
 

“Het beste uit de ander halen” 
Cursus werkbegeleiding voor ambulancezorgverleners en centralisten 
 
 
Doel en opzet van de cursus 
De cursus werkbegeleiding richt zich op het verwerven van inzicht en vaardigheden in het methodisch 
begeleiden van aspiranten bij hun directe beroepsuitoefening. Daarnaast is er aandacht voor de  
begeleiding van de zittende medewerkers. De cursus is competentiegericht opgezet. Per dag wordt  
aan de verschillende competenties invulling gegeven in de vorm van gevarieerde didactische 
werkvormen. De cursist zet daarbij dezelfde stappen als die van hem verwacht worden t.o.v. de 
aspirant en zittende medewerker. Hierbij valt te denken aan het werken met portfolio, reflecteren, 
gespreksvoering enzovoort. 
 
Een goede werkbegeleider is in staat het leerproces van de aspirant te coachen door maatwerk te 
leveren. Ook beschikt hij over een gevarieerd arsenaal aan hulpmiddelen. Deze cursus is een 
afspiegeling van de nieuwe verhouding tussen werkbegeleider /coach en aspirant. Dat betekent, dat 
er tijdens deze cursus een groot appél op eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor het leerproces 
wordt gedaan. Alleen de hoogst nodige informatie wordt in de vorm van onderwijsleergesprekken 
ter ondersteuning aangereikt. Voor het overige gaat het om de actieve eigen verwerking van kennis en 
vaardigheden.  
 
De cursus is heterogeen samengesteld. Op alle fronten kan van en door elkaar geleerd worden. Het 
reflecteren, de transfer en het probleemoplossend vermogen worden daardoor extra gestimuleerd. Dit 
bevordert het zelfstandig leren. Het betekent ook dat we voor een gemiddeld niveau qua lees- en 
leerstof hebben gekozen. Belangrijk is dat je zelf kijkt wat voor jou absoluut noodzakelijk is om je in te 
verdiepen en wat misschien een brug te ver is; m.a.w. competentiegericht!  
 
Wanneer je een beginnend werkbegeleider bent, komt er een aantal belangrijke vragen op je af: 
§ Waar moet je op letten bij het leerproces van de student? 
§ Hoe kun je zien of er voldoende progressie in het leren plaatsvindt? 
§ Wat is de beste manier van feedback geven?  
§ Over welke hulpmiddelen bij het geven van werkbegeleiding beschik jezelf?  
 
Op deze en meer van dit soort vragen krijg je antwoord door middel van deze cursus. We maken o.a. 
gebruik van de Elektronische Leer Omgeving www.mijnblackboard.nl.  
Daarnaast zijn er 3 studieboeken en 7 contactdagen. De contactdagen zullen voor een groot deel 
ingevuld worden met praktische trainingen die aansluiten op de voorbereide theorie. Deze cursus is opgenomen 
in het kwaliteitsregister van V&VN. 
 
Per dag is er een thema: 
Dag 1: Thema: kennismaken met de werkbegeleider en zijn taken 
Dag 2: Thema: communicatieve vaardigheden 
Dag 3: Thema: gespreksvormen in theorie en praktijk 
Dag 4: Thema: presenteren 
Dag 5: Thema: vaardig worden, vaardig zijn 
Dag 6: Thema: de allround werkbegeleider 
Dag 7: Thema: het meesterschap 
 
Data en prijzen 
Bij voldoende deelname (8 cursisten) start de cursus op  9 maart  2012. De overige contactdagen zijn op  23 
maart, 5 april, 20 april, 11 mei en 25 mei. Op 15 juni wordt afgesloten met een portfoliogesprek.  
De kosten voor deze cursus bedragen € 970,- per persoon. De cursus is vrijgesteld van BTW. 
 
Aanmelden 
Geef je op voor deze cursus via info@amcopleidingen.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Yvonne te Braake (Y.t.Braake@connexxion.nl). 
 


