Opleiding Arbeidstoeleiding
Stagebegeleiding: Een echt vak verdient een opleiding

Ben je als stagebegeleider werkzaam
binnen praktijkonderwijs of voortgezet
speciaal onderwijs? Dan is deze opleiding
voor jou!
De opleiding bestaat uit een Basisopleiding
en een Vervolgopleiding. Met het volgen
van beide delen, komen alle onderwerpen
aan bod waar je in je dagelijkse praktijk
mee te maken hebt.
Tussen de opleidingsdagen door pas je het
geleerde toe in de eigen praktijk, onder
andere aan de hand van de zelfstudieopdrachten.

En als afronding van zowel de Basis- als de
Vervolgopleiding wordt er een terugkom
middag georganiseerd. Tijdens zo’n
middag heb je de gelegenheid om al je
openstaande vragen te stellen, updates te
ontvangen en goede voorbeelden te delen
met vakgenoten.
Wanneer je de opleiding hebt afgerond,
ontvang je een CRKBO-certificaat en tellen
de studielasturen mee voor Registerleraar.
Lees verder in deze brochure over de
inhoud van de opleidingsdagen.

Deel 1: Basisopleiding Arbeidstoeleiding

De Basisopleiding omvat drie opleidingsdagen, drie zelfstudiedagen om het geleerde in de praktijk
toe te passen en een terugkom middag. In de Basisopleiding werk je aan actuele kennis,
vaardigheden en praktische toepasbaarheid op het gebied van:
Dag 1: Motiveren van jongeren
Met de motivatiedriehoek als uitgangspunt (en als handige tool) wordt de leerling en zijn
motivatie(problemen) onder de loep genomen: Wat zijn de geheimen van motivatie? Waarom zijn
sommige jongeren niet gemotiveerd? Welke invloed hebben culturele verschillen op de motivatie van
jongeren? Wat zijn basisbehoeften en drijfveren van jongeren? Kortom, één hele dag aan de slag met
het herkennen, begrijpen en ombuigen van motivatieproblemen.
Dag 2: De opbrengstgerichte stage
Tijdens deze dag doorlopen cursisten in één dag de doorgaande stagelijn: van beroepenoriëntatie tot
arbeidsovereenkomst en alles wat daartussen zit. Deze dag staat namelijk in het teken van het
vormgeven van een doorgaande stagelijn, formuleren van doelen per fase van de doorgaande
stagelijn, verschillende stagevormen, stagegeschiktheid, stagedoelen en stageopdrachten, vastleggen
en volgen van de ontwikkeling (in OPP en ITP), kwalificeren en certificeren. Geweldige bagage
waarmee de stage vormgegeven kan worden als verlengde schoolomgeving.
Dag 3: Matchen van leerling en bedrijf
Een goede match tussen leerling en stagebedrijf is de basis voor een goede overgang van stage naar
werk. Daarom gaan cursisten tijdens deze dag aan de slag met vragen als: Wat zijn de mogelijkheden
van de leerling? Welke werkomgeving en werkzaamheden passen hier het beste bij? Wat zijn de
mogelijkheden in een bedrijf? Wat zijn specifieke eisen van de werkgever? Hoe ga je hier flexibel mee
om? En hoe manage je de juiste verwachtingen? Welke randvoorwaarden moeten geregeld worden
om te komen tot een arbeidscontract?
Prijs: De kosten voor de Basisopleiding bedragen € 1.050,- per cursist. Dit bedrag is vrijgesteld van
btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente helpdesk, feedback op de zelfstudie en
een terugkom middag ter afronding van de opleiding.

Deel 2: Vervolgopleiding Arbeidstoeleiding

Wanneer de Basisopleiding is afgerond, is de Vervolgopleiding een logische volgende stap. Ook de
Vervolgopleiding omvat drie opleidingsdagen, drie zelfstudiedagen om het geleerde in de praktijk
toe te passen en een terugkom middag. In de Vervolgopleiding werk je aan actuele kennis,
vaardigheden en praktische toepasbaarheid op het gebied van:
Dag 4: Coachen van jongeren tijdens stage
De oplossingsgerichte coach begeleidt de jongere bij het formuleren van reële doelen voor de
toekomst. Door het stellen van de goede vragen wordt de jongere uitgedaagd om (zover als mogelijk)
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen toekomst en de weg daar naartoe. Tijdens deze dag
gaan cursisten aan de slag met oplossingsgerichte coachtechnieken die nodig zijn voor hun rol als
stagebegeleider bij het begeleiden van jongeren tijdens stage en naar werk.
Dag 5: Het regelwerk rondom stage
Wanneer een leerling uitstroomt, krijgen stage- en trajectbegeleiders te maken met wet- en
regelgeving van de betreffende regio. Ga daar maar aan staan! Hoe blijf je bij de feiten en hoe blijf je
op de hoogte? Hoe vertaal je de relevante wet- en regelgeving naar ouders, werkgevers, de gemeente
en andere betrokken partijen? Tijdens deze dag leren cursisten op basis van de feitelijke, relevante
informatie inlichting te geven. Bijvoorbeeld over (financiële) mogelijkheden voor ouders en bedrijven
of voor het organiseren van de nazorg en het regelen van de nodige subsidies daarbij.
Dag 6: Acquireren en netwerken
Het is belangrijk om te blijven anticiperen op veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat maakt
dat stage- en trajectbegeleiders continu op zoek moeten naar nieuwe (stage)bedrijven voor leerlingen.
Deze module staat bol van de concrete tips en handige tools hoe dit het beste aan te pakken en wat
dat vraagt van de stage- en trajectbegeleider. Zakelijk presenteren en profileren (ook op het web) en
wat wel en niet te doen bij succesvol netwerken vormen zeker een belangrijk onderdeel van deze dag.
Prijs: De kosten voor de Vervolgopleiding bedragen € 1.050,- per cursist. Dit bedrag is vrijgesteld van
btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente helpdesk, feedback op de zelfstudie en een
terugkom middag ter afronding van de opleiding.

Handig om verder nog te weten
Over de planning en je inschrijving:
- Op onze website www.edunova.nl is
de actuele planning te vinden.
- Dit is tevens de plek waar je je kunt
inschrijven en onze algemene
voorwaarden kunt lezen.
- Wanneer je je hebt ingeschreven,
ontvang je een bevestiging van je
aanmelding. Twee weken voor
aanvang van de opleidingsdag
ontvang je alle praktische informatie
die je nodig hebt om voorbereid aan
de opleiding te starten.

Als je nog vragen hebt:
- En het betreft een vraag over je
inschrijving, afmelding of de
organisatie van de opleidingen, mail
je vraag dan naar
training@edunova.nl
- Betreft het een vraag over de inhoud
van de opleiding of ben je benieuwd
hoe we de opleiding incompany of bij
jou in de regio kunnen organiseren?
Neem dan gerust contact op met
Patty van Baalen (Coördinator
Opleidingen) via patty@edunova.nl

Edunova is kennispartner van het
onderwijs en sociale domein en expert op
het gebied van arbeidstoeleiding.

-

Onze workshops, trainingen en
opleidingen kenmerken zich door:

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

