CONTACT
Provincie Antwerpen

Provincie West-Vlaanderen

Michelle Mies
Vormingsconsulent
0479 630 318
m.mies@horeca.be

Jürgen Nijs
Vormingsconsulent
0479 630 322
j.nijs@horeca.be

Els Devos
Sectorconsulent
0479 630 327
e.devos@horeca.be

Liesbeth Rubben
Sectorconsulent
0472 44 63 03
l.rubben@horeca.be

Greet Van Riel
Sectorconsulent
0474 978 068
g.vanriel@horeca.be

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant & Brussel

Inge Moerman
Vormingsconsulent
0479 630 321
i.moerman@horeca.be

Björn Goossens
Vormingsconsulent
0479 630 320
b.goossens@horeca.be

Tine Lecompte
Sectorconsulent
0474 408 815
t.lecompte@horeca.be

Caroline Hoydonckx
Sectorconsulent
0479 630 339
c.hoydonckx@horeca.be

Vragen over de mentorkorting, RSZ-korting of doelgroepvermindering
voor mentors?
Departement Werk en Sociale Economie
Mentorkorting
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
02 553 10 75
mentorkorting@vlaanderen.be

V.U. Pieter Tratsaert, Anspachlaan 111 bus 4 - 1000 Brussel
fotografie: Shutterstock. Uitgave: mei 2017

Ilse Vanormelingen
Sector- en vormingsconsulent
0479 630 319
i.vanormelingen@horeca.be

Word LEERMEESTER
in de horeca

Leermeester in de horeca

Na de opleiding weet je...

Je mag dan wel goed zijn in wat je doet, maar kan je het ook even goed
uitleggen? Hoe pak je het ‘jong geweld’ aan dat straks (of nu al) naast jou
staat? Hoe inspireer je mensen opdat ze even gepassioneerd worden door het
vak als jij?

•
•
•
•
•
•
•
•

WIJ geven je de tips en de technieken die je nodig hebt. We brengen

Voor wie?

JIJ

bent een expert in je vak. En je wilt je passie, kennis en vaardigheden
graag overdragen.

werknemers en werkgevers van verschillende horecazaken samen om
ervaringen uit te wisselen. Van mensen die ook in het vak zitten, leer je vaak
nog het meest.
De opleiding duurt twee dagen. Als je ze volledig volgt, ontvang je een
getuigschrift van ‘Leermeester in de horeca’.

Wist je dat leermeesters niet alleen schoolgaande jeugd kunnen begeleiden
maar ook mensen die een opleiding volgen bij een Centrum voor
Volwassenenonderwijs, Syntra, VDAB of een VDAB-erkende
opleidingsorganisatie voor werkzoekenden?

hoe je je goed voorbereidt op het kennismakingsgesprek.
hoe je de persoon die je gaat opleiden, op een fijne manier onthaalt.
hoe je stap-voor-stap instructies geeft.
hoe je opbouwende kritiek geeft.
hoe je uitdagingen creëert zodat de stagiair voldoende bijleert.
hoe je een evaluatiegesprek en een slechtnieuwsgesprek voert.
hoe je stagiairs motiveert.
welke stage- en opleidingscontracten er bestaan.

Deze gratis opleiding is voor horecawerknemers (paritair comité 302) en
werkgevers.

Data & locaties
Dag
Ma
Ma
Wo
Di
Ma

Data
18 en 25 september 2017
2 en 9 oktober 2017
4 en 11 oktober 2017
17 en 24 oktober 2017
6 en 13 november 2017

Uren
9.30 tot 16.30 u.
9.30 tot 16.30 u.
9 tot 17 u.
9.30 tot 16.30 u.
9.30 tot 16.30 u.

Plaats
Leuven
Gent
Antwerpen
Kortrijk
Hasselt

Trainer
KOS learning
KOS learning
KOS learning
KOS learning
KOS learning

Inschrijven

“

Wim De Jaeger, chef en zaakvoerder, over de leermeesteropleiding:
Je bent altijd bezig met je zaak. Door deze opleiding te volgen, ga je
je werk ook eens bekijken door de ogen van de persoon die je opleidt.
Als je iets uitlegt, ga je ervan uit dat iemand het meteen zal kunnen.
Nu besef ik waarom dat vaak niet zo is.

“

William De Bruyn, chef, over het leermeesterschap:
Het leukste is dat er iemand begint die nog niet veel
kan. De vorderingen die je dan ziet... dan ben je als
leermeester heel fier.

Schrijf je in via www.fanvanhoreca.be/leermeesteropleiding. Daar vind je
steeds de meest recente informatie over data en locaties.

Mentorkorting voor werkgevers
De opleiding is erkend door de RSZ als mentoropleiding. Werkgevers kunnen
een korting aanvragen op de patronale RSZ-bijdrage die ze betalen op het
loon van een werknemer die leerlingen opleidt én de leermeesteropleiding
volgt.

Voorwaarden om de korting te krijgen:
•
•
•

Er zijn één of meer personen in opleiding bij jou op de werkvloer.
Eén van jouw werknemers die de leerling(en) opleidt, heeft een
getuigschrift dat aantoont dat hij/zij de leermeesteropleiding heeft
gevolgd.
De werknemer(s) moet(en) ten minste 5 jaar professionele ervaring hebben
in het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader
van de opleiding van de leerling.

Meer over de voorwaarden en over de berekening van de mentorkorting:
www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors

