
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Praktijkbegeleider zijn van een stagiair(e) is een uitermate belangrijk 
onderdeel van het professioneel handelen van de begeleider. Het doet 
een dringend appèl op de verantwoordelijkheid van de 
praktijkbegeleider om een inspirerend voorbeeld te zijn, zowel in de 
uitoefening van het beroep als in het leven als (mede)mens. Van de 
stagiair(e) vraagt deze begeleiding om een grote bereidheid om te 
willen leren en zich te laten inspireren. In de lezing bespreken we de 
noodzaak van ‘inspirerend begeleiden’ en gaan we na hoe en in 
hoeverre dit in praktijk gebracht wordt. 

 
Dr. Tom van den Belt is management-socioloog, oud-CHE-docent en post-HBO docent 
Bedrijfsmaatschappelijk werk (van CHE Transfer). Hij heeft een adviesbureau (Beltom Advies)  voor 
interim-management, supervisie/coaching en managementadvies. Hij publiceert regelmatig, o.a. over 
AMW, bedrijfsmaatschappelijk werk, christelijk management, WMO en Bestuur & Toezicht.   
www.beltomadvies.nl 
 

Tijd   Programma 
09.30-10.00  Ontvangst met koffie & thee 
10.00-11.15  Hoofdlezing 
11.30-12.30  Worpshopronde 1 
12.30-13.30  Verzorgde lunch 
13.30-14.30  Workshopronde 2 
14.30-15.30  Hapje en drankje 
 

 
 

Locatie: Christelijke Hogeschool Ede, Zandlaan 29a (gebouw Zuid) 
 

 

Thema: Begeleiding 
 

Hoofdlezing ‘Inspirerend begeleiden’ door  Tom van den Belt 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pamflet2.nl/uimg/pamflet2/b9150_img1thumb.jpg&imgrefurl=http://www.pamflet2.nl/c/geloof-in-je-werk&h=231&w=310&tbnid=9i4UXjLIBZfULM:&zoom=1&docid=QYnAdkcl17kQYM&hl=nl&ei=6_TJVLbfJsfCPP-HgZAN&tbm=isch&ved=0CD4QMygUMBQ
http://www.beltomadvies.nl/


Workshops 

 
1. Samenwerken met de CHE (alleen voor praktijkbegeleiders) 

door Ton van Bergeijk  
Je kent de CHE omdat je een student begeleidt in zijn/haar stage. Wist je dat er op veel meer gebieden 
dan alleen stage kan worden samengewerkt met onze studenten en docenten? In deze tijden zijn niet 
alleen vrijwilligers, maar ook studenten de toekomst die hulpverlening betaalbaar en haalbaar kunnen 
houden. Andersom willen wij ook als onderwijs zoveel mogelijk betrokken zijn bij de realiteit van de 
veranderende hulpverlening. Hoe kunnen we als onderwijs én als werkveld samen nieuwe kennis gaan 
ontwikkelen?  Een win-win-situatie dus. Graag gaan wij hierover met je in gesprek en zullen we een 
aantal praktijkvoorbeelden met elkaar bekijken. 
 
 

2. Zelf aan de slag met intervisie 
door Wim Nieboer, generalist wijkteam Amersfoort, coach, supervisor, pastoraal therapeut en eigenaar 
keuzecoaching.com 
Je zou op het werk best wat vaker willen sparren over lastige situaties, maar je leidinggevende/je 
begeleider heeft hier weinig tijd voor. Geen nood, organiseer je eigen intervisie.  
In deze workshop komen verschillende intervisie methoden aanbod en leer je hoe jij de intervisie kunt 
vormgeven.  
 
 

3. Documentaire ‘Alles wat we wilden’ 
door Robb Ludwick, mentor L’abri leefgemeenschap 
In deze workshop bekijken we een deel van een korte film over 4 jonge ambitieuze mensen die een 
schijnbaar perfect en succesvol leven. Gaandeweg wordt zichtbaar wat het van hen vergt om alle 
ballen in de lucht te houden. Wat eisen ze van zichzelf? Hoe komen ze aan die norm? Willen ze niet 
gewoon te veel? Een documentaire over dromen & realiteit. En een gesprek over herkenbaarheid bij 
jezelf en/of bij je omgeving. 
 
 

4. Effectief samenwerken in een team 
door  Rick Magré, Casemanager voor 's Heeren Loo in Apeldoorn. 's Heeren Loo ondersteunt mensen 
met een verstandelijke beperking. 

Als Casemanager geef ik op projectbasis deskundige hulp en advies bij het oplossen van complexe, 
specifieke zorgvragen en cliëntsystemen, wanneer de problematiek niet met de reguliere 
hulpverlening kan worden verholpen. Dagelijks heb ik dan ook te maken met professionals die in 
teamverband samenwerken. Deze samenwerking gaat niet altijd vanzelf. Misschien heb je zelf in een 
team gewerkt, waar de samenwerking maar niet van de grond komt. Ik wil jullie meenemen op welke 
wijze teamcoaching ondersteunend kan zijn in het versterken van de onderlinge samenwerking.  

 
5. Begeleiding van kinderen met tools vanuit de speltherapie 

door Dineke Bent, opleidingsdocent/coördinator en speltherapeut CHE en ZoZijn  
Speltherapie is meer dan gewoon spelen. Maak kennis met de mogelijkheden die speltherapie biedt 
voor begeleiding van kinderen .Tijdens deze workshop is het thema het leren herkennen van gevoelens 
en omgaan met emoties. We kijken en oefenen vooral met het symbolisch weergeven van het 
gevoel of de emotie. Er zal gewerkt worden met metaforen en creatieve materialen.  

  

http://keuzecoaching.com/
http://www.linkedin.com/company/230431?trk=ppro_cprof


 
 

6. Praktijkbegeleidersworkshop/intervisie (alleen voor praktijkbegeleiders) 
door Wim van Ieperen en Arend ten Brinke, opleidingsdocenten CHE 
Het begeleiden van studenten op hun stage is best een vak apart. Leer van elkaar en stel al je vragen in 
de intervisie onder leiding van twee ervaren docenten / supervisoren. 
 
 

7. Loopbaanbegeleiding (alleen voor studenten)  
door Bart Slikkerveer van Conga Coaching en Training 
Je loopbaan vormgeven als je bent afgestudeerd… Hoe pak je dit aan als er weinig banen zijn in jouw 
vakgebied? Hoe blijf je in beweging en hoe kun je je onderscheiden, hoe ga je om met allerlei 
veranderingen in het werkveld, etc.? Tijdens deze workshop bedenken we praktische invalshoeken én 
gebruiken we de ‘KeuzeKnikker’ om erover door te praten. De KeuzeKnikker is een tool in 3D die Bart 
gebruikt om een antwoord te zoeken op de vragen: Waar sta ik? Waar wil ik naar toe? Wat houdt mij 
tegen? Etc.  
Deze workshop is alleen toegankelijk voor studenten. 

 
 

8. Schilderen 
door Marja de Zwaan, creatief therapeut (vrijgevestigd, Bennekom) 
Begeleiden  en begeleid worden in de beroepspraktijk : Een uitdaging in beeld. 
Je wordt uitgenodigd en begeleid   in  een schilderend onderzoek van je praktijkervaring. 
Al schilderend ontstaat er een kleinschalige intervisie: Herkenning met ander praktijkbegeleiders of in 
de praktijk actieve studenten, rondom de vaak  uitdagende en soms lastige aspecten  van de 
beroepspraktijk. 

 
 
 
 

 

Aanmelding & Informatie 
 

Uiterlijk 28 februari via Entree (klik op ‘reageren op deze enquête’). 
Let op: aanmelden praktijkbegeleider gaat via de student (1 aanmelding voor beiden). 

 
Bij 2 praktijkbegeleiders vul je de gegevens en voorkeuren van de 2e persoon in bij de ruimte voor 

extra opmerkingen. 
 

De indeling in de workshops is op volgorde van inschrijving 
De praktijkbegeleidersdag is niet verplicht, wel geliefd, dus VOL=VOL! 

 
Voor meer informatie: praktijkbureauass@che.nl 

    Telefoon 0318-696300 (woensdag gesloten) 
 

  

https://extranet.che.nl/socstud/PB/Lists/Inschrijven%20workshops%20praktijkbegeleidersdag%20vr1/overview.aspx
mailto:praktijkbureauass@che.nl

