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Werkplekcoach worden 
Het begeleiden van studenten is een uitdagende uitbreiding van je taken. Het 
zorgt ervoor dat je gaat nadenken over je eigen –manier van- werken. Je 
ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van een student tot startbekwame 
leerkracht. Je leert krachtgericht te coachen bij de groei naar persoonlijk 
meesterschap. Dat is een mooie uitdaging, maar soms ook best ingewikkeld. 

Daarvoor bieden we in Scope een training aan van 6 bijeenkomsten om 
werkplekcoach (WPC) te worden. De WPC-cursus leidt je op tot gecertificeerd 
werkplekcoach. Het uiteindelijke doel is dat binnen ons samenwerkingsverband 
Scope alleen werkplekcoaches met certificaat studenten kunnen opleiden en 
begeleiden op de werkvloer. In deze folder lees je meer over de WPC-cursus. 

Aantal bijeenkomsten 
De WPC-cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten (dagdelen). De studiebelasting is 
ongeveer 42 uur. De WPC-cursus wordt deels adaptief opgezet: de opzet en 
inhoud van de cursus kunnen aangepast worden aan de leerwensen van de 
deelnemers. 

De route van de WPC-cursus in een cursusjaar ziet er als volgt uit: 
1. Optioneel: er wordt voorafgaande aan de cursus een introductiebijeenkomst 

ingepland (eventueel voor een compleet team) waarin de betekenis van ‘Scope 
opleidingsscholen’ duidelijk wordt. De belangrijke rol van de werkplekcoach in 
het werkplekleren komt in beeld. De schoolopleider binnen het cluster kan in 
overleg met de Educatief Clusteropleider (ECO) vaststellen of zo’n bijeenkomst 
nodig is. 

2. Cursus bijeenkomst 1 t/m 3 verspreid over 2 maanden. 
3. Cursusbijeenkomst 4 t/m 6 verspreid over 2 maanden later in het jaar 

Belangrijke randvoorwaarde: tussen de bijeenkomsten is minimaal 2 weken 
ruimte. Elke bijeenkomst duurt 3 uur.  

Inschrijving en planning 
De cursus kan georganiseerd worden op je eigen school met het hele team of met 
collega’s uit meerdere scholen (binnen en buiten hetzelfde cluster).  
Een cursusgroep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 24 cursisten. Bij grotere 
groepen worden meerdere cursusleiders ingezet. 
  

WPC-cursus 
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Afronding 
Je sluit de cursus af met een eindopdracht. Deze wordt in een begeleidingssituatie 
met een student uitgevoerd. Als de opdracht positief is beoordeeld ontvangt de 
cursist aan het eind van de cursus het certificaat gecertificeerd werkplekcoach. 

Voorwaarden 
Als je aan de WPC-cursus mee wilt doen is het nodig dat de volgende zaken 
geregeld zijn: 
1. Je begeleidt gedurende een substantieel deel van de cursus 1 of meer studenten 

in opleiding. Je kunt hierdoor optimaal profiteren van de cursus en de 
opdrachten. 

2. Je neemt actief deel aan de 6 dagdelen die de cursus duurt. 
3. Per dagdeel (gemiddeld) heb je ongeveer 3 uur nodig voor voorbereiding en 

uitvoering van opdrachten; houd ook rekening met reistijd. 

Vervolg professionalisering 
Werkplekcoaches die gecertificeerd zijn, scholen zich verder in het werken in een 
opleidingsschool door in een of meer vervolgbijeenkomsten, die binnen een 
scholencluster georganiseerd worden. Dit om verder vertrouwd te raken met het 
werken in een opleidingsschool. De schoolopleider zal, op basis van een 
gezamenlijke leervraag deze bijeenkomsten samen met de Educatief 
Clusteropleider (ECO) vormgeven. Deze bijeenkomsten hebben een verplichtend 
karakter zodat het verkregen certificaat geldig blijft. 

Inschrijving 
De inschrijving vindt plaats via de schoolopleider van het scholencluster waar 
jouw school bij aangesloten is. Hij of zij is ook het eerste aanspreekpunt over de 
inhoud en de organisatie van deze cursus. 

Meer informatie 
In overleg met de cursusleider kan, op basis van aantoonbaar verkregen kennis 
en ervaring, voor onderdelen van de cursus vrijstelling worden gegeven.  

Voor verdere vragen kan er gemaild worden naar info@scopesamenopleiden.nl  
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