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BIO training
VOOR BEGELEIDERS IN OPLEIDING



Welkom

Vandaag

• Werkzaamheden

• Een goede begeleider…

• Jij als BIO begeleider

• Wat bieden wij?

Pauze

• Oefenen in contact met hulpvragers

• Volgende keer



Gewoon doen

In de praktijk begeleid je 8 uur per week +/- 8 eerstejaars stagiairs naar een 
mooie stage ervaring:

• 6 groepsbijeenkomsten organiseren en begeleiden 

• Contact met hulpvragers
- op stagebezoek gaan
- nabellen, digitaal verwerken informatie

• individuele coachgesprekken voeren

• via de werkverslagen, casus inbreng, reflecties van de eerstejaars en 
tussentijds bel/app/mailcontact, begeleiding bieden

• klaar staan wanneer er situaties spelen die extra aandacht en zorg vergen 
(signalen oppakken en aankaarten)

• Optioneel een rol tijdens sollicitatiegesprekken eerstejaars (8 en 16 oktober)



Een goede begeleider is iemand die…

Van welke begeleider heb jij veel geleerd in jouw
carriere? 

Verzamel alle kenmerken



Hoe begeleid jij? 

• Welke competenties heb jij al als begeleider?

• Wat wil je ontwikkelen?

• Denk aan je eigen valkuilen



Leren
Wat leer je als BIO?

• Coachings- en begeleidingsvaardigheden

• Aansturing op taken en verantwoordelijkheden van de eerstejaars: confronteren, 
omgaan met weerstand, motiveren etc.

• Mondelinge (en schriftelijke) feedback geven en ontvangen

• Omgaan met hulpvragers vanuit begeleidersperspectief
- indirect (casus bespreking met eerstejaars)
- direct (nabellen-stagebezoek)

• Methodisch begeleiden van een intervisiegroep
– Vanuit intervisiemethode (onder andere incidentmethode)
– Vanuit kennis over groepsdynamica, interveniëren

• Communiceren en samenwerken met (mede)professionals in een multidisciplinair 
team

• Leren wie jij bent als begeleider en waar jouw kracht dan wel ontwikkelpunten liggen 
door het jaar heen



Begeleiders In Opleiding

Manijn Woltmeijer, MWD, 3e jrs, 2015-2016

Het BIO schap is zeker goed voor mijn leerproces en competenties. Ik leer 
leiding te geven, een soort rolmodel te zijn en ik leer feedback te geven 
waar ik soms zelf ook nog wat aan heb.

Lise Azoulay, Pedagogiek 3e jrs 2016-2017

Ik vond het erg waardevol om BIO te zijn. Ik heb mij hierdoor kunnen 
ontwikkelen op het gebied van coaching en de verantwoordelijkheid maakte 
dat ik mij onderdeel voelde van Handjehelpen.

Bas Kieviets, TP 3e jrs 2017-2018

Het begeleiden van de eerstejaars stagiaires sloot zeker goed aan bij mijn 
eigen leerproces, maar ook bij de competenties vanuit de HvA (coachen en 
begeleiden). Ik zelf leer hier veel van, zoals hoe geef je op de beste manier 
feedback? Dit heb ik natuurlijk vanuit de opleiding ook geleerd, maar in de 
praktijk is dit anders en moest ik zelf uitvinden wat voor mij het beste 
werkte. 



Wat bieden wij

• Handleiding voor de BIO’s

• BIO trainingen

• Wekelijkse BIO lunch /intervisie

• BIO begeleider – supervisie en eindverantwoordelijk

• Trainingen en thema avonden

• Regiocoordinator en andere deskundigen
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Pauze

Een pauze is een tijdelijke periode van onderbreking van een 

handeling, met de bedoeling om even tot rust te komen en daarna met 

frisse moed de draad weer op te pakken



Contact met hulpvragers

DOEL VAN NABELLEN HULPVRAGERS

- Contact maken

- Informatie achterhalen

- Bericht doorgeven



NABELLEN HULPVRAGERS

• Kennismaking nabellen/mailen

• Inwerkperiode nabellen/mailen

• Nabellen voortgang

• Rapportage in contactformulier

• Zo nodig: terugkoppelen aan begeleider

• Administratieve verwerking

Contact met hulpvragers



VAARDIGHEDEN 

 Inlevingsvermogen

 communicatievaardigheden (LSD, NIVEA, OMA thuis laten)

 durven improviseren

 soms: begrenzen

 terugkopelen, zorgvuldigheid, registreren.

Contact met hulpvragers



Volgende week

• Ga na wat je al weet over 
coachingsvaardigheden

• Geef digitaal feedback op een
werkverslag

• Neem twee leerdoelen/competenties
mee waar je in ieder geval aan wilt 
werken dit jaar



Wensen/ verwachtingen/ behoeftes?

?



Wat doe jij zelf zodat dit jaar gaat 

slagen?

• Maak een goede planning

• Maak duidelijke afspraken met je BIO 
begeleider

• Geef aan wat je nodig hebt 

- Welke Kennis ontbreekt?

- Hoe wil jij feedback krijgen?
- …


