
Training werkbegeleiders en

startdatum
Kijk voor actuele startdata op onze  

website: endoorleren.nl/cursus/ 

training-praktijkopleider-werk- 

begeleider-zorg

duur cursus
4 weken

locatie
Rijssen

kosten 
€ 420 
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waardepapier
Na het afronden van de training ontvang je een  

getuigschrift van je deelname.

Hoe leuk is het om jonge mensen het vak te leren? Je 
krijgt er enorm veel energie van en ze zijn een bron van 
inspiratie. Toch is het in de praktijk best lastig om een 
goede praktijkbegeleider te zijn. 

Met deze training krijg je inzicht in het begeleidings- 
traject van studenten en hoe je daarin op de juiste wijze 
kunt coachen. Je krijgt inzicht in de rol van begeleider 
en in die van beoordelaar. Van de praktijkbegeleider 
wordt verwacht dat je in staat bent de leerling te  
begeleiden tijdens het uitvoeren van de taken. Het 
gaat hier om specifieke organisatorische, didactische 
en begeleidende competenties. In deze training krijg je 
handvatten om de begeleiding beter af te stemmen op 
de deelnemer en op de juiste wijze feedback te geven.

inhoud cursus
Het programma van de training voor praktijkbegeleider/ 

werkbegeleider in de zorg volgt het proces van de  

begeleiding van de student in de dagelijkse praktijk en de 

eisen die je mag stellen aan praktijkopdrachten vanuit de 

examenmap. In de training wordt aan de hand van  

theorie en praktische voorbeelden gewerkt. Er wordt 

ruimte geboden eigen casuïstiek in te brengen en te  

discussiëren over de verschillende wijze van aanpak.

Inhoud lessen:
1. Beroepspraktijkvorming en opdrachten als voorberei-

ding op examinering

2. Werkbegeleiding – wie ben ik en wie is de student

3. Afstemmen van de begeleiding op de individuele 

student

4. Ontwikkelingsgericht feedback geven en reflecteren 

op het leerproces

toelatingsvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze training moet je werkzaam 

zijn op een relevante werkplek.

subsidiemogelijkheden
Voor deze cursus kun je gebruik maken van het 

STAP-budget. Met deze regeling kun je jaarlijks tot  

€ 1000,- subsidie ontvangen. Die kan je gebruiken om 

een opleiding, cursus of training te volgen. Je investeert 

daarmee in je ontwikkeling. En zo blijf je interessant voor 

werkgevers. 

Via Twents Fonds voor Vakmanschap is er een kans op 

subsidie. Bekijk de website voor de mogelijkheden.

meer weten of direct inschrijven
Ga naar endoorleren.nl/cursus/training-praktijkop-

leider-werkbegeleider-zorg voor meer informatie en 

inschrijfmogelijkheden.

Heb je vragen of persoonlijk advies nodig? Wij helpen 

je graag verder. Bel ons op 088 - 102 11 00. Mailen kan 

ook: info@endoorleren.nl

praktijkbegeleiders in de zorg

incompany mogelijkheden
Zijn er binnen jouw organisatie meerdere medewerkers 

die behoefte hebben aan deze training? Dan kunnen wij 

tot een groep van 12 personen een incompany traject op 

maat regelen! Je kunt hiermee besparen op de kosten. 
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