Als stoppen met je leerling nog de
enige optie lijkt….
Als praktijkopleider moet je veel geven om de aan jou toevertrouwde leerlingen te begeleiden. Meestal gaat het goed. Soms gaat het echter goed mis waardoor je het gevoel
krijgt dat het einde van het leertraject voortijdig in zicht komt.
Je wilt natuurlijk voorkomen dat het misgaat, maar tast steeds meer in het duister hoe
dit aan te pakken. Het werk moet door en de begeleidingsmomenten met je leerling
schuif je misschien steeds meer voor je uit, waar je je ook niet altijd even prettig bij
voelt. Tegelijkertijd word je steeds meer geconfronteerd met gedrag dat je niet wenst te
zien in het bedrijf, waarvan je ook niet begrijpt waar het vandaan komt en hoe dit goed
bespreekbaar te maken.

Werkbegeleiding op de werkplek voor praktijkopleiders
Het aanpakken van genoemd probleem vraagt een
tijdelijke maar intensieve manier van begeleiding op
maat. Wat is een op maat afgesteld begeleidingstraject? Dat is een korte serie begeleidingsmomenten (maximaal 6) bij jou op het bedrijf, waar je met
behulp van een professioneel deskundige aan het
werk gaat met je vragen. In het eerste gesprek wordt
de situatie die jij als problematisch ervaart op een
zodanige manier ontleed dat je samen het oplossingsgerichte traject kan vaststellen. Het vervolg is
dan ook niet standaard, maar wordt gezamenlijk op
maat bepaald.

De deskundige is onderdeel van een team van professionals dat over een brede expertise beschikt in
het (bege)leiden van jongeren met moeilijk te begrijpen gedrag. Zij helpen ouders, leerkrachten, leerlingbegeleiders en hulpverleners. Ook praktijkopleiders
in de metaalbewerking hebben positieve resultaten
ervaren bij de inzet van deze professionals. Met hun
begeleiding op maat hebben ze bijna altijd uitval van
leerlingen bij leerbedrijven in het mkb-metaal weten
te voorkomen.

Wat levert een werkbegeleidingstraject jou als praktijkopleider op?
•
•
•
•

Directe hulp, passende hulp, hulp op maat. Kortom een oplossing voor het probleem.
Hulp gericht op herstel en behoud van de
werkrelatie praktijkopleider – leerling, stabiliteit
en rust.
Dusdanig inzicht krijgen in het gedrag van de
leerling dat je aan het eind van het traject in staat
bent tot (meer) bewust methodisch handelen.
Handvatten krijgen om met plezier weer verder
te gaan met de leerling, en de leerling met jou.

Wij bieden:
•
•
•

Een professionele inzet en bewezen aanpak.
Probleemonderzoek, probleemdeﬁnitie en probleemoplossing in een kort en overzichtelijk traject.
Advies om vastgestelde probleemsituaties in
het vervolg zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer weten?
OOM geeft een vergoeding van maximaal €1.000 in
de kosten van een traject. Je kunt dit aanvragen via
www.mijnOOM.nl
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je
regiomanager van OOM of bel of app naar ons Klant
Contact Centrum (KCC) op 0172 - 521 555. Je kunt
ook een mail sturen naar vergoedingen@oom.nl.

Kijk op www.oom.nl/Regiomanagers
om te zien wie jouw regiomanager is.

