Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Leermeester
Leid jij de vakmensen
van morgen op?

Word leermeester!

Je bent Vakman. Je hebt weleens een leerling of stagiaire onder je hoede. Ook beschik je
over behoorlijke ervaring en ben je de vraagbaak van collega’s. Vanuit je eigen enthousiasme
en gevoel deel je ervaring en leid je anderen zo goed mogelijk op. Daarnaast wil je zelf
ook blijven groeien in je vak. Tegelijk zie je dat de branche een tekort heeft aan leerlingen
en leerwerkplekken. Dat vind je jammer, want leerlingen opleiden is belangrijk, zij zijn de
vakmensen van morgen.

Herken jij jezelf?
		

Je bent een vakman met relevante ervaring.

		

Je leert anderen graag nieuwe dingen.

		

Je bent geduldig.
Je blijft jezelf graag ontwikkelen.

		

Je kan goed omgaan met pubers.

Word dan leermeester! Hieronder staan de voordelen benoemd, ook voor jouw werkgever.

Voordelen
Voordelen van een leermeester zijn:
-	
Je begeleidt leerlingen en collega’s.

Voordelen voor de werkgever zijn:
-	
Jouw bedrijf straalt vakbekwaamheid

-	
Je kunt opbouwende feedback
-

en professionaliteit uit.

geven.

-

Aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.

Je kunt leerlingen en collega’s

-

Je blijft op de hoogte van de laatste

inwerken.
-	
Het is goed voor je eigen

ontwikkelingen.
-

ontwikkeling.
-

Leermeestertoeslag op je salaris.

-

Je levert een bijdrage aan
professioneel werkgeverschap.

Bijdrage aan de professionalisering
van het vak.

-

Vergroot het positief maatschappelijk
imago.

-

Eventuele vergoeding voor de curusen verletkosten via Volandis Fonds.

Hoe word je een leermeester?

Stap 1. Aanmelding
			Je stemt af met je werkgever dat je leermeester wilt worden.
Vervolgens ga je naar www.volandis.nl/leermeester, hier vind
je alle informatie en het aanmeldformulier. Na aanmelding
ontvang je een bevestiging en via je werkgever een uitnodiging
om de cursus te volgen.

Stap 2. Leermeestercursus
			In drie dagen leer je welke kennis en vaardigheden nodig
zijn om een goede leermeester te worden. Bij het goed
doorlopen van deze praktische cursus, ontvang je het
leermeestercertificaat en de leermeesterpas.

Stap 3. R
 esultaat: leermeestercertificaat en
leermeesterpas
Door iedere twee jaar een eendaagse nascholing te volgen,
behoud je jouw certificering. Via je werkgever word je
daarvoor uitgenodigd.

Meer informatie vind je op www.volandis.nl/leermeester!

Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een
gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig
werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd vooruit kijken. Dat
is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever.
Want gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten.
We dagen je uit hier zélf actief mee aan de slag te gaan. Weet hoe
je bezig bent. En waar je naartoe werkt. Merk het zelf: bewust
werken wérkt.
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