TEKST Annemiek Postma, SVGB kenniscentrum

HET ERKENNEN EN
ONDERSTEUNEN VAN
LEERBEDRIJVEN

Servicepunt Leerbedrijven geven u hier
graag verdere informatie over.
In onderstaand overzicht treft u de 5
competenties van de praktijkopleider aan:

Veel bedrijven in de orthopedische (schoen)techniek hebben een
leerling-werknemer in dienst. Heel belangrijk, want alleen zo kunnen
nieuwe vakmensen worden opgeleid. Een bedrijf kan echter niet zomaar
een leerling opleiden. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Zo moet er,
om een leerling te kunnen begeleiden, een praktijkopleider binnen het
bedrijf zijn die beschikt over een vakdiploma.
SVGB kenniscentrum helpt u als bedrijf graag verder om erkend te worden
als leerbedrijf en/of beantwoordt uw vragen of opmerkingen als u al
erkend bent. Hiervoor kunt u terecht bij het Servicepunt leerbedrijven en
de website: www.svgb.nl.
Het Servicepunt Leerbedrijven
Het Servicepunt Leerbedrijven is het
onderdeel van SVGB kenniscentrum dat
zich volledig richt op het erkennen en
ondersteunen van leerbedrijven en hun
praktijkopleiders. Hier kunt u terecht met al
uw vragen over de erkenning en ondersteuningsmogelijkheden voor de praktijkopleiders. Op het Servicepunt is een drietal
medewerkers werkzaam. Zij zijn telefonisch
bereikbaar binnen kantoortijden of via de
mail. Vragen over uw gegevens in het
register, de start van een nieuwe leerling of
het verlengen van uw erkenning kunnen
zij beantwoorden.

De opleidingsadviseurs kunnen u of uw
praktijkopleider daarnaast ondersteunen in
het begeleidingsproces van uw leerlingwerknemer. Ze maken hierbij gebruik van de
‘Kracht van Overdracht’. Dit is een competentiescan, die uitgaat van vijf competenties
die een praktijkopleider nodig heeft om
goed te kunnen begeleiden. Dit instrument
helpt u om te kijken waar u staat in het
begeleidingsproces.
U kunt ook een praktijkopleiders training
volgen. Op de website zijn allerlei ondersteunende middelen voorhanden. De opleidingsadviseur of de medewerkers van het

De opleidingsadviseurs
Als u een nieuw leerbedrijf bent of u heeft een
nieuwe praktijkopleider in dienst, ontvangt
u altijd bezoek van een opleidingsadviseur
van de SVGB. Bent u al erkend en heeft u
toch specifieke vragen die niet telefonisch
kunnen worden opgelost, dan kunt u via
het servicepunt leerbedrijven een afspraak
maken met een opleidingsadviseur.
Er zijn negen opleidingsadviseurs bij de SVGB
werkzaam met verschillende achtergronden
en expertise. Op deze manier is er altijd een
opleidingsadviseur die u verder kan helpen.

Medewerkers van Servicepunt Leerbedrijven
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Communicatief
vermogen
Vakdeskundigheid
Reflectief
vermogen

Didactisch
vermogen
Organisatorisch
vermogen

De Rol van de DHTA
De DHTA, Dutch HealthTec Academy, is
uitvoerend voor het onderwijs en verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Als u vragen
of opmerkingen heeft over uw leerlingwerknemer of over de lesstof, het rooster
of examens dan kunt u het beste direct
contact opnemen met de Dutch HealthTec
Academy. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer: 030-6303555 of info@dhta.nl. Zie
ook www.dhta.nl.
Wilt u meer weten over het erkenningstraject, de ondersteuning van uw praktijkopleider of controleren of uw gegevens nog
juist in het SVGB register erkende leerbedrijven staan? Kijk op www.svgb.nl, artus.
svgb.nl/bedrijvenregister of neem contact
op met het Servicepunt Leerbedrijven via
030 – 630 40 41 of servicepunt@svgb.nl. ■

