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	De begeleiding van inburgeraars bij de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en het bijbehorende
examenonderdeel ONA vraagt om specifieke deskundigheid. Begeleiders hebben niet alleen competenties
op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding nodig, maar moeten ook goed kunnen omgaan met laagtaalvaardige groepen.

	In de opleiding leert u hoe u inburgeraars kunt
begeleiden bij hun ONA-traject, zodat zij hun kansen

•	Het opzetten en uitvoeren van begeleidingsbijeen
komsten, het gebruik maken en selecteren van

op de arbeidsmarkt vergroten en kunnen slagen voor

geschikt trainingsmateriaal en het leggen van

het examenonderdeel ONA. U werkt toe naar het

een verbinding met andere onderdelen van het

Competentieprofiel voor de begeleider Oriëntatie op de

inburgeringsexamen.

Nederlandse Arbeidsmarkt.
	In de opleiding wordt op kennis- en ervaringsniveau
	De opleiding wordt verzorgd door ONA Portaal, een
samenwerkingsverband van arbeidsmarktdeskundigen

inbrengen. Deelnemers ontvangen een certificaat

en het ITTA. Deelname aan de opleiding geeft u één

bij volledige deelname en een goedgekeurde

jaar gratis lidmaatschap op ONA Portaal.

eindopdracht.

DOEL

DEELNEMERS

	In deze opleiding leert u:

•

gedifferentieerd en kunnen deelnemers eigen casussen

Maximaal 12

	inburgeraars op een effectieve en passende manier

•

te begeleiden bij de oriëntatie op de Nederlandse

TIJDSINVESTERING

arbeidsmarkt en het bijbehorende examen

Drie dagen

	passende begeleidingstrajecten op te zetten, al of niet

•	(direct of op termijn) te voldoen aan het

•

Met zelfstudie vooraf en een eindopdracht

geïntegreerd met overige inburgeringsonderdelen
DATUM

Competentieprofiel begeleider Oriëntatie op de

19, 20 en 21 oktober,

Nederlandse Arbeidsmarkt.

6, 20 november en 4 december 2015

INHOUD

LOCATIE

In deze opleiding komt het volgende aan bod:

Amsterdam

	Vaardigheden in het omgaan met een

•

laagtaalvaardige, allochtone doelgroep

	Didactische en coachende vaardigheden om een

•

laagtaalvaardige doelgroep te activeren en te trainen

CONTACTPERSOON
	ONA Portaal is bereikbaar via het ITTA. Voor informatie
en aanmelden: info@itta.uva.nl, 020-5253844

	Kennis van de (ontwikkelingen in de) Nederlandse
arbeidsmarkt, van het bedrijfsleven en de eisen die

KOSTEN

werkgevers stellen

950 euro

•	Kennis van (beroeps)onderwijs in Nederland,
•

instroomeisen en financieringsmogelijkheden

	Kennis van werkzoekprocedures in Nederland, de gang

•

van zaken in diverse bedrijfstakken en normen voor een
goede sollicitatiebrief en cv

	Vaardigheden voor het ondersteunen van inhoudelijke

•

leerprocessen en taalverwerving NT2

	Kennis en vaardigheden voor het omgaan met

REFERENTIES
	De opleiders zijn deskundigen op het gebied van
re-integratie, arbeidsmarkttoeleiding, vluchtelingen
problematiek, didactiek en NT2 inburgering.
	ONA Portaal is een samenwerkingsverband van bovengenoemde arbeidsmarktdeskundigen en het ITTA. Het
ITTA heeft ruim 20 jaar ervaring met training van docen-

vluchtelingenproblematiek, statusval bij een

ten, ontwikkeling van examens en lesmateriaal en advi-

laagtaalvaardige doelgroep

sering aan opleiders en gemeenten.

