Voorbereiden

Tips voor de praktijkopleider

Studenten zijn beginnende

• maak de arbeids- of stageovereenkomst

vakmensen. Gelukkig kunnen

• zorg dat noodzakelijke apparatuur,

ze rekenen op uw deskundige

dergelijke op de eerste werkdag

begeleiding als praktijkopleider. De adviseur
praktijkleren van SBB helpt

instrumenten, wachtwoorden en
beschikbaar zijn

• wat de student de komende periode
verwacht en wat u van hem verwacht
• met welke vragen de student bij wie
terecht kan
• huisregels en veiligheidsregels

• informeer uw collega’s over de komst van
de nieuwe medewerker

Hoe ziet de eerste werkdag er
verder uit?

Wat bespreek ik met de student op
zijn eerste werkdag?

• zorg dat u er iets eerder bent om de

praktische tips voor het

• de arbeids- of stageovereenkomst

• geef een uitgebreide rondleiding

voorbereiden en motiveren

• het praktijkleerplan

• stel de nieuwe medewerker voor aan uw

• details over het salaris of de eventuele

u daar graag bij. Een paar

van uw student.

• nodig de student uit op uw bedrijf
• vraag naar zijn persoonlijke gegevens:

• wissel de werkzaamheden af

vergoedingen

• pak zaken die niet goed lopen direct aan

ook uren voor dokter en tandarts

• ziek- en betermeldingsprocedures
• afspraken over werkkleding,

de eventuele stagevergoeding, reiskosten
en andere vergoedingen
• informeer de student over het aantal
vakantie- of adv-dagen

dag wat hij van zijn eerste werkdag vond

begintijden en over te laat komen

bewijs, eventuele kleding- en schoenmaat
voor werkkleding

• vraag de student aan het einde van de

• werktijden: maak afspraken over

naam en adres, kopie legitimatie-

• informeer de student over het salaris of

collega’s

stagevergoeding, reiskosten en andere
• het aantal vakantie- of adv-dagen, maar

Hoe bereid ik me voor?

student te ontvangen

werkschoenen, haardracht, piercings,
enzovoorts
• afspraken over het gebruik van een
smartphone
• het doel, de inhoud en de geplande
datum van het functioneringsgesprek

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. Bezoek ook de reguliere themabijeenkomsten voor praktijkopleiders die SBB in de regio’s organiseert.
Als een dergelijke bijeenkomst in de regio plaatsvindt, ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

