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W
 erk maken van werkplekbegeleiden

Tweedaagse cursus

Ontwikkel uw begeleidingsskills met de cursus Werkplekbegeleider
Als werkplekbegeleider speelt u een belangrijk rol bij het opleiden van nieuwe vakmensen voor de technische
installatiebranche. U instrueert en coacht uw leerlingen bij het uitvoeren van praktische opdrachten en stuurt
hen bij om tot het beste resultaat te komen. De cursus Werkplekbegeleider helpt u bij het versterken van deze
belangrijke rol.
Werkplekbegeleiden is een veelzijdig vak. U begeleidt uw leerlingen bij

l

het maken van praktische opdrachten op de werkvloer en beoordeelt hen

Inzicht en vaardigheid in het op elkaar kunnen afstemmen van theorie en
praktijk

op de kwaliteit van de uitvoering. Dit vraagt niet alleen om vakinhoudelijke

l

Inzicht en vaardigheid in uw persoonlijke begeleidingsstijl

kennis, maar ook om goede communicatie en een sterk inlevingsvermogen.

l

Het certificaat Werkplekbegeleider (met dit certificaat is het mogelijk om

In de tweedaagse cursus Werkplekbegeleider gaat u actief aan de slag

door te groeien naar de rol van praktijkopleider)

met de theorie en de praktijk van het werkplekbegeleiden. De cursus
biedt u hierbij niet alleen inzicht in de eisen die het beroepsonderwijs aan

VOOR WIE?

het werkplekbegeleidersvak stelt, maar ook in uw persoonlijke stijl van

De cursus is bedoeld voor vakmensen die binnen hun bedrijf verantwoorde

begeleiden.

lijk zijn voor het coachen van leerlingen bij het uitvoeren van praktische
opdrachten op de werkvloer. U heeft affiniteit met communiceren en
begeleiden en wilt u hierin verder ontwikkelen.

LEERDOELEN
l

Hoe kan ik mijn leerlingen het beste coachen en instrueren?

l

Hoe draag ik zowel de vakinhoud als het vakenthousiasme op mijn

De tweedaagse cursus Werkplekbegeleider bestaat uit een combinatie

leerlingen over?

van theoretische zelfstudie en twee oefendagen waarop u de theorie

l

Hoe begeleid ik de uitvoering van opdrachten naar het beste resultaat?

in een veilige omgeving in de praktijk brengt. Indien uw bedrijf is

l

Hoe ontwikkel ik mijzelf tot een vertrouwd aanspreekpunt op de

aangesloten bij OTIB kunt u – na goedkeuring door OTIB – kosteloos

werkvloer?

aan de cursus deelnemen. U kunt de cursus ook incompany volgen.

l

Hoe maximaliseer ik de inzetbaarheid van mijn leerlingen in het bedrijf?
Kijk voor meer informatie over de cursus, de cursusdata en uw

WAT KUNT U VERWACHTEN?
l

l

aanmeldingsmogelijkheden op www.otib.nl/#otib_producten|/

Inzicht in verschillende methoden waarmee u uw leerlingen optimaal

otib_producten/categorie/scholing/

kunt coachen

werkplekbegeleider.aspx

Het ontwikkelen van competenties om het leervermogen van uw
leerlingen te versterken
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Voor meer informatie over deze cursus gaat u naar onze website:

www.otib.nl

In OTIB zijn
vertegenwoordigd:

www.otib.nl

