
OPLEIDING GECERTIFICEERD BEDRIJFSBEGELEIDER
Je bedrijf is een ELBHO® Erkend stagebedrijf voor hbo/wo. Je wilt of je hebt een 
stagiair in je bedrijf. De opleiding ELBHO®-gecertificeerd bedrijfsbegeleider begint bij 
de werving van stagiairs. Vervolgens krijg je handvatten aangereikt om alle compe-
tenties te verwerven die je nodig hebt om een hbo/wo-stagiair goed te begeleiden en 
te beoordelen. Ander bijkomend voordeel is: je wordt opgeleid met andere bedrijfs-
begeleiders. Je leert dus van én met elkaar!

Hbo/wo-stagiair: een frisse kijk op 
zaken 

Je haalt een nieuwe medewerker binnen met 
een frisse kijk op zaken! Voorwaarde voor 
succes is een juiste match tussen jou en de 
stagiair. Je gaat immers voor een langere 
periode intensief samenwerken. Een aantal 
onderwerpen zul je met de stagiair moeten 
bespreken. Hoe kijk je naar de stagiair en 
wat verwacht je qua kennis, maar ook qua 
inzet en gedrag? En wat verwacht hij van 
jou? Is de juiste match tot stand gekomen? 
Heb je de stage- of afstudeeropdracht goed 
afgestemd met je stagiair en de eisen die de 
opleiding stelt? Dan kunnen jullie aan de 
slag! 

Feiten

duur
2 dagen

locatie 
midden van het land

data 
actueel op www.praktiz.nl

CLOCK

PERISCOPE

CALENDAR-ALT



Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt twee dagen. Bekijk de 
actuele cursusdata op www.praktiz.nl/in-
schrijven.

Hoe ziet het examen er uit? 

Het examen bestaat uit twee onderdelen. 
Je bent aanwezig tijdens de opleiding en je 
doet actief mee. Ten tweede maak je een 
portfolio waarin je bewijsstukken van het 
geleerde en de beoefening daarvan in de 
praktijk verzameld. Heb je beide onderde-
len met goed gevolg afgelegd, dan ontvang 
je het ELBHO-CISHE® certificaat en word je 
geregistreerd in het ELBHO®-register.

Hoe ziet het programma eruit? 

•  competenties van de bedrijfsbegeleider 
•  soorten stages & afstuderen 
•  formuleren stage- of afstudeeropdracht 
•  werving & matching 
•  begeleiden & taken bedrijfsbegeleider 
•  beoordelen & taken bedrijfsbegeleider
•  planning, voortgang en deadlines 
•  feedback & gespreksvaardigheden 
•  waarnemen en objectief beoordelen 
•  vereisten Stichting ELBHO 
•  juridische en ethische aspecten 
•  functiebeperking en werkomstandig-
   heden

Maatwerk

Ben je een bedrijf die meerdere bedrijfsbe-
geleiders wil opleiden? Informeer dan naar 
de mogelijkheden voor een opleidingstraject 
op maat. 

Wat heb je nodig om te kunnen      
starten met deze opleiding? 

•  hbo/wo werk- en denkniveau 
•  verantwoordelijkheid voor bedrijfs-
   processen 
•  verantwoordelijkheid voor de 
   begeleiding van stagiairs

Wat kost de opleiding? 

De tweedaagse opleiding kost 595,- euro 
exclusief btw.

Hoe lang is het certificaat geldig?
 
Het certificaat dat je na afronding 
ontvangt heeft geen vervaldatum. Wel 
gelden een aantal voorwaarden: 
•  het jaarlijks bijwonen van een workshop
   van minimaal 3 scholingspunten
•  in 3 jaar tijd tenminste 2 stagiairs 
   begeleiden
•  positieve beoordeling van stagiairs met 
   behulp van evaluatieformulieren 
•  begeleiden van stagiairs bij een ELBHO-
   gecertificeerd stagebedrijf.

Welke workshops zijn er? 
 
Wij bieden verschillende interessante work-
shops aan. Ga naar www.praktiz.nl/bijscho-
ling voor het meest actuele aanbod. Voor 
suggesties staan wij open. 

Jouw praktiZ-voordeel:

• ELBHO®-gecertificeerde opleider
• ervaringsdeskundige trainers
• praktische leermiddelen 
• ontmoeten bedrijfsbegeleiders 
• ELBHO-CISHE® certificaat
• locaties door heel Nederland 
• incompany & corporate 
  maatwerk

Contact met praktiZ

telefoon

e-mail

website

085-1306827

info@praktiz.nl

www.praktiz.nl


