Werkbegeleider
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil jij een belangrijke taak vervullen als werkbegeleider bij het opleiden van een leerling of stagiair tot gediplomeerd
beroepsbeoefenaar? Dan is deze cursus echt iets voor jou.
Als werkbegeleider heb je een belangrijke taak bij het opleiden van een leerling of stagiair tot gediplomeerd
beroepsbeoefenaar. Je treedt niet alleen op als rolmodel, maar ook als coach en beoordelaar. Het leren van een beroep
gebeurt vooral in de praktijk. Een leerling leert daarbij niet alleen beroepsgebonden vaardigheden, maar ontwikkelt ook
persoonlijke- en leervaardigheden. Ook de toetsing in de praktijksituatie is belangrijk geworden. Als werkbegeleider heb je in
dit proces een belangrijke taak. Kun je een veilig leerklimaat scheppen? En jouw begeleidingsstijl afstemmen op de leerstijl
van de leerling?

Inhoud
Tijdens de cursus behandel je zowel de theorie als de praktijk die je nodig hebt om als werkbegeleider het beste uit jezelf
en stagiaire te halen. De volgende onderwerpen komen aan bod: taken en verantwoordelijkheden van de
werkbegeleider, visie op opleiden, leerklimaat en leerstijlen, begeleidingsmethodieken en eigen
begeleidingsstijl, beoordelen in de praktijk, toets- en observatietechnieken en communicatieve vaardigheden. In overleg
kunnen er vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd.
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, middag, avond

Startdata:

Incompany incompany (in overleg)

Toelating
Je bent werkzaam als werkbegeleider in de zorg. Individuele instroom is helaas niet mogelijk.

Studielast
Studieduur

3 dagdelen

Leeruren

9 lesuren (3 dagen) en circa 3 uur

Lesmoment

in overleg met de organisatie

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

maatwerk

Lesmateriaal:
Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:

maatwerk

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:
Subsidies voor deze opleiding
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen
Check hier alle subsidiemogelijkheden

Examen
Er is geen afsluitend examen.

Diploma
Je ontvangt een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

