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Jobcoach e opleiding!
in één
Mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt helpen aan een
betaalde baan

Word
Jobcoach
Help mensen die het nodig
hebben aan een zinvolle en mooie
dagbesteding

Word
Participatie
coach
Wil jij je ontwikkelen als Jobcoach of
participatiecoach of wil je jouw competenties op dat
vlak verbeteren? Dan is deze opleiding 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).
Feiten over de leergang Jobcoach Nieuwe Stijl
Erkende opleiding.
Geschikt voor stagiaires en professionals.
Minimale basisniveau is mbo.
7 modules met 14 lesdagen.
De totale doorlooptijd van de leergang is 9 tot 12
maanden.
Training on the job, tijdens je werk of stageperiode.
Jaarlijks diverse startmomenten op verschillende
locaties in Nederland.
Klassikale bijeenkomsten of E-learning.
"Ik moest harder praten door de telefoon omdat de cliënt
dan zou begrijpen dat ik streng ben. Ik wil niet streng zijn
om het streng zijn. Ik wil wel graag duidelijk zijn, zodat de
cliënt weet waar hij aan toe is met mij als zijn jobcoach.”

Erkende opleiding en NVS geaccrediteerd
De opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl is erkend door de
Nederlandse Vereniging voor Supported Employment
(NVS). Na succesvolle afronding kunnen de jobcoaches
zich, via Blik op Werk, laten inschrijven in het nationale
register als Jobcoach NVS/EUSE.
Van stagiair tot professional
De opleiding is bedoeld voor iedereen die zijn of haar
Jobcoach-competenties naar een hoger (hbo) niveau wil
brengen. Van stagiair tot professional. De opleiding sluit
goed aan bij diverse functies in de sociale sector, zoals
trajectbegeleider en participatiecoach. Maar ook voor
mensen die al actief zijn op het gebied van Jobcoach
en/of er hun beroep van willen maken, is de opleiding
waardevol.
Randvoorwaarden voor deelname
Doorgaans is mbo-opleiding of denk- en werkniveau
voldoende als basisniveau voor deze opleiding.
Daarnaast is het noodzakelijk om een werkplek,
werkleerplaats of stageplaats in deze sector te hebben.

Shaza Darraj, Jobcoach/Participatiecoach
Deed haar opleiding Jobcoach/Participatiecoach via
Vluchtelingenwerk Haarlem

Inhoudelijke focus
De inhoud van de opleiding is gericht op methodieken
en het professionele methodische handelen. Er is
bijzonder veel aandacht voor de coachende
vaardigheden, die belangrijk zijn in de eindfunctie.
Werken aan competenties
Vóór de opleiding begint, wordt per deelnemer het
competentieprofiel in beeld gebracht door middel van
een assessment. Dit profiel wordt naast het gewenste
beroepsprofiel gelegd. Op basis van de verschillen
wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt en
een persoonlijk activiteitenplan, waaraan gewerkt
wordt tijdens de opleiding.

Studielast en doorlooptijd
De opleiding bestaat uit 7 modules met 14
lesdagen.
Elke module wordt afgesloten met een toets en/of
paper.
Elke module bestaat uit 8 contacturen en een
evenredig aantal uren voor zelfstudie.
De totale doorlooptijd van de opleiding is 9 tot 12
maanden.
Twee opleidingsvormen
De opleiding wordt in twee werkvormen aangeboden:
In klassikale bijeenkomsten en via een individuele route
met E-learning. Ook een in-company variant is mogelijk.

Praktische informatie
Opleidingsvorm
De opleiding wordt klassikaal (incompany) of via
blended E-Learning georganiseerd.
Uitvoering
De opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl wordt verzorgd
door de PHH academie.
Voor meer informatie en inschrijven ga je naar
www.phhacademie.nl
Jobcoach Register
Deze opleiding is geaccrediteerd door de
Nederlandse Vereniging van Support (NVS).
NVS is geaccrediteerd door de European Union of
Supported Employment (EUSE)

Studiemethoden
Tijdens de opleiding komen diverse studiemethoden aan
bod. Er wordt gewerkt met casussen, action learning en
e-learning. Studiemateriaal om zelfstandig te lezen,
casussen uit de praktijk, beleidsstukken en literatuur. Als
deelnemer bereid je de praktische opdrachten voor, die
vaak gericht zijn op zelfreflectie en werk je aan
werkstukken, papers en presentaties. Van de meer
cognitieve onderdelen maak je een afrondingstoets.
“Als een cliënt zegt dat hij accountant wil worden, gaan
we samen kijken of en hoe dat kan. Soms weet ik dan al
dat het heel, heel moeilijk wordt, maar liever komt hij
daar zelf achter, dan dat ik het hem dat direct vertel. Want
pas dan zal hij er vrede mee hebben en zoeken naar
reëlere alternatieven.”
Mohammedsalhe Mahmoud
Jobcoach bij Agros Haarlem

Wat leer ik precies?

Je leert je professionele ontwikkeling zelf te
sturen door je eigen competenties te
vergelijken met het beroepsprofiel van de
Jobcoach.
Je werkt aan je eigen grondhouding, waarin
support en presentie centraal staan.
Je leert wat de methode ‘Supported
Employment’ is en om die planmatig toe te
passen.
Je leert de zelfredzaamheid en zelfsturing
van de cliënt zoveel mogelijk te bevorderen
op een positieve, resultaatgerichte manier.
Je leert het proces van de cliënt te
ondersteunen en begeleiden, en hierbij
effectief te communiceren met de betrokken
partijen.
Je doet praktische en actuele kennis op om
wetten, regels en instrumenten toe te passen.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de
Nederlandse Vereniging van Support (NVS)
NVS is geaccrediteerd door de European Union of
Supported Employment (EUSE)
Bij succesvolle afronding van deze opleiding kun je
je, via Blik op Werk laten inschrijven in het Nationaal
Jobcoachregister van de NVS.
Je bent dan geregistreerd Jobcoach NVS/EUSE.

Contact
PHH Academie
Postbus 21
2240 AA Wassenaar
T: 085 13 00 742
M: 06 53 19 70 40
info@phhacademie.nl
www.phhacademie.nl
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