
 

 

Basistraining Praktijkbegeleider 
 
 

 
 
Algemene informatie 
Start  : maandelijks* 
Investering : € 725,- (incl. certificering) 
Groepsgrootte : 8-15 
Duur training : 4 dagdelen (2 dagen) 
Plaats  : PETC+, Past. Debijestraat 64, 5963 AG  HEGELSOM 
Certificering : de Basistraining Praktijkbegeleider is altijd inclusief onafhankelijke certificering en  

  inschrijving in het Register Examenfunctionarissen van de NVE 
 
Doel 
De Basistraining Praktijkbegeleider heeft als doel kennis en kunde op te doen welke nodig zijn in de 
begeleiding van nieuwe medewerkers, stagiaires en andere beroepsleerlingen.  
Omdat er in vele opleidingen ook sprake is van examinering in de BeroepsPraktijkVorming (BPV) ligt 
de focus naast de begeleiding en ook op de objectieve beoordeling. 
 
Doelgroep 
Iedereen die als (toekomstige) begeleider van nieuwe medewerkers, stagiaires of andere 
beroepsleerlingen binnen de organisatie fungeert. 
 
Vereiste voorkennis 
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 
 
Inhoud van de training 
Een praktijkbegeleider heeft als taak nieuwe medewerkers, stagiaires of andere beroepsleerlingen 
wegwijs te maken in het bedrijf. Het duidelijk en gestructureerd uitleggen van werkzaamheden en 
procedures maken dat degene zijn werk goed en veilig kan uitvoeren en de opdracht tot een goed 
einde kan brengen. Een positieve en overtuigende instelling van de praktijkbegeleider helpt hierbij 
enorm. Vaak is de praktijkbegeleider ook beoordelaar of examinator.  
 
In de training komt hierom ook het (beoordelings-/)examenproces grondig aan de orde. De 
praktijkbegeleider als examinator constateert wat de kandidaat kent, kan of wat zijn competentie is. 
Maar ook: Wat moet de examinator doen en vooral ook laten om de examenkandidaat optimaal te 
laten presteren? 
 
Om de opgedane kennis en kunde actueel te houden is jaarlijks een onderhoudstraining noodzakelijk. 
 
Inschrijven 
Deze training kan ook als ‘in company training’ verzorgd worden. 
Heeft u interesse in deelname aan de Basistraining Praktijkbegeleider? Neem dan contact op met 
PETC+ om de mogelijkheden te bespreken: info@petc.nl of 06 - 5107 9200 
 
* doorgang bij voldoende deelnemers 

 
 

 

De Basistraining Praktijkbegeleider is bedoeld om nieuwe medewerkers, stagiaires 
of andere beroepsleerlingen op een kundige en doordachte wegwijs te kunnen 
maken in het bedrijf of in hun (nieuwe) taken. 
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