
LEERMEESTER (AA/V) 
WORDEN? 
Door leermeester te worden zet u een stap in uw eigen ontwikkeling. 
Het certificaat is een mooie aanvulling op uw cv. 

De belangrijkste voorwaarde is een diploma 

op minimaal mbo-niveau 3 voor het vak 

waarin u leerlingen gaat begeleiden. Of vijf 

jaar ervaring in dat vak. En vanzelfsprekend 

moet u er plezier aan beleven om uw 

vakmanschap aan anderen over te brengen. 

Wat verder van u verwacht wordt, leert u in 

een vierdaagse cursus. 

Uw leerLing werkt meestal met een persoon

lijke trajectmap. Daarin zijn de vereisten 

overzichtelijk uitgewerkt in opdrachten en 

praktijktoetsen. Zo weten de leerling en u 

welke vaardigheden hij moet oefenen. 

In de trajectmap noteert u zijn vorderingen 

en uw beoordeling van zijn werk. 

Natuurlijk knjgt u ondersteuning vanuit de 

school, het opleidingsbedrijf en Fundeon. 

Fundeon 
Bouw op kennis 



WAT WORDT ER VAN U VERWACHT? 

• U bent het aanspreekpunt voor leerling, 

school en opleidingsbedrijf. 

• U begeleidt de leerling op de werkplek. 

• U zorgt ervoor dat hij zich kan oefenen in de 

juiste werkzaamheden. 

• U geeft uitleg en 'Instructie over de fijne 

kneepjes van uw vak. 

• U stimuleert ook niet-functiegebonden 

'competenties': houding, gedrag, 

klantvriendelijkheid, milieubewustzijn. 

• U motiveert de leerling, bewaakt zijn 

voortgang, houdt voortgangsgesprekken. 

• U beoordeelt praktijktoetsen. 

CURSUS 

De leermeestercursus is praktijkgericht en� 

duurt vier maal één dag.� 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:� 

• Uw taken en verantwoordelijkheden 

• Verhouding tussen leermeester en leerling 

• Leeromgeving en opleidingseisen 

• Begeleiden en instructies geven 

• Geven van beoordelingen 

COLOFON 
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HET CERTIFICAAT 

Na de cursus ontvangt u het leer

meestercerti ficaat en een persoonlijke 

leermeesterpas. Met de pas kunt u zich 

legitimeren als een gecertificeerde 

leermeester. Het certificaat zelf is ook voor 

uw werkgever van belang. Daarmee verkrijgt 

hij erkenning als leerbedrijf. 

VERPLICHTE NASCHOLING 

Een eendaagse nascholingscursus is eens per 

twee jaar verplicht. Anders verloopt uw 

certificaat én mogelijk ook de erkenning van 

het leerbedrijf. 

U krijgt van Fundeon tijdig een uitnodiging 

voor uw nascholingscursus. 

AANMELDEN 

Uw werkgever meldt u aan bij het regio

kantoor van Fundeon. Daarna volgt een 

intakegesprek over uw opleiding, werkerva

ring en motivatie. Vergeet niet uw diploma's 

of ervari ngscertificaten (evc) mee te nemen. 

MEER INFORMATIE NODIG? 

Uw werkgever beschikt over de brochure 

'Bouw Vakmanschap'. 

Onder 'Ieerbedrijvenjpraktijkleren' op 

www.fundeon.nl vindt u aanvullende 

informatie over onder meer erkenning 

van leerbedrijven, certificering van 

leermeesters en cursusprijzen. 

Contactgegevens Fundeon 

Postbus 440, 3840AK HarderWIJk 

Celntuur'baan 2, 3847 LG Harderwlik 

T (0341) 499 499, F (0341) 499999 
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