Studenten Facilitair Leidinggevende Opleiding 2021/2022

Uitleg inhoud stage 3e jaar FL
In uw bedrijf heeft u studenten van de opleiding Facilitaire Leidinggevende 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 derdejaars student die de opleiding Facilitair Leidinggevende, niveau 4 volgt bij
het Albeda. In het derde jaar is er een 5-daagse stageperiode, van februari t/m juni. Dit betreft
een kwalificerende stage (examen en afstudeeropdracht).
In het 2e jaar is het basisdeel kerntaak 1 “Coördineert facilitaire werkzaamheden” reeds afgesloten
met een certificaat. In het 3e jaar moet ook kerntaak 2 “Geeft leiding” en “Voert beheerstaken uit”
op gevorderd komen om examen te mogen doen.
Wij werken met de digitale BPV map van examenwerk www.examenwerk.praktijkbeoordelen.nl.
Als u als praktijkopleider ene 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.
Wanneer het rapport van kerntaak 2 op gevorderd is afgetekend, kan de student de planning van
de examenopdrachten (in overleg met u) inleveren bij de examencommissie. Naast de
examenopdrachten werkt de student aan een afstudeerscriptie, waarvoor hij ook een
eindpresentatie houdt.
Tevens kunnen er van de keuzedelen ook een aantal onderdelen zijn die in de praktijk moeten
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de keuzedelen Organisatie Interne Evenementen of Arbo,
Kwaliteitszorg & Hulpverlening.
Het zou fijn zijn als u de student de gelegenheid geeft aan deze opdrachten te werken. Wij denken
aan ongeveer 8 uur totaal per week. In overleg met u in te plannen.
Uit het kwalificatiedossier voor Facilitair Leidinggevende:
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

