Een echt vak verdient een opleiding
Je werd gevraagd als stagebegeleider…
Iemand heeft je ooit gevraagd om stagebegeleider te worden. Had je ooit kunnen
vermoeden wat dit vak van je zou vragen? Iedere dag zet je allerlei competenties
in. Je bent leerlingen aan het motiveren en begeleiden, waarbij je ondertussen
de rol als opvoeder niet kan laten liggen. Je bent beroepskeuzeadviseur, netwerker,
administrateur en intermediair. Daarbij moet je voortdurend op de hoogte zijn
van alle wetten en regels, het jargon van de re-integratiewereld beheersen en de
mores van de betreffende gemeente kennen. Dat vraagt allemaal best wat van je.
… maar kreeg je daar een opleiding bij?
Waarschijnlijk niet. Als autodidact maak je er het beste van en probeer je het
zo goed mogelijk naast je andere werk te doen. Voor niet alles hebben wij een
oplossing. Maar we kunnen wel een grote steun in de rug bieden. Onze opleiding
Arbeidstoeleiding zorgt ervoor dat je nog steviger in je schoenen komt te staan.
De nieuwe opleiding Arbeidstoeleiding
Vanaf januari 2016 bieden we onze nieuwe opleiding Arbeidstoeleiding aan
als open inschrijving. Deze bestaat uit een driedaagse basisopleiding en een
driedaagse vervolgopleiding. Zowel de basis- als de vervolgopleiding vereisen
drie zelfstudiedagen. Ook hebben beide een intervisiemiddag na ongeveer drie
maanden. Na afloop krijg je een certificaat van deelname. Op dit certificaat zijn
de vaardigheden en competenties gekoppeld aan die uit de Wet BIO.

Basisopleiding Arbeidstoeleiding
In de basisopleiding werk je aan de belangrijkste basisvaardigheden, kennis en
competenties die je nodig hebt als stagebegeleider. Deze basisopleiding duurt drie
dagen met drie zelfstudiedagen waarbij je het geleerde in jouw eigen praktijk toe
gaat passen. Je sluit de opleiding af met een intervisiemiddag.
Dag 1: Motiveren van jongeren
“Ik ben niet lui, ik ben gewoon héél gemotiveerd om niks te doen!” Met de motivatie
driehoek als uitgangspunt (en als handige tool) nemen we de leerling en zijn moti
vatie(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 basisbehoeften en drijfveren van jongeren?
Kortom, één hele dag aan de slag met het herkennen, begrijpen en ombuigen van
motivatieproblemen.

Prettig kennis maken!

Over de opleidingen van Edunova
Edunova is een advies- en opleidingsbureau voor het voortgezet speciaal onderwijs
en praktijkonderwijs. Ons aanbod kenmerkt zich door:
- Praktische, toepasbare informatie
- Concrete vertaling naar de dagelijkse praktijk
- Ruimte voor uitwisseling
- Prettige combinatie tussen leren, inspireren en lachen
- Puur toegespitst op het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
- Het handige, ondersteunende materiaal dat cursisten meekrijgen
- Permanente helpdesk voor cursisten

‘Kleurrijk, scherp, flexibel, verrassend, praktijkgericht, luchtig… en ook heel serieus als het
om onderwijs en arbeidstoeleiding gaat!’

Dag 2: De opbrengstgerichte stage
“Tijdens deze dag doorloop je in één dag de doorgaande stagelijn: van beroepenoriëntatie tot arbeidsovereenkomst en alles wat daar tussen zit.” Deze dag staat 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 je een stage kunt
vormgeven 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!” In de eerste dag heb je drijfveren van jongeren onder de loep
genomen. In de tweede dag heb je gewerkt aan een doorgaande stagelijn die een
leerling goed voorbereidt op een baan. In deze derde dag combineer je deze twee,
namelijk: de match tussen leerling en bedrijf. 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 oefeningen in de praktijk en een intervisiemiddag drie maanden
na afronding van de opleiding.

Zelfstudie
Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te
houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze
tijd heb je nodig om opdrachten te maken. Dat kunnen
hele concrete opdrachten zijn waarin je iets van de opleidingsdag in de praktijk oefent en erop reflecteert. Of
je krijgt de vraag om een theoretisch model (netwerkkaart, stagepiramide, cyclus werkgeversbenadering) uit
te werken en te mailen aan één van de trainers. Denk
daarnaast aan het oefenen van bepaalde gesprekstechnieken na de dag over motiveren of coachen. Je
krijgt dan de vraag om het effect van deze technieken
te evalueren in een verslag. En los van dat alles is het
nodig om wat achtergrondinformatie te lezen en je voor
te bereiden op de volgende cursusdag.

Handig om te weten
Over je aanmelding
• Je kunt je inschrijven via onze website:
www.edunova.nl
• Wil je er nog even over nadenken, kan
dat natuurlijk ook. Zorg er dan voor dat
je inschrijving uiterlijk 4 weken voor
aanvang van de betreffende opleiding
binnen is.
• Per opleiding hanteren wij een groepsgrootte van minimaal acht en maximaal
zestien personen. Inschrijvingen worden
op volgorde van binnenkomst verwerkt.
Bij minder dan acht aanmeldingen
kunnen wij tot uiterlijk drie dagen van te
voren de training afzeggen of verzetten.
Over je afmelding
• Er kan altijd onverhoopt iets tussen
komen waardoor je je inschrijving moet
annuleren. Wij vragen je dit uiterlijk
drie weken van tevoren te doen. Uiteraard zijn onvoorziene (persoonlijke)
omstandigheden een uitzondering op
deze regel.

• Het is altijd mogelijk een collega te
sturen die jouw plek in de opleiding
overneemt.

Stagebegeleiding:
Een echt vak verdient een opleiding
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Over de informatie die je na je
inschrijving ontvangt
• Wanneer je je hebt ingeschreven,
ontvang je een bevestiging van je
inschrijving. Twee weken voor aanvang
van de opleidingsdag ontvang je het
programma en de locatie.
Als je nog vragen hebt
• En het betreft een vraag over je inschrijving, afmelding of de organisatie
van de opleiding(en), neem dan gerust
contact op met Samantha Kuiper
(secretariaat) via: training@edunova.nl.
• Wanneer het een vraag betreft over de
inhoud van de opleiding, aarzel dan niet
om even contact op te nemen met Patty
van Baalen (coördinator opleidingen)
via: patty@edunova.nl.

Vervolgopleiding Arbeidstoeleiding
Wanneer je de basisopleiding hebt afgerond, ben je klaar voor de vervolgopleiding.
Hierin verstevigen we de competenties uit de basisopleiding en verrijken we de
kennis. Ook de vervolgopleiding bestaat uit drie dagen, drie zelfstudiedagen en als
afsluiting een intervisiemiddag. Tussen de opleidingsdagen door pas je het geleerde
toe in jouw eigen praktijk.
Dag 1: Coachen van jongeren tijdens stage
“Benader je iemand vanuit het perspectief wat hij zou kunnen zijn, wordt hij wat hij kan
zijn.” Als oplossingsgerichte coach begeleid je de jongere bij het formuleren van
reële doelen voor de toekomst. Door goede vragen te stellen daag je de jongere uit
om (zover als mogelijk) verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen toekomst.
Tijdens deze dag leer je oplossingsgerichte coachtechnieken toe te passen tijdens
de begeleiding van jongeren naar werk. Je ervaart direct wat deze technieken je
opleveren.

De trainers van de opleidingen
Patty van Baalen: onderwijsmens in hart en nieren.
Enthousiast, verbindend, zorgvuldig, en altijd op zoek naar
drijfveren om mensen in beweging te krijgen. Logisch dat zij
de dagen ‘Motiveren van jongeren’ en ‘Coachen van jongeren
tijdens stage’ verzorgt.

Dag 2: Het regelwerk rondom stage
“Wanneer een leerling uitstroomt, krijg je te maken met de wet- en regelgeving van de
betreffende regio... Ga daar maar aan staan!” Maar 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 krijg
je tips voor heldere communicatie en leer je op basis van de feitelijke 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 sub
sidies daarbij.

Jelle Bosch: ooit horecaondernemer, nu gastheer voor
stagebegeleiders. Dienstbaar en analytisch, weet alles van
wetten en regels, en vertaalt deze voor elke doelgroep in
heldere taal. ‘De opbrengstgerichte stage’ en ‘Het regelwerk
rondom stage’ zijn geknipt voor hem.

Dag 3: Acquireren en netwerken
“Het is belangrijk om te blijven anticiperen op veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat maakt dat je als stagebegeleider continu op zoek moet naar nieuwe (stage)
bedrijven voor je leerlingen.” En natuurlijk niet alleen de veranderende vraag, maar
ook de uitstroom van leerlingen naar werk maakt dat je je stagebedrijven moet
blijven vernieuwen. Deze dag staat bol van de concrete tips en handige tools hoe
je dit het beste kunt aanpakken. Jezelf zakelijk presenteren en profileren (ja, ook
op het web!), wat wel en wat niet te doen om succesvol te netwerken. Ook word je
verder getraind in belangrijke gesprekstechnieken zoals luisteren, vragen stellen,
onderhandelen en overtuigen.

Sarah Lee Ketner: communicatietrainer met veel ervaring
in marketing en sales. Geen ervaring met de doelgroep
speciaal onderwijs. Juist daarom speciaal geselecteerd voor
de training ‘acquisitie en netwerken’, waarin zij met veel
humor stagebegeleiders onderdompelt in praktische tips.

Prijs: De kosten voor de vervolgopleiding zijn € 1.050,- per cursist.
Dit bedrag is vrijgesteld van btw
en inclusief lunch, achtergrond
informatie, permanente helpdesk,
feedback op oefeningen in de
praktijk en een intervisiemiddag
drie maanden na afronding van
de opleiding.

Selle van der Woude: gespecialiseerd in de arbeidsdeelname
van jongeren met beperkingen. Ondersteunt als zelfstandig
ondernemer werkgevers, scholen en gemeenten bij de bege
leiding van deze jongeren. Bruggenbouwer, motivator en
daarom als geen ander geschikt voor de training ‘matchen
van leerling en bedrijf’.

Incompany?
Deze opleiding kunnen wij ook incompany verzorgen. Heb je meerdere
stagebegeleiders op één school?
Of wil je een opleidingsaanbod
organiseren in de eigen regio met
samenwerkende scholen? Mail ons
om de mogelijkheden te bespreken.
training@edunova.nl

Intervisie
De opleiding is afgelopen, iedereen neemt z’n certificaat in ontvangst. En dan?
Wij horen vaak dat cursisten het prettig vinden om nog eens bij elkaar te komen en
ervaringen uit te wisselen. Daarom hebben wij aan onze opleiding een intervisie
middag gekoppeld. Deze is ongeveer drie maanden na de laatste opleidingsdag.
Je kunt daar problemen inbrengen, relevante ontwikkelingen met elkaar bespreken
en succeservaringen delen. Een waardevolle aanvulling op de opleiding!

