
MENTOROPLEIDING BINNENVAART 
GRIJP JE KANS EN VOLG DEZE GRATIS EN ERKENDE OPLEIDING 
 
Vrijdag 21 juni 2019 en vrijdag 6 september 2019, Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75, 
2050 Antwerpen 
 

Omschrijving (inhoud) 

Wil je de stap zetten om een jongere via duaal leren, werkplekleren of stage aan boord te begeleiden? 
Of heb je een jongere in opleiding maar weet je niet altijd goed hoe je de begeleiding best aanpakt? 
Dan is deze mentoropleiding iets voor jou. 

Je leert een intakegesprek voeren met een jongere, correcte en duidelijke afspraken maken, een 
opleidingsplan opstellen en individuele instructie geven. Je krijgt veel praktische tips over het opvolgen 
van afspraken en feedback geven. Je leert - soms loopt het niet zoals je wil dat het loopt – hoe je best 
omgaat met fouten of weerstand op de werkvloer.  

De opleiding voldoet als erkende mentoropleiding voor de overheid en heeft bijkomend een financiële 
return: je kan immers een RSZ-vermindering van 800 Euro per kwartaal krijgen voor de “mentor” die 
de opleiding heeft gevolgd en die je inzet om je jongere te begeleiden.   

Meer info over de mentorkorting vind je op https://www.werk.be/online-
diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors. 

Voor wie is deze opleiding bestemd? 

Elke werknemer of werkgever die een cursist duaal leren, stagiair, leerjongere… wil opleiden of aan 
het opleiden is. De opleiding focust zich op de begeleiding van een leerjongere of een cursist duaal 
leren aan boord van een binnenschip maar staat open voor iedereen die een stagiaire of werknemer 
wil coachen in de onderneming. 

Voorkennis 

Er is geen voorkennis vereist.   

Methodologie 

De opleiding bestaat uit twee delen. Een dag opleiding en een halve terugkomdag. De opleidingen 
worden klassikaal gegeven in een kleine groep. Je krijgt geen theorie maar veel praktijk met 
voorbeelden gegrepen uit het leven aan boord, toepasbare oplossingen en handige tips. Na de 
opleiding ontvang je een set fiches die je kunnen ondersteunen bij het begeleiden met de jongere.  

 Wat kan je na het volgen van deze opleiding? 

Je weet hoe je een cursist duaal leren begeleidt. Je kent de taak en de rol die van je als mentor wordt 
verwacht. Je weet hoe je coachende vaardigheden inzet, instructies en feedback geeft, een 
intakegesprek voert en nog veel meer.  

PROGRAMMA 

https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors
https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors
https://sbm.be/opleiding/it-media/zoometraining-beelden-bewerken-voor-social-media?ref=209674#programma


De opleiding duurt 1,5 dag.  Je ontvangt na het volgen van de volledige opleiding het getuigschrift 
“Mentoropleiding” zodat je gebruik kan maken van de RSZ-vermindering voor mentoren.     

Vrijdag 21 juni 2019 - Opleiding 

08u30 Ontvangst 

09u00 Start opleiding 

12u30 Broodjeslunch 

13u00 Start opleiding 

16u30 Einde opleiding 

Vrijdag 6 september 2019 - Terugkomdag 

08u30 Ontvangst 

09u00 start opleiding 

12u30 Einde opleiding met broodjeslunch 

 

 

 


	MENTOROPLEIDING BINNENVAART
	GRIJP JE KANS EN VOLG DEZE GRATIS EN ERKENDE OPLEIDING
	Vrijdag 21 juni 2019 en vrijdag 6 september 2019, Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen
	Omschrijving (inhoud)
	Voor wie is deze opleiding bestemd?
	Voorkennis
	Methodologie


