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PRAKTIJKBEGELEIDING 

EEN PRAKTIJKBEGELEIDER HEEFT GROTE INVLOED OP DE 
ONTWIKKELING VAN EEN LERENDE. OF EEN LERENDE SLAAGT OF NIET 
SLAAGT, KAN AFHANGEN VAN DE COMPETENTIES EN KWALITEITEN 
VAN DE PRAKTIJKBEGELEIDER. DAAROM IS HET HEEL WAARDEVOL DAT 
JE ZICHT HEBT OP HOE JE LERENDEN BEGELEIDT.. 

 

RESULTAAT 

Als praktijkbegeleider vervul je een belangrijke rol in het 

begeleiden van een leer-/ontwikkelproces van een 

lerende op de werkvloer. Deze cursus biedt je de kennis 

en vaardigheden nodig zijn om deze rol zo optimaal 

mogelijk in te vullen. Aan het einde van de cursus zijn 

alle eindtermen vanuit het profiel Praktijkbegeleider aan 

bod gekomen. 

 

OPZET  

De interactieve cursus richt zich op het ontwikkelen van 

de volgende competenties: 

 Faciliteren;  
o Randvoorwaarden creëren voor een 

optimaal leerproces 

 Begeleiden;  
o Instrueren 
o Coachen 
o Communiceren 
o Reflecteren 
o Monitoren 

 Beoordelen;  
o Formatief 
o Summatief 

 

Tijdens de cursus wissel je kennis en ervaring uit met je 

medecursisten. Gezamenlijk leer je hoe je studenten het 

beste kunt begeleiden, kunt motiveren en inspireren. 

Daarnaast krijg je volop tips en tools aangereikt om met 

diverse soorten lerende en leersituaties om te gaan en je 

begeleiding hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. 

AFRONDING  

De initiële cursus praktijkbegeleiding duurt vier dagen en 

kent een totale doorlooptijd van vier tot vijf maanden. 

Tijdens de cursus werk je aan een portfolio dat bestaat 

uit voorbereidingsopdrachten, lesopdrachten en 

reflecties. Daarnaast sluit je de cursus af met een 

integrale eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling 

van je portfolio en de integrale eindopdracht ontvang je 

een certificaat. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering 4 dagen 

Tijden 8.00-16.00 uur op alle dagen 

Deelnemers Maximaal 16 deelnemers per groep 

Locatie Ceintuurbaan2, gebouw 110 

3847 LG Harderwijk 

 

Of een locatie in overleg te bepalen 

Investering € 1.340,00 per deelnemer, vrijgesteld 

van BTW (inclusief lunches, 

cursusmateriaal en certificering) 

 

Inschrijven via de ROC van je RAV! 

Accreditatie V&VN: in aanvraag 

 


