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LEERGANG 



 

Leergang 1 

 

 

WAT IS HET DOEL VAN DE LEERGANG? 
 

Voor wie: De leergang is bedoeld voor professionals die regionaal willen werken aan het versterken 

van de begeleiding van jongeren. Deze professionals willen zich graag verdiepen in het thema en 

zijn voornemens écht wat te veranderen in de eigen organisatie en regio. 

 

Vind jij het ook een uitdaging om jongeren op een succesvolle manier te begeleiden in hun 

opleiding of op weg naar werk? Maken de bestaande systemen en belangen het vaak lastig om 

de jongeren écht centraal te stellen? In deze zesdaagse leergang ga je samen met collega’s uit 

het werkveld aan de slag om de begeleiding van jongeren te versterken.  

 

Ontmoeten, Verdiepen en Veranderen! Dat zijn de drie uitgangspunten van de leergang ‘Regionaal 

samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren’:  

 Ontmoeten: je leert en werkt samen met collega’s uit het regionale werkveld. 

 Verdiepen:  

o je verbreedt je kennis over jongeren van deze tijd (bv. kwetsbare of 

risicojongeren),  

o je zoomt in op je eigen organisatie en de arbeidsmarktregio. Je ontdekt wat 

verbeterpunten zijn in de begeleiding van jongeren en krijgt tips en nieuwe 

inzichten voor het versterken van een sluitende aanpak. 

o je maakt kennis met good practices. 

 Veranderen:  

o je krijgt strategische handvatten om aan de slag te gaan met een haalbare aanpak 

voor jouw organisatie en regio 

o je werkt planmatig en formuleert wat jij nodig hebt of kunt gebruiken van anderen 

in de regio. 

o je ontwikkel je een samenwerkingsrelatie met het werkveld en management om 

verbeteringen planmatig door te voeren. 

 

 



 

Leergang 2 

 

HOE PAKKEN WE HET AAN? 
 

De leergang bestaat uit zes dagdelen: 

 

1. Kick-off – dagdeel 

 Kennismaken en introductie  

 Verkennen doelstelling van de leergang en vervolg komende jaren 

 Uitwisselen: introductie deelnemers en organisaties   

 Centraal thema en vraagstuk uitdiepen  

 Communicatie richting en draagvlak bij directie, team, stagecoördinatoren etc.: Hoe 

neem je je directie, collega’s en team mee in? 

 

2. Masterclass ‘Jongeren en jouw professionele rol’ – dagdeel 

 Deze masterclass wordt verzorgd door Dr. Henk Spies van Inclusivate. 

Inclusivate heeft samen met tien Europese universiteiten en kennisinstituten het 

Subjectief logisch Interventiemodel (SLIM) ontwikkeld. Een wetenschappelijk en 

systematisch model om in iedere situatie een zo goed mogelijke keuze te maken voor 

de meest passende interventie.  

 In de masterclass worden verschillende ‘typen’ jongeren en verschillende professionele 

rollen op een praktische manier aan elkaar verbonden. Waaraan herken je of er een 

match is tussen de jongere en de benadering? Wat leren we van weerstand, afhaken, 

verstarren of stagnatie? 

 

3. Verdieping op het centraal thema en vraagstuk 

 In deze sessie zoomen we in op het centrale thema en de relatie naar een sluitende 

aanpak. Er wordt gewerkt vanuit bestaande good practices. De gewenste verandering 

wordt in beeld gebracht. 

 Huiswerkopdracht na de bijeenkomst: maak een SWOT van je eigen organisatie en 

regio (huidige situatie). Dit geldt als startpunt voor bijeenkomst 4. 

 

4. Een plan voor je eigen school – dagdeel 

 Doelbepaling 

 Het SLIM model toegepast op (organisatie)ontwikkeling – hoe begin je, wat is de 

strategie (Inclusivate) 

 Wat zijn de eerste stappen van het actieplan? 

 Hoe bereid je een pitch voor? 

 Huiswerkopdracht: uitwerken actieplan en voorbereiden pitch 

 

 

5. Pitchen – dagdeel 

 Met de pitch zoek je aansluiting met jouw management en andere stakeholders zodat 

zij met jou willen samenwerken aan het versterken van de begeleiding van jongeren 

en de sluitende aanpak. Na je pitch kunnen zij advies geven voor verbetering of 

uitvoering. 

 

6. Terugkomdag – dagdeel 



 

Leergang 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over CINOP 

 

CINOP realiseert oplossingen voor complexe vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt, en streeft 

daarbij naar een zo groot mogelijke maatschappelijke impact. Door het verbeteren van leerprocessen 

krijgen alle mensen kansen om zich persoonlijk te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan de 

maatschappij. 

 

De mensen van CINOP hebben jarenlange ervaring in visieontwikkeling en advies, 

projectmanagement, training & coaching, instrumentontwikkeling, data-analyse en onderzoek. Door 

verbindingen te maken met organisaties in onderwijs, overheid en bedrijfsleven kan CINOP 

gefundeerde, toepasbare en integrale oplossingen ontwikkelen. Oplossingen voor actuele 

vraagstukken rondom flexibel onderwijs, professionalisering in het beroepsonderwijs en 

arbeidsmarktleren: een leven lang ontwikkelen. 

 

CINOP is ook internationaal actief en werkt samen met overheden, instituten en opleiders aan 

kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs. Ook zet CINOP zich in voor het bevorderen van Europese 

leermogelijkheden, kennisdeling en internationale mobiliteit voor jongeren en volwassenen in het 

beroepsonderwijs. 

 

Meer weten? www.cinop.nl 
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Postbus 1585 

5200 BP ’s-Hertogenbosch 
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