Opleiding

steward/ stewardess

– grond & vliegend

mbo-niveau 4 diploma, BBL

Informatie voor werkgevers
Werken én leren, dat is heel goed mogelijk in de luchtvaartsector. In
samenwerking met MBO College Airport in Hoofddorp zijn
verschillende opleidingsmogelijkheden ontwikkeld.

WAAROM UW MEDEWERKERS IN EEN OPLEIDINGSTRAJECT?
Veel medewerkers zijn de luchtvaart ‘ingerold’. Zonder specifieke
vooropleiding of ervaring. Om uw medewerker nog beter in te kunnen
zetten of meer carrièreperspectief te bieden, kunt u een belangrijke rol
spelen in het behalen van een officieel erkend diploma.

BBL – BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG
BBL is de term voor werken en leren op mbo- en hbo-niveau. Studenten
kunnen alleen meedoen aan een BBL-traject als zij een baan hebben die
aansluit bij de opleiding.

ERVARING TELT
Vaak
hebben
medewerkers
jarenlange
ervaring
in
de
luchtvaartdienstverlening, zonder diploma. Tijdens de opleiding is die
ervaring van groot belang. Daarmee kunnen zij een opleiding snel en
goed afronden, dus niet jarenlang naar school.

VAKMANSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan beroepsvaardigheden én aan
persoonlijke ontwikkeling, door vakken als Nederlands, Engels, een 2e
vreemde taal, rekenen en loopbaan- & burgerschap.

OPLEIDINGSPROGRAMMA OP MAAT
De opleiding duurt 1 jaar.

NAAR SCHOOL

BASISWORKSHOPS

VOOR
PRAKTIJKOPLEIDERS

De medewerker gaat 1 dag per week (een middag/avond) naar school.
Tijdens de schoolvakantie, het weekend en feestdagen vervallen de
lessen. De school, MBO College Airport, staat in Hoofddorp.

LEREN TIJDENS WERK

Er worden workshops georganiseerd
voor praktijkbegeleiders.
De workshops leveren de basiskennis en
-vaardigheden die u nodig hebt om
mbo-studenten te begeleiden. Ze zijn
dus bedoeld voor praktijkopleiders met
geen of weinig ervaring in het
begeleiden van mbo-studenten.

De praktijkopdrachten worden op de eigen werkvloer gedaan. De theorie
die op school wordt besproken, kan direct worden toegepast in de
praktijk.

Een workshop voor individuele
praktijkopleiders duurt een dagdeel.
Deelname is kosteloos.

De praktijkbegeleiding bestaat uit het maken van afspraken, plannen,
feedback geven en in sommige gevallen praktijkopdrachten beoordelen.

Kijk op www.s-bb.nl

Er wordt aan het begin van het schooljaar een bijeenkomst georganiseerd
voor alle praktijkbegeleiders en de docent. De praktijkbegeleiders
krijgen dan instructies en kunnen eventuele knelpunten bespreken.

PRAKTIJKBEGELEIDING
Het is van belang dat iedere medewerker een beroep kan doen op een
praktijkbegeleider. Dit is een medewerker in uw bedrijf die de
studentmedewerker kan ondersteunen.
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KOSTEN
Er worden kosten gemaakt voor de lessen, het lesmateriaal, de
administratieve ondersteuning. Voor het schooljaar 2018/2019 waren die
ongeveer 1200 euro all-in voor een eenjarig traject. Mocht de
medewerker er langer over doen, dan wordt in het tweede jaar alleen
het wettelijke lesgeld in rekening gebracht (ongeveer 570 euro).
Daarnaast wordt een andere medewerker deels vrijgemaakt voor
praktijkbegeleiding.

SUBSIDIE
Er kan maximaal 2.700 euro per medewerker vergoed worden op basis
van een fulltime aanstelling en deelname aan een BBL-traject. Dit bedrag
wordt uitgekeerd in het kader van de subsidieregeling Praktijkleren.
Voor meer informatie: https://praktijklerennederland.nl/

WIE BETAALT?
In de regel vergoedt de werkgever de kosten van de opleiding. Dit is
financieel ook aantrekkelijk zoals hierboven al duidelijk wordt. Met
weinig financiële inspanningen ondersteunt u uw medewerker op weg
naar het mbo-diploma.
Werkgevers maken wel afspraken met hun medewerkers
terugbetaling wanneer de medewerker voortijdig afhaakt.

over

EIGEN TIJD OF UW TIJD?
De ene werkgever laat de medewerker tijdens werktijd de opleiding
volgen (dus ook de lessen), de ander vindt dat de medewerker dat in de
eigen tijd moet doen. Het is lastig om bij reguliere werktijden (‘9 to 5’)
de lessen in de eigen tijd te volgen.
Bij onregelmatige diensten wordt een beroep op de werkgever gedaan
om bij de planning rekening te houden met de lesdag, zodat
medewerkers niet uit een nachtdienst komen en meteen de schoolbanken
ingaan.

START OPLEIDING?
De opleiding start in september en wordt afgerond in juli.
Luchtvaart Community Schiphol is een
initiatief van Schiphol Group, KLM en
ROC van Amsterdam.
Met vernieuwende werk- en
leerprogramma's werken wij aan
duurzame werkgelegenheid in de
luchtvaart.
Wij zijn een netwerkorganisatie en
verbinden de bedrijven op Schiphol,
diverse leerinstellingen en de
gemeentes rondom de luchthaven.
Samen ontwikkelen en organiseren we
leerprogramma's met de praktijk op de
luchthaven als uitgangspunt.

AANMELDPROCEDURE





De medewerker vult het inschrijfformulier in en laat deze
ondertekenen door de werkgever en/of HR-verantwoordelijke van het
bedrijf.
Het formulier wordt in behandeling genomen door LCS.
Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de medewerker
uitgenodigd voor de intake.
Na een officieel schrijven van MBO College Airport is de medewerker
ingeschreven als student.

VRAGEN?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Catharine van Dijk, catharine.van.dijk@schiphol.nl

en instaptoet
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