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Wilt u meer weten of heeft u een bijdrage voor ‘Wordt Vervolgd’?
Laat het weten aan VOORdeel & VERVOLG. Uitschrijven voor 
deze nieuwsbrief kan ook, stuur hiervoor een mail.
 
ghouben@arcuscollege.nl
www.voordeelvervolg.nl / 088 – 0272478

Wilt u deze nieuwsbrief nog eens teruglezen? Kijk dan op www.voordeelvervolg.nl 

De praktijkopleider
 

“De praktijkopleider is een door het leerbedrijf aangewezen persoon, die zich bezig 
houdt met de begeleiding van de onderwijsdeelnemer binnen het leerbedrijf.”
(artikel 7.2.10 lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs)

Wat doet de praktijkopleider? 
•  De praktijkopleider leidt de student op in de
beroepspraktijk en organiseert leeractiviteiten
binnen de mogelijkheden van het leerbedrijf. 
Hij neemt daarbij het opleidingsplan als uitgangs-
punt. Hij zorgt daarbij voor een zo goed mogelijke 
leeromgeving. Hij doet dit in goede afstemming 
met de vakdocenten van de onderwijsinstelling. 
•  De praktijkopleider is verantwoordelijk voor het 

toegankelijk maken van de beroepspraktijk op 
grond waarvan studenten hun leerdoelen en  
leervragen kunnen realiseren. Hij heeft de  
bevoegdheid de begeleiding vorm te geven vanuit 
de mogelijkheden en voorzieningen zoals die in 
het leerbedrijf gangbaar zijn. 

•  De praktijkopleider brengt vakkennis en vaar-
digheden over en stimuleert de student om zich 
verantwoordelijk te voelen voor zijn leerproces en 
zijn functioneren als medewerker. De praktijk- 
opleider heeft een voorbeeldfunctie voor 
studenten. 

Een goede praktijkopleider heeft
veranwoordelijkheidsgevoel, organisatie-
talent en vindt het leuk om met mensen 
te werken. Naast het contact met de
student onderhoudt hij contact met de 
begeleider van de student op school.

In de dagelijkse praktijk heeft de praktijkopleider 
dus vooral te maken met de student en de docen-
ten van de uitvoerende onderwijsorganisatie. Waar 
meerdere partijen samenwerken is het belangrijk te 
weten wie verantwoordelijk is voor wat. Een goede 
samenwerking is dan een succesfactor. 

Vanuit VOORdeel & VERVOLG worden bedrijven 
en hun praktijkopleiders ondersteund om hun rol 
goed in te vullen. Dit wordt gedaan met behulp van 
passende opleidingen, begeleiding in de vorm van 
workshops èn training on the job.

Diploma-uitreiking 
EMMA

Recent vond de diploma-uitreiking plaats 
van kandidaten bij EMMA! Onder het genot 
van een lunch ontvingen de kandidaten hun 
diploma. Gefeliciteerd aan Liga Meijere, 
Rick Broekmans, Marylin Vilanueva en 
Patricia Santuario (niet op de foto). 

Pilot Jumbo

De eerste pilot Jumbo is eind maart gestart met 7 deelnemers in de leeftijd van 16 tot en met 19 jaar. 
Een pilot die na de eerste weken positief wordt beoordeeld door de deelnemers. De lijnen tussen
kandidaat, ROC en bedrijf zijn kort en de inhoud spreekt hen aan. 

Over de deelnemers
De 7 deelnemers aan de pilot hebben verschillen-
de achtergronden. Zo zijn er kandidaten vanuit het 
PrO, vso, vmbo, Entree-opleiding BOL en een 
kandidaat met vluchtelingenstatus. Een ieder komt 
dus vanuit een andere (opleidings)richting maar ze 
pakken zich heel goed samen in deze opleiding. 
Ze ervaren saamhorigheid doordat ze collega’s zijn 
en met elkaar samenwerken. 

Het (onderwijs)programma
Maandag- en woensdagmiddag zijn de lesdagen 
voor de deelnemers. De groep komt samen op 
een locatie van Jumbo waar de lessen worden 
gegeven en gaat daar samen aan de slag.  De les-
dagen bestaan uit lessen rekenen, Nederlands, 
digitale vaardigheden en leren aan de hand van de 
door VOORdeel & VERVOLG en Jumbo ontwikkel-
de IBO (integrale beroepsopdracht) IMO (integrale 
maatschappelijke opdracht). In de eerste IBO leren 
de kandidaten de Jumbo beter kennen en staan de 
processen (voorbereiden, uitvoeren en afronden) 
centraal. Tevens maken ze kennis met regels op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.  
Ze leren om een goed werknemer te zijn.

De praktijkopleider
Bij de lessen is ook regelmatig een praktijkopleider 
van Jumbo aanwezig. Wekelijks worden er praktijk-
opdrachten behandeld. Deze worden veelal 
uitgevoerd op locatie bij de Jumbo; in het magazijn 
of in de winkel. 

De kandidaten gaan hierbij actief aan de slag
met reflectie van het eigen functioneren en het
verwerken van de feedback van collega’s, 
begeleiders, docenten en klanten. Een praktijk-
opleider (of andere ervaren medewerker) is hierbij 
aanwezig en voorziet de kandidaten van tips en/of 
tops. De actieve input van de praktijkopleider zorgt 
voor nog meer diepgang in het lesprogramma en 
een nog meer Jumbo specifieke inhoud. 

De docent
Wat zegt de docent Niki Collaris ervan? “Het is 
een mooi opleidingstraject. Ik merk dat de  
kandidaat niet alleen deelnemer van het ROC is, 
maar ook echt medewerker van de Jumbo.  
Medewerkers van de Jumbo sluiten regelmatig bij 
de les aan, om voorbeelden te geven, zaken te 
demonstreren, mee te luisteren enzovoort. De  
praktijkopleiders weten zo ook welk thema in welke 
week centraal staat en kunnen studenten gericht 
feedback geven. Ik kan zo bijspringen op de  
onderwerpen op de werkvloer als een student  
ergens tegenaan loopt. We zijn een dikke maand 
bezig en studenten geven tot nu toe terug dat ze 
deze manier van werken prettig vinden: ze hoeven 
niet de hele middag naar een boek te kijken, maar 
kunnen ook praktische dingen doen. Ze vinden het 
fijn ‘om eens een echt boek te hebben, in plaats van 
losse, kinderachtige blaadjes’.”

Stakeholdersbijeenkomst 22 mei jl

Op woensdag 22 mei vond het stakeholdersoverleg 
VOORdeel & VERVOLG plaats. Duurzame inzetbaarheid 
en de pilot praktijkleren met praktijkverklaring in het mbo 
stonden hierbij centraal.

De sprekers deze middag namen de gasten mee in de
wereld van duurzame inzetbaarheid van (potentiële)
medewerkers aan de hand van een drietal pilots van
VOORdeel & VERVOLG. Zo werden Wijkleerbedrijf Daalhof 
als BOL traject, SprincPlank als aanbodversterkende pilot en 
BBL pilot bij Polygarde voor onder andere zittende mede-
werkers van deze organisatie, toegelicht.  

Ook werd de pilot Praktijkleren met praktijkverklaring in
het mbo toegelicht aan de aanwezigen. Het werd een
interactieve bijeenkomst met uitwisseling van kennis en
ervaring. Mede dankzij de gastvrijheid van partner MTB kan 
er zeer positief worden terug gekeken op deze bijeenkomst.


