
Kennispartner van het onderwijs en 
sociale domein, expert op het gebied 
van arbeidstoeleiding.



OPLEIDING ARBEIDSTOELEIDING

Je bent leerlingen aan het begeleiden en motiveren. Ouders, 
werkgevers en collega’s aan het adviseren. Je bent beroepskeuze
adviseur, coach, netwerker en intermediair. Daarbij wil je op  
de hoogte blijven van wetten en regels, het jargon van de  
reintegratiewereld beheersen en de mores van de betreffende 
gemeente kennen. Kortom, je bent stagebegeleider. Dat vraagt 
nogal wat aan kennis en kwaliteiten!

Hoe fijn is het dan wanneer je:
> Het wiel niet zelf hoeft uit te vinden
> Nuttige, praktische informatie voorgeschoteld krijgt
> Van verschillende trainers die weten waar jouw praktijk over gaat
> Kunt uitwisselen met vakgenoten
> Alle facetten van je vak naar een hoger plan kunt tillen
> Al je vragen kunt stellen, zowel tijdens als na de opleidingsdagen

Stagebegeleiding: Een echt vak verdient een opleiding

Ben je als stagefunctionaris werkzaam binnen het praktijk- of voortgezet speciaal 
onderwijs? Heb je behoefte aan concrete handvatten en actuele ontwikkelingen? 
Inspiratie en uitwisseling met vakgenoten? Dan is de Opleiding Arbeidstoeleiding 
iets voor jou. Tijdens verschillende opleidingsdagen komen alle onderwerpen aan 
bod waar je in je dagelijkse praktijk mee te maken hebt.

De opleiding bestaat uit een Basis- en Vervolgdeel waardoor deze gemakkelijk in je 
eigen tempo te plannen is.

“Gedegen opleiding! Nuttige inhoud, 
praktijkgerichte oefeningen tijdens de 

opleidingsdagen en goede toepasbaarheid  
in de eigen praktijk.”  
(Stagebegeleider praktijkonderwijs)

“De opleiding biedt een prettige combinatie  
van relevante theorie, eyeopeners en  

onderlinge uitwisseling”
(stagebegeleider vso)



De onderwerpen tijdens het Basisdeel:

1. Geheimen van motivatie 
Met de motivatiedriehoek als uitgangspunt (en als handige tool) nemen we de 
leerling en zijn motivatie(problemen) onder de loep: Wat zijn de geheimen van 
motivatie? Waarom zijn sommige jongeren niet gemotiveerd? Welke invloed 
hebben culturele verschillen op de motivatie van jongeren? Wat zijn basisbe-
hoeften en drijfveren van jongeren? Kortom, aan de slag met het herkennen, 
begrijpen en ombuigen van motivatieproblemen. 

2. Opbrengstgericht werken aan werk 
Tijdens deze dag wordt de doorgaande stagelijn doorlopen: Van beroepenoriëntatie 
tot arbeidsovereenkomst en alles wat daartussen zit. Onderwerpen die o.a. aan 
bod komen: Vormgeven van een doorgaande stagelijn, stagevormen, stagedoelen, 
loopbaanoriëntate en -begeleiding, vastleggen en volgen van de ontwikkeling 
(OPP), kwalificeren en certificeren. Kortom, een breed palet voor de stage als 
verlengde schoolomgeving voor een goede voorbereiding op werk. 

3. Verbinden van school en bedrijf 
Een goede samenwerking tussen school en bedrijf is voor leerlingen de basis 
voor een goede overgang van stage naar werk. Daarom ga je tijdens deze dag 
aan de slag met vragen als: Hoe zijn op dit moment de kansen op de arbeids-
markt? Welke ontwikkelingen, projecten en regionale initiatieven zijn belangrijk 
om bij aan te haken? Hoe geef je een gerichte netwerkaanpak vorm en wat levert 
die je op? Hoe profileer je jezelf zakelijk (ook online) zodat bedrijven jou weten te 
vinden? En wat is er nodig voor een goede match tussen leerling en bedrijf? De 
dag staat bol van concrete tips en handige tools om de verbinding tussen school 
en (stage)bedrijven te verstevigen en versterken. 

Prijs
De investering voor het Basisdeel bedraagt  
€ 1.095,- per cursist. Dit bedrag is vrijgesteld 
van btw en inclusief lunch, achtergrondinfor-
matie, permanente helpdesk, feedback op 
uitwerkingen in de praktijk en een terugkom 
moment ter afronding van het Basisdeel.

“De Opleiding 
Arbeidstoeleiding 
wordt beoordeeld 
met een 8,7 als 
gemiddeld cijfer”

“Top opleiding!” 

“Ook al zit ik al jaren in het vak, deze opleiding biedt me meer dan genoeg 
nieuwe informatie en inzichten om mijn activiteiten aan te scherpen” 

(stagecoördinator praktijkonderwijs)

De onderwerpen tijdens het Vervolgdeel:

4. Coachen van jongeren naar toekomstperspectief
 Door het stellen van goede vragen en het focussen op kwaliteiten, daag je de 

jongere uit om in beweging te komen richting de zelf geformuleerde stip op de 
horizon. Het oplossingsgericht werken en denken is een uitermate geschikte 
coachvorm om zelfredzaamheid te vergroten. Tijdens deze dag leer je oplossings-
gerichte technieken kennen maar vooral ook toe te passen en ontvang je hand-
vatten om jongeren te begeleiden bij het formuleren van reële doelen voor de 
toekomst.

5. Wet- en regelgeving rondom stage en werk
 Wanneer een leerling uitstroomt, krijg je te maken met de wet- en regelgeving 

van de betreffende regio. Ga daar maar aan staan! Wat is de huidige stand van 
zaken? 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 leer je op basis van de feitelijke en up-to-date 
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.

6. Werk maken van gesprekken
 Helder communiceren zorgt ervoor dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Voor 

het voeren van professionele gesprekken bestaan echter geen vaste recepten. 
Een gesprek met een collega heeft een andere toonsetting dan een gesprek met 
een toekomstig werkgever of een jongere die in de weerstand zit. Tijdens deze 
opleidingsdag maak je werk van gesprekken: Je gaat aan de hand van persoon-
lijke leerdoelen ervaren hoe je bepaalde effectieve gesprekstechnieken in de 
praktijk kunt toepassen en wat ze je opleveren.

Prijs
De investering voor het Vervolgdeel bedraagt € 1.095,- per cursist. Dit bedrag is 
vrijgesteld van btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente  
helpdesk, feedback op uitwerkingen in de praktijk en een terugkom moment ter 
afronding van het Vervolgdeel.

“Het is erg prettig dat de trainers de praktijk kennen en op de hoogte  
zijn van zowel landelijke als regionale ontwikkelingen”  

(stagedocent vso)



DIT HOORT ER OOK BIJ

Vertalen naar de eigen praktijk
Tussen de opleidingsdagen door heb je 
ruimte om het geleerde toe te passen 
in de eigen praktijk. Het is belangrijk 
om rekening te houden met ongeveer 
één dag uitwerking per opleidingsdag. 
Hierbij kun je denken aan het vertalen 
van een theoretisch model naar de eigen 
praktijk. Het oefenen van bepaalde 
gespreks- of coachtechnieken. Of het 
lezen van achtergrondinformatie naar 
aanleiding van of ter voorbereiding op 
een opleidingsdag. 

Vragen en uitwisselen
Wij horen vaak dat cursisten het prettig 
vinden om nog eens bij elkaar te komen 
om vragen te stellen en ervaringen uit 
te wisselen. Daarom organiseren we 
zowel na het Basis- als het Vervolgdeel 
een terugkom moment. Tijdens zo’n 
dagdeel is er alle ruimte om problemen 

in te brengen, relevante ontwikkelingen 
met elkaar te bespreken en succes-
ervaringen te delen. Een waardevolle 
aanvulling op de opleiding!

Afronden
Wanneer je alle opleidingsdagen hebt 
gevolgd, ontvang je zowel na het Basis- 
als het Vervolgdeel van de Opleiding  
Arbeidstoeleiding een CRKBO-certificaat. 

MEER INFORMATIE OF 
INCOMPANY?

Kijk op www.edunova.nl voor meer 
informatie over de opleiding, geplande 
data en locaties. 

Heb je meerdere stagebegeleiders op 
één locatie? Of wil je een opleidings-
aanbod organiseren in de eigen regio 
met samenwerkende scholen? Mail ons 
om de mogelijkheden te bespreken: 
training@edunova.nl 

REGIONAAL, MAATWERK EN  
INCOMPANY

Wij zijn expert op het gebied van opbrengstgericht onderwijs, 
arbeidstoeleiding en de daarbij behorende leerlingbegeleiding. 
Deze kennis delen we graag binnen het praktijkonderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs. Maar ook binnen zorginstellingen, 
het middelbaar (beroeps) onderwijs, gemeenten en sociale  
bedrijven worden we met enige regelmaat gevraagd onze  
expertise te delen.

Onze expertise in kernthema’s:
> Arbeidstoeleiding binnen onderwijs en het sociale domein
> Landelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving
> Opbrengstgericht werken aan werk
> Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
> Begeleiden van (kwetsbare) jongeren, puberbrein en motivatie
> Toekomstgericht coachen

Waar je ons voor kunt vragen:
> Lezingen en presentaties
> Workshops en bijeenkomsten
> Trainingen
> Intervisiebegeleiding
> Studiedagen
> Regionaal opleidingsaanbod

Wij denken graag mee 

Zoek je trainingen en workshops die passen bij een schoolbreed ontwikkeltraject? 
Puzzel je nog met de invulling van je studiedagen? Of wil je een maatwerkgericht 
opleidingsaanbod met collegascholen uit de regio? 

We denken graag mee over een passend en maatwerkgericht aanbod. Daarvoor  
komen we bij je langs op locatie voor een verkennend gesprek. Stuur een mailtje 
naar training@edunova.nl, dan plannen we vrijblijvend een afspraak. 



“De opleiding die voor onze scholen is samen
gesteld, sluit goed aan bij de vragen die er leven, 

de leerbehoefte van onze medewerkers en de  
regionale situatie waar we mee te maken hebben.” 

(Scholengroep vso)

“Eén klik verwijderd van actuele kennis, snel 
antwoord op al je vragen en een netwerk van 

collega’s die dagelijks met hetzelfde bezig zijn!”

KENNISABONNEMENT

Zoek je een plek waar je als stagefunctionaris terecht kunt met 
al je vragen? Waar je de meest recente documenten kunt down
loaden? Gebruik kunt maken van handige tools? Waar je onder
deel bent van het Netwerk Arbeidstoeleiding? En een plek waar 
je vak genoten ontmoet op het platform en tijdens netwerk en 
kennisbijeenkomsten? 

Als lid van het Kennisabonnement ben je hier maar één klik van verwijderd. Zodat 
je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden, en je het zeker niet alleen hoeft te doen. 

“Ik ben de enige stagecoördinator bij ons op school. Dus ik  
gebruik het Kennisabonnement enerzijds om mijn kennis en netwerk 

uptodate te houden en te continueren. Anderzijds om ontwikkelingen 
en praktijkervaringen op het gebied van arbeidstoeleiding te kunnen 

uitwisselen met collega’s in het land”  
(stagecoördinator praktijkonderwijs)



HET ABONNEMENT IN ZES BULLETS:  

• Stel al je vragen over arbeids  toe-
leiding binnen onderwijs en het 
sociale domein 

• Heb toegang tot de meest relevante 
documenten, voor jou geselecteerd 
op het Kennisplatform 

• Maak gebruik van de Loonkosten-
indicator en andere tools en  
voordelen 

• Ontvang informatie over actuele 
ontwikkelingen in je mailbox 

• Word onderdeel van het landelijke 
Netwerk Arbeidstoeleiding 

• Ontmoet 2x per jaar vakgenoten 
tijdens Kennis- en Netwerkbijeen-
komsten

Looptijd en kosten  

• Een abonnementsjaar loopt van  
1 januari t/m 31 december 

• Kosten voor het abonnement 
bedragen €379,- voor één persoon 
per jaar 

• Wil je graag samen met je collega 
of collega’s gebruik maken van  
Het Kennisabonnement? Dan  
betaal je €279,- extra per collega 
per jaar (prijsopbouw uitsluitend 
geldig per Brinnummer) 

• Vraag eventueel naar onze  
bestuurskorting

• Genoemde prijzen zijn vrijgesteld 
van btw

#nietinjeeendje

ONTVANG OOK:

> 10% Korting op  
het Basisdeel van  
de Opleiding  
Arbeids toeleiding 

> Jaarlijks de  
nieuwste uitgave  
van Het Werkboekje 
via de post

Het Werkboekje is een handig boekje  
in pocketformaat met alle wet- en  
regelgeving van het onderwijs en sociale 
domein in heldere taal toegelicht.

MEER INFORMATIE 
OF VRAGEN? 
Neem gerust contact met ons  
op via kennis@edunova.nl,  
we helpen je graag.


