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Training Praktijkbegeleider 
 
 

 

 

 

 

Doel 
 
Als praktijkbegeleider hou je je bezig met het 
begeleiden van leerprocessen en coachen van 
lerende medewerkers. Binnen organisaties is 
continu sprake van instroom van stagiaires en 
nieuwe medewerkers én van doorstroom van 
collega’s naar nieuwe functies. 
Zonder dat je je er misschien altijd bewust van bent 
zijn de mensen in jouw organisatie aan het leren. En 
binnen een lerende organisatie is de 
praktijkcomponent van doorslaggevend belang. 
Met name in de procesindustrie zijn goede 
praktijkopleiders daarom onmisbaar!   
 
Doelgroep 
 
Vind jij het leuk om te coachen en kennis door te 
geven? En als ervaren vakman bij te ragen aan de 
professionele opleiding van (nieuw) talent binnen 
jouw organisatie? Wil je de benodigde skills 
hiervoor verwerven en deze efficiënt en 
gestructureerd in kunnen zetten? Dan sluit deze 
training aan op jouw behoefte.  
 
Inhoud 
 

De inhoud van de bijeenkomsten is als volgt: 
 
• Dag 1: Opleiden en organiseren 
 

▪ Onderwijs anno 2017 
▪ De PDCA als fundament bij het organiseren 

van het  onderwijs voor je leerlingen 
▪ Wat wordt er verwacht binnen de 

opleiding: (kerntaken en werkprocessen) 
bij het beroep Operator, verschillen per 
niveau 

▪ Coachen op competenties en het 
kwalificatiedossier van je leerlingen 

▪ De processtappen: hoe ga je hiermee om 
als leerbedrijf en praktijkopleider 

▪ De STARR methode en 
kwartaalopdrachten: hoe werken deze en 
hoe ga je er mee om 

 
 

▪ Coachen en begeleiden van leerlingen aan 
de hand van STARR en kwartaalopdrachten 

▪ Toelichting op de urenverantwoording de 
BOT-uren en de registratie daarvan 
 
 

• Dag 2: Examineren en beoordelen 
 

▪ De kunst van objectief beoordelen  
▪ De Wakkermethode 
▪ De rol van de praktijkopleider tijdens de 

examinering 
▪ Oefenen met examineren 

 
 

Erkend praktijkopleider 
 
In twee dagen word je opgeleid tot Erkend 
Praktijkopleider, met een certificaat als resultaat. 
Met dit certificaat ben je officieel bevoegd om 
lerende medewerkers en stagiaires te begeleiden 
en op te leiden op de werkvloer.  
 
Data 
 
De training bestaat uit twee cursusdagen verdeeld 
over een periode van twee maanden. 
 

Locatie: Human Factory te Apeldoorn. 
 
 

 

 

Cursusprijs 
 
Open inschrijving  € 1.625,- per persoon 
 
  
 
 

 

 
 
 
 


