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Cursus gediplomeerd  
‘Senior Praktijkbegeleider 
Recreatie’ 
 

De 50-plusser kent zijn vak van binnen en van buiten en heeft 

levenservaring. Als gediplomeerd Senior Praktijkbegeleider 

Recreatie deelt hij kennis en ervaring optimaal binnen het 

 bedrijf. Leerlingen, stagiaires en ook collega’s hebben daar 

profijt van. Het werkt ook motiverend voor de medewerker 

zelf die zijn kennis kan delen en daarvoor gewaardeerd wordt. 

Kennis en kwaliteiten: nuttig om over te dragen
In deze cursus gaat de 50-plusser aan de slag met het zich eigen maken van de rol als Praktijkbegeleider en 
het uitdragen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Tevens helpen wij hem de ‘nieuwe taken’ in 
het eigen bedrijf op te pakken. 

 De cursus is bestemd voor ervaren medewerkers binnen  >
 recreatiebedrijven.

Na de cursus kan de 50-plusser een leerling/stagiair/collega:

systematisch en planmatig begeleiden  >
beoordelen op de uitvoering van werkzaamheden >
instructies geven, gericht op het aanleren van vaardigheden  >
 begeleiden bij het aanleren van communicatieve vaardigheden   >
en een juiste beroepshouding
stimuleren om het werk op een professionele wijze uit te voeren >
 effectief omgaan met de spanning die (bij drukte) kan optreden  >
tussen opleiden en ‘productie draaien’ 

50+ en nog lang niet uit-geleerd!

Voor wie?

Doelstellingen

Maximaal  12 deelnemers per groep
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 Inzicht en ideeën over de nieuwe rol als Praktijkbegeleider   >
binnen het eigen bedrijf
 Persoonlijke leerdoelen vaststellen en plannen van het opleiden   >
in het bedrijf
Opdoen van didactische en coachingvaardigheden  >
Versterken van effectieve mondelinge communicatie >
Inzicht in de leerstijl van zichzelf en die van anderen >
Zelfstandig leren leren >
Leren om kennis, vaardigheden en beroepshouding over te dragen >

 
Duur
4 dagdelen, onbeperkte telefonische en e-mailbegeleiding en indien nodig individuele coaching (2x)  
door de cursusleider. Maximaal 12 deelnemers per groep 

Bijeenkomst waar aandachtspunten in de groep  
(max. 12 deelnemers) worden besproken, met een accent op: 

wat zijn de voorwaarden die ik nodig heb?  >
wat belemmert mij? >
 discussie: wat valt mij op in het omgaan met andere   >
generaties binnen mijn werk? 

Dit alles ter motivatie om vervolgens de training te starten.

Communicatie  >
De tweegesprekken >
Opleidingskader >
Leren >
Opleidingsleerplan >
Instructie >

Coachen  >
Beoordelen  >

Eerste  
dagdeel
(1/2 dag)

Tweede en  
derde dagdeel 
(1 dag)

Vierde dagdeel
(1/2 dag)

Wat mag je 
verwachten?

Programma
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Methode
Deze cursus vormt de basis voor het praktijkbegeleiderschap van de 50-plusser. Deelnemers worden zich voor-
al bewust gemaakt van hun nieuwe taak en de wijze waarop zij deze kunnen invullen. Mogelijke knelpunten 
waartegen de 50-plusser aan kan lopen, komen uitgebreid aan bod. Elke deelnemer doorloopt een volledig 
programma. Om de aanwezige kennis te benutten, worden werkvormen aangepast en kunnen individuele 
‘vrijstellingen’ worden gegeven. Het is immers niet bekend wie welke kennis in huis heeft, of juist mist.  

Om de nieuwe taak op de werkplek ook daadwerkelijk invulling te kunnen geven wordt deelnemers een 
telefonische hulplijn en individuele begeleiding aangeboden.  

Waar en wanneer?
Afhankelijk van de wensen van de deelnemer of het bedrijf kan gekozen worden voor een open inschrijving 
op een nader te bepalen tijd en locatie of voor een in company uitvoering. 

Investering en resultaat
Deelname aan de cursus kost  687,- (excl. BTW, incl. alle overige kosten) per persoon. 
Deze workshop komt in aanmerking voor de regeling tegemoetkoming cursuskosten van het Sociaal Fonds 
Recreatie. De cursus leidt op tot het SFRecreatie erkende branchediploma Praktijkbegeleider.

Meer informatie en/of aanmelden

Endurance 
T 033-4508333
F 033-4508339
E info@endurance.nl


