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Inleiding 

 

Beroepspraktijkvorming (BPV) is het deel van de beroepsopleiding dat plaatsvindt in 
de praktijk van het beroep, dus buiten de onderwijsinstelling. Het plan is bestemd voor 
iedere medewerker van de stichting die op welke manier dan ook betrokken is bij de 
beroepspraktijkvorming. Met dit plan wil Zorgcentrum Sint Franciscus inzichtelijk 
maken hoe de beroepspraktijkvorming georganiseerd is. Ook worden keuzes 
aangegeven die de organisatie maakt omtrent de inzet en uitvoering van de 
beroepspraktijkvorming. Het BPV-plan is een naslagwerk waarin alle informatie te 
vinden is omtrent opleidingen en de inhoud van de beroepspraktijkvorming. Voor de 
verklaring van de gebruikte begrippen wordt verwezen naar de begrippenlijst achter in 
dit BPV-plan. 
 
Het opleiden van leerlingen en stagiaires in de zorg is al jarenlang een belangrijk 
onderdeel van Zorgcentrum Sint Franciscus. 
Hiervoor wordt voor een aantal uren per week een praktijkopleider ingehuurd en op de 
groepen en afdelingen zijn werkbegeleiders aanwezig.  
 
Het beroepspraktijkvormingsplan geeft de formele kaders aan waarbinnen de 
beroepspraktijkvorming plaatsvindt. Het mag duidelijk zijn dat de beroepspraktijk-
vorming een belangrijk onderdeel is van elke beroepsopleiding. 
Het is daarom van wezenlijk belang dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn en wat 
van hen in dit proces verwacht wordt. De organisatie hoopt dat dit BPV-plan daartoe 
bijdraagt en dat het de leerlingen/studenten in staat stelt de opleiding met succes te 
voltooien.  
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Hoofdstuk 1  Zorgcentrum Sint Franciscus 
 

1.1 Zorgcentrum Sint Franciscus.                                                                                                             

Zorgcentrum St. Franciscus is een zelfstandige organisatie. 

In Zorgcentrum St. Franciscus wonen mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of 

handicap zorg nodig hebben. Dit varieert van ondersteuning bij dagelijkse handelingen 

tot intensieve verpleeghuiszorg. Het zorgcentrum heeft 28 intramurale 

tweekamerappartementen voor cliënten die een beroep doen op verzorgingshuiszorg. 

Daarnaast worden er zes appartementen bewoond door cliënten met een 

verpleeghuisindicatie. Op de begane grond zijn vijf groepswoningen gesitueerd 

waarvan vier woningen met een BOPZ-erkenning gelegen zijn aan een patio en 

bestemd voor psychogeriatrische cliënten met verpleeghuiszorg.  Op een van de vijf 

groepswoningen van zeven cliënten is de wet BOPZ niet van toepassing. In totaal 

wonen 35 cliënten in deze groepswoningen. Zorgcentrum St. Franciscus heeft een 

verpleeghuiserkenning erkenning voor 41 verpleeghuisplaatsen. Tevens beschikken 

we over zeven logeerkamers en zes VP- plaatsen. 

Op de eerste en tweede etage van de nieuwbouw zijn er 43 zorgappartementen die 

door Woonstichting Leystromen verhuurd worden aan senioren met een zorgindicatie. 

De reeds bestaande 35 zorgwoningen zijn geheel gerenoveerd en sinds de 

nieuwbouw ook gekoppeld aan Sint Franciscus. In totaal zijn er 78 zorgwoningen aan 

Sint Franciscus gekoppeld. Medewerkers van het zorgcentrum bieden aan deze 

huurders/cliënten thuiszorg. 

Een belangrijk aspect voor het zelfstandig kunnen blijven wonen is de 24-uurs 
bereikbaarheid van onze verzorgenden. Huurders van genoemde huurappartementen 
kunnen gebruik maken van een abonnement op deze ‘sociale alarmering’. Dit houdt in 
dat men een noodoproep kan maken, waarna een verzorgende eerste hulp komt 
bieden. 

 
Wonen in een zorgcentrum mag nooit ten koste gaan van de zelfredzaamheid van de 
cliënt. Daarom wordt er een individueel zorgleefplan opgesteld dat uitgaat van de 
wensen, mogelijkheden van de cliënt. En mocht het nodig zijn, dan wordt dit plan in 
overleg bijgesteld. Zorg op maat dus, daar zorgen we samen voor.  
Wij bieden zorg op maat met een lokale kleur, namelijk betrokken, gemoedelijk en 
gastvrij. Op dé plek waar zorg nodig is. 
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1.2  Zorgvisie Zorgcentrum St. Franciscus 

 
We gaan uit van de onafhankelijkheid en vrije keuze van de (ouder wordende) mens. 
We streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Iedere cliënt beleeft deze 
kwaliteit op eigen wijze en geeft daar zélf vorm en betekenis aan. 
 
 
Werken vanuit de visie van Zorgcentrum St. Franciscus betekent dat: 
 

 Wij met respect omgaan met iedere cliënt. We zien in elke cliënt een uniek 
mens met een eigen levensverhaal. We stimuleren cliënten hun leven in eigen 
hand te houden, ondanks beperkingen en afhankelijkheid van anderen. 

 

 Wij het welbevinden van onze cliënten voorop zetten. Het gaat om de kwaliteit 
van leven, om zich gewaardeerd en nuttig te voelen en om betekenisvolle 
contacten en activiteiten te hebben. Dit betekent eerst leven, dan zorg. Cliënten 
geven zelf aan wat kwaliteit van leven voor hen inhoudt. We ondersteunen hen 
hierbij. 

 

 De diensten die we leveren passen bij de vragen en behoeften van onze 
cliënten en flexibel en op maat gesneden zijn. Alle medewerkers nemen de 
verantwoordelijkheid op zich om, uitgaande van de mogelijkheden, te voldoen 
aan deze vragen en behoeften. Ze stellen zich hierbij professioneel, creatief en 
ondernemend op.  

 

 In de relatie tussen cliënt en medewerker en in de relatie tussen medewerkers 
onderling respect, openheid, betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid centraal 
staan. We zeggen wat we doen en komen onze afspraken na. We luisteren 
actief naar de vragen en behoeften en gaan hier inhoudelijk op in. Daar waar 
nodig geven we duidelijk de professionele en organisatorische grenzen aan. 

 

 We zorgen dat cliënten hun vertrouwde leven zoveel als mogelijk kunnen 
voortzetten. Omdat onze cliënten uit Gilze en omgeving komen bieden wij 
‘dorpse gemoedelijkheid en gastvrijheid’. We zijn binnen Gilze een belangrijk 
ontmoetingspunt. Voor familie, buren, vrienden en andere contacten van onze 
cliënten staan onze deuren open. We geven hen de ruimte om op hun eigen 
manier bij te dragen aan het ‘thuisgevoel’ van al onze cliënten. 

 

 We steeds in ontwikkeling blijven, zowel wat betreft onze dienstverlening naar 
cliënten als wat betreft onze organisatie en haar medewerkers. Als 
management en medewerkers geven we elkaar ruimte en steun. We 
communiceren onderling op duidelijke en open wijze, waarbij onze 
leidinggevenden voorbeeldgedrag laten zien. Iedereen, ook de vrijwilliger en 
mantelzorger, is een gezien en gewaardeerd onderdeel van onze organisatie.  
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1.3 Visie op leren en opleiden 
 
Het ontwikkelen van competenties gebeurt door middel van leren: het onderhouden, 
verbeteren en vernieuwen van kennis, vaardigheden en houding. 
Het ontwikkelen van competenties/ werkprocessen is gericht op: 
-de individuele competenties ten behoeve van je functie;  
-de competenties zoals die staan in de zorgvisie van Zorgcentrum St. Franciscus.  

Zorgcentrum St. Franciscus stimuleert en faciliteert haar medewerkers (inclusief 
vrijwilligers, leerlingen en stagiaires) om de voor de huidige of toekomstige functie 
benodigde competenties te ontwikkelen. Leren heeft als doel het ontwikkelen van 
individuele competenties van de medewerker. We streven naar een leerklimaat waarbij 
medewerkers open staan om continu van en met elkaar te leren in de werksituatie. De 
medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling. De leidinggevende 
is coach en stimuleert en faciliteert de medewerker om competenties te ontwikkelen en 
in de werksituatie toe te passen. We streven naar effectieve en efficiënte 
leeractiviteiten. Dat wil zeggen:  
-gericht op de functie en op toepassing in de werksituatie 
-aansluitend bij de eigen kennis en ervaring; 
-aantrekkelijk en gericht op actieve deelname. 

Leren is alleen effectief als het leidt tot een aantoonbare verbetering in kennis, 
vaardigheden en professioneel gedrag. Om vast te stellen of beoogde resultaten 
behaald zijn, meten we de effecten van leeractiviteiten. 
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Hoofdstuk 2  Opleidingen 
 
2.1 Algemene informatie 
 
Alle opleidingen binnen het middelbare beroepsonderwijs in Nederland vallen sinds 
1997 onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs, kortweg WEB genoemd. In deze wet 
is o.a. geregeld dat binnen alle opleidingen beroepspraktijkvorming (BPV) plaatsvindt. 
Beroepspraktijkvorming (BPV) wordt in de Wet Educatie en beroepsonderwijs 
omschreven als “onderricht in de praktijk van het beroep”. 
 
Deze kwalificatiestructuur Gezondheidszorg kent voor de opleidingen niveau 1 t/m 4 
(verpleging en verzorging, en maatschappelijke zorg) twee gelijkwaardige leerwegen, 
leidend tot de realisatie van dezelfde eindtermen, op elk niveau. Deze leerwegen 
onderscheiden zich van elkaar door de vormgeving van de praktijkcomponent. 
Onderscheiden worden:  
De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) 
De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) 
Sint Franciscus heeft overleg  met het ROC Tilburg en het Vitaliscollege in Breda. In 
dit overleg wordt o.a. afstemming gezocht tussen het curriculum en het praktijkleren. 
Ook wordt er gekeken naar de randvoorwaarden voor praktijkleren, rekening houdend 
met actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de beroepspraktijk. 
 
Erkenningsregeling 
 
Zorgorganisaties die beroepspraktijkvormingsplaatsen willen aanbieden voor 
leerlingen/studenten van het secundaire beroepsonderwijs, moeten aan bepaalde 
eisen voldoen. 
Deze eisen staan vermeld in de Regeling voor de erkenning van arbeidsorganisaties 
die beroepspraktijkvorming verzorgen in de sectoren gezondheidszorg, dienst-
verlening, welzijn en sport. 
De erkenning is vier jaar geldig. Erkende arbeidsorganisaties worden opgenomen in 
een openbaar register. Voor het Samenhangend Stelsel in de Gezondheidszorg betreft 
dit SBB (beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen om studenten de beste 
praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan). 
Zorgcentrum Sint Franciscus heeft een erkenning voor het opleiden van niveau 1 
zorghulp, niveau 2 helpende zorg en welzijn, niveau 3 verzorgende ig , MMZ niveau 3 
en 4 (medewerker maatschappelijke zorg)  SPW( sociaal pedagogisch werker) 
differentiatie activiteitenbegeleider (AB). Niveau 4 verpleegkundige. 
 
2.2 De opleiding zorghulp (momenteel wordt bij sint Franciscus niet opgeleid tot zorghulp) 
 
Doel van de opleiding 
Het doel van de opleiding is, de studenten op te leiden tot de eindkwalificatie 
“Zorghulp” (kwalificatieniveau 1). Naast een beroepskwalificatie biedt de opleiding een 
mogelijkheid tot persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing van de stagiaires.  
Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat een afgestudeerde met het diploma Zorghulp 
doorstroomt naar de opleiding Helpende, kwalificatieniveau 2. 
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Beschrijving van het beroepsbeeld/beroepsprofiel. 
De Zorghulp verricht huishoudelijke en andere alledaagse dienstverlenende taken. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om zorg voor de woonomgeving van de zorgvrager, voeding 
en kleding. De Zorghulp kan deze werkzaamheden verrichten in de eigen 
leefomgeving van zorgvragers, maar ook in de vervanging daarvan. Te denken valt 
aan verzorgings- en verpleeghuizen of woonvormen voor lichamelijk of verstandelijk 
gehandicapten. 
 
Het opleidingsprogramma 
Kerntaak 1: Bieden van assistentie bij huishouden en wonen, op basis van een 
werkplanning 

 1.1 – Maakt een werkplanning voor huishoudelijke werkzaamheden en assistentie bij 
dagelijkse bezigheden op basis van afspraken in het zorgleefplan, 

 1.2 – Assisteert bij huishouden en wonen, 

 1.3 – Assisteert bij dagelijks bezigheden. 

  
Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken 

 2.1 – Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en de professionalisering van 
het beroep, 

 2.2 – Stemt de werkzaamheden m.b.t. huishouden en assisteren bij dagelijkse 
bezigheden af, 

 2.3 – Evalueert de werkzaamheden m.b.t. huishouden en assistentie bij dagelijkse 
bezigheden. 
 
2.3 De opleiding helpende zorg en welzijn (momenteel wordt bij Sint Franciscus niet opgeleid tot 

helpende) 
 

Doel van de opleiding. 
Het doel van de opleiding is, de leerlingen/ studenten op te leiden tot de 
eindkwalificatie helpende zorg en welzijn niveau 2. Naast een beroepskwalificatie biedt 
de opleiding een   mogelijkheid tot persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing van 
leerlingen/stagiaires.  
Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat een afgestudeerde met het diploma helpende 
doorstroomt naar de opleiding verzorgende IG, kwalificatieniveau 3. 
 
Beschrijving van het beroepsbeeld/beroepsprofiel. 
De helpende verricht haar werkzaamheden doorgaans in de persoonlijke leefsfeer van 
de zorgvrager. Dit kan zowel de eigen leefomgeving zijn, maar ook de vervangende 
leefomgeving, zoals een verzorgingshuis, een verpleeghuis, of een woonvorm voor 
lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. De werkzaamheden van de helpende 
omvatten, stimulering en ondersteuning van de zelfredzaamheid van de zorgvrager, 
waarbij de nadruk ligt op huishoudelijk werk en persoonlijke verzorging. 
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Het opleidingsprogramma 
 
Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning.  

 1.1 – Maakt een werkplanning op basis van de zorg-, leef-, begeleidings- of  
activiteitenplan van de cliënt/zorgvrager,  

 1.2 – Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of 
opvangsituatie,  

 1.3 – Ondersteunt de persoonlijk verzorging/ADL,  

 1.4 – Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en recreëren,  

 1.5 – Handelt in onvoorziene situaties.  
 
Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren.  

 2.1 – Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied,  

 2.2 – Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid.  
 
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken.  

 3.1 – Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering,  

 3.2 – Stemt de werkzaamheden af,  

 3.3 – Evalueert de werkzaamheden.  
 

2.4   De opleiding verzorgende  IG 
 
Doel en mogelijkheden van de opleiding 
Het doel van de opleiding is op de eerste plaats, de leerlingen/studenten op te leiden  
Voor eindkwalificatie verzorgende niveau 3. Naast een beroepskwalificatie biedt de 
opleiding een mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing van leerlingen/studenten. Ten 
slotte bestaat de mogelijkheid dat een afgestudeerde met het diploma verzorgende 
evt. kan doorstromen naar de opleiding verpleegkundige, kwalificatieniveau 4. 
 
Beschrijving van het beroepsbeeld/beroepsprofiel 
Verzorgenden bieden hulp op die plaatsen en die momenten wanneer de primaire 
leefomgeving van de zorgvrager hierom vraagt. De primaire leefomgeving kan het 
eigen huishouden van de zorgvrager zijn, maar ook de vervangende leefomgeving, 
zoals een verzorgingshuis, een verpleeghuis of een woonvorm voor lichamelijk of 
verstandelijk gehandicapten. Het uitgangspunt van de zorgverlener is de handhaving 
en stimulering van de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Waar de zelfredzaamheid 
van zorgvragers op somatisch of psychosociaal gebied te kort schiet, zullen de 
verzorgenden de zelfredzaamheid stimuleren, ondersteunen of compensatie voor de 
beperking of handicap bieden. De nadruk ligt op zorgdragen voor een schone 
omgeving en persoonlijke verzorging.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

 

  11 

 
Het opleidingsprogramma Basisdeel 
De gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele 
kwalificatiedossier zijn de volgende: 
B1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning op 
basis van het zorgdossier 
B1-K1-W1 Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en 
huishouden 
B1-K1-W2 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en 
psychosociaal gebied 
B1-K1-W3 Stelt (mede) het zorgplan op 
B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging 
B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit 
B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager 
B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en instructie 
B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties 
B1-K1-W9 Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen 
B1-K1-W10 Evalueert en legt de zorgverlening vast 
 
B1-K2 Werken aan kwaliteit en 
deskundigheid 
B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid 
B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg 
B1-K2-W3 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 
B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers 
 

Het opleidingsprogramma Profieldeel 
De brancheverbijzonderingen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende 
(specifieke) kerntaken en werkprocessen: 
P1 Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) 
 
P1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning in 
de VVT 
P1-K1-W1 Biedt ondersteuning gericht op zelf- en 
samenredzaamheid 
P1-K1-W2 Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en 
andere zorgverleners 
P1-K1-W3 Biedt zorg in de woonsituatie 
P1-K1-W4 Begeleidt een individu of een groep zorgvragers bij 
dagelijkse activiteiten 
B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties 
B1-K1-W9 Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen 
B1-K1-W10 Evalueert en legt de zorgverlening vast 
 
B1-K2 Werken aan kwaliteit en 
deskundigheid 
B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid 
B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg 
B1-K2-W3 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 
B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers 



  

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

 

  12 

 
2.5 De verpleegkundige  
 
Doel en mogelijkheden van de opleiding 
Het doel van de opleiding is op de eerste plaats, de leerlingen/studenten op te leiden 
voor eindkwalificatie verpleegkundige niveau 4. Naast een beroepskwalificatie biedt de 
opleiding een mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing van leerlingen/studenten. Ten 
slotte bestaat de mogelijkheid dat een afgestudeerde met het diploma verpleegkundige 
e.v.t. kan doorstromen naar de opleiding verpleegkundige, kwalificatieniveau 5. 
 
Beschrijving van het beroepsbeeld/beroepsprofiel 
De verpleegkundige niveau 4 in de VVT is sociaalvaardig en toont respect voor de 
cliënt en naasten en bewaakt dat ze zelf ook met respect wordt behandeld.  
De verpleegkundige niveau 4 in de VVT treedt zelfstandig, daadkrachtig en 
ondernemend op, hij/zij toont initiatief, is flexibel, alert en integer. Hij/zij is 
communicatief vaardig: hij/zij is in staat om (ook) met de cliënt wiens communicatie 
vanwege leeftijd en daarmee gepaard gaande problemen beperkt is, goed te 
communiceren. 
De verpleegkundige niveau 4 in de VVT werkt cliënt- en vraag gestuurd, ziet de cliënt 
als opdrachtgever wat zich uit in een creatieve, proactieve en meedenkende houding. 
Hij/zij houdt bij zijn/haar werkzaamheden rekening met de wensen en gewoonten, 
normen en waarden, seksuele voorkeur, de culturele achtergrond en de 
levensbeschouwing van de cliënt, naasten en collega’s. Hij/zij zorgt dat hij/zij in de 
zorgverlening ook verbinding legt met de informele zorg en versterkt deze waar 
mogelijk. Hij/zij bewaakt de privacy van de cliënt en de naasten, kan op de juiste wijze 
omgaan met vertrouwelijke informatie en bewaakt geheimhouding waar nodig. 
Zijn/haar eigen normen en waarden hanteert hij/zij op een professionele manier en 
hij/zij is zich bewust van het effect van zijn/haar eigen handelen en gedrag. Hij/zij kan 
omgaan met ethische dilemma’s en hanteert hierbij de visie en regels van de 
organisatie, de beroepsgroep en relevante wetgeving. Ze zet zich in om zich blijvend 
te ontwikkelen.  
De verpleegkundige niveau 4 in de VVT voert zijn/haar werkzaamheden uit volgens 
standaard procedures en combinaties daarvan. Ook bedenkt hij/zij nieuwe procedures. 
De verpleegkundige niveau 4 in de VVT werkt in gemiddeld tot hoog complexe 
situaties. 
 
Hij/zij kan te maken krijgen met situaties waarbij de (psychische) gezondheidstoestand 
van de cliënt snel verandert; situaties waarbij intensieve behandeling, therapie of 
medicatie wordt toegepast; meerdere ziekten en beperkingen elkaar (sterk) 
beïnvloeden; situaties waarbij meerdere disciplines betrokken zijn; situaties die 
afhankelijk zijn van beperking en draagkracht van cliënt en andere betrokkenen. 
 
De verpleegkundige niveau 4 in de VVT beschikt vooral over beroeps specifieke 
kennis en vaardigheden, daarnaast over beroepsonafhankelijke kennis en 
vaardigheden. 
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Het opleidingsprogramma 
 
Kerntaak 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces 

 1.1 – Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het zorgleefplan op, 
 1.2 – Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en 

welbevinden, 

 1.3 – Voert verpleegtechnische handelingen uit, 

 1.4 – Begeleidt een zorgvrager, 

 1.5 – Begeleidt een groep zorgvragers,  

 1.6 – Geeft voorlichting, advies en instructie, 

 1.7 – Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties, 

 1.8 – Coördineert de zorgverlening, 
 1.9 – Evalueert de zorgverlening. 

 
Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 

 2.1 – Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep, 

 2.2 – Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg,  
 2.3 – Geeft werkbegeleiding. 

 
2.6 De opleiding MMZ medewerker maatschappelijke zorg 
 
Doel en mogelijkheden van de opleiding 
Het doel van de opleiding is op de eerste plaats, de leerlingen/studenten op te leiden  
Voor eindkwalificatie medewerker maatschappelijke zorg niveau 3/4. Naast een 
beroepskwalificatie biedt de opleiding een mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing van  
leerlingen/studenten.  
 
Beschrijving van het beroepsbeeld/beroepsprofiel 
Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4 
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 
De medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3) houdt zich voornamelijk bezig met 
uitvoerende taken op gebied van persoonlijke verzorging, wonen en huishouden, vrije 
tijd, scholing en werk. 
De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4)/persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen (niveau 4) verzamelt informatie over de wensen van de cliënt 
en zijn situatie en hij/zij verwerkt deze informatie in het plan van aanpak. In het plan 
van aanpak staat beschreven welke doelen de cliënt wil bereiken. Aan de hand van 
het plan van aanpak en eventuele gesprekken met collega's en deskundigen, stelt 
hij/zij samen met de cliënt een activiteitenplan op. Daarin staat beschreven welke 
activiteiten de cliënt gaat uitvoeren om zijn doelen te bereiken. 
Hij/zij coördineert de ondersteuning door collega's, hulpverleners en mantelzorgers 
informatie over de cliënt en de situatie te geven, zodat zij de juiste ondersteuning 
kunnen geven. Hij/zij is aanspreekpunt voor het sociaal netwerk en collega's als het 
gaat om de ondersteuning van de cliënt. Zo nodig bemiddelt hij/zij voor de cliënt met 
contactpersonen van een school, vereniging of werkplek. Hij/zij schakelt zelfstandig 
anderen zoals bijvoorbeeld collega's, deskundigen en mantelzorgers in om activiteiten 
met de cliënt uit te voeren. Hij/zij zit het (multidisciplinair) team voor. 
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De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4) voert verpleegtechnische 
handelingen uit, bijvoorbeeld medicijnen toedienen op een deskundige en zorgvuldige 
wijze. 
 
Het opleidingsprogramma 
 
Kerntaak 1 medewerker maatschappelijke zorg niveau 3: Opstellen van een plan 
van aanpak 

 1.1 – Inventariseert hulpvragen van de cliënt. 
 
Kerntaak 2 medewerker maatschappelijke zorg niveau 3: Bieden van 
ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 

 2.1 – Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging, 

 2.2 – Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden, 
 2.3 – Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding,  
 2.4 – Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied. 

 
 
Kerntaak 3 medewerker maatschappelijke zorg niveau 3: Uitvoeren van 
organisatie- en professiegebonden taken 

 3.1 – Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep, 

 3.2 – Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg, 
 3.3 – Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen, 
 3.6 – Evalueert de geboden ondersteuning. 

 
Kerntaak 1 persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4): Opstellen van 
een plan van aanpak 

 1.1 – Inventariseert hulpvragen van de cliënt, 
 1.2 – Schrijft het plan van aanpak 
 1.3 – Specificeert het plan van aanpak tot een activiteitenplan. 

 
Kerntaak 2 persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4): Bieden van 
ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 

 2.1 – Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging, 

 2.2 – Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden, 
 2.3 – Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding,  
 2.4 – Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied, 
 2.5 – Ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven, 
 2.6 – Ondersteunt het sociale systeem, 
 2.7 – Voert verpleegtechnische handelingen uit.  

 Hieronder een overzicht van de verpleegtechnische handelingen: 
• medicijnen checken(dosering etc.), registreren, distribueren; 

• medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de slijmvliezen, via de luchtwegen; 

• wonden verzorgen: met uitzondering van zwarte wonden; 

• maagsonde, stoma en blaaskatheter observeren, controleren en verzorgen; 

• sondevoeding toedienen; 

• monsters verzamelen ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet steriel materiaal); 

• eerste hulp verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken; 

• eerste hulp bij ademstilstand, circulatiestilstand; 

• medicijnen toedienen per injectie (subcutaan) - dit betreft een voorbehouden handeling. 
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Kerntaak 3 persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4) : Uitvoeren van 
organisatie- en professiegebonden taken 

 3.1 – Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep, 

 3.2 – Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg, 
 3.3 – Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen,  
 3.4 – Voert coördinerende taken uit, 
 3.5 – Voert beheertaken uit, 
 3.6 – Evalueert de geboden ondersteuning. 

 
Kerntaak 1 persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4): Opstellen 
van een plan van aanpak 

 1.1 – Inventariseert hulpvragen van de cliënt, 
 1.2 – Schrijft het plan van aanpak, 
 1.3 – Specificeert het plan van aanpak tot een activiteitenplan. 

 
Kerntaak 2 persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4): Bieden van 
ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 

 2.1 – Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging, 

 2.2 – Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden, 
 2.3 – Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding,  
 2.4 – Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied, 
 2.5 – Ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven, 
 2.6 – Ondersteunt het sociale systeem. 

 
Kerntaak 3 persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4): Uitvoeren 
van organisatie- en professiegebonden taken 

 3.1 – Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep, 

 3.2 – Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg, 
 3.3 – Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen,  
 3.4 – Voert coördinerende taken uit, 
 3.6 – Evalueert de geboden ondersteuning. 
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Hoofdstuk 3 De Beroepspraktijkvorming 
 
3.1   Doel van de Beroepspraktijk vorming  
Het doel van de beroepspraktijkvorming (BPV) is het leren van beroepsvaardigheden 
die noodzakelijk zijn om te functioneren als toekomstig beroepsbeoefenaar in een 
levensechte context. In deze leeromgeving op de werkvloer wordt niet alleen aandacht 
geschonken aan het leren beheersen van technieken, ook is er aandacht voor de 
context waarin deze vaardigheid uitgeoefend wordt. Beroepspraktijkvorming bestaat uit 

 leren beheersen van beroepsvaardigheden, 

 leren reflecteren op de beroepsuitoefening, 

 leren waarderen van de beroepsuitoefening. 
 
3.2   De organisatie van de Beroepspraktijkvorming 
Zowel de toeleverende scholen als het leerbedrijf, Stichting Verzorging Sint Franciscus 
zijn verantwoordelijk voor de leerlingen/studenten. 
De school is verantwoordelijk voor het theoretische deel van de opleiding. Het doel is 
de leerlingen op te leiden tot eindkwalificatie verpleegkundige, verzorgende ig, 
helpende, of zorghulp. Tevens tot medewerker maatschappelijke zorg, persoonlijk 
begeleider gehandicaptenzorg, en persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. 
Elke leerling heeft op school een SLB-er die persoonlijke begeleiding geeft. Per 
opleidingsniveau is er vanuit die school een BPV-docent   voor de zorginstellingen. 
Stichting Verzorging Sint Franciscus is verantwoordelijk voor de 
beroepspraktijkvorming. Er is regelmatig contact tussen de BPV-docenten en/of SLB-
ers van de scholen en de werkbegeleiders/praktijkopleider van Stichting Verzorging 
Sint Franciscus. 
 
BOL 
De BPV-coördinator van de opleiding draagt zorg voor de toewijzing van de BOL 
stagiaires. Zij inventariseert hoeveel BPV-plaatsen de zorgorganisaties beschikbaar 
hebben. Daarna wijst zij BPV-plaatsen aan studenten toe. Bij deze plaatsing wordt een 
aantal criteria gehanteerd met name: 

 de eisen die gesteld worden aan het brede karakter van de opleiding, 

 de bereikbaarheid van de zorgorganisatie voor deze studenten, 

 de  totale beschikbaarheid van BPV plaatsen voor deze groep studenten, 

 de voorkeur van de studenten, 

 de leerdoelen van de betrokken studenten. 
Indien voldoende BPV-plaatsen beschikbaar zijn, dan wordt de student tijdens de 
laatste BPV-periode van de opleiding geplaatst in de zorgorganisatie waar zijn/haar 
voorkeur naar uit gaat. De BPV-coördinator meldt tijdig aan de zorgorganisatie welke 
student(en) aangeboden wordt in een betreffende BPV-periode. 
 
BBL 
De aspirant BBL’er  draagt zelf zorg voor een BBL-plaats in een zorgorganisatie. 
De leerling solliciteert op een vacature voor een opleidingsplek zorghulp, helpende, 
verzorgende IG, of verpleegkundige (momenteel wordt er bij Sint Franciscus binnen de 
BBL opgeleid voor verzorgende IG en verpleegkundige niveau 4. Binnen de Stichting 
Verzorging Sint Franciscus is een procedure voor werving/ selectie en aanname BBL- 
leerlingen.  
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3.3 De inzetbaarheid van BBL-leerlingen 
Afhankelijk van het niveau en het jaar van de opleiding waar de leerlingen in zitten, 
mag men een bepaalde inzetbaarheid/rendement van de leerlingen op de afdeling 
verwachten. Daarnaast hebben de leerlingen rechten op bijvoorbeeld het gebied van 
begeleiding en inwerken. De inwerkperiode hangt af van de beginsituatie van de BBL-
leerling en wordt in overleg tussen student, werkgebeleider en teamleider besproken. 
Het belang van een goede inwerkperiode moet voor iedereen duidelijk zijn. 
 
BBL-Leerlingen.  
BBL-leerlingen zijn medewerkers die een leerarbeidsovereenkomst hebben met 
Stichting Verzorging Sint Franciscus. 
BB- leerlingen gaan gemiddeld één dag per week naar school en werken tot 20 tot 24 
uur per week op de afdeling, om  hun beroepspraktijkvorming te realiseren.  
 
3.4 Afspraken en Richtlijnen Beroeps Begeleidende Leerweg 
Leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) hebben een leer-
arbeidsovereenkomst met de zorginstelling voor 27 uur per week. (24 uur werken en 3 
uur les). Leerlingen hebben alle rechten en plichten die horen bij een leer-
arbeidsovereenkomst. Leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg werken op de 
afdeling volgens het dienstrooster. Daarnaast gaan de leerlingen gemiddeld één dag in 
de week naar school. Leerlingen hebben op de werkvloer een werkbegeleider en 
collega’s die de werkbegeleider ondersteuning bieden. De leerlingen en 
werkbegeleiders worden gecoacht door de praktijkopleider.   
 
De leerling heeft een onderwijsovereenkomst met een opleidingscentrum. 
 
De leerling is werknemer en heeft een leerarbeidsovereenkomst met alle rechten en 
plichten die daarbij horen. Salariëring volgens CAO VVT. 
  
Studiekosten worden voor 75% vergoed door Stichting Verzorging Sint Franciscus. 
Als leerlingen het onderwijs- en de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen, of het 
diploma niet behalen, volgt terugbetaling van deze tegemoetkoming in de studiekosten 
conform CAO VVT. 
 
De leerlingen hebben een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. 
Het is niet vanzelfsprekend dat een leerling na afloop van de opleiding instroomt in een 
betaalde, vaste functie. Dit is afhankelijk van vacatures op dat moment, waarop de 
leerling kan solliciteren. 
Als leerlingen de onderwijsovereenkomst beëindigen, beëindigt de instelling de 
arbeidsovereenkomst. 
 
Leerlingen hebben regelmatig een begeleidingsgesprek met zijn of/haar 
werkbegeleider en/of praktijkopleider, om de voortgang te bespreken en te werken aan 
zijn studieleerdoelen of opdrachten. 
 
De praktijkopleider, werkbegeleiders en teamleiders van de afdelingen zijn 
verantwoordelijk voor het scheppen van de nodige voorwaarden zodat de 
leerlingen/studenten al hun praktijkopdrachten naar behoren af kunnen ronden.  
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Leerlingen/studenten werken tenminste gemiddeld maandelijks twee keer op dezelfde 
tijd als hun vaste werkbegeleider. Dit om een objectief beeld te kunnen krijgen van het 
functioneren van de leerlingen/studenten en het kunnen formuleren van beoordelingen 
en examentoetsen. 
 
Na overleg tussen de leerlingen/studenten, de afdeling en de praktijkopleider kan 
besloten worden dat de leerlingen/studenten ingeroosterd worden voor avonddiensten. 
(afhankelijk van het niveau en het leerjaar). Het tijdstip van aanvang kan per 
leerlingen/student verschillen. 
Bepalende factoren voor inroostering in deze zijn: 

  behaalde leerdoelen/ werkprocessen / beroepsprestaties 

   verantwoorde begeleidingsmogelijkheid 

  mate van zelfstandig kunnen functioneren 

 
3.5  De inzetbaarheid van BOL-studenten. 
Studenten van de BOL zijn boventallig. De verhouding tussen incidenteel, intentioneel 
en productief leren is anders dan bij de BBL leerling. Alle BOL-studenten staan de 
gehele stageperiode boven de formatieplaatsen. De BOL-studenten ontvangen geen 
salaris, maar een vergoeding conform de CAO VVT wordt vastgesteld. De 
bescherming die de CAO van de zorgorganisatie en de arbeidstijdenwet biedt aan de 
BBL-leerlingen  m.b.t. werktijden, rusttijden e.d. gelden ook voor de BOL-studenten. 
Avonddiensten, nachtdiensten, weekenddiensten hebben alleen zin indien ook tijdens 
deze diensten een leerrijke situatie aangeboden kan worden. 
 
De verdeling van de studie belastingsuren tijdens de BPV. 
Een BPV-periode bestaat uit een aantal weken. Dit is afhankelijk van de soort 
opleiding. De studenten hebben een door de school vastgestelde studiebelasting.  
Tijdens de stage-uren kunnen de studenten in overleg werken aan het opdrachten.  
 
Vakantiedagen en andere vrije dagen. 
Studenten hebben recht op het aantal vakantiedagen dat in een bepaalde BPV- 
periode in de jaarplanning is opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze 
vakantiedagen op een ander tijdstip opgenomen moeten worden. Hiervoor vindt dan 
overleg plaats tussen de studenten en de praktijkopleider. 
 
Bereikbaarheid van de zorgorganisatie 
Van studenten wordt verwacht dat zij creatief zoeken naar mogelijkheden om de 
zorgorganisatie ook bij het werken van de onregelmatige diensten te kunnen bereiken.  
 
BPV in de weekenden 
Een student moet bereid zijn om in de weekenden te worden ingezet. 
  
Melding van verzuim door leerlingen/ studenten 
Studenten zijn verplicht om verzuim tijdens de BPV te melden, bij Zorgcentrum Sint 
Franciscus en op school. De student zorgt dat hij voor aanvang van zijn dienst zijn 
collega’s heeft geïnformeerd dat hij ziek is. Vervolgens belt hij rond 09.00 uur met een 
leidinggevende. Beter melden gebeurt bij Sint Franciscus en op school. 
De zorgorganisatie licht de studenten voor aanvang van de BPV in over de 
handelwijze bij verzuim. Studenten handelen in voorkomende gevallen hiernaar.  
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Bij veel of ongeoorloofd verzuim vindt er een gesprek plaats met de student, de 
praktijkopleider en/of teamleider. 
 
Verzekering 
Het bevoegd gezag van de school heeft een aantal verzekeringen afgesloten die o.a. 
voor studenten van belang zijn. 
Voor meer bijzonderheden kan contact met school worden opgenomen. 
 
Beroepsgeheim 
De leerlingen/studenten doen mondeling  de belofte van geheimhouding voor de 
aanvang van de eerste BPV. Deze belofte zal tijdens de gehele opleiding gelden. 

 
Kleding 
Studenten behoren zich t.a.v. van kleding, gewoonten, waarden en normen aan de 
BPV instelling aan te passen. Leerlingen krijgen indien gewenst uniformen in bruikleen 
verstrekt. 
 
Hepatitis B vaccinatie 
De 1e jaars BOL-studenten krijgen het aanbod om het vaccinatieprogramma hepatitis 
B van de GGD te volgen vanuit school. Voor de BBL-leerlingen bepaalt de 
zorgorganisatie of zij werkzaam zijn in een risicovolle omgeving voor hepatitis B. 
Indien dit zo blijkt te zijn, dan draagt de zorgorganisatie zorg voor de organisatie en de 
kosten van de vaccinatie.  
 
3.6 Leervoorwaarden op de werkvloer. 

 Gekwalificeerde werkbegeleiders die voldoende deskundigheid bezitten op 
vaktechnisch-, opleidings en begeleidingsgebied. 

 Binnen de organisatie is een open en veilig klimaat. Daardoor worden de 
leerlingen/stagiaires op een juiste wijze gestimuleerd in communicatie en 
samenwerking.  

 Adequate dienstrooster planning waarin rekening gehouden wordt met de intensieve 
begeleiding van leerlingen/studenten (samenwerken). 

 Inwerkperiode afgestemd op de beginsituatie van de leerling. 

 De werkbegeleiders hebben minimaal twee wekelijks een begeleidingsgesprek met 
leerling/studenten, er wordt onder andere gekeken naar de voortgang in het 
praktijkleren. Zes wekelijks is er een gesprek met de praktijkopleider. 

 Elke leerling of student heeft zijn/haar eigen werkbegeleider op de werkvloer. 

 De werkbegeleider zorgt voor opvang, begeleiding van de leerling/student, en leert 
de leerling/ student vaardigheden aan. 

 Aan de beroepshouding van leerlingen/ studenten wordt veel aandacht besteed.  
                                                                 
3.7 Praktijkopleider 
Voor een succesvol verloop van de BPV is het belangrijk dat de Stichting Verzorging 
Sint Franciscus een aantal zaken regelt. Een werkplek is niet vanzelf een leerplek.  Als 
de organisatie BPV-plaatsen aanbiedt is men verantwoordelijk om een leerplek “in te 
richten”. 
Sint Franciscus huurt voor 4 uur per week een praktijkopleider in. De praktijkopleider 
heeft kan de teamleiders behulpzaam zijn bij de werving en selectie van BBL-
leerlingen, en plaatsing van studenten op de afdeling. In overleg worden medewerkers 
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aangesteld als werkbegeleider. Voor randvoorwaarden wordt gezorgd. De vaste 
werkbegeleider werkt als dit mogelijk is, samen met de leerling/student op de 
werkvloer. Anders neemt een collega die rol waar. De praktijkopleider heeft overleg 
met de werkbegeleider en is aanwezig bij tussen- en eindbeoordeling van BOL- 
stagiaire en BBL-leerlingen. De praktijkopleider heeft drie á vier keer per jaar een 
overleg met de werkbegeleiders. Doel van dit overleg is het coachen van de 
werkbegeleiders, en het optimaal houden van de kwaliteit van het begeleidingstraject. 
 
3.8  Introductie leerlingen en studenten. 
Stichting Verzorging Sint Franciscus verzorgt de introductie voor BBL-leerlingen en 
BOL-stagiaires. 
Na de introductie volgt voor de BBL-leerlingen een op maat gemaakte inwerkperiode. 
Leerling(en)/student(en) krijgt/krijgen bij aanvang van de BPV een kennismakingsmap.  
 
3.9  Begeleidingsgesprekken 
De leerlingen/studenten   hebben twee wekelijks een gesprek met hun werkbegeleider, 
waarvan door de leerling/student een verslag wordt gemaakt. Elke zes weken is de 
praktijkopleider bij dit gesprek en zorgt voor verslaglegging. Inhoud van dit overleg: 
voortgang van de leerlingen/studenten bespreken a.d.h.v. persoonlijke leerdoelen 
werkprocessen, beroepsprestaties, verwachtingen, en de aanpak van het leerproces 
door de leerling. Begeleidingsgesprekken vinden plaats via de handleiding 
gesprekkencyclus. 
 
3.10  Beoordeling van de beroepspraktijkvorming 
Binnen de beoordeling van de BPV is er sprake van twee vormen van beoordeling: 

1. Product beoordeling 
2. Proces beoordeling 

Beiden zijn te vinden in het consortiummateriaal. 
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BEGRIPPENLIJST 
 
AWBZ       Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  
 
BBL   Beroeps Begeleidende Leerweg. 
 
BOL   Beroep Opleidende Leerweg.  
 
BPV Beroepspraktijkvorming 

onderwijs dat plaats vindt in de praktijk van het beroep  dus in  een 
zorgorganisatie (art. 7.2.8. en 7.4.6. WEB). 

 
BPV–adres Zorgorganisaties welke zijn opgenomen in een register van  het 

betreffende Landelijke Orgaan erkende adressen. 
 
BPV–coördinator De docent die voor een bepaalde opleiding / bepaalde opleidingen 

belast is met het  coördineren van de BPV. 
 
BPV–plan Vermeldt voor een bepaald opleidingstraject de regels, procedures 

en de organisatie. Zo mogelijk ook de inhoud van de 
Beroepspraktijkvorming. Dit alles binnen de kaders zoals staan 
aangegeven in de Onderwijs- en Examenregeling ( OER). 

 
BPV–toetsen Toetsen gekoppeld aan kerntaken en werkprocessen die in het 

kader van het examen binnen het BPV adres worden afgetoetst. 
 
Certificeerbare   
eenheid  Een onderdeel binnen een opleiding waarvoor een door de 

overheid en bedrijfsleven erkend document kan worden afgegeven 
waarmee wordt aangetoond dat het betreffende onderdeel met 
goed gevolg is doorlopen.  

 
Diploma Een ( door overheid en bedrijfsleven) erkend document waarmee 

is aangetoond  en vastgesteld dat een met een kwalificatie 
corresponderende opleiding met goed gevolg is doorlopen (art. 
7.4.6. WEB ) 

 
Eindtermen  Zijn omschreven kwaliteiten op het gebied van  kennis, inzicht, 

vaardigheden en in voorkomende gevallen beroepshoudingen, 
waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. 
Eindtermen hebben betrekking op het maatschappelijk en 
beroepsmatig functioneren en hebben in voorkomende gevallen 
betekenis voor de doorstroming naar vervolgonderwijs. 
Deze kerntaken en werkprocessen geven niet aan op welke wijze 
de opleidingen tot het behalen van de taken en processen moeten 
leiden en evenmin hoe de student tot dat resultaat komt (art. 7.1.3 
WEB). 
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Kwalificatie Het geheel aan kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen dat 
voor de uitoefening van een beroep wordt vereist om op een 
bepaald niveau werkzaam te zijn en omvat daarom het geheel van 
kerntaken en werkprocessen van een opleiding op het beroeps 
bekwame niveau. 

 
LOGBOEK  Persoonlijk registratie boek van de leerling/studenten, waarin de 

voortgang van de opleiding wordt vastgelegd. Het geeft de 
begeleiding een duidelijk overzicht met welke deelkwalificatie de 
leerling/student bezig is.  

 
Onderwijs-   
Examenregeling  
(OER) Document waarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding, 

waaronder inhoud en inrichting, de studieduur voor een groep of 
groepen van studenten en de toetsing en examinering, worden 
vastgelegd door het bevoegd gezag van de instelling. 
Ook wordt in de OER vastgelegd welke opleidingstrajecten 
voldoen aan de eisen van de Wet Studie Financiering (WSF) of de 
eisen van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten (WTS) voor 
studerenden tot 18 jaar. 

 
Onderwijs-   
Overeenkomst  
(OOK) Een overeenkomst tussen student en bevoegd gezag, die ten 

grondslag ligt aan de inschrijving. De overeenkomst regelt de 
rechten en verplichtingen tussen instelling en student. In de 
overeenkomst worden per student zaken als inhoud van het 
onderwijs, de examens en de studiebegeleiding overeengekomen. 

 
Opleidingswijzer Een verkorte en studentvriendelijke uitgave van het onderwijs en 

examenprogramma zoals dat in de OER staat vermeld. 
 
 
Praktijkopleider Gekwalificeerd persoon binnen het BPV adres die verantwoorde-

lijk is voor de organisatie van de BPV en daarbij aanspreekpunt is 
waar het gaat om de kwaliteit van de begeleiding. 

 
Praktijk-   
Overeenkomst  
(POK) Een overeenkomst die de rechten en verplichtingen regelt van 

partijen en omvat met inachtneming van het hierover bij of 
krachtens deze wet bepaalde, ten minste bepalingen over: 
* de duur van de overeenkomst en de omvang van de BPV-
periode 
* dat deel van de eindtermen die de student tijdens de BPV dient 
te realiseren en de beoordeling daarvan  
* de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst 
voortijdig kan worden ontbonden (art 7.2.8. WEB) 
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ROC   Regionaal Opleidingen Centrum 
 
SBB  Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
  Verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van 

leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo 
en het verzorgen van arbeidsmarkt- bpv- en 
doelmatigheidsinformatie. 

 
STUDENT  Iemand die beschikt over een rechtsgeldig Onderwijs-  

overeenkomst voor een bepaalde opleiding van het ROC  Midden-
Brabant. 

 
STUDIEBELASTING 
UREN (SBU)  Het gedeelte van een klokuur verstaan, waarin de student 
   belast is met enigerlei studieactiviteit. 
 
WERK- 
BEGELEIDER     Gekwalificeerd persoon binnen het BPV adres die optreedt als 
              persoonlijk begeleider van de student.  
 
 
WEB    Wet Educatie Beroepsonderwijs. 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


