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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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INHOUD 1. BEROEPSGERICHT OPLEIDEN

Elementen voor de inrichting van een beroepsgerichte 

beroepspraktijkvorming, speciaal voor praktijkbegeleiding.

1. Beroepsgericht opleiden

2. Kwalificatiedossiers gebruiken

3. Beroepspraktijkvorming inrichten

4. Met de school samenwerken

5. Calibris werkt met u mee

COMPETENTE NIEUWE MEDEWERKERS
Beroepskrachten met de juiste bagage. Die hebben bedrijven hard 

nodig. Bruikbare mensen, op mbo-niveau en met beroepsgerichte 

en algemene competenties. Flexibel moeten ze zijn. Beter en 

breder inzetbaar op de werkvloer en met beide benen in de 

wereld. Ook vanuit de samenleving klinken verlangende geluiden. 

Beroepsopleidingen mogen minder uitvallers noteren. Iedere 

jongere dient een startkwalificatie te verwerven. 

ONDERWIJS AANSLUITEN OP PRAKTIJK
Aanleidingen te over om mensen anders te gaan opleiden. 

Sociale partners en onderwijsvertegenwoordigers staken 

daartoe de koppen bij elkaar. Ze stelden nauwkeurig vast wat 

een beginnende beroepsbeoefenaar in zijn of haar mars moet 

hebben. Functiebeschrijvingen en beroepsprofielen gingen op 

de schop. Taal en inhoud werden geactualiseerd. De gewenste 

beroepsbagage werd vervat in begrippen als kerntaken en 

competenties. Kersverse kwalificatiedossiers zagen het licht. 

Daarmee staat het nieuwe beroepsgerichte opleiden in de steigers. 

Een nauwere aansluiting op de beroepspraktijk, dat is de belofte. 

Diezelfde praktijk heeft de sleutel in handen bij het realiseren 

daarvan.

PRAKTIJKBEGELEIDERS AAN ZET
Leerbedrijven staan voor de taak om leertrajecten beroepsgericht 

in te richten. Op de komende pagina’s vinden zij de bijbehorende 

bouwstenen. Bruikbaar bij het inrichten van een beroepsgerichte 

beroepspraktijkvorming. Met name begeleiders in leerbedrijven 

kunnen met deze elementen uit de voeten. Informatie en inspiratie 

om taken en verantwoordelijkheden waar te maken. Om een 

modern leerklimaat te scheppen. Om studenten uit het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) op de werkvloer beroepsgericht te laten 

leren.
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•	 Competente	nieuwe	medewerkers

•	 Onderwijs	aansluiten	op	praktijk

•	 Praktijkbegeleiders	aan	zet



2. KWALIFICATIEDOSSIERS GEBRUIKEN

DOSSIER VERTAALT BEROEPSEISEN
Het kwalificatiedossier is een vertaalslag. Het vertaalt de taken en 

competenties van de vakvolwassen beroepskracht in de taken en 

competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar. Beschreven 

staat wat een mbo-student aan competenties minstens nodig heeft 

om een diploma te behalen en vervolgens als beginnend beroeps-

beoefenaar aan de slag te gaan. 

MINISTERIE STELT VAST
Het ministerie van OCW stelt de kwalificatiedossiers vast. Dat 

maakt ze verplichtend voor onderwijsinstellingen. De school moet 

kunnen aantonen dat studenten bij diplomering de inhoud van 

het kwalificatiedossier beheersen. Het examen levert het bewijs 

daarvan.

KWALITEITEN IN KAART
Een kwalificatiedossier beschrijft wát een opleiding moet opleve-

ren. Met nadruk niet hóe een leertraject is ingericht. Kort en goed:

•	 Essentie	van	het	beroep	en	de	bijbehorende	taken	

•	 Kerntaken	in	termen	van	werkprocessen	en	competenties

•	 Beoordelingscriteria	en	relevante	vakkennis	en	vaardigheden	

•	 Verantwoording	voor	de	totstandkoming	van	het	dossier

BEGRIPPEN IN BEELD
KERNTAAK

Een voor het beroep kenmerkend geheel van inhoudelijk met 

elkaar samenhangende werkprocessen.

WERKPROCES

Een afgebakend geheel van beroepshandelingen, herkenbaar voor 

de beroepspraktijk, leidend tot een helder beschreven resultaat. 

COMPETENTIES

Ontwikkelbare vermogens van mensen waarbij een beroep gedaan 

wordt op kennis, houding en vaardigheden om die geïntegreerd uit 

te voeren.

LEIDRAAD VOOR LEERBEDRIJF
Het leerbedrijf kan een kwalificatiedossier gebruiken als infor-

matiebron: welke beroepsonderdelen dienen studenten met een 

 bepaalde opleiding te behalen? De diplomavereisten passeren 

 uitgebreid de revu, in de vorm van competenties. Daarmee is 

het een verplicht uitgangspunt voor onderwijsinstellingen. Het 

vormt ook de richtingaanwijzer voor de praktijkopleider die 

de  coördinatie en afstemming met scholen onderhoudt. Goed 

als praktijk en onderwijs dezelfde taal spreken. Verder kan het 

 kwalificatiedossier belangrijk zijn als het leerbedrijf samen met de 

school instrumenten ontwikkelt voor leertrajecten: gericht op het 

behalen van  competenties.

KORTE EN COMPLETE VERSIE
Calibris biedt van elk kwalificatiedossier ook een verkorte versie: 

Kwalificatiedossier in het kort. In één oogopslag een overzicht 

van alle kerntaken, werkprocessen en competenties die de kern 

vormen van een beroepsopleiding. Deze verkorte versies, alsmede 

de  volledige, formele versie en gerelateerde documenten zijn 

 beschikbaar op www.calibris.nl.  

Zie: Onderwijs > Onderwijsdocumenten > Kwalificatiedossiers & 

BCP’s >  gezondheidszorg / welzijn / sport / praktijkopleider.
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•	 Dossier	vertaalt	beroepseisen

•	 Ministerie	stelt	vast

•	 Kwaliteiten	in	kaart

•	 Begrippen	in	beeld

•	 Leidraad	voor	leerbedrijf

•	 Korte	en	complete	versie



3. BEROEPSPRAKTIJKVORMING INRICHTEN

SLEUTELROL VOOR BEROEPSPRAKTIJK
De eisen van de beroepspraktijk staan centraal bij beroepsgericht 

opleiden. Daarom is het leren in de beroepscontext zo belangrijk. 

Handelingsbekwaam worden op de werkvloer, daar gaat het om. 

De praktijk is de beste leerschool. Daar ontwikkelen studenten de 

gevraagde kwaliteiten. Kennis, houding en vaardigheden en vooral 

ook de integratie daarvan. 

FOCUS OP LEERVRAAG 
De leervraag van de student vormt het vertrekpunt. Hij volgt 

vervolgens een eigen leertraject. Dat maakt mensen maximaal 

gemotiveerd om de eindstreep te halen, is de verwachting. 

Op deze manier hoopt het onderwijs de uitval van studenten 

in te perken. De student leert om steeds meer zelfstandig 

te leren, volgens eigen leerwensen en leerstijlen. Hij neemt 

zoveel mogelijk zelf het initiatief en neemt in toenemende mate 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Ondersteund door 

begeleiders op school en in de praktijk. Leren reflecteren is bij 

beroepsgericht opleiden van groot belang, met name zelfreflectie. 

Daartoe legt de student stappen en resultaten vast. Bijvoorbeeld in 

een portfolio. Een hulpmiddel om onder meer de groei in het eigen 

leertraject vast te leggen.  

STUDENT WORDT FLExIBELER
Eisen aan werknemers kunnen snel veranderen. Misschien bestaat 

morgen behoefte aan geheel andere kennis en vaardigheden dan 

wat iemand vandaag op school leert. Een competente werknemer 

kan daarop inspelen. Hij zit zelf aan het stuur van zijn ontwikkeling, 

op school al. Blijvend weet hij zich te ontplooien. Blijvend kan 

hij inspelen op wat werkgever en maatschappij van hem vragen. 

Dat maakt ook flexibel op de arbeidsmarkt. Begeleiders dragen 

hieraan een belangrijke steen bij. Door beroepspraktijkvorming 

ontwikkelingsgericht te maken en te focussen op het individu. 

Dan valt bij studenten het kwartje. Leren doe je een leven lang, 

begrijpen ze.

LEERTRAJECT IS MAATWERK
Beroepsgericht onderwijs kent per definitie geen standaard 

leertrajecten. Ze moeten flexibel zijn, zodat iedere student een 

eigen leerpad kan volgen. Ook bepaalt de student zelf het tempo 

waarin hij de gewenste beroepsbagage verwerft. Erkenning van 

Verworven Competenties (EVC) is daarbij een handig hulpmiddel. 

Voorafgaand aan een leertraject vaststellen wat iemand al kan en 

wat nog op het programma moet staan. Flexibele leertrajecten 

vragen vanzelfsprekend om flexibele praktijkbegeleiding. Dat 

betekent dat begeleiders in de beroepspraktijk in staat zijn om 

leertrajecten te laten variëren. Dan gaat het om zowel de duur van 

opleidingen als de lengte van school- en praktijkperiodes. Ook de 

inhoud van het onderwijs vraagt om maatwerk.

PRAKTIJKBEGELEIDING COACHT
Studenten moeten hun eigen leertraject kunnen volgen. De 

praktijkbegeleiding schept voorwaarden om dit mogelijk te maken. 

Het doet recht aan de door iedereen verlangde zelfstandigheid van 

de student. Begeleiders doen er goed aan om hun aanpak hierop 

af te stemmen. Meer coachend en ondersteunend zijn, minder 

docerend en sturend. Dat betekent zelfsturing stimuleren, alsmede 

zelfleren en reflectie op het eigen handelen. Dit alles in het teken 

van de gewenste zelfstandige uitoefening van het beroep. 

HULPMIDDELEN: POP, PAP, PORTFOLIO
Studenten en begeleiders hebben hulpmiddelen tot hun 

beschikking om individuele leertrajecten in te richten. Het 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan centraal staan. Hierin 

legt de student het eigen leertraject vast. Taken die hij moet 

beheersen. Competenties die hij dient te ontwikkelen. Ook leggen 

student en docent resultaatafspraken vast. Wanneer wordt wat 

en hoe geleerd? Naast het POP kan een student werken met 

een persoonlijk activiteitenplan (PAP). Het spoorboekje voor alle 

leeractiviteiten om de doelen uit het POP te behalen. POP en PAP 

zijn vooral functioneel in de beroepspraktijk. Student en begeleider 

leggen alle leerresultaten vast. Dat kan bijvoorbeeld in een 

portfolio. Een bundel van bewijsstukken van behaalde resultaten. 

Hieruit blijkt de vooruitgang van de student.  
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•	 Sleutelrol	voor	beroepspraktijk	

•	 Focus	op	leervraag	

•	 Student	wordt	flexibeler

•	 Leertraject	is	maatwerk

•	 Praktijkbegeleiding	coacht

•	 Hulpmiddelen:	POP,	PAP,	portfolio

•	 Samenwerking	begeleiders	school	en	praktijk	noodzakelijk



4. MET DE SCHOOL SAMENWERKEN

SAMEN VERANTWOORDELIJK
Het samenspel tussen school een leerbedrijf is wezenlijk bij het 

inrichten van beroepsgerichte leertrajecten. Onderwijsinstellingen 

en leerbedrijven hebben zowel een eigen als een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het opleiden en 

begeleiden van mbo-studenten. School en werkveld staan voor 

de taak om opleidingen zo in te richten dat studenten de door 

werkgevers gewenste competenties en beroepstaken ontwikkelen. 

Professioneel handelen is de sleutel. Studenten moeten leren 

functioneren in een werkomgeving, als professionele vakkrachten. 

Een soepele samenwerking tussen onderwijsinstellingen en 

leerbedrijven legt de basis. Dan kunnen studenten in leertrajecten 

optimaal hun ‘kennen en kunnen’ meenemen van school naar 

beroepspraktijkvorming en terug. 

SAMEN PROGRAMMA’S INKLEUREN
Werkgevers kunnen op regionaal niveau aan scholen vragen 

om het opleidingsprogramma in te kleuren naar de behoeften 

van de beroepspraktijk. Opleidings- en arbeidsmarktbehoeften 

kunnen per regio verschillen. Regionaal overleg tussen werkveld 

en onderwijs is nodig om de gewenste fijnafstemming van het 

opleidingsprogramma te realiseren. Twee vragen staan centraal. 

Hoe kunnen studenten in samenhang competenties ontwikkelen en 

aan welke kwaliteiten van medewerkers bestaat op de werkvloer 

behoefte? 

Bij de afstemming kan het vervolgens gaan over:

•	 Opleidingsprogramma	en	samenhang	school-praktijk

•	 Rolverdeling	onderwijsinstelling-werkveld

•	 Eisen	aan	deskundigheden	van	docenten,	praktijkopleiders,	

werkbegeleiders

•	 Organisatie,	planning	en	inhoud	beroepspraktijkvorming

SAMEN ExAMINEREN
Het werkveld speelt ook een essentiële rol bij de examinering. 

Onderwijsinstellingen moeten aan de inspectie OCW 

verantwoorden dat leerbedrijven effectief betrokken zijn. Zowel 

voor de inhoud als voor de uitvoering van examens.

SAMEN INSTRUMENTEN ONTWIKKELEN
De samenwerking tussen school en leerbedrijven is een 

vereiste bij het ontwikkelen van instrumenten. Zoals daar 

zijn: praktijkopdrachten, instrumenten en procedures voor de 

beoordeling van studenten, instrumenten voor de zelfontwikkeling 

en/of het monitoren van studenten zoals leerlingvolgsystemen, 

portfolio’s, persoonlijke ontwikkelingsplannen, persoonlijke 

activiteitenplannen.
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•	 Samen	verantwoordelijk

•	 Samen	programma’s	inkleuren

•	 Samen	examineren

•	 Samen	instrumenten	ontwikkelen



5. CALIBRIS WERKT MET U MEE

Calibris wil actief zijn bij het invoeren van beroepsgericht opleiden 

in Zorg, Welzijn en Sport. Daarvoor is er ondersteuning mogelijk 

aan zowel een individueel 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.

Op een rij:

•	 Calibris	en	het	individuele	leerbedrijf

•	 Calibris	en	regionale	samenwerkingspartners	

•	 Calibris	en	onderwijsinstellingen/vertegenwoordigers

CALIBRIS EN HET INDIVIDUELE LEERBEDRIJF
Naast het erkennen van bedrijven (in Zorg, Welzijn en Sport) 

als leerbedrijf, richt Calibris zich bij het individuele leerbedrijf 

hoofdzakelijk op het bevorderen van de kwaliteit van het leren 

in de praktijk en daarmee vooral van de beroepspraktijkvorming. 

Daarbij is vanzelfsprekend aandacht voor de implementatie 

van het beroepsgericht opleiden. Calibris heeft daarbij diverse 

ondersteunende hulpmiddelen 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) en deskundigheidsbevordering 

voor praktijkbegeleiding. Informatie hierover vindt u op www.

calibris.nl. Zie: Bedrijven en vervolgens een van de rubrieken: 

Studentbegeleiding, Kwaliteitsbevordering of Trainingen. 

CALIBRIS EN REGIONALE SAMENWERKINGS-
PARTNERS 
Ook met samenwerkingspartners op regionaal niveau wil Calibris 

graag de implementatie van het beroepsgericht opleiden 

oppakken. Met de samenwerkingspartners werkt Calibris aan 

vastgestelde arbeidsmarktknelpunten. Daarbij kan een kwalitatief 

ingericht ‘leren in de praktijk’ een goed hulpmiddel zijn. 

Calibris biedt regionaal leerbedrijven (lees: werkveld) advies en 

ondersteuning voor de kwalitatieve en kwantitatieve verhoging van 

het leren in de praktijk (BPV); alles gericht op het verbeteren van 

het opleidingsrendement in de beroepspraktijk. Ondersteunende 

producten van Calibris hierbij zijn bijvoorbeeld: examenprofielen en 

leerwerktrajecten binnen branches of leerbedrijven.

CALIBRIS EN ONDERWIJSINSTELLINGEN/ 
VERTEGENWOORDIGERS
Ook adviseert Calibris onderwijsinstellingen bij de implemen tatie 

van beroepsgericht opleiden en beroepsgerichte kwalificatie-

structuur. Zo informeert of adviseert Calibris bijvoorbeeld over 

beroepsgericht onderwijs door middel van het organiseren van 

landelijke bijeenkomsten, voeren van individuele adviesgesprekken 

of verstrekken van brochures, zoals de Kwalificatiedossiers in 

het kort. Daarnaast initieert Calibris de samenwerking tussen 

opleidingsinstellingen, werkveld en/of  branches gericht op de 

invoering of kwaliteitsverbetering van een beroepsgericht leren in 

de praktijk door het organiseren van regionale bijeenkomsten.
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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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