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FUNCTIEPROFIEL PRAKTIJKBEGELEIDER 
 
Organisatie: Zorgcentrum Sint Franciscus 
Dienst: Verpleging en Verzorging 
Afdeling: Verpleeghuis, Verzorgingshuis, Extramurale zorg 
Functie: Praktijkbegeleider (op detacheringsbasis) 
 
Kern van de functie 
Het functioneren als afstemmende en verbindende schakel tussen opleidings-
instellingen (het theoretisch onderwijs) enerzijds en het zorgcentrum (het praktisch 
onderwijs aan leerlingen, stagiaires en instructie aan werkbegeleider) anderzijds. 
 
Plaats in de organisatie 
De praktijkbegeleider ontvangt leiding van de directeur, en werkt nauw samen met de 
teamleiders en wijkverpleegkundige. 
 
Domein 
De praktijkbegeleider heeft te maken met zowel intra- als extramuraal werkende 
leerlingen, stagiaires en werkbegeleiders. 
 
Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen 

 Informeren, adviseren, instrueren, ondersteuning en begeleiding geven aan 
leerlingen en stagiaires op systematische en methodische wijze. (zoals 
introductiebijeenkomst organiseren) 

 Opstellen van een praktijkwerkplan in overleg met de leerling/stagiaire en in 
afstemming met de afdeling, rekening houdend met individuele aspecten van 
de leerling en met het praktijkleerplan van de betreffende opleiding. 

 Deelnemen aan het periodiek houden van evaluatie-, voortgangs- en 
beoordelingsgesprekken (zeker elke 6 weken), waarbij verslaglegging geborgd 
is en verzameld wordt in het dossier van de leerling/stagiaire. 

 In samenspraak met de teamleiders/wijkverpleegkundige coördineren van 
stageplaatsen en onderhouden van contacten met de opleidingsinstituten. 

 Adviseren, instrueren en begeleiden van werkbegeleiders over het begeleiden 
van leerlingen/stagiaires. 

 Signaleren van verschillen tussen theorie en praktijk en deze bespreekbaar 
maken op de juiste plek. (oa leerklimaat) 

 Leveren van een bijdrage aan bij- of nascholing op verzoek van teamleiders/ 
wijkverpleegkundige. 

 Een bijdrage leveren aan het evalueren of opstellen van relevante 
documenten inzake opleiding. 

 Initiatief nemen tav nieuwe ontwikkelingen en inzichten aangaande opleiden of 
aan opleiden verwante onderwerpen. 

 
Kennis, autonomie en ervaring 
De praktijkbegeleider is voor een klein aantal uren in dienst of gedetacheerd (zie 
contract) bij Sint Franciscus. 
Hij/zij werkt nauw samen en in overleg met de teamleiders/wijkverpleegkundige. 
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Ervaring is nodig om inhoudelijk volledig zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor het 
voldoen aan het doel/kern van de functie. 
 
Competenties bezitten die bijdragen aan 

 Coachend begeleiden 

 Effectief communiceren 

 Resultaatgericht en systematisch werken 

 Professioneel en integer werken 
 
Enige eisen worden gesteld aan 

 Kennis 

 Zelfstandigheid 

 Sociale vaardigheden 

 Uitdrukkingsvaardigheden 

 Inschatten/nemen van risico’s en verantwoordelijkhedent 

 Oplettendheid 

 Coachende vaardigheden 
 
 
 


