Studenten Facilitair Leidinggevende Luchthaven Opleiding 2021/2022

Uitleg inhoud stage 2e jaar FLL
In uw bedrijf heeft u studenten van de opleiding Facilitaire Leidinggevende Luchthaven de kans
gegeven bij u stage te lopen. Wij, als Albeda, willen u daarvoor in de eerste plaats hartelijk
bedanken!

Wat komt de student bij u leren?
Het betreft een tweedejaars student die de opleiding Facilitair Leidinggevende Luchthaven, niveau
4 volgt bij het Albeda. In het tweede jaar is er een stageperiode van maandag 31 januari 2022 t/m
vrijdag 8 juli 2022. In de eerste periode, van maandag 31 januari 2022 t/m 17 april 2022, lopen zij
3 dagen per week stage (woensdag, donderdag, vrijdag) en vanaf 18 april 2022 t/m 8 juli 2022
lopen zij 5 dagen per week stage. Eenmalig heeft de student in deze laatste periode een
terugkomdag op school, deze wordt nog nader bepaald.
Om het diploma te kunnen halen moet de student, naast theoretische vakken op school, een groot
stuk van zijn beroepsopleiding in de BPV (stage) doorlopen.
De eerste periode (31-01 t/m 17-04) is een ontwikkelingsgerichte stageperiode. Het is de
bedoeling dat de student het Basisdeel kerntaak 1 “verricht facilitaire werkzaamheden” van zijn
digitale praktijkmap op gevorderd aftekent. Hiervoor moet hij allerlei handelingen, technieken en
activiteiten uitvoeren en bewijsmateriaal verzamelen. Wij werken met de digitale BPV map van
examenwerk www.examenwerk.praktijkbeoordelen.nl. Als u als praktijkopleider een account
aanmaakt, dan kan de student u selecteren en kunt u beiden in de digitale map met opdrachten,
planningen, meetmomenten, etc. Indien alles correct is doorlopen komt het “BPV rapport” er
vanzelf uitrollen. Verder werkt de student ook aan profieldeel kerntaak 1 “Voert beheerstaken
uit” en kerntaak 2 “Geeft leiding”.
De tweede periode (18-04 t/m 08-07) is een kwalificerende stage.
Voordat de student een examen mag afleggen moet u beoordelen of de student voldoende
geschikt is als beginnend beroepsbeoefenaar middels de digitale praktijkmap. Indien de
werkprocessen allemaal op voldoende of goed zijn beoordeeld, komt het rapport er op gevorderd
uit. Dan krijgt de student de kwalificerende examenopdrachten uitgereikt.
Het examen vindt plaats in de tweede helft van de periode. Hiervoor leveren zij vervolgens tijdig
een planning in bij de examencommissie van de opleiding.
Een assessor komt langs om het examen af te sluiten met een eindgesprek.
Daarnaast werkt de student aan het profieldeel en zorgt ervoor dat dit minimaal op basis is
afgetekend.
Uit het kwalificatiedossier voor Facilitair Leidinggevende:
Basisdeel 1 Kerntaak 1 Verricht facilitaire werkzaamheden
B1-K1-W1

Faciliteert bijeenkomsten

B1-K1-W2

Verwerkt gegevens met informatiesystemen

B1-K1-W3

Voert logistieke werkzaamheden uit

B1-K1-W4

Bevordert de veiligheid

B1-K1-W5

Onderhoudt gebouwen en apparatuur
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B1-K1-W6

Onderhoudt het contact met interne en externe klanten en leveranciers

B1-K1-W7

Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af

Kerntaak P2-K1: Voert beheerstaken uit
P2-K1.W1

Maakt een plan voor uitvoering van facilitaire dienstverlening,

P2-K1-W2

Voert contractbeheer uit

P2-K1-W3

Beheert financiën

P2-K1-W4

Stemt af met het management

Kerntaak P2-K2: Geeft leiding
P2-K2-W1

Begeleidt en stuurt (lerende) medewerkers aan

P2-K2-W2

Plant en verdeelt de werkzaamheden

P2-K2-W3

Voert gesprekken met medewerkers

