
Beste collega,  

Je gaat een aankomende leraar begeleiden en hebt nog geen basiscursus voor deze rol als 
werkplekbegeleider gedaan. Deze cursus bieden we je graag aan in gezamenlijkheid met andere 
werkplekbegeleiders van onze Opleidingsschool. In deze e-mail lees je allereerst wat de basiscursus voor 
werkplekbegeleiders (ongeveer) inhoudt, welke datums de cursus plaatsvindt, ook enige aandachts-
/gesprekspunten en dan een link naar het formulier waar je jezelf kunt opgeven.  
Een samenvatting is: 

• Basiscursus voor werkplekbegeleiders Opleidingsschool Zaanstreek 
• Donderdag 13 en 14 oktober uur in Egmond, incl overnachting 
• Studielast 20-24 uur (professionaliseringsuren) 
• Investering €300 (professionaliseringsbudget), dit is inclusief overnachting op basis van een 

eenpersoonskamer, lunch, diner en ontbijt, koffie en thee, trainingsmateriaal).  
 
Programma 
De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de Universiteit van Amsterdam organiseert twee keer per 
jaar een WPB-training begeleidingsvaardigheden van twee dagen met een overnachting in Hotel 
Zuiderduin te Egmond aan Zee. Deze training is bedoeld voor werkplekbegeleiders die een student (van de 
ILO) begeleiden, of in de nabije toekomst gaan begeleiden. 

Het doel van de training is drieledig:  

• het verbreden en verdiepen van begeleidingsvaardigheden middels vragen en casussen uit uw 
begeleidingspraktijk 

• het (verder) verkrijgen van inzicht in de ILO-opleiding en de rol/positie van de WPB daarin 
• het ontmoeten en in gesprek gaan met collega’s uit andere scholen 

 
Het trainingsprogramma is intensief, maar er zullen voldoende pauzes worden ingelast.  

 Aandachts-/gesprekspunten  
Dat elke werkplekbegeleider deze cursus gedaan moet hebben, zal bekend zijn bij elke leidinggevende van 
de scholen binnen onze opleidingsschool. Treed in overleg met je leidinggevende over deze cursus, want 
hij/zij moet hier uiteraard meer akkoord zijn. Inventariseer en spreek over de impact op bijvoorbeeld het 
rooster, dat je een gedeelte van jouw professionaliseringsuren (20-24 uur) en -budget (€300) hiervoor in 
zult zetten en wat jouw leerdoelen zullen zijn.   

Na aanmelding krijgt de school van de ILO een rekening toegestuurd. Bij verhindering vindt geen 
teruggave van dit bedrag plaats. Wel kan je je dan laten vervangen door een collega.  
De training vindt doorgang bij minimaal 10 inschrijvingen. Het maximum aantal deelnemers per training 
bedraagt 20. 
  Voor deelname aan de  basiscursus  is het noodzakelijk dat je een student begeleidt of binnenkort 
gaat begeleiden.  Mocht je op dit moment nog niet weten of je een student zul begeleiden in schooljaar 
’22-‘23 en zou je dat wel willen doen, dan verzoeken wij je ook jezelf aan te melden. 
Via jouw schoolopleider en het stagebureau van de HvA en ILO zal dan alsnog worden gekeken of er een 
student is die een stageplek zoekt en aan jou gekoppeld worden.  
  
Aanmelden  
Je kunt je aanmelden via deze link.  Om onnodige werkzaamheden te voorkomen, moeten we er 
vanuit kunnen gaan dat als je je aanmeldt, je goed hebt gekeken of de datums in jouw agenda passen en 
dat jouw leidinggevende akkoord is met jouw deelname. Tot uiterlijk 23 september 2022 kun je je 
aanmelden. We hebben een beperkt aantal plekken voor deze cursus gereserveerd, bij meer aanmeldingen 
moeten we in overleg treden met de organisatie.    
  
Vragen?  
Jouw schoolopleider is jouw eerste aanspreekpunt en bij hem/haar kun je terecht voor vragen. Als jouw 
schoolopleider het antwoord niet weet, dan weet hij/zij wel waar deze vraag gesteld kan 
worden. Informatie over de opleidingsschool vind je op www.opleidingsschoolzaanstreek.nl/beleid 
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