
PRAKTIJKOPLEIDER 
IN DE METAAL?

Net gestart of behoefte om je vaardigheden te 
versterken? Dan is dit aanbod voor jou! 
Als praktijkopleider of werkplekbegeleider speel je een belangrijke rol bij het opleiden 
en begeleiden van nieuwe vakmensen in de metaal. Dit is een intensieve en zeker 
geen eenvoudige taak. 

OOM en SBB kunnen je hierbij helpen door je vaardigheden te versterken. Investeer 
daarom in jouw vakmanschap en maak kosteloos gebruik van ons: 

Professionaliseringstraject 
praktijkopleiders in de metaal! 

Aanbod 
OOM en SBB bieden kosteloos een training die je verder op weg helpt. Er is uitgebreid ruimte 
voor de leervragen die je hebt. 

Doelgroep 
De training is speciaal ontwikkeld voor praktijkopleiders en werkplekbegeleiders die net zijn ge-
start of problemen ondervinden bij de begeleiding in de beroepspraktijkvorming van studenten. 

Wanneer en waar
Vraag je OOM regiomanager of adviseur praktijkleren van SBB naar de eerst volgende bijeen-
komst bij jou in de buurt. Of meld je aan via: https://www.oom.nl/Activiteitenkalender 
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Duur 
De training duurt in totaal 2 dagen 
Tussen de 1e dag (9.00 uur tot 16.00 uur) en de 2e dag (9.00 uur tot 16.00 uur)  zit ongeveer één 
week. Na ongeveer 6 weken volgt een intervisiebijeenkomst. Aansluitend een bezoek door SBB 
(bespreking van je persoonlijk opleidingsplan).

Module 1: 
Kennismaking en motiveren
De praktijkopleider leert in deze workshop:
• op een goede manier kennis  maken met een 

student, zodat hij weet wat de student al kan 
en wat hij wil leren

• verschillende gesprekstechnieken toe te pas-
sen door te oefenen met een aantal basis ge-
spreksvaardigheden, zoals vragen stellen, luis-
teren, samenvatten en doorvragen 

• de student te motiveren om zich te ontwikke-
len

Module 2: 
Instructie en feedback geven
De praktijkopleider leert in deze workshop:
• een goede instructie te geven, zodat de stu-

dent zo snel en veilig mogelijk de handeling 
beheerst

• de student aan te spreken op zijn gedrag, zon-
der dat de relatie wordt verstoord

DAG 1

Module 3: 
Begeleidingsgesprekken voeren en beoordelen 
De praktijkopleider leert in deze workshop:
• een goed en resultaatgericht gesprek te voe-

ren met de student
• bijsturen van de student, onder andere door 

werkzaamheden af te stemmen op de ontwik-
keling/interesse van de deelnemer

• de student te laten reflecteren op zijn eigen 
handelen

• inzicht te krijgen in de valkuilen die een ob-
jectieve mogelijke  beoordeling in de weg kan 
staan, ofwel hoe je tot een zo objectief moge-
lijke beoordeling komt

Na afloop van de tweede dag: opstellen Persoonlijk 
Opleidingsplan (POP) voor jezelf als praktijkoplei-
der met daarin persoonlijke ontwikkelvragen.

DAG 2 Intervisiebijeenkomst met de deelnemers 
Bespreken van de persoonlijke leerervaringen 
en verbeterpunten in de praktijk

Nader te bepalen:
Bezoek SBB adviseur praktijkleren aan bedrijf 
Toepassing leerpunten op de werkvloer, Terug-
koppeling met de SBB adviseur praktijkleren bin-
nen het eigen bedrijf.

DAGDEEL 3 (na +/- 6 weken)

Inhoud Professionaliseringstraject 
praktijkopleiders in de metaal:


