
 

 

 
Betreft: uitnodiging WPB-training Begeleidingsvaardigheden 
 

Amsterdam, 10 januari 2020 
 

Geachte Werkplekbegeleider, 
 

De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de Universiteit van Amsterdam organiseren twee keer 

per jaar een WPB-training begeleidingsvaardigheden van twee dagen met een overnachting in Hotel 

Zuiderduin te Egmond aan Zee (www.zuiderduin.nl). Deze training is bedoeld voor werkplekbegeleiders 

die een stagiaire van de ILO begeleiden (of in de nabije toekomst gaan begeleiden). De WPB cursus is 

goedgekeurd door het lerarenregister als professionaliseringsactiviteit.  

 

De training in het voorjaar staat gepland op 9 en 10 maart 2020. Graag nodigen wij u uit om deel te 

nemen aan deze training.  

 

Het doel van de training is drieledig:  

1) het verbreden en verdiepen van begeleidingsvaardigheden middels vragen en casussen uit uw 

begeleidingspraktijk 

2) het (verder) verkrijgen van inzicht in de ILO-opleiding en de rol/positie van een WPB daarin  

3) het ontmoeten en in gesprek gaan met collega’s uit andere scholen.  

 

Het trainingsprogramma is intensief maar er zal ook gelegenheid zijn om gebruik te maken van een 

aantal recreatieve voorzieningen, zoals zwembad, sauna, fitnesscentrum en strand.  

 

Voor deelname aan de training vragen wij een bijdrage in de kosten van € 265 per persoon (incl. 

overnachting op basis van een eenpersoonskamer, lunch, diner en ontbijt, koffie en thee, 

trainingsmateriaal). Na aanmelding krijgt de school van de ILO een rekening toegestuurd. Bij 

verhindering vindt geen teruggave van dit bedrag plaats. Wel kan degene die zich af moet melden 

zich laten vervangen door een collega van dezelfde school. 

 

De training vindt doorgang bij minimaal 10 inschrijvingen. Het maximum aantal deelnemers per training 

bedraagt 20. 

 

Wij hopen wederom op een grote belangstelling voor deze training.  

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier 

 

U kunt zich vóór 15 februari 2020 aanmelden via deze link:  

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het stagebureau (stage-ilo-fmg@uva.nl) 

 

Na aanmelding sturen wij u een bericht van plaatsing. Zonder dit bericht kunt u helaas niet deelnemen 

aan de training. 

Met vriendelijke groeten,  

 

 
Dr. Jacobijn Olthoff 
Opleidingsdirecteur Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) 

Universiteit van Amsterdam 

https://uvapowl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8HsBnsJSj0z8HGZ

