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Deze studiegids is bedoeld voor deelnemers die starten met de gemengde leergang
Studiecoach van AMN.
Wat leer je in deze leergang?
Aan het einde van deze leergang kun je studenten ondersteunen, motiveren, stimuleren
en enthousiasmeren bij hun (studie)activiteiten. Je past deze werkvormen toe om de
studieloopbaan van de student zo effectief mogelijk te laten verlopen.
Welke voorkennis heb je nodig?
Voordat je aan deze leergang begint heb je een interpretatietraining gevolgd. Dit is de
basiskennis die je nodig hebt. Heb je nog geen interpretatietraining gevolgd? Dat kan
altijd. Bel ons op 026 355 73 33 of stuur een e-mail naar info@amn.nl
Wat is een gemengde leergang?
‘Gemengd’ betekent dat we theorie en praktijk met elkaar combineren. We maken
gebruik van online modules en fysieke bijeenkomsten. In de online modules bestudeer
je de theorie en voer je praktische opdrachten uit. In de bijeenkomsten ga je aan de slag
met een ervaren trainer.
Wat is je studiebelasting?
De leergang bestaat uit 15 online modules en 5 bijeenkomsten. De gehele
studiebelasting van het traject duurt ongeveer 40 uur.
Elke module bestaat uit een deel zelfstudie en praktijkopdrachten.
De zelfstudie bedraagt gemiddeld 90 minuten per module. Een module duurt 2 weken.
De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 20 uur.
De bijeenkomsten duren 3 of 4 uur.
Studiepunten voor het lerarenregister
De leergang Studiecoach is gevalideerd door de registercommissie van het
lerarenregister met 50 RU (registeruren) en is opgenomen in registerleraar.nl. met
registratienummer YpZnllpg5d.
Hoe volg je de leergang?
De leergang wordt in twee vormen aangeboden: in-company inschrijving en open
inschrijving.
Het programma zoals hieronder is beschreven is van de open inschrijving 2017. Het
programma voor In-company is hetzelfde. De data en tijden stemmen we dan met de
instelling af.
We gebruiken Facebook
Facebook gebruiken we om informatie met elkaar te delen. Je krijgt van ons een
uitnodiging op maandag 30 oktober.
Zelfstudie
Je volgt dit traject voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, het grootste deel van de
opdrachten is zelfstudie. Je maakt de opdrachten zelfstandig en ontvangt feedback van
het systeem en medecursisten.
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Wat neem je mee naar een bijeenkomst?
Er zijn vijf bijeenkomsten. Als je naar een bijeenkomst gaat neem je een laptop/tablet en
je telefoon mee. Deze apparaten gaan we gebruiken. In de online modules staat door
middel van een opdracht aangegeven hoe jij je op een bijeenkomst kunt voorbereiden.
Lees deze opdrachten goed door.
Eindopdracht maken
In de modules 14 en 15 werk je aan je eindopdracht en je portfolio. In je eindopdracht
reflecteer je op je eigen ontwikkeling en kijk je vooruit naar je ontwikkelpunten voor het
komende jaar. Dit verzamel je in je portfolio. Het portfolio lever je in bij de trainer.
Tijdens de laatste bijeenkomst wordt dit besproken.
Het programma van de open inschrijving
Datum
Maandag 30
oktober

Tijd

Modules/bijeenkomsten
Module 1 Oriëntatie op de
leergang

Woensdag
8 november 2017
Donderdag
9 november 2017

14.0018.00

Bijeenkomst 1: Kick-off

Theorie
Theorie: 1.1 leerdoelen
Theorie: 1.2 Opbouw leergang

Module 2 Zorg en organisatie

Theorie: 2.1 doorstroom
Theorie: 2.2 ouders betrekken
Theorie: 2.3 Jeugdzorg

Donderdag
23 november 2017

Module 3 Basis
gesprekstechnieken

Theorie 3.1: Waarnemen
Theorie 3.2: Open vragen

Donderdag
7 december 2017

Module 4 Adolescentenbrein

Theorie 4.1: De werking van
het adolescentenbrein
Theorie 4.2: Ontwikkelingen
adolescentenbrein

Donderdag
21 december 2017

Module 5 Reflecteren

Donderdag
11 januari 2018

Module 6 Begeleidingsgesprek
voeren

Woensdag
17 januari 2018
Donderdag
18 januari 2018

Donderdag
1 februari 2018

14.0018.00

Bijeenkomst 2:
(Begeleidings)gesprekstraining
Module 7 Kernreflectie d.m.v.
de AMN Talentscan

Module 8 Mijn begeleidingsstijl

Theorie 5.1: Zelfreflectie
Theorie 5.2:
Metacommunicatie
Theorie 6.1: STARRT
Theorie 6.2: SMART-methode

Theorie 7.1: Model van
logische niveaus
Theorie 7.2: Kernreflectie en
ui-model
Theorie 8.1:
Begeleidingsstijlen
Theorie 8.2: Afstemmen
begeleidingsstijl

Donderdag
15 februari 2018

Woensdag
7 maart 2018
Donderdag
8 maart 2018

Module 9 Begeleidingsstijlen
herkennen m.b.v. de AMN
Talentscan

14.0018.00

Bijeenkomst 3:
Begeleidingsstijlen training
Module 10 Begeleidingsstijlen
toepassen

Theorie 9.1:
Begeleidingsbehoeften
Theorie 9.2:
Persoonlijkheidsaspecten

Theorie 10.1: Niet toegepaste
begeleidingsstijl
Theorie 10.2: Do’s & Don’ts
van begeleidingsstijlen
Theorie 10.3: Wat als het
‘mis’ gaat?

Donderdag
22 maart 2018

Module 11 Oriëntatie

Theorie 11.1: Leerstrategieën
Theorie 11.2: Feedback

Donderdag
5 april 2018

Module 12 Motieven bespreken
m.b.v. de AMN Talentscan

Theorie 12.1: Motieven en
ervaringen
Theorie 12.2: Toekomstbeeld

Woensdag
18 april 2018
Donderdag
19 april 2018

14.0018.00

Module 13 Stimuleren

Woensdag 9 mei
2018
Donderdag
24 mei 2018
Woensdag
6 juni 2018

Bijeenkomst 4: Intervisie

14.0018.00

Theorie 13.1: Motivatie
(intrinsiek)

Module 14 Studieverslag terugblik
Module 15
Portfoliodocumenten leergang
Studiecoach
Bijeenkomst 5: Intervisie

En dan nog even dit
Wij hebben erg ons best gedaan op deze leergang. We zijn er trots op. We zouden het
daarom ook jammer vinden als alle bestanden en documenten zonder onze
toestemming gedeeld worden. We gaan ervanuit dat jullie de inhoud met zorg en
respect behandelen. Wil je toch graag iets delen? Neem dan even contact met ons op.
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