OPLEIDING JOBCOACH NIEUWE STIJL
Wil jij je ontwikkelen als Jobcoach of participatiecoach? Of wil je jouw
competenties op dat vlak verbeteren? Dan is de opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl
op hbo-niveau misschien iets voor jou.
Na het afronden van deze opleiding help je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan of aan een zinvolle dagbesteding. Je bent de spin in het
web tussen cliënt, netwerk en deskundigen. Jouw hulp is essentieel voor cliënten om te
slagen (op de reguliere arbeidsmarkt).

Klassikaal of Digitaal

De opleiding tot Jobcoach/participatiecoach wordt op twee
verschillende manieren verzorgd. Klassikaal in een
samengestelde groep (of in-company) of hoofdzakelijk
online.
In die laatste vorm studeer je hoofdzakelijk zelfstandig
thuis en heb je regelmatig telefonisch of beeld contact met
een docent. De praktijk wijst uit dat je voor elke van de 7
modules contact hebt met een docent. Soms meerdere
malen per module. Dat contact kan telefonisch zijn, of via
Zoom, Teams, Skype of Google (afhankelijk wat je zelf
het meest prettig vindt).
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De module 2 is voornamelijk Wet- en Regelgeving (in het sociale domein) en daarvoor
bestaat de mogelijkheid om die mee te doen in een groep of een webinar met meerdere
deelnemers.

Corona en Zoom

Tot heden mochten er geen lessen in groepsverband verzorgd worden door de Corona
maatregelen. De groepslessen gaan (nu nog) allemaal via Zoom.

HBO niveau

Onze opleiding is een geaccrediteerde opleiding en
heeft een HBO niveau. Voor toelating tot de opleiding
is MBO-niveau meestal voldoende. Er vindt dan altijd
een intake-gesprek plaats.

Samenwerking

Door onze samenwerking met Breederode Hogeschool, kun je voor deze opleiding 30
ECTS krijgen (bij goed gevolg van de studie en als je je daarvoor (apart) inschrijft).

NVS

Omdat we geaccrediteerd zijn, kun je je na afloop laten
inschrijven in het Jobcoach register van de NVS (Ned. Ver. voor
Support). Voor bijv. het UWV is dat een voorwaarde voor veel
opdrachten

De NVS is onderdeel van de Europese vereniging, EUSE, en de
wereld associatie voor Supported Employment (WASE). Onze
opleiding is gebaseerd op de methodiek van Supported
Employment (SE) en daardoor geldt dat de inschrijving in het
register internationaal geldig is

Locaties

De opleidingen worden op diverse plaatsen in het hele land gegeven. De eerstvolgende
start zal (hopelijk, afhankelijk van de corona-maatregelen) in het voorjaar zijn. Daarvan is
de locatie en de lesdag nog niet bekend. Dat wordt in overleg met de deelnemers
bepaald. Afhankelijk van de module is het een hele dag van 10.00 tot 16.30 uur of een
halve dag van 12.30 – 16.30 uur.

Digitaal starten wanneer je wilt

Als je de opleiding digitaal (blended learning) wilt volgen, kun
je starten wanneer je wilt. Meld je aan en na een telefonische
intake maken we direct de digitale omgeving voor je klaar.

Wat kost het

De kosten voor de hele opleiding zijn in totaal € 3.995, - excl. eventuele extra
stagebegeleiding. Er geldt geen btw vanwege de CRKBO vrijstelling. Ook zijn er verder
geen literatuur of locatie kosten
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