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Werkbegeleiding
Een werkbegeleider begeleidt een student, stagiaire op de werkvloer door hem te begeleiden en te coachen in zijn leerproces. De
leervragen van de student staan centraal. Wat wil de student leren en wat heeft hij hiervoor nodig? Om de leerling op positieve
wijze te kunnen ondersteunen en begeleiden in zijn leerproces moet de werkbegeleider beschikken over empathisch vermogen,
goede communicatieve en coaching vaardigheden.

Inhoud
De kerntaken van een werkbegeleider
•
•
•

De werkbegeleider draagt er zorg voor dat hij professional is en blijft.
De werkbegeleider draagt op professionele wijze bij aan een optimaal leerklimaat in de werkomgeving
De werkbegeleider begeleidt de student in het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit.

De Canmedsrollen dienen als basis voor de doelen van deze training. De rol van Organisator, Reflectieve professional en
Professional en Kwaliteitsbevorderaar staat centraal.
Tijdens de training werken we actief aan de volgende onderwerpen;
•
•
•
•
•

Methodisch begeleiden
Bijdragen aan een optimaal leerklimaat
Coachen
Waarderend leren
Zorgdragen voor kwaliteit van zorg en opleiden

Doel
De verzorgende, verpleegkundige wordt opgeleid om studenten te begeleiden- in de werkomgeving- in hun leerproces. Na deze
training heeft hij als werknemer ook de rol van werkbegeleider.

Toelatingseisen
•
•

Verzorgenden
Verpleegkundigen

Praktische info

De praktijksituatie van de deelnemer is altijd uitgangspunt.
In de training wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijswerkvormen:
•
•
•
•

onderwijsleergesprek in relatie tot ervaringsgericht leren
discussievorm, waarin het probleemoplossend en vraaggerichte denken wordt gestimuleerd
thuis/praktijkopdrachten, individueel en in groepsverband
oefeningen met acteur /actrice

In afstemming met de aanvrager kan een gedeelte van de training online aangeboden worden.
Deze training wordt aangeboden als incompany training en we stellen deze in overleg met de opdrachtgever geheel op maat
samen. Je kunt een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata
In overleg stellen we het aantal dagen/dagdelen en data vast.

Certificering
De deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Vragen of opmerkingen?

Locaties

•
•

•

Albeda Zorgcontract, 06 479 49 521
Raquel Spanner, 06 479 49 521

Aanmelden

Duur

In overleg

Kosten

Volgens offerte

Startmoment(en)

september 2021, oktober 2021

Haastrechtstraat, Rotterdam

