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Functiebeschrijving      
 
Organisatie  : RST Zorgverleners 
Functie   : Praktijkopleider 
FWG   : FWG 50 
Status   : Definitief december 2020 
____________________________________________________________________________ 
 
Plaats in de organisatie 
De praktijkopleider ontvangt hiërarchisch leiding van de manager P&O en kan functioneel 
aanwijzingen geven aan het secretariaat P&O. 
 
Doel van de functie 
De praktijkopleider zorgt voor de coördinatie en beleidsontwikkeling van de beroepspraktijkvorming 
van studenten. De praktijkopleider coacht de studenten, zodat ze zich op een veilige manier 
kunnen ontwikkelen tot een beginnende zorgprofessional. Daarnaast schoolt en coacht de 
praktijkopleider de werkbegeleiders zodat zij in staat zijn om aan te sluiten bij de 
opleidingsbehoefte van de student en de student kunnen beoordelen. De praktijkopleider zorgt 
ervoor dat ontwikkelingen in de zorg en in het onderwijs uitgewisseld worden en op elkaar 
aansluiten. 
 
 
Resultaatgebieden 
 

1. Coördinatie van de beroepspraktijkvorming 

• Realiseren van passende opleidingen voor de studenten in samenspraak met scholen en 
deze leertrajecten evalueren. 

• Werven van stagiaires en leerlingen binnen de begroting en/of teamformatie. 

• Plaatsen van stagiaires in overleg met de teams V&V/capaciteitsplanners en de 
leidinggevenden kraamzorg. 

• Aannemen van leerlingen in samenspraak met de leidinggevenden kraamzorg en de 
teammanagers V&V of de daarvoor door hen aangestelde verantwoordelijke. 

• Zorgen voor een goede koppeling van studenten aan werkbegeleiders. 

• Coachen en beoordelen van het leerproces van de studenten zoals vastgesteld in het BPV-
beleid en dit leerproces vastleggen door middel van rapportage. 

• Besluitvorming en informeren van de leidinggevenden kraamzorg en teammanagers V&V in 
de vervolgstappen aangaande het leerproces en bij het disfunctioneren van een BOL-
stagiaire. 

• Besluitvorming, informeren en betrekken van de leidinggevenden kraamzorg en 
teammanagers V&V in de vervolgstappen aangaande het leerproces van een BBL-student. 

 
2. Leerklimaat en leerproces 

• Borgen van een goed leerklimaat door het leer- en ontwikkelbeleid te vertalen naar de 
praktijk. 

• Zorg dragen voor een veilig leerklimaat samen met de werkbegeleiders waardoor de 
studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

• Toepassen van de PDCA-cirkel in het leerproces van de student. 
 

3. Scholing en coaching werkbegeleiders 

• Ontwikkeling van basisscholing en verdiepende scholing passend bij de behoefte van de 
werkbegeleiders. 

• Leveren van een bijdrage aan deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling van 
werkbegeleiders door het geven van scholing en kennisoverdracht op het gebied van 
begeleiding van studenten. 
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• Coachen en adviseren van werkbegeleiders naar behoefte zodat ze de studenten optimaal 
kunnen begeleiden en beoordelen. 

 
4. Beleidsontwikkeling en -implementatie 

• Volgen en signaleren van externe ontwikkelingen op opleidingsgebied binnen de V&V en 
de kraamzorg en deze vertalen naar de organisatie. 

• Volgen van ontwikkelingen vanuit de kenniscentra en hier adequaat op reageren. 

• Mede ontwikkelen en opstellen van het strategisch leer- en ontwikkelbeleid en de 
beroepspraktijkvorming. 

• Implementeren van de tactische en/of operationele processen voortvloeiend uit het leer-en 
ontwikkelbeleid door o.a. het opstellen van richtlijnen en procedures. 

• Deelnemen aan projecten met betrekking tot zorg- en/of beleidsontwikkeling in- en extern. 

 

5. Externe omgeving 

• Onderhouden van contacten met de scholen. 

• Profileren en vertegenwoordigen van de organisatie op de scholen met als doel het werven 
van studenten. 

• Zorgen voor een goede koppeling tussen de zorg en het onderwijs waarbij ontwikkelingen 
in de zorg en het onderwijs op elkaar aansluiten en geïmplementeerd worden. 

• Deelnemen aan werkveld-overleggen van de scholen. 

 

 

Functie-eisen 

 
Kennis 
De functie vereist een HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring, aangevuld met een 
opleiding voor praktijkopleider. De praktijkopleider heeft kennis van de zorgsector, van het 
onderwijs in de zorg en van processen binnen de organisatie. Relevante ontwikkelingen in het vak- 
en werkgebied worden bijgehouden en toegepast in de werksituatie. 
  
Zelfstandigheid 
De praktijkopleider verricht de werkzaamheden zelfstandig, binnen de kaders van de wet- en 
regelgeving en het door de organisatie vastgestelde leer- en ontwikkelbeleid. Initiatief en inzicht 
zijn vereist voor het realiseren van een passend opleidingsaanbod en een goed leerklimaat. 
Organisatievermogen is van belang voor het coördineren van de BPV. 
Vraagstukken en knelpunten in de eigen werkzaamheden worden zelfstandig opgelost. Terugval is 
mogelijk op de manager P&O. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals kunnen luisteren, tact, inlevingsvermogen, motiveren, 
overtuigingskracht, conflicthantering en het overbruggen van tegengestelde belangen zijn vereist 
voor het coachen van studenten en werkbegeleiders en in de contacten met scholen. In het 
begeleiden en beoordelen is de praktijkopleider objectief en integer. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed  
Er is risico op het veroorzaken van materiele en immateriële schade bij studenten, 
werkbegeleiders en leidinggevenden door op de verkeerde wijze te coachen, adviseren of 
beoordelen. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. 
De praktijkopleider heeft invloed op het leer- en ontwikkelbeleid en op het leerklimaat. In de 
contacten met studenten en scholen wordt invloed uitgeoefend op het imago van de organisatie. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondeling uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het coachen en adviseren van studenten, 
werkbegeleiders en leidinggevenden en in het onderhouden van diverse in- en externe contacten. 
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Het geven van scholing en voorlichting aan studenten en werkbegeleiders vereist 
presentatietechnieken. 
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van beleidsvoorstellen, 
rapportages, richtlijnen, procedures en verslaglegging van evaluatie en beoordelingsgesprekken. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Er worden geen specifieke eisen aan bewegingsvaardigheid gesteld. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het volgen en bewaken van het leerproces van de student. 
Oplettendheid is nodig voor signaleren van ontwikkelingen in het de zorg, het onderwijs en de 
kenniscentra. Oplettendheid is vereist voor het toezien op de implementatie van het leer- en 
ontwikkelbeleid. 
 
Overige functie-eisen 
Er worden eisen gesteld aan de integriteit en betrouwbaarheid in het omgaan met vertrouwelijke 
informatie van de student en het beoordelen van de resultaten. Ordelijkheid en systematisch 
werken worden gevraagd vanwege het coördineren van de beroepspraktijkvorming. 
Geduld en doorzettingsvermogen zijn van belang bij het motiveren en stimuleren van studenten en 
werkbegeleiders. Eisen worden gesteld aan uitstraling en gedrag in verband met de diverse interne 
en externe contacten. 
 
Inconveniënten 
Psychische belasting treedt op bij negatieve beoordelingen van de studenten en bij het omgaan 
met tegengestelde belangen en weerstanden. Psychische belasting kan ontstaan door 
piekbelasting. 
 
 


