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Programma

▪ Kennismaken. Stel jezelf voor in de chat.

▪ De uitdaging bij Tergooi MC 

▪ Het interview met Nynke:
▪ De opzet
▪ De middelen
▪ De belangrijkste leerervaringen

▪ Vragenronde



Wat brengt jou hier? 

▪ Stel jezelf even voor in de chat

▪ Welke organisatie ben je werkzaam? En in 
welke functie?

▪ Stel je vragen in de chat tijdens de sessie! 
We krijgen en beantwoorden ze graag. 















Altijd met elkaar leren, met plezier en 

resultaat:

• interprofessioneel leren;

• werkplekleren/ werkplekondersteuning;

• vanuit waarderend perspectief werken en leren;

• leren met slimme technologie



Aanpak



LeercoachOpleidingsadviseur Werkbegeleider



Het interview



▪ Waarom introduceert Tergooi MC de leercoach?
▪ Welk probleem lossen jullie op?

▪ Hoe ziet het project eruit?

Interview (1)
De leercoach. De analyse

?

Medewerker met 
aandachtsgebied opleiden 
(coördinatie)



▪ Hoe verhoudt de leercoach deze zich tot de werkbegeleider, 
en de
opleidingsadviseur?
▪ Is de leercoach eigenlijk de praktijkbegeleider? Zoals we 

die ‘vroeger’ kende?
▪ Voor wie is de leercoach er?

Interview (2)
De leercoach. Hoe creëer je een goede samenwerkend geheel 
van functies.

Medewerker met 
aandachtsgebied opleiden 
(coördinatie)

Praktijkbegeleider



▪ Hoe leiden jullie de leercoaches op? 
▪ Hoe ervaren leercoaches het traject?

Interview (3)
De leercoach. Leertraject en ervaringen.

De leercoach. Evaringen op de werkvloer.

▪ Hoe ervaart de afdeling de leercoach?



▪ Welke methoden en middelen worden er door de 
leercoach ingezet?

▪ Hoe zet de leercoach zichzelf in als middel? 
▪ En wat is eigenlijk de Bila boost? 

Interview (4) 
De leercoach. Middelen en methoden.



▪ Welke valkuilen zijn er? 
▪ Welke tips?
▪ En hoe past dit project in de toekomst van Tergooi MC?

Interview (5)
De leercoach.

Medewerker met 
aandachtsgebied opleiden 
(coördinatie)

Praktijkbegeleider



Vragen?



Bedankt voor 
je aandacht


