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Een aantal leerlingen heeft begeleiding nodig om op school of in de beroepspraktijk
adequaat te kunnen functioneren. Verschillende zaken als sociaal-emotionele
problemen, leer- of gedragsproblemen, school- en beroepskeuzeproblemen
of geïndiceerde problematiek kunnen belemmerend zijn in de ontwikkeling.
Daarnaast worden alle leerlingen begeleid door een decaan en/of LOB’er richting
vervolgonderwijs. Hoe geef je je rol als professional vorm? Hoe kun je de leerling
in zijn/haar kracht zetten? En hoe stimuleer jij dat er binnen de school doelgericht
wordt gewerkt?

De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden nodigt je uit
je toolbox ten aanzien van begeleiding uit te breiden en je
persoonlijke en professionele attitude te onderzoeken. De
combinatie van jouw eigen praktijk en de uitwisseling met
andere deelnemers biedt naast de theorie verdieping en
verbreding. Voor de school is de belangrijke taak weggelegd

Werkwijze

om leerlingen zodanig te begeleiden dat ze zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Het uitgangspunt is hierbij: aansluiten
bij de mogelijkheden en competenties van de individuele
leerling en hen richting gepast vervolgonderwijs te begeleiden
alsmede het scheppen van de voorwaarden waarin het leren
kan plaatsvinden. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor
geïntegreerde leerlingbegeleiding, loopbaanoriëntatie en
loopbaanbegeleiding.

het vormen van leergroepen en het bezoeken van elkaars
locaties. Het opnemen van beelden in de eigen praktijk,
het reflecteren hierop in groepen en het onderzoeken
van gedragsalternatieven met behulp van een traineracteur worden ingezet om het eigen handelingsrepertoire
te evalueren en te vergroten. Uitgangspunt is steeds het
verhouden van het ‘ik’ tot het ‘wij’ en het ‘het’. Hieronder
schematisch weergegeven:

Tijdens de bijeenkomsten vindt er naast het bespreken
van theorie veel uitwisseling plaats tussen de deelnemers.
Tussen de bijeenkomsten door wordt er van de deelnemers
verwacht dat ze aan opdrachten werken en materiaal
lezen. Het collectief leren vindt plaats door middel van

Uitstroomprofielen
Tijdens de opleiding werk je vanuit je eigen professionele en
persoonlijke leerdoelen en de eigen praktijk: de opleiding
kent diverse uitstroomprofielen waaronder Decanaat, LOB,
SLB en Leerlingbegeleider. Voor het uitstroomprofiel Decanaat
bestaat een studielastverzwaring van 20 studie-uren in
verband met extra opdrachten. Dit resulteert in een aparte
vermelding op het certificaat.

in de
wereld

ik

Doelgroep
De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden staat open voor
elke docent in VO en MBO die de eigen professionaliteit op
bovenstaand gebied wil verbreden.

Combinatie studie,
werk en privé

en de
ander

in de
groep

in de
school

Ben je op zoek naar verandering? Wil je
doorgroeien, bijleren of je specialiseren?
Bij NHL Stenden Hogeschool heb je de
mogelijkheid om in deeltijd te studeren.

combineren met werk, gezin of andere
zaken die je tijd vragen. NHL Stenden wil
jou de optimale studie-ervaring geven,
zodat je het geleerde gelijk in de praktijk

Zo kun je een studie eenvoudig

kunt brengen.

Omvang
De totale studiebelasting (bijeenkomsten, leeswerk,
opdrachten, leerteam) bedraagt 200 uur. Voor aanvang

Onderwerpen
die aan bod komen

van het traject word je uitgenodigd voor een telefonische
intake met een van de opleiders. In dit gesprek gaan
we op zoek naar je persoonlijke context en leer-/
ontwikkelvragen.

Ik in de school:

Literatuur

>	Planmatig handelen: signaleren en doorverwijzen
>	Kwaliteitszorg in de school, het ontwikkelen en
schrijven van een beleidsplan
>	Tweedelijns zorg: LOB en SLB, Mentoraat en Decanaat

De deelnemers ontvangen een map met materiaal. Daarnaast
is er verplichte literatuur (de cursist dient deze literatuur zelf
aan te schaffen):
>	J. de Wilde, J. van der Wal en I. de Mooij, Identiteits
ontwikkeling en leerlingbegeleiding, Uitgeverij Coutinho,
2011, ISBN 9789046902554

Ik in de groep:
>	Diverse problematieken: faalangst, echtscheiding,
verlies en rouw, depressiviteit, eetstoornissen
>	Leerproblemen en -achterstanden
>	Handelingsgericht werken: het groepsplan
>	Groepsdynamica

Data 2018-2019
De opleiding bestaat uit een startdag, elf middagbijeenkomsten
en een slotdag. Twee bijeenkomsten vinden plaats in eigen
beheer (werkplekleren). De data staan op www.ecno.nl/ogb

Ik en de ander:

Locatie

>	Contact en communicatie: ontwikkelingsgerichte
gespreksvoering
>	Keuzebegeleiding
>	Oudercontacten
>	Waarnemen en interpreteren

De bijeenkomsten worden verzorgd bij NHL Stenden
Hogeschool / ECNO, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.
Uitgezonderd de twee bijeenkomsten in eigen beheer
(werkplekleren).

Ik en de wereld:

De opleiding kost € 2.150,00 inclusief cursusmap en catering,
exclusief de verplichte literatuur.

>	Maatschappelijke ontwikkelingen: social media,
signaleren en reageren, preventieve kaders
>	Toekomstperspectieven en vervolgonderwijs

Ik:
>	Persoonlijke missie en visie: professioneel handelen
>	Ethiek: mensbeeld en visie op ontwikkelingsgericht
begeleiden

Kosten

Voorlichtingen
Voorlichtingsbijeenkomsten
over de deeltijdopleidingen
vinden plaats op:
Infoavond di 27 nov 2018

NHL Stenden.
Grensverleggend.
Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom
dagen wij je uit om jouw vaardigheden te versterken en
nieuwe talenten te ontdekken. Deze uitdaging vindt niet
alleen plaats in onze hogeschool; alles wat je leert pas je
meteen toe op de werkvloer.
In kleine teams van studenten, docenten en onderzoekers
werk je aan real-life vraagstukken. Je doet dit samen met
andere disciplines en de gevonden oplossingen gebruik
je direct in de praktijk. Je hebt zelf de regie over je
persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Leeuwarden, Emmen en Amsterdam

Webinar di 15 jan 2019
Infoavond di 5 mrt 2019
Leeuwarden, Emmen en Amsterdam

Webinar di 16 apr 2019
Infoavond di 18 jun 2019
Leeuwarden, Emmen en Amsterdam

Webinar di 27 aug 2019

Meer
weten?
Kijk voor meer info over
deze en onze andere
voorlichtingsevenementen
op nhlstenden.com

Je wordt onderdeel van het uitgebreide netwerk dat we
hebben opgebouwd in het Nederlandse en internationale
bedrijfsleven. Onze innovatieve opleidingen sluiten aan
bij wat het werkveld nodig heeft, nu en in de toekomst.
Als ondernemende en vindingrijke professional zet jij
straks jouw kennis om in grensverleggende oplossingen.
Je ontwikkelt een doordachte visie en kijkt verder dan je
eigen vakgebied. Daarom kies je voor NHL Stenden; in
een steeds sneller veranderende wereld maak jij straks
het onmogelijke mogelijk.

De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie op een opleiding van NHL Stenden Hogeschool
en kan op het tijdstip van inschrijving zijn gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie
en inschrijven
Neem voor meer informatie
contact op met het
secretariaat via:
> 058 251 29 00
> ecno@nhl.nl
Of met de contactpersoon
Karline Malfliet.
> karline.malfliet@nhl.nl
Inschrijven kan via:
> ecno.nl/inschrijfformulier

