Certified Job Trainer
Leermeesterschap

From school to a company
On the islands of the Caribbean Netherlands, vocational education is offered in a wide variety of
industries and on different levels. On-the-job training – nowadays called professional practical training
– is an important part of vocational education. This practical training must be executed in a recognized
training company. ROA CN provides recognition for training companies on Bonaire, Saba and Sint
Eustatius. Within such organizations, a job trainer is present to guide the student during his/her
training on-the-job. ROA CN offers courses for job trainer certification and workshops.
Van school naar bedrijf
Op de eilanden van Caribisch Nederland wordt beroepsonderwijs aangeboden, in uiteenlopende
sectoren en op verschillende niveaus. Het volgen van een stage – tegenwoordig beroepspraktijkvorming
geheten – vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Deze beroepspraktijkvorming moet
worden uitgevoerd in een erkend leerbedrijf. ROA CN verzorgt de erkenning van leerbedrijven op
Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Binnen het bedrijf is een leermeester aanwezig om een leerling tijdens
zijn stage te begeleiden. ROA CN biedt trainingen voor leermeester certificering en workshops.

Certified Job Trainer
Guiding, educating and evaluating bpv
participants.
Guiding students during their vocational
practice education is a profession on its
own. Therefore ROA CN provides trainings
focusing on questions starting jobtrainers
may encounter. The focus thereby lays
on practicing the skills which a jobtrainer
needs in his/her role as guider, educator and
evaluator. The ‘Basic Skills’ training consists
of three modules. This training targets future
jobtrainer and vocational practice education
(bpv) coordinators. An active contribution is
expected from the participants.
During the jobtrainer trainings organized by
the ROA CN, the following subjects will be
discussed:
Module ‘The role of the guider’
- Tasks and competences role of the guider
					
- Guiding tools in a nutshell 			
- Active listening 				
- Guidance conversations 			

- Motivation and self esteem of the vocational
practice education (bpv) participant
- Question asking			
- Giving feedback
- Helping to reflect

Module ‘The role of the educator’
- Tasks and competences role of the educator
- Linking learning styles to learning activities
- Development to independent learning

- Creating a good learning climate
- Phases and steps in the didactical model
- Coordinating and executing learning activities

Module ‘The role of the evaluator’
- Tasks and competences role of the evaluator
- Formulating concrete visible behavior		
- Collecting information			

- The evaluation process
- Evaluating professional behavior
- Executing bad news interviews

Practical information job trainer training
Duration		
Three days
Location		
ROA CN Office
Time		
08.00 - 12.00 hrs		
12.00 - 13.30 hrs Lunch break
		
13.30 - 16.00 hrs
Costs		
The training is free of charge but NOT free of commitment.

Leermeesterschap
Begeleiden, opleiden en beoordelen van bpvdeelnemers
Het begeleiden van leerlingen tijdens hun
beroepspraktijkvorming is een vak apart.
ROA CN biedt daarom trainingen aan waarin
vragen centraal staan die een beginnend
leermeester kan tegenkomen. Het accent ligt
daarbij op het oefenen van vaardigheden die
de leermeester in zijn rollen van begeleider,
opleider en beoordelaar nodig heeft. De
training ‘Basisvaardigheden’ bestaat uit drie
modules en is bedoeld voor toekomstige
leermeesters en bpv-coördinatoren. Van
de deelnemers wordt een actieve inbreng
verwacht.
Tijdens de leermeestertrainingen van ROA CN
komen de volgende onderwerpen aan orde:
Module ‘De rol van begeleider’
- Taken en competenties rol van begeleider
- Begeleidingsinstrumenten in vogelvlucht
- Actief luisteren 				
- Begeleidingsgesprekken 			

- Motivatie en zelfvertrouwen van deelnemers
- Vragen stellen
- Feedback geven
- Helpen reflecteren

Module ‘De rol van opleider’
- Taken en competenties rol van opleider
- Leerstijlen koppelen aan leeractiviteiten
- Ontwikkeling naar zelfstandig leren 		

- Scheppen van een goed leerklimaat
- Fasen en stappen in het didactisch model
- Leeractiviteiten afstemmen en inzetten

Module ‘De rol van beoordelaar’
- Taken en competenties rol van beoordelaar
- Het beoordelingsproces
- Formuleren van concreet waarneembaar gedrag- Beoordelen van professioneel gedrag
- Verzamelen van informatie			
- Voeren slechtnieuws-gesprek
Praktische informatie leermeestertraining
Duur		
Drie dagen
Locatie		
ROA CN kantoor
Tijd		
08.00 uur - 12.00 uur
12.00 uur - 13.30 uur Lunchpauze 			
		
13.30 uur - 16.00 uur
Kosten		
De training is gratis maar niet vrijblijvend. Lunch is niet inbegrepen.

ROA CN
The Council of Education and Labor Market of the Caribbean Netherlands (Raad voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt Caribisch Nederland - ROA CN) provides a good alignment between the vocational education
on Bonaire, Saba and Sint Eustatius and the businesses on the islands. ROA CN works closely together
with companies, schools and the local and national government. ROA CN provides recognition for training
companies, gives workshops and training to job trainers. ROA CN’s main office is located on Bonaire. There
are ROA CN trainers/consultants on location on Bonaire, Saba and Sint Eustatius.
ROA CN
De Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) zorgt voor een goede afstemming
tussen het beroepsonderwijs op Bonaire, Saba en Sint Eustatius en het bedrijfsleven op de eilanden. ROA CN
werkt daarvoor nauw samen met bedrijven, scholen en de lokale en nationale overheid. ROA CN verzorgt
de erkenning van leerbedrijven, geeft workshops en trainingen aan leermeesters. Het hoofdkantoor van
ROA CN is gevestigd op Bonaire. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn er trainers/adviseurs op locatie.

Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
Sint Eustatius T: +599 318 4808
Saba T: +599 416 5356
Bonaire Kaya Korona #3
T: +599 717 5450
F: +599 717 5460
E: info@roacn.com
W: www.roacn.com
S: roacnbonaire

