijds en aan

Organisatie leerproces

Vakinhoudelijk begeleiden
begeleiding op de mogelijkheden en

Studentwaardering

selecteren.

over mogelijke kwaliteitsslagen.

Samenwerking met school

• Bij aanvang goede afspraken maken over

• Met school kunt u goede afspraken

wat u van de student verwacht en wat

maken rondom de begeleiding van

deze van het bedrijf kan verwachten.

studenten. Bij vragen of problemen

• Regelmatig inplannen van begeleidingsgesprekken zoals voortgangs- en

kunt u ook hier terecht.
• De school kan uw ervaring goed

geven ook zichzelf te blijven

beoordelingsgesprekken en het geven en

gebruiken tijdens gastlessen,

ontwikkelen op het vakgebied.

ontvangen van feedback.

opendagen, bedrijfs-bezoeken, in
adviescommissies etc.

Persoonlijke begeleiding

Samenwerking met SBB

• Gestructureerd begeleidings- en

• U kunt uw gegevens en leerplaatsen

voortgangsgesprekken voeren.

onderhouden via MijnSBB.

• U kunt uw kennis en ervaring inzetten
voor de inhoud van het onderwijs en het
actualiseren van de examinering.

Meer informatie: Neem contact op met uw adviseur praktijkleren of bel de Servicedesk: 088 - 338 00 00.
Meer informatie vindt u ook op s-bb.nl

