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Wil jij je ontwikkelen in het begeleiden van deskundigen infectiepreventie in opleiding. Leren wat 

je rol is als praktijkbegeleider, hoe je voortgangs- en beoordelingsgesprekken voert? Hoe je de 

student stimuleert? Dan ben je bij deze cursus aan het juiste adres. 
 

WAAROM JIJ HARD NODIG BENT  

Het begeleiden van een deskundige in opleiding vergt voor de praktijkbegeleider extra kennis en vaardigheden.  Er 

zijn diverse cursussen voor werk-praktijkbegeleiders, maar veel van deze zijn gericht op de begeleiding van 

beroepen in de directe patiëntenzorg. De komende jaren worden er extra deskundigen infectiepreventie opgeleid, 

zowel in het ziekenhuis als in de publieke gezondheidzorg. Ook worden de eerste deskundigen infectiepreventie in 

de VVT-sector opgeleid. Onze cursus is specifiek voor de praktijkbegeleiders van deze studenten. Leren van elkaar 

is dan ook een belangrijk onderdeel in deze cursus. 

 

WAT LEVERT DE CURSUS JE OP?  

Tijdens de meerdaagse cursus leer je over de rol van de praktijkbegeleider, zowel de inhoudelijke kennis als de 

vaardigheden. Dat biedt je mooie kansen om door te groeien in je werk. Je begeleidt de studenten zodat deze de 

theoretische kennis toe kunnen passen in de praktijk.  Na het succesvol doorlopen van alle cursusdagen (3) ontvang 

je het Tensen & Nolte certificaat ‘Praktijkbegeleider Infectiepreventie’.  

 

WAT LEVERT HET JOUW WERKGEVER OP? 

Voor jouw werkgever is het van enorme meerwaarde om iemand op de werkvloer te hebben die de deskundige 

infectiepreventie in opleiding goed kan begeleiden. Je bent de vaste aanspreekpersoon voor de student en je bent 

er verantwoordelijk voor dat de student kan en mag leren in de praktijk. Je begeleidt de toekomstige professionals 

in de eerste fase van hun toekomstige beroep.  

 
DOEL VAN DE CURSUS 

Aan het eind van de meerdaagse training zijn de deelnemers in staat om hun rol als praktijkbegeleider binnen de 

eigen organisatie in te vullen en verder te verdiepen. 
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HOE ZIET DE CURSUS ERUIT? 

   
Op de eerste dag, na eerst kennis 

gemaakt te hebben, gaan we in op 

de rol als praktijkbegeleider, welke 

leerstijlen er zijn en starten we met 

gespreksvaardigheden. 

De tweede dag staat in het teken 

van reflecteren en intervisie. Ook 

het omgaan met motivatie en 

advisering komt aan bo.  

De derde dag staat het eigen 

leiderschap van de student centraal, 

gaan we het hebben over 

beoordelen, evalueren en het 

werken in de toekomst met EPA's. 

 
WAT, WANNEER EN HOE? 

De cursus wordt op een energieke en interactieve manier gegeven, waarbij kennis, inzicht en vaardigheden geleerd 

worden, zodat je na de cursus professioneel invulling kan geven aan je rol als praktijkopleider.  
 

CURSUS DETAILS 2023: 

Data  De cursus wordt gegeven op: dinsdag 28 maart, 18 april en 9 mei van 09:30-16:00 uur. 

Locatie  De locatie waar we de cursus geven is: NEST, Laan van kronenburg 14, 1183AS Amstelveen.  

Kosten Per deelnemer kost deze cursus, inclusief koffie, thee en lunch: € 795,- (ex. 21% BTW). 

Docenten De cursus wordt gegeven door: 

 Miriam Mes, deskundige infectiepreventie en opleidingscoördinator van Tensen & Nolte 

 Esther van Heeft, trainer en coach bij De Gelukszusters. 

 

WAAROM HEBBEN WIJ DEZE CURSUS ONTWIKKELD   

Vanuit onze missie om een positieve en structurele bijdrage aan infectiepreventie te leveren, willen wij de 

opleidingskwaliteit van professionals in infectiepreventie continue verbeteren. Daarvoor zetten wij steeds weer onze 

innovatieve diensten en oplossingen in. Daarom hebben wij deze unieke cursus opgezet. Zo breiden we de 

slagkracht van deskundigen infectiepreventie uit en geven we jou de kans te ontwikkelen tot professionele 

praktijkbegeleider.  

 

INTERESSE? 
Meld je aan op onze site, via het formulier onder deze link:  https://tensennolte.nl/cursus/praktijkopleiderDI 

Na inschrijving ontvang je benodigde informatie. Je kan natuurlijk ook altijd met ons bellen of mailen als je nog 

vragen hebt. 

 
M: info@tensennolte.nl 

T: 06-53233703 

 


