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hET WERKTERREIN: LEREN IN DE PRAKTIJK 

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en 

vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris verkent de markt. 

Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt innovatieve en effectieve 

oplossingen. Alles gericht op één doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om 

beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten.

 

© Calibris, 2011 . Alle rechten voorbehouden.

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee deze uitgave tot 

stand is gekomen, is Calibris niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten, noch voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit 

voortvloeiende feiten, omstandigheden en gevolgen. Overname van teksten is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de 

uitgever en met bronvermelding.
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BEROEPSGERIChT ONDERWIJS  MOTIVEERT
Het prikkelt studenten om zich te blijven ontwikkelen. Dat is precies 

waar het werkveld behoefte aan heeft. Medewerkers die in staat 

zijn om aan de voortdurend veranderende eisen van de praktijk te 

blijven voldoen, ook na het behalen van hun diploma. Mensen die 

een leven lang leren.

BEROEPSGERICHt OPlEIDEN BEtEKENt 
SAMENWERKEN 
Het doet een beroep op samenwerking tussen begeleiders van 

onderwijsinstellingen en leerbedrijven, sterker dan voorheen. 

Daarbij bestaat zowel een eigen als een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid. De komende pagina’s laten zien hoe dat 

vorm kan krijgen. 

BRuIKBARE INfORMAtIE VOOR BEGElEIDERS
Zij zorgen voor beroepsgerichte opleidingen in het middel baar 

beroepsonderwijs (mbo). Er zijn twee typen begeleiders.  

Aan de ene kant stagebegeleiders uit de onderwijsinstelling.  

Aan de andere kant praktijkopleiders en/of werkbegeleiders uit  

het leerbedrijf.
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1. SAMEN BEGELEIDEN

LEERVRAGEN STAAN CENTRAAL
De beroepspraktijk is de beste plek om beroepsgericht te leren. 

De student zelf heeft in eerste instantie de verantwoordelijkheid 

om zijn leervragen te beantwoorden. Het leerbedrijf heeft een 

belangrijke rol in het begeleiden van de student. De begeleiding 

moet zo zijn opgezet dat de student zelf de antwoorden vindt.

EIGEN EN GEDEELDE 
VERANTWOORDELIJKhEDEN
De verantwoordelijkheden van school en leerbedrijf haken in elkaar. 

De school draagt de eindverantwoordelijkheid voor het complete 

opleidingsproces, van instroom tot diplomering. In de praktijk is 

er een gedeelde verantwoordelijkheid met het leerbedrijf. Het 

leerbedrijf is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het eigen werk 

en de te behalen resultaten. 

Begeleiding van studenten kent drie processen:

1. hET OPLEIDINGSPROCES VAN  
LEREN IN DE PRAKTIJK

De stagedocent van de school begeleidt de student bij het 

verwerven van inzicht in en het eigen maken van competenties en 

werkprocessen die in het kwalificatiedossier zijn opgenomen. 

De school is eindverantwoordelijk. 

2. hET LEERPROCES IN DE PRAKTIJK
De praktijkopleider of een functionaris met deze rol binnen het 

leerbedrijf begeleidt de student in zijn leerproces op de werkvloer. 

School en leerbedrijf zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk. 

3. hET WERKPROCES OP DE WERKVLOER
De werkbegeleider begeleidt de student. Werkresultaten boeken, 

daar gaat het om. Resultaten waarmee de student laat zien de 

vereiste competenties te verwerven in het werkproces. 

Resultaten die voldoen aan de gewenste kwaliteit van diensten, 

zorg of producten van de werkeenheid. Het leerbedrijf is 

eindverantwoordelijk. 

De drie processen lopen vanzelfsprekend door elkaar heen. Er zijn 

diverse eigen en gedeelde verantwoordelijkheden en verschillende 

vast te stellen resultaten. Daarom is het belangrijk dat begeleiders 

van school en leerbedrijf samenwerken. Bijvoorbeeld duidelijke 

afspraken maken: wie, wat, wanneer? 

Het schema ‘leren in de praktijk: cyclus van de leervraag’ zet rollen 

op een rij.

Leren in de praktijk: cyclus van de leervraag
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OplEIdIngsprOcEs (1)

•	 Verantwoordelijkheid: school
•	 uitvoering: stagedocent

WErkprOcEs (3)

•	 Verantwoordelijkheid: leerbedrijf
•	 uitvoering: werkbegeleider

lEErprOcEs I/d prakTIjk (2)

•	 Verantwoordelijkheid: school  
en leerbedrijf

•	 uitvoering: praktijkopleider 
•	 Keuzemoment leerbedrijf:  

past leervraag in werkproces

leeractiviteiten bij leer-
vragen vaststellen (PAP)

Gevolgen van werk-
resultaten vaststellen

leervragen vaststellen 
(POP)

Gevolgen voor opleidings-
proces vaststellen



2. SAMEN VOORWAARDEN SChEPPEN

LEERVRAGEN BEANTWOORDEN
De werkvloer moet een plek worden waar de student zijn 

leer vragen kan beantwoorden. School en leerbedrijf scheppen daar 

samen de voorwaarden voor. Het gaat niet alleen om leervragen 

vanuit het opleidingsproces. Ook om vragen die op de stageplek 

ontstaan zijn van belang.

AfSPREKEN EN AfSTEMMEN
Samenwerking van begeleiders uit school en leerbedrijven 

betekent: overleggen, afspraak maken, afstemmen. Begeleiders 

ondernemen gezamenlijk actie om de leeromgeving beter te laten 

aansluiten bij de leervraag van de student. 

Dit leidt bijvoorbeeld tot: 

•	 meer	ondersteuning	van	de	school	op	het	gebied	van	

 theoretische kennis en/of vaardigheidstraining; 

•	 bijstelling	van	de	begeleiding-	en/of	leeractiviteiten	door	de	

school; 

•	 een	andere	taakverdeling	tussen	praktijkopleider	en	

 werk begeleider; 

•	 een	andere	werkplek,	waar	de	voorwaarden	beter	aansluiten	bij	

de leerstijl van de student.

PRAKTIJKBEGELEIDING BEDT LEERVRAAG IN
De praktijkbegeleiding bestaat uit praktijkopleiders en/of 

werkbegeleiders. Zij overleggen over het plaatsen van de leervraag 

binnen de praktische mogelijkheden van de werkplek. Daarvoor 

moeten eerst de competenties bekend zijn die het werk vraagt. 

Om de gewenste kwaliteit van werkresultaten te kunnen 

garanderen, is het noodzakelijk dat het leerbedrijf inzicht heeft en 

kan bieden in de eigen kwaliteitscriteria. Het kan bijvoorbeeld gaan 

om de manier waarop het leerbedrijf een competentie als ‘ethisch 

en integer handelen’ specifiek invult. 

TAKEN EN COMPETENTIES MATChEN 
School en leerbedrijf matchen beroepstaken en bijbehorende 

competenties met de leervraag van de student. In overleg met 

het leerbedrijf stelt de student vervolgens zijn uit te voeren 

leeractiviteiten vast: bijvoorbeeld in een persoonlijk activiteitenplan 

(PAP) voor de stageperiode. 

PRAKTIJKBEGELEIDING ONDERSTEUNT
De praktijkbegeleiding bespreekt wie wat doet. Een 

praktijkopleider bespreekt dit met de werkbegeleider.  

Daarbij is een belangrijke vraag: welke ondersteuning heeft de 

werkbegeleider nodig? Dan gaat het om: 

•	 hulpmiddelen;	

•	 ondersteuning	door	andere	begeleiders	die	gespecialiseerd	zijn	

in een onderdeel van de leervraag; 

•	 het	aanleren	van	vaardigheden	als	coachen	en	reflecteren.

5



3. VRAAG & ANTWOORD

3.1 VERANDERINGEN VOOR DE PRAKTIJKBEGELEIDING

6

Efficiënt werken 

KOST BEGELEIDING VAN DE STUDENT NU VEEL MEER TIJD?
Wellicht lijkt het dat er veel en tijdrovende gesprekken nodig zijn. In de praktijk valt dat mee. De student bereidt de begeleidings-

gesprekken voor aan de hand van richtlijnen. Daardoor kunnen begeleider en student de opdrachten en resultaten gestructureerd  

en doelmatig doornemen. 

Gesprekken tussendoor zijn gericht op specifieke aspecten. Afhankelijk van de mate waarin de student zicht heeft op het beroep  

en zijn functioneren daarbinnen, kan meer of minder tijd nodig zijn.

Accent op proces 

WAT VERANDERT ER VOOR BEGELEIDERS?
Iemand die in de praktijk kan laten zien wat hij waard is, mag zich een goede beroepskracht noemen. Daarom wordt leren in de 

p raktijk nog belangrijker dan het al was. Dat vraagt een andere begeleidingsstijl van schoolbegeleiders en praktijkbegeleiders.  

Meer gericht op de beroepspraktijk. Meer gericht op de leervraag van de student. 

Bij beroepsgericht opleiden ligt het accent op het proces, in plaats van op het product. De student bekwaamt zich in complete werk-

processen en minder op deeltaken. Die procesgerichtheid is terug te zien in de opdrachten. De studenten voeren die opdrachten uit in 

de praktijk met behulp van een POP en een PAP.

Taken verdelen

STUREN BEGELEIDERS VAN SChOOL EN LEERBEDRIJf DE STUDENT TEGELIJKERTIJD AAN?
De begeleiding van school en leerbedrijf vindt tegelijkertijd plaats, maar richt zich op andere aspecten. De stagebegeleider vanuit 

school begeleidt vooral het leerproces. De begeleider op de stageplek kijkt met name naar de resultaten van de werkzaamheden die 

het beroep met zich meebrengt. Overleg en samenwerking tussen de twee begeleiders is handig en verstandig. De resultaten op de 

werkvloer hebben immers invloed op het POP en PAP.



3.2 MEER OVER POP EN PAP
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Competenties versus activiteiten

WAT IS hET VERSChIL TUSSEN POP EN PAP?
Het POP is een persoonlijk ontwikkelingsplan. De student legt daarin vast welke competenties hij in een bepaalde periode wil 

 verwerven. Samen met de stagebegeleider van school plaatst de student deze competenties in het opleidingsproces als belangrijke 

aandachtspunten. Bijvoorbeeld: ‘Begeleiden van cliënten bij ontspanningsactiviteiten’. 

 

Met het POP gaat de student naar het leerbedrijf. In overleg met de begeleider in het leerbedrijf vertaalt hij zijn ontwikkelingsplan 

naar concrete activiteiten, werkzaamheden en opdrachten. Hij legt die vast in zijn persoonlijk activiteitenplan (PAP). Bijvoorbeeld:  

‘Met cliënt Y - die het eng vindt om alleen ergens naar toe te gaan maar wel behoefte heeft aan meer contacten - naar een bepaalde 

activiteit gaan. Daarbij helpen om contact te leggen met andere deelnemers. Resultaat is dat cliënt zich ontspannen gedraagt en na 

afloop	zin	heeft	om	nog	een	keer	aan	een	activiteit	deel	te	nemen.’	

Student kiest, in overleg

WIE hEEfT hET LAATSTE WOORD OVER EEN PAP? 
Stel dat een student voorstelt om in een PAP allerlei zaken op te nemen die hij op de gekozen werkplek niet kan leren. Wat dan? De 

student geeft wel de richting aan, maar is niet bepalend voor de invulling van zijn concrete activiteiten. In het POP zijn richtingen aan-

gegeven: overkoepelende doelen en/of specifieke aandachtspunten waar de student aan wil of moet werken. Veelal is het mogelijk om 

een bijdrage aan deze doelen via andere activiteiten te bereiken. De student kiest in overleg met de begeleider andere activiteiten.

Begeleiden op maat

WAT VERANDERT DOOR hET WERKEN MET POP EN PAP? 
Geen standaardopdrachten meer in voorgestructureerde perioden. Dat is het gevolg van werken met een POP en PAP.  

Het vraagt van begeleiders dat zij meer aandacht schenken aan: 

•	 kiezen	en	formuleren	van	de	stageopdracht;	

•	 inbedden	in	het	bestaande	werkpatroon	op	de	werkeenheid;	

•	 regelen	van	aanwezigheid	van	begeleiding,	gericht	op	de	te	ondernemen	activiteiten.	



3.3 OPSTELLING VAN DE PRAKTIJK- EN WERKBEGELEIDING
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Samen inschatten

DE STUDENT GEEfT ZELf AAN hOEVEEL TIJD hIJ NODIG hEEfT VOOR hET VERWERVEN 
VAN DE GEWENSTE COMPETENTIES. WAT ALS DE BEGELEIDERS DAT GEEN REËLE 
INSChATTING VINDEN?
De begeleider kan aangeven dat het werkproces uit meerdere stappen bestaat. Door samen met de student het werkproces door te 

spreken, ontstaat een realistische inschatting. Bij het doorspreken komen ook de competenties die de student al beheerst aan de orde. 

Op basis daarvan kan ook blijken dat de student minder tijd nodig heeft dan hij heeft aangegeven.

Student in het vizier

hOE MOET IK OPDRAChTEN BEGELEIDEN?
De opdracht gaat uit van het vereiste of verwachte resultaat. Vertaald naar de begeleiding ziet het er als volgt uit. De begeleider: 

•	 stelt	vast	waar	de	student	aan	wil,	moet	of	kan	werken;	

•	 checkt	of	de	wensen	passen	binnen	de	beroepsopleiding	en	de	mogelijkheden	op	de	werkplek;	

•	 houdt	rekening	met	de	competenties	die	de	student	al	beheerst;	

•	 stelt	vast	welke	hulpmiddelen	de	student	daarbij	nodig	heeft	en	in	hoeverre	die	geboden	kunnen	worden.	Dan	gaat	het	over	zaken	

als informatie, begeleiding, tijd. 

Dat is beroepsgericht begeleiden. De student kan aan het einde van de stageperiode aantonen of hij competent is op de gekozen 

gebieden. Ziedaar het gewenste eindresultaat.
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Stap voor stap werken

EEN STUDENT MAAKT fOUTEN. hOE ZORGT EEN PRAKTIJKBEGELEIDER DAT DIT DE 
KWALITEIT VAN ZORG, PRODUCT Of DIENST NIET SChAADT?
De student krijgt de kans om te leren van fouten. Dat is goed te combineren met de verantwoordelijkheid van de werkeenheid voor de 

kwaliteit van de dienst/product/zorg. Aanbeveling: bouw vooraf zekerheden in die de ‘foutmarge’ minimaal maken. Bijvoorbeeld:

•	 het	werkproces	steeds	in	kleine	stapjes	verdelen	en	die	uitwerken;	

•	 de	door	de	student	te	ondernemen	activiteiten	tevoren	doorspreken;	

•	 de	student	tijdens	de	voorbereiding	op	een	activiteit	steeds	de	consequenties	van	diens	handelen	laten	benoemen;	

•	 alle	deelstapjes	beoordelen.

Bedrijfscultuur is uitgangspunt

DE STUDENT GEEfT ZELf AAN WAT VOOR BEGELEIDING hIJ NODIG hEEfT. 
DAT KAN BIJ ONZE WERKEENhEID OP ONMOGELIJKhEDEN STUITEN. WAT DAN?
De leerstijl van de student, zijn onzekerheden en verwachtingen van de stageplaats en zijn rol daarin, bepalen de behoefte aan 

begeleiding. Het is de opdracht van het leerbedrijf om in te spelen op die behoefte. Met bijvoorbeeld een begeleidingsvorm die  

sturend is, of juist op zelfwerkzaamheid is gericht. 

Soms past de begeleidingsbehoefte van een student niet zonder meer binnen de werkomgeving. Bijvoorbeeld wanneer de student 

veel ‘zelf wil uitzoeken’, terwijl de afdeling waar hij stage loopt zeer geprotocolleerd werkt. Het is dan belangrijk dat de begeleider: 

•		 samen	met	de	student	kijkt	naar	de	oorsprong	van	de	begeleidingsbehoefte;	

•		 samen	met	de	student	bepaalt	welke	vorm	van	begeleiden	daarbij	past;	

•		 duidelijk	maakt	welke	begeleidingsvorm	past	binnen	het	leerbedrijf	of	de	afdeling;	

•		 samen	met	de	student	naar	alternatieven	kijkt	om	de	begeleiding	in	te	vullen.	

Ook als de begeleiding die op de werkplek kan worden gegeven wel goed past bij de behoefte van de student, is het raadzaam om te 

onderzoeken waarom dat zo is. Kortom, het leerbedrijf kiest zelf voor een begeleidingsvorm die past binnen de bedrijfscultuur, en is 

daar intern en extern duidelijk in.



3.4  WIE KIEST IN BEROEPSGERIChT ONDERWIJS?
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Leren is signaleren

STEL DAT DE STUDENT MEER hULP NODIG hEEfT DAN GEPLAND OM EEN COMPETENTIE 
TE LEREN BEhEERSEN. MOET hIJ DAAR DAN ZELf AChTER KOMEN?
Ergens zelf achter komen is in de geest van beroepsgericht leren. Zelfstandigheid is een van de competenties waar de student naar 

streeft. Maar stagebegeleider en praktijkbegeleider mogen de student daar wel bij helpen. Soms vraagt een student niet genoeg hulp. 

Hij kan bijvoorbeeld denken: 

•	 ‘Als	ik	om	hulp	vraag	ben	ik	niet	zelfstandig	genoeg.’	

•	 ‘Ze	vinden	me	misschien	lastig.’	

•	 ‘Ik	doe	het	goed	genoeg.’	

•	 ‘Ik	durf	niet.’	

Door dit te signaleren en het vervolgens met de student te bespreken, helpt de begeleider niet alleen de student. Hij zorgt er ook 

voor dat de student betere resultaten boekt bij het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden.

Geen gebed zonder eind

hOE LANG MAG EEN STUDENT DOEN OVER hET VERWERVEN VAN COMPETENTIES?
Per definitie is er geen minimum of maximum tijdspanne. Dit betekent niet dat een student voortdurend op dezelfde werkplek moet 

blijven. De mogelijkheden en onmogelijkheden op de werkplek bepalen in hoeverre de student daar nog verder kan. Dan gaat het 

zowel om begeleidingsmogelijkheden als om de gekozen doelen en activiteiten. leerbedrijf, school en de student bespreken dat. 

Stagebegeleider en student stellen zonodig het POP bij.

Begeleiders beoordelen niveau

STEL DAT DE STUDENT BIJ DE TOETSING LAAT ZIEN DAT hIJ ONVOLDOENDE COMPETENT 
IS. WAT ZIJN DE GEVOLGEN?
uiteindelijk kan het betekenen dat de student meer tijd nodig heeft dan de reguliere opleidingstijd om alle bij het beroep horende 

competenties te verwerven. De begeleiders beoordelen in hoeverre de student de gekozen competenties heeft verworven. Het laatste 

competentieniveau van de student is dan het uitgangspunt voor een daaropvolgend ontwikkelingstraject.

Portfolio weerspiegelt route

DE BOL STUDENT LOOPT GEDURENDE ZIJN OPLEIDING STAGE IN VERSChILLENDE 
ORGANISATIES. WIE hOUDT OVERZIChT?
De student bewaart alle bewijzen van behaalde resultaten in een portfolio. Aan de hand hiervan spreekt de stagebegeleider vanuit 

school de resultaten met de student door. De route naar het doel - beheersing van benodigde competenties - staat daarbij centraal. 

De stagebegeleider coacht de student in de goede richting: een goede uitvoering van taken en inzet van competenties.



Calibris is actief bij de invoering van beroepsgericht opleiden in 

de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. Ondersteuning is mogelijk aan 

zowel een leerbedrijf als aan een regionaal samenwerkingsverband 

van onderwijs en leerbedrijven (branches). Daarnaast biedt 

Calibris ook advies over beroepsgericht opleiden aan landelijke en 

regionale branchepartijen en onderwijsvertegenwoordigers.

CALIBRIS EN hET LEERBEDRIJf
Naast het erkennen van leerbedrijven in de sectoren Zorg, Welzijn 

en Sport richt Calibris zich op het bevorderen van de kwaliteit van 

het leren in de praktijk, de beroepspraktijkvorming (BPV). Met 

aandacht voor de implementatie van het beroepsgericht opleiden. 

Diverse middelen zijn beschikbaar, zoals:

•	 brochures over beroepsgericht opleiden, begeleiden en 

beoordelen;

•  instrumenten om de kwaliteit te meten van het opleiden binnen 

het	bedrijf	(bijvoorbeeld	quick	scan	en	kwaliteitsmonitor);

•  deskundigheidsbevordering voor praktijkbegeleiding.

Zie www.calibris.nl en klik op ’bedrijven’ .

CALIBRIS EN REGIONALE 
SAMENWERKINGSPARTNERS EN 
BRANChEPARTIJEN
Ook met samenwerkingspartners op regionaal niveau pakt 

Calibris de implementatie van het beroepsgericht opleiden op. 

Met hen werkt Calibris aan vastgestelde arbeidsmarktknelpunten. 

Een goede kwaliteit van praktijkleren (blijkend uit een succesvol 

lerende werkomgeving) is daarbij een hulpmiddel. Calibris biedt 

leerbedrijven advies en ondersteuning voor de kwalitatieve 

en kwantitatieve verhoging van het leren in de praktijk. Alles 

gericht op het verbeteren van het opleidingsrendement in de 

beroepspraktijk. 

Ondersteunende producten zijn bijvoorbeeld: examenprofielen en 

leerwerktrajecten binnen branches of leerbedrijven.

CALIBRIS EN ONDERWIJSINSTELLINGEN
Calibris adviseert onderwijsinstellingen bij de implementatie 

van beroepsgericht opleiden en de beroepsgerichte 

kwalificatiestructuur. Bijvoorbeeld door:

• landelijke bijeenkomsten te organiseren;

• individuele adviesgesprekken te voeren;

• brochures (zoals ‘Kwalificatiedossiers in het kort’). 

Daarnaast initieert Calibris de samenwerking tussen 

opleidingsinstituten, werkveld en branches. Met regionale 

bijeenkomsten gericht op de invoering of kwaliteitsverbetering van 

beroepsgericht leren in de praktijk.
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4. CALIBRIS WERKT MET U MEE



NADERE KENNISMAKING

Vragen over onze dienstverlening? Graag brengen wij 

u in contact met een adviseur in uw regio of met een 

medewerker van het hoofdkantoor.

Calibris

Runnenburg 34  3981 AZ  Bunnik

Postbus 131  3980 CC Bunnik

T  030 - 750 7000   F  030 - 750 7001

E  info@calibris.nl  I  www.calibris.nl  
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