
Edunova Training 
Opleider	voor	het	voortgezet	speciaal	onderwijs	en	praktijkonderwijs.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze	expertise	is	opbrengstgericht	onderwijs	
en	 arbeidstoeleiding	 binnen	 het	 voortgezet	
speciaal	onderwijs	en	praktijkonderwijs.	Dat	
is	 waar	 onze	 workshops,	 trainingen	 en	
opleidingen	altijd	mee	te	maken	hebben.	Ons	
aanbod	kenmerkt	zich	door:	

	 -	Praktische,	toepasbare	informatie	
-	Concrete	vertaling	naar	de	praktijk		
-	Ruimte	voor	uitwisseling	
-	Prettige	combi	van	leren	en	inspireren	
-	Handig,	ondersteunend	materiaal		
-	Permanente	helpdesk	voor	cursisten	

 
 
 

Ons	aanbod		
 
Opleiding	Arbeidstoeleiding		

 

Ben	je	als	stagebegeleider	werkzaam	binnen	vso	of	
praktijkonderwijs?	Dan	 is	deze	opleiding	voor	 jou.	
Hierin	komen	alle	onderwerpen	aan	bod	waar	je	in	
je	dagelijkse	praktijk	mee	te	maken	hebt:		
1. Motiveren	van	jongeren	
2. De	opbrengstgerichte	stage	
3. Matchen	van	leerling	en	bedrijf	
4. Coachen	van	jongeren	tijdens	stage	
5. Het	regelwerk	rondom	stage	
6. Acquireren	en	netwerken	

De	opleiding	bestaat	uit	een	Basisopleiding	(dag	1	t/m	3)	en	een	Vervolgopleiding	(dag	4	t/m	6).	Tussen	de	
opleidingsdagen	 door	 wordt	 het	 geleerde	 toegepast	 in	 de	 eigen	 praktijk.	 En	 als	 afronding	 wordt	 er	 een	
terugkom	 middag	 georganiseerd.	 Wanneer	 de	 opleiding	 is	 afgerond,	 tellen	 de	 studielasturen	 mee	 voor	
Registerleraar	en	ontvangen	cursisten	een	CRKBO	certificaat.	Meer	informatie	op:	www.edunova.nl.		

Maatwerk?	Alle	bovengenoemde	opleidingsdagen	kunnen	ook	als	losse	trainingsdagen	worden	verzorgd.		



 
Oplossingsgericht	coachen	van	jongeren		
Trainingsdag,	trainingsreeks,	eventueel	aanvullend	met	oplossingsgerichte	intervisie		

 

Oplossingsgericht	 werken	 en	 denken	 geeft	 je	 als	
(leerling)begeleider	dé	handvatten	om	jongeren	te	
begeleiden	bij	het	formuleren	van	reële	doelen	voor	
de	toekomst.	Door	het	stellen	van	goede	vragen	en	
het	aanboren	van	krachtbronnen	daag	je	de	jongere	
uit	 om	 in	 beweging	 te	 komen	 richting	 de	 zelf	
geformuleerde	 stip	 op	 de	 horizon.	 Een	 uitermate	
sterke	 techniek	om	zelfredzaamheid	van	 jongeren	
te	 vergroten.	 Tijdens	 deze	 dag	 leer	 je	 oplossings-
gerichte	technieken	kennen	maar	vooral	ook	toe	te	
passen.	

	
Effectief	communiceren	
Workshop,	trainingsdag,	trainingsreeks 

 

Communiceren	doe	je	ongeveer	de	hele	dag.	Zeker	
in	 onderwijs	 is	 communicatie	 onmisbaar!	 In	 een	
vergadering,	met	een	collega	of	in	gesprek	met	een	
leerling	en	ouders	om	een	bepaald	doel	te	bereiken.	
Maar	bereik	je	wel	wat	je	zou	willen	bereiken	in	een	
gesprek?	 Is	 je	 communicatie	altijd	 even	 effectief?	
Tijdens	 deze	 training	 worden	 de	 vier	 grootste	
valkuilen	 in	 communicatie	 over	 het	 voetlicht	
gebracht	 en	 ontvang	 je	 handvatten	 om	 je	
communicatie	effectief	te	maken.		
 

	
Opbrengstgericht	werken	aan	werk	
Workshop,	trainingsdag,	trainingsreeks 

 

Met	 de	 Stagepiramide	 als	 uitgangspunt	 wordt	 de	
doorgaande	stagelijn	onder	de	loep	genomen:	Van	
beroepenoriëntatie	 tot	 arbeidsovereenkomst	 en	
alles	daartussen.	Je	gaat	aan	de	slag	met	het	door-
ontwikkelen	 van	 de	 schooleigen	 stagelijn,	 formu-
leren	 van	 doelen	 per	 fase,	 stagegeschiktheid,	
stagevormen	en	-doelen,	vastleggen	en	volgen	van	
de	 ontwikkeling	 (in	 OPP	 en	 ITP),	 kwalificeren,	
certificeren.	 De	 training	 levert	 je	 inspiratie,	
handvatten,	voorbeelden	en	een	ontwikkelagenda	
op:	Wat	gaat	goed	en	moeten	we	blijven	borgen?	
Welke	onderdelen	verdienen	doorontwikkeling?	

 
 
 
 
 



 
 
Arbeidstoeleiding:	Van	visie	naar	verandering	
Workshop,	trainingsdag,	teamdag,	studiedag 

 

Waartoe	 dient	 ons	 onderwijs	 en	 de	 rol	 van	
arbeidstoeleiding?	Wat	 gaat	 goed?	 Hoe	 doen	 we	
dat?	Wat	zijn	onze	blinde	vlekken?	Wat	moeten	we	
daarvoor	doen?	Wat	hebben	we	daar	bij	nodig?		
Tijdens	 deze	 dag	 passeren	 landelijke	 ontwikkelin-
gen,	 wet-	 en	 regelgeving,	 kansrijke	 initiatieven,	
arbeidsmarktontwikkelingen	 en	 goede	 voorbeel-
den	uit	de	onderwijspraktijk	de	revue.	Op	basis	van	
de	 informatie	 is	het	mogelijk	om	koers	 te	kunnen	
bepalen	 met	 een	 schooleigen	 visie	 op	 arbeids-
toeleiding;	anno	nu.	

	
Workshop	Puberbrein	(en	Social	Media)	
Lezing,	workshop,	onderdeel	van	studiedag 

 

Wist	je	dat	het	puberbrein	pas	op	25-jarige	leeftijd	
volledig	 is	 volgroeid?	 Tot	 die	 tijd	 maken	 de	
hersenen	 een	 grote	 verandering	 door.	 Dit	 is	 van	
invloed	 op	 zowel	 de	 cognitieve	 als	 sociaal	
emotionele	ontwikkeling	en	vormt	de	essentie	van	
het	puberbrein.	Hoe	ontwikkelt	het	puberbrein	zich	
en	hoe	maken	pubers	keuzes?	Welke	invloed	heeft	
de	sociale	omgeving	en	Social	Media	daarop?	Hoe	
kunnen	 we	 pubers	 het	 beste	 begeleiden?	 Tijdens	
deze	dag	worden	tips	en	handvatten	aangereikt.	
	

	
Participatiewet	&	zo	
Workshop,	onderdeel	van	studiedag 

 

Deze	workshop	is	voor	iedereen	die	te	maken	heeft	
met	 de	 dynamische	 wereld	 van	 onderwijs	 en	
arbeidstoeleiding.	 Binnen	 korte	 tijd	 ben	 je	 weer	
volledig	op	de	hoogte	van	de	laatste	ontwikkeling-
en	 in	 o.a.	 de	 Participatiewet,	 Beschut	 Werk,	
Banenafspraak	met	 doelgroepenregister,	 etc.	Wat	
zijn	de	feiten?	Hoe	gaan	gemeente(n)	om	met	deze	
ontwikkelingen?	 Wat	 betekent	 dit	 voor	 jouw	 rol	
binnen	 het	 onderwijs	 bij	 het	 begeleiden	 van	 o.a.	
leerlingen,	 ouders,	 netwerkpartners	 en	 (stage)	
bedrijven?	

	
	

  



Wat	we	ook	nog	doen		
	
Lezingen,	workshops,	trainingen,	opleidingen,	studiedagen 

 

Onze	 expertise	 is	 opbrengstgericht	 onderwijs	 en	
arbeidstoeleiding	 binnen	 het	 voortgezet	 speciaal	
onderwijs	 en	 praktijkonderwijs.	 Daarnaast	 mogen	
we	 ook	 bij	 gemeenten,	 sociale	 bedrijven,	
zorginstellingen	 en	 (v)mbo’s	 onze	 kennis	 en	
ervaring	delen.		
	
De	lijst	op	onze	website	en	in	deze	brochure	is	niet	
uitputtend.	Dus	als	je	een	training	wil	die	er	niet	bij	
staat,	bel	ons	dan	gerust	even!	
	

	

	
	

Meer	informatie		
 
 
Op www.edunova.nl is veel informatie te vinden. Heb je vragen? Wil je meer informatie over onze 
workshops, trainingen en opleidingen ontvangen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om deze 
op locatie of in de regio te verzorgen? Neem dan gerust contact op met: Patty van Baalen (Coördinator 
Opleidingen) via: patty@edunova.nl of 06-20252451. 
 
 
 
 


