Ser ‘leermeester’
Leermeesterschap

Di skol pa empresa
Riba e islanan di Hulanda Karibense ta ofresé edukashon profeshonal den diferente sektor i riba
diferente nivel. Kore stazje, aktualmente nos ta papia di Formashon Profeshonal den Práktika ta
forma un parti importante di e estudio. Mester ehersé e Formashon Profeshonal den Práktika
na un ‘leerbedrijf’ rekonosé. ROA CN ta sòru pa rekonosementu di ‘leerbedrijf’ na Boneiru, Saba i
St. Eustatius. Den un kompania e ‘leermeester’ ta presente pa guia un alumno durante di su stazje.
ROA CN ta ofresé entrenamentu pa ‘leermeester’ sertifikashon i tayernan.
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 geeft speciale leermeestertrainingen en workshops.

Ser ‘leermeester’
Guia, instruí i evaluá partisipantenan na
Formashon Profeshonal den Práktika.
Guia di alumno durante di su Formashon
Profeshonal den Práktika ta un materia separá.
P’esei ROA CN ta ofresé entrenamentu kaminda
pregunta ku un ‘leermeester’ prinsipiante
por enkontrá ta pará sentral. E asento ta riba
praktiká abilidatnan ku e ‘leermeester’ den su
ròl di guia, instruktor i evaluadó mester.
E entrenamentu di ‘abilidatnan básiko’ ta
konsistí di tres módulo i ta intenshoná pa futuro
‘leermeester’ i kordinadónan di Formashon
Profeshonal den Práktika.
Ta spera un aporte aktivo di e partisipantenan.
Durante di e entrenamentu pa ‘leermeester’ di
ROA CN e siguiente temanan ta bin dilanti:
Módulo ’E ròl di guia’
- Tarea i Kompetensianan di ròl di Guia		
- Instrumentonan di guia en breve		
- Skucha aktivo				
- Kombersashon di guia			

- Motivashon i konfiansa propio di partisipantenan
- Hasi pregunta
- Duna fitbèk
- Yuda reflekshoná

Módulo ‘ròl di instruktor’
- Tarea i kompetensianan di ‘e ròl di Instruktor’
- Estilo di siña mará na aktividatnan di siña
- Desaroyo pa siña independiente		

- Krea un bon klima pa siña
- Fase i pasonan den e modelo didáktiko
- Adaptá i apliká aktividatnan pa siña

Módulo ‘E ròl di evaluadó’
- Tarea i kompetensianan di e ròl di Evaluadó
- Proseso di evaluashon
- Formulashon konkreto di komportashon bisto - Evaluá komportashon profeshonal
- Kolekshoná informashon			
- Hiba kombersashon di mal notisia
Informashon práktiko pa entrenamentu pa ‘leermeester’
Durashon		
Tres dia
Lugá		
Kantor di ROA, Kaya Korona 3, Kralendijk, Boneiru CN
Orario		
08.00 - 12.00 		
12.00 - 13.30 Pousa
		
13.30 - 16.00
Gastu		
E entrenamentu ta grátis i ta un kompromiso. Almuerso no ta inkluí.

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 kantoor, Kaya Korona 3, Kralendijk, Bonaire
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
Konseho di Enseñansa i Merkado Laboral di Hulanda Karibense (ROA CN)ta sòru pa bon sinkronisashon
entre enseñansa profeshonal na Boneiru, Saba, St. Eustatius i komersio, industria i sektor privá riba e
islanan.
ROA CN ta traha den estrecho koperashon ku empresanan, skolnan i Gobièrnu lokal i nashonal.
ROA CN ta sòru pa rekonosementu di ‘leerbedrijf’, ta duna tayer i entrenamentu na ‘leermeester’. Kantor
prinsipal di ROA CN ta establesé na Boneiru. Na Boneiru, Saba i St. Eustatius tin entrenadó i konsehero
presente.
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 Saba en Sint Eustatius zijn tevens trainers/adviseurs in dienst.

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

