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Blended basiscursus praktijkbegeleiders 
 
Komend schooljaar worden opnieuw veel studenten van Pabo Inholland in de praktijk opgeleid. De 
praktijkbegeleiders (mentoren) hebben hierbij een essentiële rol. Zij zijn de eerste contactpersoon voor de 
student en zij zijn diegene die de student begeleidt en opleidt bij hun ontwikkeling in de praktijk. De 
praktijkbegeleider vervult een belangrijke rol om het praktijkleren voor de student een succesvolle ervaring 
te laten zijn. Het schoolbestuur en Pabo Inholland bieden dit jaar een blended basiscursus voor 
praktijkbegeleiders aan. Dat betekent dat er zowel online activiteiten, als fysieke bijeenkomsten zijn. 
 
Duurzaam professionaliseringstraject 
De cursus is de start van een duurzaam professionaliseringstraject als praktijkbegeleider. Dit traject zal 
volgens de principes van Samen Opleiden worden gerealiseerd. Dat betekent dat werkveld en Pabo dit 
professionaliseringstraject gezamenlijk vormgeven. Het is immers een gezamenlijk belang dat wij kwalitatief 
goede leerkrachten opleiden. 
 
Vraagstukken 
De cursus sluit goed aan op de vraagstukken waar de praktijkbegeleider mee te maken krijgt bij het 
begeleiden van de student: 

 Hoe voer je een kennismakingsgesprek? 
 Waar moet je op letten bij het maken van afspraken? 
 Welke soort vragen kun je stellen en hoe geef je feedback? 
 Hoe begeleid je een student zo, dat hij in beweging komt? 
 Waar moet je op letten als je een adviesbeoordeling geeft? 
 Wat voor type begeleider ben ik eigenlijk en hoe wil ik me verder ontwikkelen als 

praktijkbegeleider? 
 
Voor wie? 
De basiscursus praktijkbegeleiders is bedoeld voor een praktijkbegeleider, die: 

 daadwerkelijk een student gaat begeleiden. Het gaat om studenten uit alle leerjaren en 
van alle opleidingsvarianten 

 nog geen basiscursus praktijkbegeleider heeft gevolgd 
 
Bij de selectie van de praktijkbegeleider door de directeur en schoolopleider wordt het volgende 
aanbevolen. De praktijkbegeleider: 

 heeft minimaal 3 jaar werkervaring 
 zal voor langere tijd studenten begeleiden 
 creëert een veilige, rijke en krachtige leeromgeving voor leerlingen 
 wil zich graag duurzaam professionaliseren als praktijkbegeleider 

 
lnhoud basiscursus 

 Het Pabo Inholland curriculum, opleidingsprofiel, praktijkplein, handleiding praktijk 
 Begeleiding vanuit het persoonlijke ontwikkelplan (pop) van de student 
 Opbouw van een begeleidingsgesprek, maken van afspraken 
 Begeleidingsmodellen, zoals Grow, Starr, Merid, IJsberg, kennis en toepassen 
 Gespreksvaardigheden, vragen stellen, feedback en feedforward geven 
 Begeleidingsgesprekken oefenen 
 Advies voor beoordeling, beoordelingsmodel en praktijkadviesformulier 
 Reflectie, waar sta ik als begeleider en hoe wil ik verder? 

 
Opbouw basiscursus 
Bijeenkomsten 
Er vinden 4 bijeenkomsten van 2,5 uur plaats gedurende de stageperiode van een half jaar. 
Drie bijeenkomsten zijn aan het begin van de stageperiode. De laatste bijeenkomst, over advies voor 
beoordeling, vindt plaats aan het eind van het stagetraject, als het advies aan de orde is. 
De online omgeving 
De online omgeving wordt ingezet voor het maken van opdrachten, verwerken van kennis, oefenen aan de 
hand van beeldfragmenten, tussentijdse interactie met andere cursisten en de trainers. 
De online omgeving is ook bedoeld als start van de professionele leergemeenschap voor 
praktijkbegeleiders. 
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Tussenopdracht Begeleidingsgesprek 
Na de tweede bijeenkomst volgt de tussenopdracht. De praktijkbegeleider voert een begeleidingsgesprek met de 
student. Hiervan wordt een opname gemaakt. Deze bespreek je met een medecursist. Wat ging er goed?  
Eindopdracht 
Er worden gedurende de cursus opdrachten gemaakt, zoals de tussenopdracht. Aan het eind van de cursus 
vult de praktijkbegeleider een ontwikkelingsgerichte scan in. Aan de hand van de scan beschrijft de 
praktijkbegeleider de eigen ontwikkeling in maximaal een A4. 
De praktijkbegeleider en de schoolopleider voeren een eindgesprek. Waar sta je nu als praktijkbegeleider 
en wat is je volgende stap? Welke student past daar bij? 
 
Te investeren uren 
Duur: half jaar, gedurende de stageperiode van de student; 

 4 bijeenkomsten 2,5 uur = 10 uur 
 Online activiteiten: 1,5 uur ter voorbereiding op de bijeenkomst = 6 uur 
 Tussenopdracht, begeleidingsgesprek met student = 2 uur 
 Eindopdracht = 2 uur 

Totaal inzet praktijkbegeleiders: 20 uur 
 
Trainers 
De cursus wordt gegeven door twee trainers aan een groep van minimaal 8 en maximaal 16 
praktijkbegeleiders. De trainers zijn altijd een relatiebeheerder van de Pabo en een (bovenschoolse) 
schoolopleider van het bestuur.  
 
 


