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Inleiding 
 

Voor je ligt de handleiding over het begeleider in opleiding (verder BIO) zijn binnen Handje-

helpen. Dit is een van je taken als derdejaars (of vierdejaars) stagiair. Jij wordt het eerste 

aanspreekpunt voor en de begeleider van een aantal eerstejaars of Mbo stagiairs die stage-

lopen bij Handjehelpen. Je wordt coach en beoordelaar, en (net als een regio coördinator of 

coördinator intensieve begeleiding) degene die contact onderhoudt met de hulpvrager om-

trent de inzet van de eerstejaars of Mbo stagiair. In sommige teams voeren BIO’s daarnaast 

nog andere ondersteunende taken uit. 

Om alle derdejaars uit de verschillende teams gezamenlijk voor te bereiden op het werk als 

BIO wordt de BIO training gegeven. Daarin word je voorbereid op je werk met de eerstejaars. 

In de volgende hoofdstukken vind je de globale jaarplanning en een toelichting op de bijeen-

komsten. 
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1 Hoe BIO-schap bijdraagt aan je ontwikkeling als derdejaars 
 

Je derdejaars stage is de laatste voorbereiding in de praktijk op je toekomstige baan. 

Daarom vindt Handjehelpen het belangrijk dat jouw taken bijdragen aan je professionele ont-

wikkeling. In deze stage krijg je steeds meer verantwoordelijkheid. De eerste intervisies voor 

jouw eerstejaars zal je samen doen met jouw begeleider, om uiteindelijk zelfstandig alles te 

organiseren.  

Als BIO ontwikkel je jezelf op de volgende gebieden: 

- Coachen en begeleiden  

- Feedback geven en ontvangen 

- Aansturen op taken en verantwoordelijkheden van de eerstejaars 

o Dit aansturen gaat niet top down, maar in samenspraak met de eerstejaars. 

Een eerstejaars die met plezier bij Handjehelpen heeft stagegelopen zal wan-

neer hij of zij binnen de formele zorg aan het werk is, op een goede manier 

denken aan de mogelijkheden van informele zorg. 

o Daarnaast draagt een positieve stage-ervaring bij aan de ontwikkeling van de 

stagiair. In samenspraak is altijd beter dan vanuit een hiërarchische positie als 

derdejaars. 

- Organiseren van een intervisieprogramma a.d.h.v. intervisiemethoden 

- Groepsdynamica en interveniëren 

Bovenstaande zal je helpen wanneer je anderen gaat begeleiden en trainingen gaat ontwik-

kelen. Tot slot heb je als derdejaars stagiair ook een signalerende functie hoe het met een 

hulpvrager gaat van jouw eerstejaars. In hoofdstuk 4 meer over de veiligheid van alle betrok-

kenen binnen onze organisatie: de stagiair, de hulpvrager en zijn of haar omgeving. 

 

2 Hoe ziet de eerstejaars begeleiding door de BIO eruit 
 

2.1 De start 

Bij Handjehelpen worden in alle vier de (regio)teams in oktober/november eerstejaars aange-

nomen. Afhankelijk van jouw werkdagen, andere taken en de afspraken binnen het regio-

team waar jij bij hoort, word je al betrokken bij de aanname van eerstejaars. Ook zal in over-

leg gekeken worden welke rol jij bij de inwerk- en koppeldagen hebt van de eerstejaars stagi-

airs. Daarna ga je het groepje eerstejaars, wat onder jouw hoede komt, begeleiden. Je orga-

niseert intervisies, volgt de stagiairs middels werkverslagen, voert individuele coachgesprek-

ken, gaat op stagebezoek en onderhoud contact met de hulpvragers. 

Eerstejaars stagiairs ontvangen een Handleiding jaar 1. Het is nodig dat jij die handleiding 

ook leest en kan toelichten als erom gevraagd wordt (deze vind je op de beveiligde webpa-

gina van Handjehelpen).   

2.2 Verslaglegging hulpvragers 

Eerstejaars houden een werkverslagdocument per hulpvrager bij die ze wekelijks naar je toe-

sturen. Aan jou de taak om hen te volgen en signalen op te pikken waar extra aandacht no-

dig is. Zo kan het zijn dat je naar aanleiding van het verslag even contact opneemt met je 

stagiair of dat het nodig is om in overleg met jouw begeleider de hulpvrager te bellen.  
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Ook overleg je met je begeleider/regioteam hoe je hen op de hoogte houdt van wat er speelt 

bij de hulpvragers. Hieronder twee suggesties hoe je dit kan doen (maar overleg vooral even 

met je regioteam wat wenselijk is): 

 Eén keer per maand stuur je zelf een overzichtje naar je regioteam (of degene die 

contactpersoon is voor de hulpvragers) van de afgelopen vier werkverslagen van je 

eerstejaars.  

 Twee keer per jaar vraag je de eerstejaars om hun laptop mee te nemen naar intervi-

sie. Je vraagt ze dan om ter plekke te “rapporteren”. Ze schrijven een kort verslagje 

over hoe het gaat bij de hulpvrager wat ze daarna evt. kort bespreken met elkaar. De 

verslagjes mailen ze direct naar de betreffende RECO van die hulpvrager. 

2.3 Intervisie en reflecties 

Naast het bijhouden van werkverslagen, bereiden jouw eerstejaars elke intervisie voor door 

schriftelijk een casus in te brengen en een reflectie te schrijven. Tijdens de intervisie worden 

casussen besproken. Dit begeleid jij. Je past de intervisie methode toe en zorgt voor een 

prettige groepsdynamica. Na afloop van de intervisie geef je schriftelijk feedback op alle in-

gebrachte cases en reflecties en stuur je deze terug naar de eerstejaars. Deze reflecties 

kunnen zo nodig als basis dienen voor individuele coachgesprekken.  

2.4 Individuele coachgesprekken  

Twee keer per schooljaar voer je een individueel gesprek met al je stagiairs. Hierin ligt de na-

druk op hun leerproces. Je bespreek hun ervaringen met de hulpvragers, waar lopen ze te-

genaan, wat gaat goed? Talenten en valkuilen komen aan bod en je bespreekt de leerdoe-

len. Als begeleider luister je, je motiveert, je stimuleert, prikkelt en leert hen waar nodig zelf 

met oplossingen komen. 

2.5 Stagebezoeken  

Minimaal twee keer per schooljaar ga je op stagebezoek bij één van de hulpvragers van je 

stagiairs. Op deze manier krijg je een beeld van je stagiair in de praktijk. Het kan zijn dat je 

samen met je stagiair tijdens het stagebezoek meedoet aan de activiteiten die zij doen. 

Soms kan je dit moment goed benutten om een voorbeeld te zijn voor je stagiair in het om-

gaan met bepaald gedrag.  

2.6 Blijf in contact 

Naast de intervisies, coachgesprekken en stagebezoeken zal je minimaal elke drie weken 

telefonisch of via What’s app contact hebben met al jouw eerstejaars. Tijdens de eerste 

stagemaand van de stagiairs doe je dit wekelijks. Je begeleiding is hierdoor laagdrempelig 

en betrokken. Een stagiair moet het gevoel bij jou hebben dat zij of hij altijd bij je terecht kan.  

2.7 Beoordelingen en afscheid 

Tenslotte ondersteun je de eindverantwoordelijk beoordelaar bij de midden- en eindevalua-

ties van de eerstejaars of Mbo’ers. En aan het einde van het schooljaar organiseer je een af-

scheidsbijeenkomst. 

2.8 Gedeelde verantwoordelijkheid 

Bovenstaande taken voer je uit onder supervisie van je begeleider, die tevens eindverant-

woordelijk is wanneer het gaat om beoordelen. Dit kan een RECO (regio-coördinator) zijn uit 

het team waarin je werkt, of een CIB (coördinator intensieve begeleiding).  

In jouw team zijn mogelijk ook andere BIO’s actief. Met hen stem je de werkwijze in dat team 

af. Met alle BIO’s binnen de organisatie volg je de BIO training die je voorbereidt op de inter-

visies die je gaat aanbieden. Deze bijeenkomsten zorgen ervoor dat iedereen binnen Hand-
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jehelpen ongeveer op dezelfde wijze begeleid. Voor eerstejaars is het fijn als alle teams on-

geveer hetzelfde doen. Naast de training plannen jullie als BIO’s samen een moment in de 

week (bijv. een lunch) waarop je elkaar kan bevragen en uitwisselen wat je zoal meemaakt 

als begeleider. Je maakt dus gebruik van elkaar en zorgt voor een goede afstemming met je 

begeleider. Op deze manier sta je er niet alleen voor als BIO. 

3 De jaarplanning voor eerstejaars en BIO’s  

 
3.1 Overzicht activiteiten voor stagejaar 1 en voor BIO’s.  

In blauw de BIO bijeenkomsten. In zwart de eerstejaarsbijeenkomsten waar je als BIO bij 

bent. In dit overzicht zijn het contact dat je elke drie weken hebt met je stagiairs via What’s 

app, telefonisch of per mail én de wekelijkse ‘BIO lunch’ die jullie zelf organiseren, niet opge-

nomen. 

ACTIVITEIT INHOUD 
 

JAARPLANNING 
 

Bijeenkomst  1 BIO  Voorbereiden op BIO-schap: wat 
ga je doen? Wat ga je le-
ren/welke competenties zet je 
in? Contact met de hulpvrager 
hoe doe je dat? Oefenen met ge-
spreksvoering. 
 

3 oktober 

Bijeenkomst 2 BIO Voorbereiden op (mondeling en 
schriftelijk) feedback geven. Oe-
fenen met coaching vaardighe-
den en leerproces bevorderen. 

10 oktober 

Informatie- sollicitatie-
avond eerstejaars* 

Toelichting op werken in de organi-
satie Handjehelpen en gesprekken 
over wensen, mogelijkheden en 
uren. 
 

Maandag 8 okto-
ber 

Informatie- sollicitatie-
avond eerstejaars* 

Toelichting op werken in de organi-
satie Handjehelpen en gesprekken 
over wensen, mogelijkheden en 
uren. 
 

dinsdag 16 okto-
ber 

Bijeenkomst BIO 3 Voorbereiding op de stagebezoe-
ken. Oefenen met lastige ge-
sprekken. Intervisie geven en 
omgaan met groepen. 

17oktober 

Bijeenkomst BIO 4 Voorbereiden op de startbijeen-
komst en eerste intervisie die je 
gaat aanbieden. 

7 november 

Inwerkbijeenkomst eer-
stejaars en koppelen* 
 
 

Je wordt ingewerkt op de thema’s: 
kennismaking met de hulpvrager, 
veiligheid, netwerk light, kenmer-
ken van Handjehelpen als organi-
satie, werken vanuit presentie. Een 
aantal van deze thema’s zullen ook 

Woensdag 14 
november 
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bij de informatieavond aan bod ko-
men.  
 

Kennismaking hulpvra-
ger eerstejaars 

Kennismakingsgesprek 
Eerste keer kennismaken met de 
hulpvrager, de vraag waarvoor je 
komt helder krijgen, afspraken ma-
ken over frequentie en tijden. 

Vanaf 14 novem-
ber 

1e Stagebezoek door 
Bio 
 
 

Je begeleider komt binnen de 1e 3 
maanden dat je stageloopt op sta-
gebezoek bij één van je hulpvra-
gers. Daarin wordt vooral gekeken 
naar:’ hoe jij aansluit bij de doel-
groep.’  
 

Vanaf december 
- februari 

Intervisie 1: Kennisma-
ken, hoe was de ken-
nismaking, intervisie 
methode* 

Intervisie 1: 
Kennis met en van de doelgroep: 

- Leren reflecteren 
- Kijk/lees/leer over je 

hulpvrager,  
- Intervisie methode 
- Opdracht balansmodel van 

Bakker  
- Werken vanuit presentie 

 

28 november (of 
5 december voor 
CHE BIO’s) 

Bijeenkomst BIO 5 Hoe (be)oordeel jij? Voorberei-
den middenbeoordelingen. Voor-
bereiden intervisie 2 (omgaan 
met grenzen). Delen van ervarin-
gen als BIO.  

5 december 11-
13 uur 

Individueel coachge-
sprek 

Hoe bevalt je stage? Wat heb je 
nodig van een begeleider? Aan-
dacht voor talenten en valkuilen. 
 

Eind nov-jan 

Intervisie 2: Omgaan 
met Grenzen* 

Intervisie 2: Omgaan met grenzen 
- 4 manieren van omgaan 

met grenzen 
- Grenzen formeel en 

informeel 
- Representatief zijn 

 

19 december 

Middenevaluatie  Leerdoelen, wat loopt er goed, 
waar kun je trots op zijn? 
 

Vanaf 19 dec – 1 
feb. 

Bijeenkomst BIO 6   Voorbereiden intervisie 3 (thema 
systemisch kijken, eigen kracht 
en motivatie). Delen van 
ervaringen als BIO.  

23 januari 
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Intervisie 3: Motivatie 
en Uitdaging* 

Intervisie 3: waar ligt de uitdaging 
voor jouw hulpvrager en voor je-
zelf? 

- Netwerk light 
- Systemisch werken  

 

6 februari 

2e Stagebezoek door 
Bio 

Je begeleider komt in de periode 
vóór je eindbeoordeling zo mogelijk 
nog een keer op stagebezoek bij 
één van je hulpvragers. Dit is maat-
werk en kan ook een extra individu-
eel coachgesprek zijn. 
 
Hierin wordt vooral gekeken naar:’ 
hoe jij aansluit bij de doelgroep’, 
maar ook hoe jouw leerproces dit 
jaar gevorderd is.  
 

feb-mei 

Bijeenkomst BIO 7  Voorbereiden intervisie 4 (leer-
doelen en competenties). Delen 
van ervaringen als BIO 

6 maart 

Intervisie 4:  Leerop-
brengst en overdracht* 

Intervisie 4: Hoe werk ik aan mijn 
leerdoelen? Wat wil ik nog berei-
ken dit jaar?  
- Competenties die je hebt 

geleerd binnen je stage en door 
intervisie, wat leer je van 
anderen? 

- Jouw leerdoelen 
- Opdracht overdracht 

3 april 

2e Individueel coach-
gesprek 

Naar behoefte. 
 

april 

Bijeenkomst BIO 8 Voorbereiden intervisie 5 (af-
scheid en overdracht). Delen van 
ervaringen als BIO 

17 april 

Intervisie 5:  Afsluiten 
en Overdracht* 

Intervisie 5:  
- Hoe neem je afscheid van de 
hulpvrager en wat heb ik er voor 
nodig om mijn hulpvrager over te 
dragen? 
- Overdracht schrijven 
 

8 mei 

Eindgesprek  Eindgesprek eerst met begeleider 
van Handjehelpen om vervolgens 
eventueel ook met begeleidend do-
cent te voeren. Of gezamenlijk. 
 

Mei - juni 

Bijeenkomst BIO 9  Terugkijken op BIO schap en 
voorbereiden afscheid van eer-
stejaars  

5 juni 

Afscheidsbijeenkomst 
eerstejaars  

Intervisie 6/afscheidsbijeenkomst: 
Waarderen en bedanken eerste-
jaars  

19 juni 

*  Wanneer de eerstejaars meedoet aan het project Buddysquad kunnen de data afwijken.  
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4 Uitwerking BIO training per bijeenkomst 
 

Bijeenkomst 1 

We gaan starten met jou voorbereiden op BIO-schap, wat ga je doen en welke competenties 

heb je daarvoor nodig. Wat zijn jouw leerdoelen als BIO, en welke werkafspraken maken 

BIO’s met elkaar en met hun team. Belangrijk is bijvoorbeeld dat er best een nuanceverschil 

per regio-team mag zijn, maar dat de begeleiding van eerstejaars veelal ongeveer hetzelfde 

wordt uitgevoerd. Daarnaast gaan we in deze bijeenkomst je voorbereiden op contact met 

hulpvragers, gespreksvoering en rapportage.  

Bijeenkomst 2 

Bij deze BIO-bijeenkomst krijg je verschillende handvatten voor het geven van feedback aan 

de eerstejaars stagiairs (zowel mondeling als schriftelijk) en word je bewust gemaakt van de 

invloed van feedback. Je bespreekt met je begeleider wat jouw aanpak wordt als het gaat om 

het verwerken van de werkverslagen en hoe je omgaat met signalen die aandacht vragen. 

Ook gaan we aan de slag met coaching vaardigheden die je kunt toepassen tijdens de indivi-

duele gesprekken met je eerstejaars stagiairs. 

Bijeenkomst 3 

Je leert wat je zoal moet doen tijdens het stagebezoek, hoe je een stagebezoek voor moet 

bereiden, en hoe je in gesprek gaat met de hulpvrager en de eerstejaars-stagiaire. We gaan 

o.a. oefenen met lastige gesprekken zodat je goed voorbereid op pad kan straks. 

Verder zullen we deze bijeenkomst bespreken hoe je jouw eerstejaars als groep gaat bege-

leiden. We bespreken de theorie rondom groepsdynamica en oefenen met interventietech-

nieken.  

Bijeenkomst 4 

Bij deze BIO-bijeenkomst ga je gezamenlijk de eerste intervisiebijeenkomst voor eerstejaars 

stagiairs voorbereiden. Thema tijdens deze intervisie is reflecteren en terugkijken op het ken-

nismaken met de hulpvragers.  Aan het eind van de BIO-bijeenkomst heb je een opbouw 

voor de eerste intervisie, heb je geoefend met presenteren van het plan, en heb je aan-

dachtspunten en krachten ontdekt over je eigen presentatievaardigheden. Daarnaast blikken 

we vooruit op 14 november, een bijeenkomst waarbij de eerstejaars worden ingewerkt en in-

gezet bij hun hulpvragers. 

Bijeenkomst 5 

Bij deze BIO-bijeenkomst krijg je verschillende handvatten aangereikt voor het geven van 

een beoordeling en ben je je bewust van subjectiviteit. Aan het einde van de bijeenkomst ligt 

er een opbouw voor de intervisiebijeenkomst over ‘grenzen stellen’. De grenzen van de infor-

mele zorg en persoonlijke grenzen van de eerstejaars-stagiairs komen aan bod. Ook heb je 

geoefend met verschillende werkvormen die je kunt toepassen tijdens je intervisie. 
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Bijeenkomst 6 

Je gaat je voorbereiden op intervisie drie en stil staan bij waar we tegenaan lopen als bege-

leiders van eerstejaars. Thema bij deze bijeenkomst is systemisch kijken en bewustwording 

van het netwerk van de hulpvragers. Dit zijn thema’s waarop de eerstejaars in de volgende 

intervisie door jullie op worden gestimuleerd en geactiveerd. 

Bijeenkomst 7 

De leerdoelen van de eerstejaars staan centraal, we gaan richting de afronding. Hoe hebben 

de eerstejaars gewerkt aan hun leerdoelen, zie en hoor je dit terug in de reflecties, intervi-

sies, stagebezoeken en individuele gesprekken? Daarnaast komen de competenties die eer-

stejaars geleerd hebben aan bod. Wat hebben ze geleerd van de hulpvragers en wat hebben 

ze geleerd van elkaar? Hoe kan je dit tijdens de vierde intervisie aan bod laten komen?  

Bijeenkomst 8 

Bij deze BIO-bijeenkomst ligt er aan het eind een opbouw voor de intervisiebijeenkomst ‘af-
sluiten en overdracht’, je krijgt input over werkvormen rondom ‘afsluiten’ bij de hulpvrager. 
Afsluiten van een samenwerking is lastig. Ergens voor langere tijd in een thuissituatie komen 
heeft tussen veel stagiairs en hun hulpvragers een mooie band gecreëerd. Om dit op een 
goede manier af te sluiten is het belangrijkst: ‘je zegt wat je doet en je doet wat je zegt..’  
Binnen deze bijeenkomst ga je werkvormen bedenken om je eerstejaars te helpen op een 
goede manier afscheid te nemen en de ondersteuningsperiode goed af te ronden.  
Ook staan we stil bij de overdracht. Hoe zorg je ervoor dat je eerstejaars een goede over-
dracht inleveren aan het einde van het jaar? 
 
Tot slot sta je stil bij jouw ontwikkeling. Je hebt nu vier intervisies georganiseerd, je bent ge-
groeid in het begeleiden van een groep, in het bedenken van werkvormen en in het individu-
eel coachen. Waar liggen voor jou de uitdagingen voor volgend jaar en waar liggen de krach-
ten die je bij jezelf hebt ontdekt? 

Bijeenkomst 9 

We gaan terugkijken op het BIO -schap en bereiden het afscheid van eerstejaars voor. Er is 

dit jaar weer veel geleerd. Zowel door jou als BIO van je eerstejaars, als de eerstejaars van 

jou als BIO. In de vorige intervisie heb je stil gestaan bij het afscheid met de hulpvrager. Ook 

jij als BIO moet op een goede manier afscheid nemen van jouw eerstejaars. In deze bijeen-

komst bedenk je daar goede werkvormen bij. Sta je stil bij ontwikkeling! 
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 5 Veiligheid van de eerstejaars en de derdejaars 

 
Je hebt als het goed is al de eerstejaars handleiding doorgenomen en je eigen derdejaars 

handleiding. In die handleidingen heb je een hoofdstuk kunnen lezen over Veiligheid. Als BIO 

is het belangrijk je te realiseren dat jij degene bent die eventuele signalen van onveiligheid 

die eerstejaars tegenkomen in hun stage bij Handjehelpen als eerste opvangt. Het is dus be-

langrijk om dit hoofdstuk in een van die handleidingen goed door te lezen. Het is aan jou om 

te zorgen dat jij een veilig klimaat uitstraalt voor de eerstejaars. Het is ook aan jou om te zor-

gen dat je in gesprekken met eerstejaars, in intervisies, en reagerend op schriftelijke werk-

verslagen en reflecties signalen opvangt over onveiligheid. Mocht je dit tegenkomen, dan 

moet je dit altijd bespreken met je begeleider. Zij denkt dan met je mee over de vervolgstap-

pen.  

 

Tot slot: 
Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor jou als BIO. Echter geeft deze handlei-

ding vooral een richting. Je zult zelf je kennis en kunde in moeten zetten om goede bijeen-

komsten te organiseren, fijne opbouwende feedback te geven en vooral ook ‘present’ naast 

de eerstejaars te blijven staan. Je helpt ze als rolmodel, maar ook door een luisterend oor te 

zijn en je open te stellen voor kritische vragen. Je bent als BIO een heel belangrijk onderdeel 

binnen onze organisatie. Durf ook naar de organisatie opbouwend kritisch te zijn. Deze 

handleiding is elk jaar weer aangepast naar aanleiding van de feedback van onze BIO’s. We 

willen graag blijven verbeteren en groeien.  

 

 

 


