Tips voor de praktijkopleider

SBB Stagecoach

E-mails versturen met tips en
adviezen voor de begeleiding
van uw student, steeds op
het juiste moment. Dat doet
SBB Stagecoach. De handige
tool helpt om de stage- of
leerbaanperiode van uw
student zo goed mogelijk te
laten verlopen.

U bent praktijkopleider en begeleidt

Workshops

een student. Als u zich aanmeldt bij SBB

SBB organiseert drie verschillende

Stagecoach ontvangt u steeds op het

workshops voor praktijkopleiders. De

juiste moment een e-mail met praktische

workshops leveren de basiskennis en

informatie, afgestemd op de fase waarin

-vaardigheden die u nodig hebt om

uw student zich bevindt.

mbo-studenten te begeleiden.

De start

Wilt u er meer over weten? Ga naar

Een geslaagde beroepspraktijkvorming

www.s-bb.nl/workshops of praat er-

begint met goede matching en voorbe-

over met uw adviseur praktijkleren.

reiding. In de eerste e-mail sturen wij u
praktische tips. Bent u een beginnende
praktijkopleider of hebt u een collega

Beoordeling

die ook praktijkopleider wil worden? Dan

Studenten zijn beginnende vakmensen.

wijzen we u graag op de workshops.

Gelukkig kunnen ze rekenen op uw deskundige begeleiding als praktijkopleider.

Beroepsbeschrijvingen

De adviseur praktijkleren van SBB helpt u

Wat moet uw student eigenlijk leren?

daar graag bij. Aanvullend, biedt SBB Sta-

In de tweede e-mail van SBB Stagecoach

gecoach u praktische tips en een beoorde-

ontvangt u een link naar leeswijzers met

lingsformulier.

een beroepsbeschrijving. In 10 à 20 regels
geven we u een indruk van het beroep

Volgende student?

waarvoor uw student wordt opgeleid. In

Is de einddatum van de stage- of leer-

de leeswijzers staan ook de competenties,

baanperiode bereikt? Dan stopt SBB

kerntaken en werkprocessen die bij de

Stagecoach automatisch. Als u besluit een

opleiding horen.

volgende student te begeleiden, dan kunt
u zich met de begin- en einddatum van die

Voortgangsgesprek

student opnieuw aanmelden.

Als uw student is begonnen, kunt u elke

Meer informatie

week een contactmoment inbouwen. Met

Aanmelden

Wilt u meer weten over SBB Stage-

een voortgangsgesprek controleert u of

Haal het beste uit de stage en de student.

coach of het begeleiden van een

afspraken worden nagekomen. Indien mo-

Meld u aan via www.s-bb.nl/stagecoach.

student? Praat erover met uw

gelijk, bespreekt u elke ochtend de vraag

adviseur praktijkleren of bel de

‘Wat is de opdracht voor vandaag?’ Bijvoor-

Servicedesk in Zoetermeer.

beeld vrijdagmiddag of maandagochtend

U bereikt ons via www.s-bb.nl.

neemt u andere vragen door. SBB Stagecoach helpt u met tips en een agenda.

