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Inleiding 
Deze studiegids heeft betrekking op de volgende opleiding:  

 

Praktijkopleider in de gezondheidszorg 

 

De opleiding wordt verzorgd door het studentenbureau UMCG onderdeel van de School of Nursing & 

Health van het Wenckebach Instituut UMCG. 

 

Informatie 

In 2007 is de opleiding Praktijkopleider in de gezondheidszorg gestart om aan de vraag van de 

afdelingen, een opleiding aan te bieden voor die mensen die zorg dragen voor onderwijs op een 

verpleegafdeling, te voldoen. Door de jaren heen is de opleiding extramuraal geworden en heeft zich 

ontwikkeld tot een opleiding met een duur van 11 maand. 

Deze studiegids bevat informatie over de opleiding en vormt in combinatie met de het moduleboek 

en de module voor de afrondende opdracht, het curriculum van de opleiding.  

Dit curriculum is ontwikkeld aan de hand van de competenties en eindtermen die door Calibris 

(Calibris, 2009) zijn opgesteld voor de functie Praktijkopleider in de Gezondheidszorg.  

 

Het algemene doel van deze opleiding is: 

- Zich te vormen tot praktijkbegeleider in de gezondheidszorg conform de competenties zoals 

die door Calibris (2009) in het beroepscompetentieprofiel voor praktijkopleiders zijn gesteld; 

 

Kenmerkend voor deze opleiding is dat studenten werkzaam moeten zijn in de beroepspraktijk 

waarin zij* de functie van praktijkopleider bekleden of ambiëren.  

 

Team praktijkdocenten studentenbureau UMCG 

 

 

 

 

 

 

 

*In verband met de leesbaarheid wordt in onze documenten volstaan met ‘zij’, maar daar waar 

‘zij’staat wordt tevens ‘hij’ bedoeld. 
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1. Competenties en eindtermen  
In dit hoofdstuk wordt de functie van de praktijkopleider, volgens het profiel voor praktijkopleiders 
van Calibris, besproken. De functie wordt uiteengezet in een drietal taakgebieden. Deze 
taakgebieden hebben verschillende kerntaken. De kerntaken zijn het grotere geheel van de 
benodigde competenties van een praktijkopleider. Ook de competenties worden uitgebreid 
beschreven in dit hoofdstuk. 

De functie praktijkopleider 
De praktijkopleider werkt op uitvoerend en faciliterend niveau met verantwoordelijkheid voor het 

totale leerproces van de leerling en stagiair binnen haar werkgebied (afdeling, locatie, 

deskundigheidsgebied). Daarnaast heeft ze een relevante beroepsopleiding afgerond voor de sector 

waarin de leerlingen worden opgeleid. Van de praktijkopleider wordt verwacht dat zij in staat is 

werkbegeleiders te begeleiden bij het uitvoeren van hun taken. Tevens moet zij in staat zijn een 

leerplan van de (zelfsturende) leerling op te stellen en uit te (laten) voeren, evenals een plan voor 

alle betrokkenen bij het leerproces. Daarnaast heeft de praktijkopleider de verantwoordelijkheid 

over de begeleiding in de setting waarin zij werkzaam is. Tot slot zal zij het beoordelingsproces vanuit 

de praktijk bewaken (competentieprofiel Calibris, 2009). 

De competenties die vanuit de praktijkopleider worden gevraagd zijn geen competenties die 

automatisch in een beroepskwalificatie zijn ingebed. Het gaat hier namelijk om specifieke 

organisatorische, didactische en begeleidende competenties.  

In kleinere organisaties of bij een gering aantal leerarbeidsplaatsen en andere opleidingsactiviteiten 

combineert de praktijkopleider haar functie vaak met een functie in het primaire proces of met die 

van werkbegeleider. Het aantal praktijkopleiders is afhankelijk van de omvang van een organisatie 

(Calibris, 2009). 

In 2009 heeft Calibris, het kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, 

Welzijn, Sport en Dienstverlening, een beroepscompetentieprofiel Praktijkopleider uitgegeven. In dit 

hieronder beschreven document worden naast het competentieprofiel ook de taakgebieden en 

kerntaken beschreven (Calibris, 2009). 

Taakgebieden 
De praktijkopleider werkt op drie taakgebieden, te weten: 

- de praktijkbegeleiding/ het leren in de praktijk 

- de organisatie 

- de professionalisering van het beroep 

Op deze drie taakgebieden voert de praktijkopleider diverse kerntaken uit en krijgt zij te maken met 

kernopgaven. De kerntaken en kernopgaven hebben een directe relatie met de competenties die 

nodig zijn om het werk deskundig te kunnen uitvoeren. 

Kerntaken 
De praktijkopleider is gericht op het faciliteren en uitvoeren van het leren in de praktijk binnen de 

organisatie waar zij werkzaam is en  integreert hierbij diverse kerntaken, te weten: 

 

Kerntaken binnen het taakgebied leren in de praktijk: 

- coördineren en bewaken van het leertraject van de leerling 

- ondersteunen van de werkbegeleiders bij hun opleidingstaken 
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Kerntaken binnen het taakgebied organisatie: 

- organiseren van de BPV 

- werken aan kwaliteit en deskundigheid 

 

Kerntaken binnen het taakgebied professionalisering van het beroep: 

- werken aan kwaliteit en deskundigheid 

Beroepscompetenties 
Hieronder volgen de 11 beroepscompetenties uit het beroepscompetentieprofiel Praktijkopleider 

(Calibris, 2009). 

 

Contactueel en communicatief 

De praktijkopleider is in staat om contact te leggen, te hebben en te onderhouden met leerlingen, 

werkbegeleiders, onderwijsinstelling(en) en andere betrokkenen bij het opleiden in de praktijk zodat 

zij weten wie de beroepskracht is, wat zij van haar kunnen verwachten en waarvoor zij een beroep 

op haar kunnen doen. 

 

Vraag- en oplossingsgericht 

De praktijkopleider is in staat om op adequate wijze, in dialoog met  betrokkenen ieders wensen en 

verwachtingen te inventariseren en bijbehorende leermogelijkheden te creëren.  passend bij de 

professionele grenzen van de praktijkopleider. 

 

Doel- en resultaatgericht 

De praktijkopleider is resultaat gericht, en betrekt daarbij alle betrokkenen. De leerling, de 

werkbegeleider, de onderwijsinstelling(en) en andere betrokkenen weten gedurende de BPV-periode 

van de leerling waar zij aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. De praktijkopleider 

coördineert met optimaal gebruik van de randvoorwaarden effectief het opleidingsproces in de 

praktijk. 

 

Ondernemend en innovatief 

De praktijkopleider is in staat om adequaat in te spelen op veranderingen die vanuit haar beroep en 

de organisatie op haar afkomen.  

 

Inzichtelijk en verantwoord 

De praktijkopleider is in staat om zich op een consistente en betrouwbare wijze te verantwoorden 

aan de verschillende betrokkenen waarmee zij in de uitvoering van haar werk te maken krijgt.  

 

Professioneel en kwaliteitsgericht 

De praktijkopleider is in staat om op adequate wijze een hoge kwaliteit van dienstverlening te 

realiseren door de eigen deskundigheid optimaal in te zetten, te bevorderen en te onderhouden.  
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Begeleiden 

De praktijkopleider is in staat om op adequate wijze haar competenties in te zetten op het gebied 

van begeleiding zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen op de werkplek en de 

werkbegeleider de gewenste ondersteuning krijgt om haar opleidingstaken optimaal uit te voeren. 

 

Beoordelen en examineren 

De praktijkopleider is in staat om op adequate wijze de leerlingen te beoordelen en te examineren.  

 

Samenwerken 

De praktijkopleider is in staat om op adequate wijze samen te werken met zowel in- als extern 

betrokkenen, zodat interne en externe contacten op gewenste wijze verlopen en gestelde doelen 

gerealiseerd worden. 

 

Onderhandelen en overtuigen 

De praktijkopleider is in staat om op adequate wijze te onderhandelen met betrokkenen zodat 

randvoorwaarden voor het leertraject optimaal zijn vervuld en de BPV goed verloopt. Ze geeft 

duidelijk en krachtig inhoud en sturing aan een gesprek, discussie en/of onderhandeling en streeft 

naar overeenstemming over en draagvlak voor de uitkomst. 

 

Didactisch handelen 

De praktijkopleider is in staat om op adequate wijze de leerling en werkbegeleider didactisch te 

ondersteunen 
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2. Visie op onderwijs 
Aan de hand van de visie op didactische principes heeft het Wenckebach een visie op leren 

opgesteld. Naar aanleiding van deze visie is voor deze opleiding het concept gekozen van 

competentie gericht onderwijs (Elsen, 2004). Vervolgens is er voor de samenhang van de onderdelen 

en om te voldoen aan de eindtermen gebruik gemaakt van de piramide van Miller (Miller, 1990). De 

lesopbouw is volgens het model van Kolb (Kolb, 1984) vorm gegeven. Met de lessen en lesopbouw is 

tevens rekening gehouden met het breincentraal leren en de ASOOO methode (Dirksen, 2014). Met 

behulp van deze modellen, concepten en principes is de onderwijskundige verantwoording van de 

opleiding gewaarborgd. In dit hoofdstuk volgt een korte toelichting van de gekozen onderdelen. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met informatie over het portfolio. 

Visie op leren 
Met een actieve, doelgerichte en zelfstandige leerhouding ontplooien en ontwikkelen professionals 

zich het beste. Leren is een proces van luisteren, oefenen, debatteren, discussiëren en reflecteren 

(visie SoNH, 2014). 

Professionals zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en koppelen hun leerdoelen aan de 

dagelijkse praktijk. Omdat de praktijk zich voortdurend ontwikkelt, is leren een dynamisch proces 

waarmee professionals nooit klaar zijn. Professionals hebben bij hun leerproces feedback nodig en 

de gelegenheid om te reflecteren op het eigen handelen. Daarmee krijgen zij grip op de 

leerbehoeften (visie SoNH, 2014).  

Didactisch concept: competentiegericht onderwijs 
Het Wenckebach Instituut heeft als didactisch principe het Sociaal Constructivisme. Hierin staat 

centraal dat leeractiviteiten gericht zijn op situatief leren, vereisen voorkennis vereisen, en dat er 

aandacht is voor besef van eigen bekwaamheden en wordt er gebruik gemaakt van activerende 

didactiek. De docent is veelal begeleider.   

Het didactische concept van het curriculum van de Praktijkopleiders in de gezondheidszorg is 

competentiegericht onderwijs. Dit sluit aan op het didactisch principe van het sociaal constructivisme 

door in te zetten op het situatieve leren, gebruik maken van de voorkennis en werken met 

activerende didactiek.  

Beroepscompetenties zijn een combinatie van kennis, inzicht, vaardigheden, motivatie, houding en 

persoonskenmerken die nodig zijn om effectief te handelen in een beroepssituatie (Oldenburger, 

2012). Binnen deze omschrijving van beroepscompetenties vallen ook competenties om als 

professional in een organisatie te kunnen samenwerken met anderen.  

De competenties in het curriculum zijn gebaseerd op de activiteiten die de praktijkopleider in haar 

eigen praktijksituatie verricht.  

De competenties worden getoetst. Dit gebeurt door het beoordelen van een micropresentatie, 

filmopdracht over communicatieve vaardigheden, reflecties op de praktijkervaring van de 

behandelde onderwerpen (het portfolio), de eindopdracht en tenslotte de eindpresentatie. 

Het portfolio wordt ingezet als ondersteunend en beoordelend instrument bij competentiegericht 

leren. Daarbij zijn in de literatuur een aantal uitgangspunten beschreven (Elsen, 2004): 

- de lerende is eigenaar van het portfolio 

- het portfolio is toegankelijk voor de docent 

- functie van het portfolio als beoordelingsinstrument sluit aan bij de onderwijsvisie van 

competentiegericht leren 
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- werken in het portfolio moet voor alle studenten op een eenvoudige manier te 

bewerkstelligen zijn 

In de opleiding betekend dit dat de student de reflecties op de gemaakte ervaringen verzameld in 

een document (het portfolio) de docent beoordeeld op het gebruik van een reflectiemethode en 

aanwezigheid van de vereiste onderdelen. 

Didactische modellen: Miller, Kolb en de breinprincipes 
Het didactisch model voor de gehele module van de bijeenkomsten, is de Piramide 

competentieniveaus (Miller, 1990).  

 
figuur 1, Piramide competentieniveaus (Miller, 1990) 

Het doel van de piramide is het onderscheiden van niveaus in de beroepsbekwaamheid. 

Onderliggende niveaus vormen steeds het fundament voor de bovenliggende laag. 

Het onderliggende niveau knows wordt gevormd door de kennis die nodig is voor de functie van 

praktijkopleider. Dit komt in de opleiding terug in de te bestuderen literatuur en de lessen van de 

(gast)docenten. 

Op het volgende niveau Knows how gaat het erom of de student weet hoe hij de kennis moet 

gebruiken bij het uitvoeren van taken. Dit niveau komt terug in de discussievormen en werkvormen 

(of rollenspelen en groepsopdrachten tijdens de lessen). 

Op het derde niveau Shows how moet de student laten zien dat hij kan handelen in een 

gesimuleerde situatie. Het gaat om kennis en handelen. Dit is in de opleiding terug te vinden in de 

rollenspelen, de video opdracht en de micropresentaties. 

Het bovenste niveau in de piramide Does, betreft het zelfstandig handelen in de complexe praktijk 

van alledag. Daarbij wordt een beroep gedaan op een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, 

houdingen en persoonlijke eigenschappen. Het leren en beoordelen op ‘Does’ niveau vindt dan ook 

grotendeels in de beroepspraktijk plaats. In de opleiding zijn dit de reflectieverslagen die gemaakt 

worden naar aanleiding van de beroepservaring, de afrondende opdracht en de presentatie van de 

afdrondende opdracht. 
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Voor de opbouw van de lessen wordt het didactische model van Kolb (Kolb, 1984) gebruikt.  

 
figuur 2, Didactisch model Kolb (1984) 

Dit didactisch model onderscheid binnen een leerproces vier verschillende leerfasen. De leerfasen 

komen overeen met verschillende leerstijlen. 

- Concreet ervaren (doener) 

- Waarnemen en overdenken (dromer) 

- Abstracte begripsvormen (denker) 

- Actief experimenteren (beslisser) 

Deze vier fasen volgen elkaar in een leerproces logisch op. Als eerst wordt een concrete ervaring 

overdacht (reflectie) en vervolgens veralgemeniseerd (begripsvorming). Daarna wordt een strategie 

bedacht voor vergelijkbare situaties (experimenteren). 

De manier waarop mensen een dergelijk proces insteken is gekoppeld aan iemands voorkeursstijl 

oftewel leerstijl. Voor een optimaal leerrendement doorlopen studenten alle fases (Kolb, 1984). 

Concreet houdt dit in dat het didactisch model in de opleiding als volgt is opgezet: 

- Er worden daar waar mogelijk actuele vakboeken en –literatuur gebruikt; 

- werkvormen worden afgewisseld volgens de leercyclus van Kolb; 

- casuïstiek worden regelmatig vernieuwd a.d.h.v. nieuwe inzichten; 

- in kleine groepen worden praktijkervaringen gedeeld en verwerkt; 

- de student wordt gestimuleerd om zelf bewuste keuzes te maken in het gebruik van 

theorie, best practices, middelen en persoonlijke stijl. 

In de opzet van de lessen en het lesprogramma is ook rekening gehouden met de breinprincipes  en 
de ASOOO-benadering. Er wordt steeds meer bekend over de werking van de hersenen in 
combinatie met het (aan)leren van nieuwe dingen. Deze kennis wordt toegepast in de 
methodiek van  ‘Brein Centraal Leren’ (www.bclinstituut.nl). Deze methodiek geeft door 
middel van zes breinprincipes en de ASOOO-benadering vorm aan de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten op gebied van de werking van de hersenen bij het leren. 
 

Deze benadering geeft handvaten om de motivatie om te leren te vergroten. De drie 

elementen: Autonomie, Status en een groei-mindset (Overtuiging Over Ontwikkelbaarheid) 

staan hierbij centraal (G.Dirksen, 2015). 

http://www.bclinstituut.nl/
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Figuur 3, de zes breinprincipes en de ASOOO benadering  (www.bclinstituut.nl) 

  

http://www.bclinstituut.nl/
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3. Het onderwijsprogramma 
De opleiding van één module bestaat uit 13 lesdagen. Van de student wordt verondersteld dat hij in 

staat is de behandelde en behaalde competenties in een bijeenkomst kan toepassen in de andere 

bijeenkomsten van de opleiding als de transfer naar de eigen werksetting te maken. Een overzicht 

van de verschillende lesdagen en lesactiviteiten is te vinden in het moduleboek. 

 

Duur van de opleiding 

De opleidingsduur is 11 maand. De lessen vinden gemiddeld eens in de drie week plaats. De 

opleiding bestaat uit 13 lesdagen. Een gehele lesdag bestaat uit  gemiddeld 6,5 lesuren. Voor een 

enkele lesdag gelden andere lesuren (zie planning). 
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4. Organisatie en uitvoering van de opleiding 
Het Wenckebach Instituut is in 2005 opgericht en wordt gevormd door de Postgraduate School of 

Medicine (PGSoM), de School of Nursing & Health (SoNH), het Expertisecentrum Communicatie, 

Leiderschap, Assessment en Samenwerking (CLAS) en de Faciliteit Onderwijs en Opleiding (FOO). 

De primaire taak van de SoNH is ondersteuning bieden van kennisinhoudelijke en onderwijskundige 

expertise, het leveren van facilitaire diensten en het verzorgen van opleidingsactiviteiten in Noord-

Oost Nederland. Overigens kunnen ook andere klanten en studenten gebruik maken van de diensten 

en activiteiten van de SoNH.  

Als tweede taak beschikt de SoHN over deskundige en bekwame docenten evenals de faciliteiten om 

een breed aanbod van opleiding- en ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren. De derde belangrijke 

taak betreft de innovatie van opleidingen en overige leer- en ontwikkeltrajecten. Het uiteindelijke 

doel van deze activiteiten is het optimaliseren van de patiëntenzorg en de overige (kern) taken van 

verpleegkundigen en andere zorgprofessionals (visiedocument WI, 2014) 

De opleiding Praktijkopleider in de Gezondheidszorg word verzorgd door het Studentenbureau (SbU). 

Dit is een onderdeel van de SoNH, welke ondersteuning en uitvoering biedt aan veel activiteiten op 

het gebied van opleiden. Deze activiteiten vinden plaats in verschillende fasen en betreffende 

diverse aspecten van de huidige en toekomstige beroepsbeoefenaar. Het SbU is de voordeur van het 

UMCG, gericht op het praktijk leren voor studenten . 

Uitvoering van de opleiding 
Bij de organisatie en uitvoering van het onderwijs zijn diverse personen betrokken: 

 

Opleidingscoördinator studentenbureau: 

De opleidingscoördinator is eindverantwoordelijk voor de opleiding. Daarnaast is de 

opleidingscoördinator leidinggevende van de coördinator en docent (praktijkdocent). 

 

De coördinator/docent: 

De coördinator is een praktijkdocent van het studenten bureau en is als coördinator 

verantwoordelijk voor de planning, organisatie, voortgang en inhoud van de genoemde opleiding als 

geheel. Daarnaast is de coördinator verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het curriculum.        

De coördinator heeft in deze opleiding nog een tweede rol en dat is de rol van docent. Dit betekent 

dat er een aantal onderdelen van het onderwijs door de docent worden verzorgd en dat zij contacten 

onderhoudt, voor bespreekt en evalueert met de gastdocenten. Ze is voor de studenten een vast 

aanspreekpunt gedurende de opleiding. 

 

Gastdocenten: 

Gastdocenten worden regelmatig ingezet tijdens het onderwijsprogramma. Deze gastdocenten zijn 

inhoudsdeskundige op het specifieke onderdeel in het onderwijsprogramma.  

 

Begeleiders praktijk: 

Er wordt van de student verwacht dat ze op de afdeling een vaste begeleider zoekt die feedback kan 

geven over de te reflecteren onderwerpen. Ook heeft de begeleider een rol in de eindopdracht, het 

onderwerp moet worden goedgekeurd op relevantie voor de werkplek en er moet goedkeuring 

komen voor de verspreiding van het eindproduct. De begeleider kan een leidinggevende of collega 

zijn.  



Praktijkopleider in de gezondheidszorg Studiegids 2018/2019 Wenckebach Instituut SoNH 

 

14 

 

 

Medewerker Cursusadministratie Wenckebach Instituut: 

De medewerker van de cursusadminstratie ondersteunt de coördinator/docent in alle voorkomende 

organisatorische en administratieve werkzaamheden.  

Contact Wenckebach Instituut 
Cursusadminstratie: 

Carla Koenes, (e) c.koenes@umcg.nl (t) 050-36 19208 

Bij mutaties van persoonlijke gegevens wordt verzocht deze door te geven via bovenstaand e-mail adres. 

 

Postadres: 

UMCG,  Wenckebach instituut 

Huispostcode FC13 

Zusterhuis Ingang 27, kamer 3.07 

Postbus 30.001 

9700 RB Groningen. 

 

Coördinator/docent:  

Jojanneke van Schie, (e) j.van.schie@umcg.nl, (t) 050-3610463 

 

Docent: 

Drs. Annita van Wijlen, (e) a.t.van.wijlen@umcg.nl, (t) 050-3612414 

 

Opleidingscoördinator: 

Drs. Richard van Dijk, (e) r.van.dijk01@umcg.nl ,(t) 050-36186187 

 

Manager School of Nursing and Health 

Mw. Drs. Triny van der Ploeg-Juk, Wenckebach Instituut, (e) t.d.a.van.der.ploeg@umcg.nl, (t) 050-

3611461  

Het onderwijs 
Het lesrooster geeft inzicht in de lesdagen en lesactiviteiten (activiteiten behorende bij 1 van de 

lesdagen). Het lesrooster/ planning  is te vinden op de digitale leerwegomgeving van de opleiding, 

genaamd Nestor (zie hst 5.1) De uitwerking van de lessen staan beschreven in het moduleboek.  

 

Lestijden 

lesdag:   9:00-12:00 & 13:00-16:30 
halve lesdag:  9:00-13:00 
 
Locatie 

Het grootste gedeelte van het onderwijs wordt verzorgd in het Onderwijscentrum van het UMCG. De 

lokalen van het Onderwijscentrum bevinden zich in het UMCG op de tweede etage, bereikbaar 

vanuit de Winkelstraat. De lesdagen die niet plaatsvinden in het onderwijscentrum vinden plaats op 

een overige locatie welke vermeld staat op de planning (zie Nestor) 

 

mailto:c.koenes@umcg.nl
mailto:j.van.schie@umcg.nl
mailto:a.t.van.wijlen@umcg.nl
mailto:r.van.dijk@umcg.nl
mailto:t.d.a.van.der.ploeg@umcg.nl
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Aanwezigheidsverplichting 

Van de studenten wordt een 90% aanwezigheid verwacht tijdens de lesdagen. Afwezigheid wordt 

geregistreerd. Als studenten verhinderd zijn geven zij dit telefonisch of per e-mail door aan de 

coördinator/docent van de opleiding: j.van.schie@umcg.nl . 

 

Bronnenstudie 

Bij elke lesdag hoort een overzicht van relevante bronnen, zoals literatuur. Deels is dit te vinden in de 

uitgereikte boeken. Aanvullende literatuur wordt uitgereikt of verstrekt via Nestor. Een deel van de 

aanbevolen bronnenstudie is expliciet aangeduid, bijvoorbeeld in pagina’s te lezen tekst. Op andere 

momenten wordt verwezen naar één of meerdere bronnen. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat 

studenten zelf keuzes (kunnen) maken welke bronnenstudie wenselijk is. Dit is bijvoorbeeld 

afhankelijk van de voorkennis, gewenste verdieping of specifieke opleiding. Leidend hierbij zijn de 

doelstellingen in de betreffende bijeenkomst. 

Deelname aan de lesdagen kan alleen het gewenste resultaat hebben als er sprake is van een goede 

voorbereiding van de lessen.  

Gedurende het programma kunnen nieuwe (recente) bronnen bekend worden gemaakt. Met enige 

regelmaat wordt verwezen naar internetadressen. Het is verplicht om gedurende de opleiding een 

computer met internetverbinding beschikbaar te hebben (zie minimale eisen, zie verder in deze 

gids). Bronnenstudie vraagt om een tijdsinvestering die per student kan variëren. Dit vraagt dus om 

een persoonlijke planning. Studenten kunnen zo nodig overleg plegen met de docent.  

 

Studievaardigheden 

Van de student worden een aantal aanwezige basiscompetenties gevraagd zoals: 

- een passende studieplanning kunnen maken; 

- tijd vrij kunnen maken voor de studie; 

- de vertaling kunnen maken naar de eigen werksituatie; 

- ondersteuning kunnen vragen bij problemen. 

Omdat studenten hun eigen studieproces bewaken wordt van hen initiatief verwacht om, waar 

nodig, anderen te raadplegen. Tijdig “aan de bel trekken” en in overleg een passende oplossing 

zoeken kan voorkomen dat problemen – onnodig - blijven bestaan en het studieproces negatief 

beïnvloeden.  

 

Studie Belastings Uren (SBU) 

De totale zelfstudietijd, naast de lessen, bedraagt gemiddeld 424 uur. 

Per les is er een gemiddelde studiebelasting van 6 uren. Waarbij voor de eindopdracht nog 24 uren 

extra zijn opgenomen. 1 sbu komt gemiddeld overeen met 8 pagina’s studiemateriaal lezen. 

  

mailto:j.van.schie@umcg.nl
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5. Voorzieningen 
Nestor, de digitale leeromgeving 

Na inschrijving voor de opleiding heeft iedere student een persoonlijk Wenckebach account. Deze 
geeft toegang tot de digitale leeromgeving genaamd Nestor.  
In de digitale leeromgeving van de student staat al het lesmateriaal, worden mededelingen geplaatst 
en worden wijzigingen doorgegeven.  
Wij raden aan het e-mail adres tijdens de opleiding niet te wijzigen. Mocht dit wel gebeuren, dan kan 
deze gewijzigd worden in het eigen Wenckebach account. 
Problemen met de bereikbaarheid van de digitale leeromgeving kunt u melden aan:   
(e) helpdesk@wenckebach.umcg.nl (t) 050 36 15600. 
 

Studiemateriaal en ICT-hulpmiddelen 

Boekenlijst, modulemateriaal en aanvullende literatuur (reader), presentaties (hand outs) etc. 
worden geplaatst op de Nestoromgeving van de student.  
Het WI stelt dat de student gedurende de opleiding een PC of laptop met internetverbinding ter 
beschikking moet hebben.  
 

Bereikbaarheid en parkeren 

De meest actuele informatie is te vinden op de website van het Wenckebach Instituut. 

 

  

mailto:helpdesk@wenckebach.umcg.nl
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6. Toetsing 
Gedurende de periode dat de student in opleiding is zullen er regelmatig beoordelingen 

plaatsvinden. Er wordt onderscheid gemaakt in summatieve beoordelingen en formatieve 

beoordelingen. Een summatieve beoordeling is een beoordeling die aangeeft of een beoordeling 

(on)voldoende is. Een formatieve beoordeling is een voortgangsbeoordeling met als doel feedback 

aan de student te geven over zijn niveau ten opzichte van de doelstellingen. Door deze feedback 

weet de student of hij wel of niet de gestelde competenties op een voldoende niveau beheerst en  

als dit niet het geval is op welke terreinen hij of zij deficiënties heeft. In onderstaand beoordelingplan 

wordt aangegeven welke momenten summatief zijn en welke formatief.  

 

Beoordelingsvorm Summatief of  

formatief 

Behorende bij competentie 

 

Niveau van Miller 

voorbereidende 

opdrachten 

formatief Doel- en resultaatgericht en  Inzichtelijk 

en verantwoord 

Weet/ weet hoe 

Video opdracht 

communicatieve 

vaardigheden 

summatief Contactueel en communicatief, vraag- 

en oplossingsgericht, samenwerken, 

onderhandelen en overtuigen en  

begeleiden 

Laten zien/ doet 

Micropresentaties 

didactiek 

formatief Didactisch handelen Weet hoe/ Laten 

zien 

Peer assessment 

afrondende opdracht 

Formatief Beoordelen en examineren doet 

Afrondende opdracht summatief Ondernemend, innovatief, professioneel 

en kwaliteitsgericht 

Laten zien/doet 

Presentatie afrondende 

opdracht 

summatief Didactisch handelen doet 

Portfolio summatief en  

formatief 

 

Beoordelen en examineren Laten zien 

 

Toetsvormen 
Om na te gaan hoe ver een student is in zijn ontwikkeling tot een competente beroepsbeoefenaar 

wordt  een variëteit aan toetsvormen aangeboden die aansluiten op de leerdoelen. Hiermee wordt 

beoogd dat er voor de uiteindelijke beoordeling meer informatie uit verschillende bronnen voor 

handen is wat een beeld oplevert van de mate van beheersing van de stof en de vordering van 

competenties. Gedurende op opleiding zal er regelmatig, zowel in de theorie als in de praktijk 

toetsen plaatsvinden. De volgende toetsvormen worden onderscheiden binnen de opleiding. 

 

Voorbereidende opdrachten 

Voorbereidende opdrachten worden in de eigen beroepspraktijk of in de eigen tijd uitgevoerd en 

hebben de functie de student voorkennis te geven voor de les.  
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Video opdracht communicatieve vaardigheden  

Een beoordeling en feedback op een in de praktijk opgenomen videofragment van de ontwikkelde 

communicatieve vaardigheden zal de afsluiting zijn van het onderdeel communicatieve vaardigheden 

en coachen. De aanwezigheid van de video en de ontwikkeling van de student staat bij de 

beoordeling centraal. 

 

Micropresentaties   

Tijdens de eerste les van didactiek wordt aandacht besteed aan het presenteren voor een groep en 
het opbouwen van een goede presentatie. In de tweede les gaat elke student een korte presentatie 
verzorgen waarna zij feedback krijgt op de presentatie van de medestudenten en de docente. 
 
Peer assessment afrondende opdracht 

Het concept van de afdrondende opdracht is besproken met de docenten en de benodigde 
aanpassingen zijn gedaan door de student. Voor het inleveren van het definitieve document wordt 
de opdracht eerst naar een medestudent gestuurd (ookwel peer genoemd). Alle studenten 
beoordelen op deze wijze een opdracht van een medestudent aan de hand van het 
beoordelingsformulier behorende bij de vorm van de eindopdracht. 
 
Afrondende opdracht 

De eindopdracht staat in het teken van innovatie en kwaliteit. In samenspraak met de praktijk en de 

opleiding kiest de student haar eindopdracht. Deze opdracht wordt beoordeeld door de 

coördinator/docent en een collega docent.  

Voor keuzemogelijkheden en beoordelingscriteria wordt verwezen naar het betreffende module 

eindopdracht.  

De opdracht moet met een voldoende worden beoordeeld. Er bestaat de mogelijkheid tot 

herkansen. Bij opnieuw onvoldoende resultaat rond de student de opleiding af zonder diploma, maar 

met een bewijs van deelname voor de gevolgde lessen. 

Portfolio 
De student moet zelf een digitaal portfolio bijhouden. Dit mag een Word document zijn, een 

PowerPoint document of een andere digitale vorm. Een voorbeeld hiervan inclusief de noodzakelijk 

aanwezige onderdelen is te vinden op de Nestor omgeving van de opleiding. Belangrijk is dat er 5 

reflecties verzameld moeten worden, deze worden op gebruik van een zelf gekozen methodiek en op 

aanwezigheid van de reflecties en de overige gestelde onderdelen beoordeeld. Er moeten 3 reflecties 

worden gemaakt op 3 zelfgekozen onderwerpen van de opleiding, er komt een reflectie van de video 

opdracht en er moet een reflectie gemaakt worden over het proces van de eindopdracht. De student 

is vrij om overige voor haar relevante informatie toe te voegen in het eigen portfolio. 
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7. De praktijkcomponent 
De beroepspraktijk is een belangrijk middel en voorwaarde om competenties te verwerven. Zoals al 

eerder beschreven sluiten het onderwijsprogramma en de praktijk op elkaar aan. Studenten zullen 

zelf bepalen hoe het geleerde tijdens de lessen verder toegepast kan worden in de praktijk. 

Andersom kan (oefening op) de eigen setting een goede voorbereiding vormen voor bepaalde les.  

 

De student 

De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. In het kader hiervan pleegt ze overleg met 

collega’s om werkzaamheden goed te laten aansluiten bij het leerproces. Dit geldt ook voor het 

inplannen van het uitvoeren van opdrachten uit het onderwijsprogramma. De student bezit een hoge 

mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van haar eigen leerproces en de 

uitoefening van haar functie.  

 

Begeleider praktijk 

De begeleider is een leidinggevende of collega. Hij of zij geeft begeleiding door middel van een 

samenwerkingsrelatie met de student.  

Hier wordt vorm aangegeven door: 

- de student te ondersteunen door feedback te geven op zijn reflecties en de voortgang te 

bespreken 

- als aanspreekpunt beschikbaar te zijn 

- leermogelijkheden te zoeken en samen met de student te creëren 

- goedkeuring geven voor het onderwerp voor de eindopdracht 

- goedkeuring geven voor het product van de eindopdracht en toestemming voor 

verspreiding. De begeleider heeft geen beoordelende rol maar toetst het product op 

waarheid gezien vanuit de werksetting 
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8. Vrijstellingenbeleid 
Toelatingsvoorwaarden 

De opleiding is bedoeld voor praktijkopleiders in de gezondheidszorg.  Ook voor werkbegeleiders in 

de gezondheidszorg die een functie van praktijkopleider ambiëren is deze opleiding toegankelijk. 

Daarnaast is de student in het bezit van het diploma van één van de volgende opleidingen: 

- verpleegkundige, mbo of hbo; 

- welzijnszorg, mbo of hbo; 

- operatieassistent; 

- anesthesiemedewerker; 

- radiologisch laborant of MBRT. 

Tevens is de student al minimaal één jaar werkzaam in de zorg, heeft ze onderwijs in haar 

takenpakket en beschikt ze over faciliteiten om praktijkopdrachten uit te voeren. 

 

Vrijstelling 

Vrijstelling voor de lessen, beoordelingsmomenten of eindopdracht is in principe niet mogelijk. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen is dit bespreekbaar met de coördinator. De coördinator kan samen 

met de opleidingscoördinator beslissen over de hantering van vrijstelling.  

 

Inschrijving  

Inschrijving vindt plaats door het invullen van een digitaal inschrijfformulier op de website van het 

Wenckebach Instituut.  Daarvoor is het noodzakelijk een Wenckebach account aan te maken. 

Inschrijving betekent niet automatisch plaatsing in de cursus. 

 

Afsluiting van de opleiding 

Een student rond de studie af als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- de video opdracht is met een voldoende resultaat beoordeeld; 

- de eindopdracht is met een voldoende resultaat beoordeeld; 

- de eindpresentatie is met een voldoende resultaat beoordeeld; 

- het portfolio van de student voldoet aan de voorwaarden; 

- minimaal 90% van de lesuren is bijgewoond. 

De lessen moeten binnen de duur van de opleiding bijgewoond worden. Indien de afrondende 

opdracht niet binnen de opleidingsduur afgerond kan worden, kan een maximale verlenging van 12 

maand voor dit onderdeel van de opleiding, worden aangevraagd bij de coördinator/docent. 

Wanneer de student aan de afsluitende voorwaarden heeft voldaan ontvangt zij een officieel 

certificaat van het Wenckebach Instituut. Bij onvoldoende resultaat kan een bewijs van deelname 

verstrekt worden voor de bijgewoonde onderdelen. 

 

Beëindiging van de opleiding 

De volledige opleiding duurt 11 maanden. Tussentijdse beëindiging is mogelijk als: 

- de student daar zelf om verzoekt 

- de student niet deelneemt aan de beoordelingsmomenten 

- bij afwezigheid van meer dan 10%, zonder overleg met de coördinator 
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9. Examenreglement 
Onregelmatigheden 

Indien een student zich ten aanzien van enig onderdeel van een beoordeling aan enige onregel-

matigheid heeft schuldig gemaakt, kan de opleidingscoördinator bepalen dat de betrokken student 

de beoordeling slechts kan worden gegeven na een hernieuwd beoordelingsmomenten de door de 

coördinator/docent aan te wijzen onderdelen en op een door hem/haar te bepalen wijze. 

Indien de onregelmatigheid na afloop van een beoordeling wordt ontdekt, kan de 

opleidingscoördinator bepalen dat de betrokken student de beoordeling slechts kan worden gegeven 

na een hernieuwd beoordelingsmoment in de door de opleidingscoördinator aan te wijzen 

onderdelen en op een door hem/haar te bepalen wijze. 

Alvorens een beslissing als gevolg van het eerste of tweede lid te nemen, hoort de 

opleidingscoördinator de betrokken student en docent. De opleidingscoördinator deelt zijn beslissing 

onverwijld mede aan de student, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. 

De opleidingscoördinator maakt van zijn beslissing en van de feiten waarop deze steunt, een rapport 

op dat hij terstond aan student en de betreffende werkgever zendt. 

Bij fraude wordt de opleiding beëindigd. 

 

Bewaring 

Het opleidingsinstituut bewaart het beoordeelde schriftelijke werk, opdrachten en verslagen 

gedurende 12 maanden na bekendmaking van de uitslag. 

 

Geldigheidsduur 

De geldigheid van een afgelegd beoordelingsmoment , in welke vorm dan ook, vervalt 3 jaar na de 

datum van de beoordeling. 

 

Bezwaar 

Indien een student van oordeel is dat de beoordeling onredelijk is, kan hij bezwaar aantekenen bij de 

opleidingscoördinator van betreffende opleiding binnen een termijn van 30 werkdagen na 

bekendmaking van de uitslag een beoordeling. De opleidingscoördinator onderzoekt of het bezwaar 

gegrond is en maakt binnen een week zijn oordeel aan de student bekend. 

Indien de student niet akkoord gaat met het genoemde oordeel, kan hij zich schriftelijk en met 

redenen omkleed, richten tot de geschillencommissie van het WI. Deze commissie deelt de student 

en de opleidingscoördinator binnen twee weken zijn besluit mee. 

 

Accreditatie  

De opleiding is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V met 80 punten en geaccrediteerd voor 

het kwaliteitsregister voor de MBRT medewerkers. Overige accreditaties kunnen aangevraagd 

worden via het secretariaat van het studentenbureau.  

 

Kosten 

Deelname aan de opleiding kost 2.600,- euro per persoon, inclusief boeken. Voor UMCG 
medewerkers worden de deelnamekosten ad EUR. 2.600,- gefinancierd uit het stagefonds. De 
inschrijf- en verletkosten worden achteraf 100% vergoed aan de afdeling.  
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Groepsgrootte 

Deelname aan de opleiding is aan een minimum van 10 en een maximum van aantal van 15 cursisten 

gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

 

Onvoorzien 

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en waar omtrent een onmiddellijke beslissing 

noodzakelijk is, beslist de opleidingscoördinator.  
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10. Begripsbepalingen 
 

competenties  Competenties beschrijven separaat van elkaar alle kennisgebieden, 

vaardigheden en attitudes die afgestudeerden dienen te beheersen. De 

formuleringen van competenties zijn richtinggevend voor de opbouw van een 

curriculum. De competenties zijn afgeleid van een functieprofiel. 

 

Leerdoelen In de vakliteratuur komt men termen als outcomes, targets, doelstellingen, 

leerresultaten tegen die samen te vatten zijn onder één begrip: leerdoel.  Een 

leerdoel beschrijft concreet wat een student na afronding van een les, cursus, 

leergang of opleiding moet ‘kennen’ en ‘kunnen’. Leerdoelen helpen de docent 

bij de selectie van leermethoden, het structureren van de inhoud en het meten 

van de voortgangs- en eindresultaten. Voor de student maken leerdoelen 

inzichtelijk wat er van hem wordt verwacht, het helpt hem bij de 

studieplanning en vormgeving van persoonlijke doelen. 

 

Module Een module is een hoeveelheid leerstof die in een bepaalde tijd wordt 

onderwezen. Een module vormt dus een onderwijsleereenheid met een aantal 

specifieke kenmerken:  

Een module is altijd een samenhangend deel van de leerstof. Verschillende 

vakken zijn naast elkaar geprogrammeerd vanuit een inhoudelijke samenhang. 

Een module omvat zowel een presentatie (via colleges, boeken, readers, etc.) 

als verwerking (via zelfstudie, groepswerk, e-learning, practica, etc.). 

Een module is flexibel programmeerbaar in het systeem waarvan het een 

onderdeel is (voorbeeld- of keuzemodule, is op andere plaats in het 

programma in te roosteren, door andere doelgroepen te gebruiken of is door 

het zelfstudiekarakter op een willekeurig tijdstip te volgen). 

Een module is een afgerond toetsbaar geheel.  
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