PRAKTIJKOPLEIDER SCHEEPVAART
Aanwas van professionele medewerkers is essentieel voor de toekomstbestendigheid van elke
organisatie. Zeker in een periode die wordt gekenmerkt door een tekort aan goed opgeleid personeel
op de arbeidsmarkt is het onder andere belangrijk om nieuwe medewerkers aan uw organisatie te binden
door te investeren in hun ontwikkeling.
Emprove biedt daarom samen met binnenvaart-branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer de
training ‘Praktijkopleider Scheepvaart’ aan. Een laagdrempelige training die u of één van uw
medewerkers opleidt tot Praktijkopleider. De training stelt u in staat om alle basisbeginselen van het
begeleiden van een leerling onder de knie te krijgen.
Tijdens de 1-daagse training krijgen de (toekomstige) praktijkopleiders handvatten aangereikt om
constructief leiding te geven aan leerlingen, te motiveren en om effectief met elkaar te communiceren.
Daarnaast wordt er bijvoorbeeld ingegaan op de rol van de praktijkopleider in het contact met de
scholen. Deze elementen worden onder andere getraind door middel van rollenspellen die zijn
toegespitst op herkenbare voorbeelden uit de praktijk.
PROGRAMMA

TRAININGSDATA

De lesdag bestaat uit verschillende onderdelen.
De opbouw van de dag volgt het typische verloop
van een leerperiode en vindt aansluiting met de
competenties, zoals die door het SBB worden
omschreven.

• Maandag 23 april 2018, Kantoor Koninklijke
BLN-Schuttevaer in Zwijndrecht
• Maandag 7 mei 2018, Harlingen
• Nader te bepalen datum, omgeving
Zwijndrecht, Dordrecht

• Wat betekent het om praktijkopleider te
worden of te zijn?
• Contact met de school, ingaan op
lesmaterialen zoals het praktijktakenboek.
• Het gereedschap van de praktijkopleider
Luisteren, samenvatten, doorvragen, motiveren,
stimuleren, afspraken maken, grenzen stellen.
• Opbouw van de leerperiode
Verwelkomen van de leerling, afspraken maken,
praktijktakenboek.
• Gedurende de leerperiode
Feedback geven, beoordelen, begeleiden.
• Afsluiting van de leerperiode
Beoordeling, eindgesprek, toekomstperspectief.

TRAINING
• Duur training: 1 dag
• Inclusief lunch
• Prijs: €325,- (excl. BTW). Voor Koninklijke
BLN-Schuttevaer leden €275,- (excl. BTW).
AANMELDEN
Voor aanmelden of meer informatie kunt u
contact opnemen met Maurits van der Linde via:
• Telefoonnummer +31 010 – 297 3939
• E-mail mvdlinde@emprove.nl

