
Stage lopen bij MET 
Praktijkonderwijs

Binnen MET Praktijkonderwijs krijg je te 
maken met diverse  werkgebieden. Daar 
hoort de SPH’er natuurlijk ook bij. In 
deze flyer wordt er aandacht besteed aan 
de SPH’er binnen MET praktijkonderwijs. 

Kwalificaties SPH’er

Tijdens het derde leerjaar moet je vijftien kwalifi-
caties halen. Deze kwalificaties zijn:

Segment 1: Hulpverlening aan en ten 
behoeve van cliënten.

1. Methodisch hulpverlenen 

2. Ontwerpen van programma’s 

3. Versterken van de cliënt 

4. Hanteren van de relatie 

5. Benutten van de context 

6. Verantwoorden van handelen

Segment 2: Het werken binnen en vanuit 
een hulpverleningsorganisatie.

7. Professioneel samenwerken 

8. Signaleren en initiëren 

9. Organiseren en beheren 

10. Sturen 

11. Innoveren

Segment 3: Het werken aan 
professionalisering 

12. Kritisch reflecteren 

13. Legitimeren en profileren 

14. Professionalisering 

15. Onderzoeken 

Kwalificaties die belangrijk zijn bij MET

Segment 1: Hulpverlening aan en ten beho-
eve van cliënten..

3. Versterken van de cliënt 

4. Hanteren van de relatie 

5. Benutten van de context 

6. Verantwoorden van handelen

Segment 2: Het werken binnen en vanuit 
een hulpverleningsorganisatie.

7. Professioneel samenwerken 

8. Signaleren en initiëren

10. Sturen

Segment 3: Het werken aan 
professionalisering

12. Kritisch reflecteren

14. Professionalisering 

15. Onderzoeken 

Meerwaarde van de SPH’er binnen MET

Volgens de leerkrachten van MET kunnen wij als 
SPH’er een fijne bijdrage leveren en een meer-
waarde zijn binnen dit onderwijs.   

Coaching en maatwerk staan voorop binnen dit 
onderwijs. De leerlingen worden begeleid zonder 
dat jij keuzes maakt voor ze. Je geeft de leer-
lingen ondersteuning op hun eigen niveau en bij 
hun persoonlijke leervragen die ze elke periode 
opstellen. Nog een meerwaarde is dat jij samen 
met een deskundige kunt kijken naar je (coach) 
leerlingen en hoe je deze op een meer effectieve 
manier zou kunnen helpen/begeleiden.
Jij hebt als SPH’er kennis van de doelgroep en de 
onderliggende problematieken en kunt de coach 
handvatten meegeven over hoe je daar mee om 
kunt gaan.
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