hbo-plus

Samira heeft een hbo-opleiding pedagogiek,
aangevuld met een recente Master SEN. Ze
heeft 5 jaar ervaring in het jongerenwerk. Tijdens haar werk heeft ze erkende cursussen op
het gebied van coaching gevolgd. Samira krijgt
vrijstelling voor de twee cursussen Pedagogisch Handelen. Ze wil tevens versnellen.
Bekijk het programma van Samira.

geen ervaring onderwijs/jongeren

ervaring in het onderwijs/jongeren

Jasper heeft een mbo-opleiding in de elektrotechniek gedaan, en hij heeft 20 jaar ervaring
in de technische bedrijfssector. Hij heeft de
afgelopen 20 jaar een aantal korte cursussen
gevolgd op zijn vakgebied. Hij heeft altijd een
hart gehad voor jongeren in het bedrijf, en wil
nu graag het onderwijs in. Heeft het hbo-assessment (marginaal) succesvol afgesloten.
Jasper heeft geen ervaring met praktijkonderzoek en wil hierbij graag extra ondersteuning
in. Hij kan extra consultatie plannen.
Bekijk het programma van Jasper.

Tina heeft een mbo-opleiding in de dienstverlenende sector en 15 jaar werkervaring in
restaurants en hotels. Ze heeft daar leidinggevende functies gehad. Vorig jaar heeft ze de
Instructeursopleiding gedaan. Voor de PDG
heeft ze een hbo-assessment met succes afgesloten. In haar privé-leven is ze coach van
een basketbalteam. Op grond van haar vooropleiding hoeft Tina bij twee cursussen geen
bijeenkomsten te volgen om de beroepsproducten te maken.
Bekijk het programma van Tina.

mbo-plus

Robert heeft een hbo-opleiding Klinische Chemie gevolgd. Hij heeft 10 jaar werkervaring in
het bedrijfsleven. Hij heeft geen ervaring in coaching- en begeleiding. Het onderwijs in het mbo
is in alle opzichten nieuw voor hem. Robert wil
na de eerste helft van de opleiding kijken of hij
kan versnellen met praktijkonderzoek. Hij beslist
dit later. Bekijk het programma van Robert.

Programma van Robert (hbo+ opgeleid, weinig ervaring onderwijs)
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Robert volgt na de start eerst de cursussen Uitvoeren van Onderwijs (OH1) en Begeleiden in een Veilige omgeving
{PHl}. Zo heeft hij een pedagogische- en didactische basis. Dan start hij met zijn Praktijkonderzoek {001+2). Na zijn
tussentijds portfolio (ProfH2) volgt hij Ontwerpen van Onderwijs (DH2) omdat hij op hij op zijn werk een keuzevak moet
ontwerpen. Daarna volgt hij Begeleiden in een complexe omgeving {PH2). Hij vindt de afwisseling van de didactische en
pedagogische thema's prettig. Al naar gelang zijn werkdruk en ervaring van de opleiding besluit hij of hij wil versnellen in
het tweede gedeelte van de opleiding (na tussentijds portfolio) door in de namiddag aan zijn onderzoek verder te werken.
Hij zou hiermee de opleiding eerder af kunnen ronden.

Programma van Samira (HBO+ opgeleid, vrijstellingen & ervaring in jongerenwerk)
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Samira heeft op grond van haar vooropleiding vrijstelling voor Begeleiding in een veilige omgeving (PHl) en Begeleiden in
een complexe situatie (PH2). Ze start meteen met het didactisch domein en volgt de cursussen Uitvoeren van Onderwijs
(DHl) en Ontwerpen van Onderwijs (DH2). Daarna start ze haar praktijkonderzoek (001 + 2) en volgt in de namiddag
consultatie (002 + 3). Al naar gelang haar voortgang kan ze de opleiding na 9-10 maanden afronden.

