
De praktijkbegeleider werkt bij een opleidings

instituut dat mboopleidingen voor de han

del verzorgt. De rol van praktijkbegeleider kan 

naast een docerende functie worden uitgevoerd. 

De rol kan ook een fulltime bezigheid zijn. Dat 

is afhankelijk van de keuze die het opleidings

instituut maakt.

Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider begeleidt de deelnemer tijdens de 
beroepspraktijkvorming (bpv). Hij is medeverantwoordelijk 
voor de inhoud en een goed verloop van de bpv. De praktijk
begeleider bereidt de deelnemer en de praktijkopleider voor 
op de bpvperiode. Tijdens de bpv voert de praktijkbegeleider 
diverse gesprekken met de praktijkopleider en de deelnemer. 
Hierin bespreken ze samen de ontwikkeling van de deelnemer 
en evalueren zij de bpv. 

De praktijkbegeleider ondersteunt de praktijkopleider tijdens 
de bpv door concrete tips en extra uitleg te geven over de 
invulling van de bpv en de doelen van het opleidingsinstituut. 
Naast de begeleiding van de deelnemer en de ondersteuning 
van de praktijkopleider, onderhoudt de praktijkbegeleider con
tacten met bedrijven in de regio. 

De praktijkbegeleider toont interesse in de deelnemer en de 
praktijkopleider. Zij kunnen bij de praktijkbegeleider terecht 
met vragen over de bpv. De praktijkbegeleider heeft inzicht 
in de werkzaamheden van de deelnemer en beheerst de vak

taal. Goed luisteren, gesprekken sturen, interesse tonen in de 
handel en enthousiasme uitstralen voor de bpv zijn onmisbaar 
voor een praktijkbegeleider.

Naast het contact met de deelnemer heeft de praktijkbegelei
der contact met de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf 
en andere betrokkenen (o.a. coördinatoren, studieloopbaan
begeleiders en docenten). Tijdens het leerproces begeleidt de 
praktijkbegeleider de deelnemer bij het dragen van verant
woordelijkheid voor zijn leerproces en het verkrijgen van de 
juiste competenties voor een bepaald beroep in de handel. De 
praktijkbegeleider bespreekt de bpv van de deelnemer, ont
wikkelingen bij leerbedrijven en ontwikkelingen in de branche 
met de andere betrokkenen om de onderwijspraktijk daar op 
af te kunnen stemmen.

Het opleidingsinstituut kan een scheiding aanbrengen tussen 
de begeleiding van de bpv en de examinering. De praktijkbege
leider heeft dan geen rol bij de examinering van de deelnemer. 
In dat geval wijst het opleidingsinstituut een bpvassessor aan. 

c o n d i t i e s  c r e ë r e n  v o o r  w e r k e n  e n  l e r e n



Overzicht kerntaken en werkprocessen

1.	 Bereidt	de	bpv-periode	voor
1.1 Heeft contact met de deelnemer voor de  

aanvang van de bpvperiode
1.2 Heeft contact met de praktijkopleider over de 

aankomende bpvperiode
1.3 Voert gesprekken met de deelnemer en  

praktijkopleider over de invulling van de  
bpvperiode 

2.	 Begeleidt	tijdens	de	bpv-periode
2.1 Voert begeleidingsgesprekken met de  

deelnemer
2.2 Ondersteunt de praktijkopleider bij het  

opleiden van de deelnemer
2.3 Rapporteert gesprekken met de praktijkopleider 

en/of deelnemer
2.4 Evalueert de bpvperiode met de praktijk

opleider en de deelnemer

3.	 Onderhoudt	de	relatie	met	bpv-actoren
3.1 Onderhoudt contacten met bedrijven
3.2 Gebruikt input uit contacten met bpvactoren 

in de onderwijspraktijk

Voor de praktijkbegeleider zijn de 
volgende competenties belangrijk:

Begeleiden
• Bereidt de deelnemer voor op de bpvperiode en maakt hem hiervoor 

enthousiast.
• Bespreekt de ontwikkeling van de deelnemer met de praktijkopleider en 

deelnemer. 
• Geeft de praktijkopleider advies over hoe hij de deelnemer het beste op 

kan leiden.

Ethisch en integer handelen
• Gaat discreet om met informatie die de deelnemer of praktijkopleider in 

vertrouwen vertelt.

Formuleren en rapporteren
• Rapporteert de gesprekken met de praktijkopleider en/of deelnemer 

kernachtig.

Instructies en procedures opvolgen
• Controleert nauwkeurig of alle materialen aanwezig zijn.

Leren
• Evalueert bpvperiodes en ontwikkelingen bij bedrijven voortdurend en 

relateert deze aan de onderwijspraktijk. 

Ondernemend en commercieel handelen
• Volgt ontwikkelingen bij (leer)bedrijven die invloed kunnen hebben op 

het onderwijs. 

Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten.
• Sluit aan bij de verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van oplei

dingsinstituten.

Overtuigen en beïnvloeden
• Leidt verschillende gesprekken met de praktijkopleider en deelnemer.

Plannen en organiseren
• Plant tijdig afspraken met de praktijkopleider en deelnemer en houdt 

daarbij rekening met alle agenda’s.

Presenteren
• Wil geïnformeerd worden bij eventuele problemen tijdens de bpvperiode.
• Controleert of de praktijkopleider en deelnemer alle informatie over de 

bpv begrijpen.

Relaties bouwen en netwerken
• Legt gemakkelijk contact met personen uit het bedrijfsleven in de regio.
• Bouwt een goede verstandhouding met deze relaties op.

Samenwerken en overleggen
• Geeft de deelnemer informatie over het leerbedrijf en over de eisen tij

dens de bpv.
• Bespreekt met de praktijkopleider hoe, wat en wanneer bepaalde taken 

moet gebeuren volgens de richtlijnen van het opleidingsinstituut. 
• Legt de beoordelingsinstrumenten van het opleidingsinstituut duidelijk 

uit aan de praktijkopleider.
• Bespreekt met collega’s welke ontwikkelingen er zijn bij bedrijven in de regio.

Vakdeskundigheid toepassen
• Neemt de problemen van de deelnemer serieus en zoekt naar een  

oplossing. 
• Bedenkt welke consequenties bedrijfsontwikkelingen hebben op de 

plaatsing van deelnemers bij leerbedrijven.
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