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Module 14 

 
Stagiaires en beginnende beroepsbeoefenaren 

begeleiden en coachen 
 

Competentie 3.6 
 

Deelkwalificatie 3. Kwaliteit 

  

 
 

 ‘Pas als je anderen gaat begeleiden merk je pas hoeveel jezelf al weet‘ 
Sybiel Schroeder



 
 

Module  14  Competentie 3.6  HAN Orion 2008  2   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

© Orion Onderwijsontwikkeling.   

Luiten Ambachtstraat 29  4944 AS Raamsdonk. 

Alle rechten voorbehouden. 

Kopiëren en verspreiden voor onderwijskundige doeleinden binnen het eigen 

opleidingsinstituut is de opdrachtgever toegestaan. 

 

Opdrachtgever: 

Homeopathie Academie Nederland. 
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Inleiding op de module 

Natuurlijk kun je geen stagiaires, laat staan beginnende beroepsbeoefenaren begeleiden als 

je zelf nog student bent. Toch is heel bewust gekozen om deze competentie in de opleiding 

op te nemen. We vinden het belangrijk dat je als student al begint met het coachen van 

anderen. Op deze wijze wordt voorkomen dat je je  onzeker gaat voelen en later in je praktijk 

moeite hebt om anderen  ‘in je keuken ‘ te laten kijken. De spreuk op het titelblad van deze 

module.  ‘Pas als je anderen gaat begeleiden merk je pas hoeveel jezelf al weet  ‘. Mag je 

letterlijk nemen. Je gaat in deze module aan de slag om anderen te begeleiden of te 

coachen. 

 

 

De samensteller 

 

 



 
 

Module  14  Competentie 3.6  HAN Orion 2008  5   

 

Eindtermen 
 
In deze module wordt aan de volgende eindtermen gewerkt: 
 
3.02.03  levert  een bijdrage aan  de vakopleiding tot klassiek  R/c/i /r  

homeopaat. Dat betekent: begeleid stagiaires en of studenten; 

 
 
 

Module overzicht 
 

Competenties Opdrachten Contacturen  
SBU 

Competentie 
3.6 
 

1 Begeleid beginnende studenten bij een 

activiteit waarbij zowel je eigen deskundigheid 

alsook persoonlijke ervaring aan bod komen 
  

3,5 21 
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Competentie 3.6. Stagiaires en beginnende 
beroepsbeoefenaren begeleiden en coachen 
 
 

Vakken die een bijdrage leveren aan deze competentie: 

Homeopathische vakken 

 

Overzicht lesinhoud 

- eisen aan stage begeleider; 

- coachen / begeleiden. 

 

 

Leerdoelen 

Je kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- uitleggen welke eisen aan een stage begeleider gesteld kunnen worden; 

- inhoud geven aan de begrippen coachen en begeleiden en het verschil tussen beide 

- uitleggen; 

- de eigen sterke en zwakke punten op dit gebied aangeven; 

- uitleggen welke leerpunten er op dit gebied nog liggen; 

- een beginnende student homeopathie begeleiden en coachen bij enkele tevoren          

- afgesproken leeractiviteiten. 
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Opdracht 1 

Begeleid beginnende studenten bij een activiteit waarbij 

zowel je eigen deskundigheid alsook persoonlijke 

ervaring aan bod komen 

 

Situatieschets 

 

Deze opdracht is niet aan een situatieschets gebonden 

 

 

Oriëntatie 

Oriëntatie op de opdracht. 

Gegevens verzamelen. 

Literatuurstudie. 

 

Beginsituatie 

Bewust vaststellen welke voorkennis en ervaring reeds aanwezig is. 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Student legt tevoren de persoonlijke leerdoelen vast. 
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Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ 

nr 

Soort Waar Met 

wie 

Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

A  2 Doetaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

B1 Inventarisatie Thuis Indiv. Geen 1 uur 

B 2 Les School Groep Docent Max. 1 uur 

C1 Voorbereiding school Groep Docent indien 

gewenst 

Naar 

behoefte 

A4 Opdracht 

maken 

school Indiv. Geen Naar 

behoefte 

A5 Schrijftaak thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

 

 

Leeractiviteit A1 

- Zoek op internet het verschil op tussen coachen en begeleiden. Kijk ook in de 

syllabus van module 3.5 voor informatie hierover. 

- Achter de  ‘login ‘ van de modulen staat uitleg over deze competentie. Je vindt daar 

ook een lijst waarop je, je op kunt geven voor het begeleiden en coachen van 

jongerejaars. De jongerejaarsstudenten kunnen hier eveneens hun 

begeleidingsbehoefte kenbaar maken. door ondersteuning bijeen bepaalde activiteit 

aan te vragen. 
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Leeractiviteit  A2 

- Neem de lijst met activiteiten door en kijk of er een activiteit  bij is die je speciale 

interesse werkt. Je mag ook zelf een aanbod doen, of ingaan op een 

begeleidingsaanvraag die jongerejaarsstudenten hebben gedaan. 

 Lijst van Activiteiten:  

- je coacht een werkgroep eerste,- of tweedejaarsstudenten bij enkele studietaken; 

- je begeleidt enkele nieuwe studenten op hun introductiedag;  

- je begeleidt enkele mensen bij een onderdeel in het kader van de week van de 

homeopathie; 

- je coacht enkele derdejaars studenten bij het leren werken met Radar;  

- je begeleidt enkele jongerejaars bij het leren werken met het logboek; 

- je begeleidt enkele jongerejaars bij het leren formuleren van persoonlijke leerdoelen; 

-  je coacht een student bij het geven van voorlichting aan derden.   

 

Leeractiviteit B1 

- Neem deel aan de klassikale inventarisatie. Stel alle vragen die je in je literatuurstudie 

bent tegen gekomen. Bespreek de fasen oriëntatie, beginsituatie, gewenst resultaat. 

Vraag onduidelijkheden vanuit de literatuurstudie na. 

- Uitleg over de bedoeling van de activiteit . 

- De docent geeft uitleg over de aanpak van de activiteit.  

- Doornemen van geschikte activiteiten. 

- Leg je onderwerpkeuze aan je docent voor. De docent is beschikbaar voor het 

beantwoorden van vragen. 

 

Leeractiviteit  B2 

- Volg de les over het begeleiden van coachen van jongerejaars en stagiaires. 

- De docent geeft ook uitleg over wat van een stagebegeleider wordt verwacht.  

 

Leeractiviteit C1 

- Start meteen met het plannen en regelen van je activiteit. Zie de login achter de 

modulen hierover. 

- Verzamel alle benodigde informatie om je activiteit uit te kunnen voeren. 

- Bereid je voor. 

 

Leeractiviteit A3 
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- Voer de activiteit uit / maak de opdracht. 

- Vraag  aan het einde van de activiteit om schriftelijke feedback van de door jou 

begeleide of gecoachte studenten. Dit kunnen de studenten via het logboek aan de 

coordinator doorgeven. Mocht daar aanleiding toe zijn dan neemt de coordinator later 

contact met je op. 

- We vinden het belangrijk om dit via de coordinator te doen omdat deze de informatie 

kan vergelijken met je eigen beleving en de studenten in kwestie kent en hun 

opmerkingen in perspectief kan zetten. 

 

Leeractiviteit A4 

- Schrijf een verslag waarin je d.m.v. zelfevaluatie terug kijkt op de inhoud en het proces 

van het uitvoeren van deze opdracht en mail dat aan de coordinator. In je verslag 

komen minimaal de volgende vragen aan de orde. 

- Hoe kwam je tot je keuze? 

- Hoe heb je je voorbereid? 

- Wat was jouw rol? 

- Hoe was de groep / groepje / student? 

- Hoe is het gegaan? 

- Wat ging goed? 

- Waar ben je niet tevreden over? 

- Wat zou je achteraf anders doen? 

- Wat heb je geleerd? 

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten. 

 

Transfer 

Het geleerde wordt losgekoppeld uit de context en er wordt bewust gezocht naar andere 

toepassingsmogelijkheden. 


