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Leermeestertraining
Leermeester VSBO/SBO Curaçao

Module 2

Locatie, datum & tijd

U bent een expert in uw vakgebied en anderen zouden heel wat

In module twee wordt behandeld op welke wijze het beste

De bijeenkomsten vinden plaats bij Kenniscentrum Beroeps-

van u kunnen leren. Maar het feit dat u vakman of vakvrouw bent

een instructie gegeven kan worden. Hoe u feedback geeft en

onderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB), Mahaaiweg 7. De

betekent niet automatisch dat u die kennis ook gemakkelijk kunt

op welke manier studenten beoordeeld kunnen worden.

meest actuele roosters zijn op te vragen bij KBB of te

over dragen. Daarom is de training Leermeester VSBO/SBO
samengesteld, geheel afgestemd op de Curaçaose arbeidsmarkt.

Module 3

In 2012, nadat 300 leermeesters met succes de training hebben

In deze module staat communicatie centraal. Onderwerpen

afgerond zijn alle evaluaties en aanvullingen van de trainers

zoals gespreksvaardigheden, motiveren en het omgaan met

verwerkt in een update van het materiaal. Zodat in 2013 een

moeilijke gespreksonderwerpen komen aan bod.

geheel actuele versie beschikbaar is.

Doelgroep

Module 4

Het traject in schema:

downloaden van de website. De trainingsdagen zijn van
maandag t/m vrijdag. Belangstellenden kunnen de training in
de ochtend, middag of avond volgen.

Voorwaarde deelname
Iedereen kan deelnemen aan de training. Echter, als leermeester voor een bepaalde beroepsgroep dient u natuurlijk zelf over

In de laatste module wordt gezamenlijk geoefend hoe u om

de benodigde vakkennis te beschikken en over minimaal 2 jaar

Aanmelden

De training is bedoeld voor vakmensen uit iedere sector die

kunt gaan met conflicten. Ook kijken we naar uw eigen rol als

werkervaring. Deze vakcomponenten zijn vastgelegd in een

De formulieren en de voorwaarden kunt u downloaden van de

studenten op de werkvloer (gaan) begeleiden en beoordelen

leermeester en de invloed die u (onbewust) heeft op de

zogenaamd “competentieprofiel” dat het onderwijs hanteert. In

website: www.kbbcuracao.com. Ingevulde aanmeldingsfor-

tijdens de periode dat zij werken en leren combineren. U wordt

student. Verder is er aandacht voor methodes om te controle-

het competentieprofiel zijn vaktechnische eisen omschreven,

mulier kunt u faxen of e-mailen naar KBB. Na ontvangst van

tijdens de training voorbereid op de taken van de leermeester

ren en de wijze van rapporteren.

zoals diploma’s of certificaten. Tijdens een kort gesprek (intake)

de aanmelding zullen wij u uitgebreid en tijdig informeren over

neemt KBB deze bewijsstukken zoals diploma’s en certificaten

het verdere verloop.

tijdens de praktijkperiode, de BPV .
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Inhoud & opbouw training

Er is tijdens de training veel ruimte voor het uitwisselen van

samen met u door. Als dit in orde is wordt u toegelaten tot de

ervaringen zodat deelnemers ook optimaal van elkaar

training.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 1 dagdeel

kunnen leren. Uitgebreide informatie over de inhoud van de

met tussen- liggende periodes van 2 weken. In de tussentijd

leermeestertraining vindt u op www.kbbcuracao.com

Certificering

Registratie
Gecertificeerde leermeesters worden opgenomen in het
register van KBB en op de hoogte gehouden van de ontwik-

passen deelnemers de behandelde stof in de praktijk toe en

Aan de hand van uw aanwezigheid (100 % vereist) tijdens

kelingen die van belang zijn. Leermeesters die elders een

werken opdrachten uit in een werkboek.

de trainingsbijeenkomsten, een positieve beoordeling van uw

certificaat behaald hebben, kunnen contact opnemen met

werkboek en een afsluitend interview, kunt u vervolgens als

KBB om zich te laten registreren.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

Module 1

Omvang en samenstelling
van de groepen
Voor alle groepen geldt een maximum aantal van 12 deelne-

leermeester gecertificeerd worden.

Workshops

mers en een minimum van 8. Inschrijving gebeurt op basis

Kosten

Centraal in deze module staan de rollen van de leermeester,

van open inschrijving. Een gecertificeerde trainer zal de trai-

De training is mede mogelijk gemaakt dankzij het Ministerie

georganiseerd om hun kennis up to date te houden. Informa-

de student en de school. Wat is precies de bedoeling en wat

ning verzorgen. Indien gewenst kan ook voor groepen van

van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en het Ministerie

tie hierover vindt u op de website van KBB.

kunnen we van elkaar verwachten? En hoe leggen we dit vast

één organisatie, of verbonden aan een bepaalde school

Economische Ontwikkeling. De eigen bijdrage voor 2013 is

in een overeenkomst?

getraind worden.

vast gesteld op NAF. 75,- per persoon, excl. OB.

Voor gecertificeerde leermeesters worden jaarlijks workshops

Voor meer informatie: Dhr. Rene Daal
rdaal@kbbcuracao.com
tel.: +5999 840 2777

Beroepspraktijkvorming (BPV) is de term die gebruikt wordt voor alle vormen van leren in de beroepspraktijk.
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Voor meer informatie: dhr. Rene Daal • rdaal@kbbcuracao.com • tel: +5999 840 2777

