#190021

OPLEIDING

#HRM

mentoropleiding in de publieke sector en social profit

€ 200,00 excl. BTW

vaardigheden op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van 'werkpleklerenden'

omschrijving

INTRODUCTIE

RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal.
Mentoren in organisaties begeleiden stagiairs op de werkplek. Hiervoor ontvangt de organisatie een RSZ-vermindering van € 800 per mentor
per kwartaal.
Recht op betaald Vlaams Opleidingsverlof (VOV) per mentor.
Medewerkers die een opleiding volgen tot mentor om stagiairs op de werkvloer op te volgen, komen in aanmerking voor het Vlaams
Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).
Voor deze training van 2 sessies wordt een uitzondering gemaakt op de minimumduur waaraan een opleiding moet voldoen om in aanmerking
te komen voor het Vlaams Opleidingsverlof.
De maatregel is er om de werkgevers ertoe te brengen in mentorschap te investeren.
Synoniemen van mentor zijn bijvoorbeeld 'peter/meter' en 'werkplekcoach'.

OMSCHRIJVING

De opleiding heeft als doel om medewerkers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van
'werkpleklerenden' (diverse soorten van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer).

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Medewerkers uit een non- en social proﬁt organisatie die zich willen bijscholen tot professionele mentor, erkend om voor de
werkgeversdoelgroepvermindering in aanmerking te komen.

METHODOLOGIE

Theoretische uiteenzetting afgewisseld met oefeningen die door de deelnemers in kleine groepjes of met de hele groep samen worden
uitgewerkt.

programma
Het aanleren van technieken om een opleidingsplan op te stellen
Hoe op een constructieve manier instructies geven?
Op welke manier afdoende communiceren?
Hoe vorderingen opvolgen?
De correcte aanpak in het geven van feedback
Hoe moet je stagiairs bijsturen zonder hen te demotiveren?
Wanneer en hoe moet u ze evalueren?

praktisch
2 sessie(s) vanaf maandag 27/04/2020 - Westerlo
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LESDATA VOOR WESTERLO VANAF MAANDAG 27/04/2020
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 27/04/2020

09:30

12:30

maandag 27/04/2020

13:30

16:30

LOCATIE

CONTACT

Provincie Antwerpen - Kamp C
Britselaan 20
2260 Westerlo

T: 078 35 39 30
F: 051/268754
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Joke Six is van opleiding licentiaat in de communicatiewetenschappen/postgraduaat bedrijfscommunicatie. Zij heeft een jarenlange ervaring
in het begeleiden en opleiden van organisaties in diverse HR-domeinen zoals competentiemanagement, functionerings- en
evaluatiegesprekken, onthaal van nieuwe medewerkers, opleidingsplanning, mentorship,... Deze jarenlange ervaring resulteert in een zeer
pragmatische aanpak. Sinds 1999 is zij werkzaam in de groep Syntra West en heeft ondertussen talrijke organisaties begeleid mbt
verschillende HR-topics. Daarnaast is zij erkend loopbaancoach.
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