
Informatie voor de bedrijfsleider

Een goede praktijkopleider heeft verant-

woordelijkheidsgevoel, organisatietalent 

en het gevoel om met mensen te wer-

ken. Naast het contact met de student 

onderhoudt hij contact met de prak-

tijkbegeleider van de student op school 

– bijvoorbeeld als hij mogelijkheden ziet 

om de opleiding te verbeteren – en met de 

adviseur praktijkleren van SBB.

Kerntaak 1
Uw praktijkopleider organiseert het leer-

proces van de student op de werkvloer. 

Daarbij horen de volgende werkprocessen:

• het selectiegesprek voeren met de 

student

•  een inwerkprogramma maken

•  de beginsituatie en leerbehoefte van 

de student vaststellen

•  in overleg met de student de leer- 

activiteiten bepalen

•  een praktijkleerplan opstellen, met 

de volgorde en het tijdpad van de 

leeractiviteiten

• contacten onderhouden met de 

praktijkbegeleider van school en de 

adviseur praktijkleren van SBB

Kerntaak 2
Uw praktijkopleider leidt de student op in 

de praktijk. Dat doet hij door de volgende 

werkprocessen:

• de student op de werkvloer opleiden

•  het leerproces van de student bewa-

ken en sturen

•  begeleidings- of voortgangsgesprek-

ken met de student voeren

•  de voortgang in het leerproces van de 

student beoordelen

•  de bpv-periode evalueren

Themabijeenkomsten
De praktijkopleider staat er niet alleen 

voor. De adviseur praktijkleren van SBB 

adviseert hem over alles wat bij het leren 

in de praktijk komt kijken. Dat doet hij 

persoonlijk of tijdens een reguliere thema- 

bijeenkomst voor praktijkopleiders 

die SBB in de regio’s organiseert. Als 

een dergelijke bijeenkomst in de regio 

plaatsvindt, ontvangt de praktijkopleider 

daarvoor een uitnodiging.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de kern-

taken en werkprocessen van uw 

praktijkopleider? Praat erover met 

uw adviseur praktijkleren of bel 

de Servicedesk in Zoetermeer. U 

bereikt ons via www.s-bb.nl.

Uw praktijkopleider 

zorgt voor een veilige 

werkomgeving. Hij kent de 

eisen van de opleiding en hij 

organiseert zo veel mogelijk 

praktijksituaties die de 

student ook in zijn latere 

beroep zal tegenkomen. 

Als eerste aanspreekpunt 

coacht de praktijkopleider de 

student bij zijn ontwikkeling 

tot een zelfstandig functio-

nerende werknemer.

De rol van uw praktijkopleider
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