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Het Laar, Maria-oord, St. Franscscus, ’t Heem, 

ROC Tilburg 
 

Praktijkonderwijs- 
bijeenkomst 

Handreiking uitvoeren Praktijk Onderwijs Bijeenkomsten (pob) 
 

Inleiding 
 

De aangesloten zorgorganisaties van MBO-ZIN willen samen met het ROC-Tilburg meer 

innovatief opleiden en een leeromgeving bieden met  leerervaringen buiten de eigen organisatie. 

Zij hebben in toenemende mate behoeften aan zorgprofessionals met een onderzoekende 

houding - ten opzichte van zowel het eigen handelen als dat van de organisatie - en hebben 

behoefte aan medewerkers die regionaal inzetbaar zijn. Met onder andere het MBO-ZIN willen 

zorgorganisaties en onderwijs de kloof dichten tussen theorie en zorgpraktijk 

Het gezamenlijk ontwikkelen van een innovatief en toekomstbestendig opleidingsprogramma 

voor studenten en werkbegeleiders kan als vliegwiel dienen om deze ambities te realiseren. 

Het  opleidingsprogramma bestaat uit 3 pijlers: 

• Uitwisselingstages 

• Praktijkonderwijsbijeenkomsten 

• Deskundigheidsbevordering van werkbegeleiders 

In  deze handreiking  gaan we in op de inhoud en de organisatie van praktijk onderwijs-

bijeenkomsten.  

 

Wat houdt een praktijkonderwijsbijeenkomst in? 

Praktijkonderwijsbijeenkomsten (pobs) zijn (interactieve) sessies die in een zorgorganisatie 

worden georganiseerd. Aan de hand van actuele thema’s werken studenten samen met de ROC 

docent en een expert uit de praktijk, een ervaringsdeskundige of een interessante gastspreker 

aan  de (organisatie en) uitvoering van een dergelijke sessie. Mogelijke onderwerpen zijn onder 

andere familiezorg, vermaatschappelijking van de zorg, toegang tot zorgverlening, palliatieve 

zorg, en dementievriendelijke samenleving/organisatie.  

 

Voor wie zijn de praktijkbijeenkomsten? 

De praktijkonderwijsbijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld voor de studenten van alle 

leerjaren. Daarnaast kunnen deze ook opengesteld worden voor zorgprofessionals. Afhankelijk 

van de opzet c.q. werkvorm zal per bijeenkomst het maximum aantal deelnemers vastgesteld 

worden.  

Organisaties stellen studenten in de gelegenheid om deel te nemen aan de pobs, al dan niet in 

werktijd. 

In coronatijd  gaan we uit van een maximum aantal deelnemers. Per keer bepalen we hoeveel 

dat aantal is. Studenten hebben voorrang op collega’s.  Deelname zal via inschrijving verlopen. 

Niet studenten worden op een wachtlijst geplaatst. 
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Wat is het doel van de bijeenkomsten? 

Het delen van actuele kennis, ontwikkelingen en/of ervaringen uit de praktijk van de 

ouderenzorg  om bewustwording en meningsvorming  bij studenten (en evt. collega’s) te 

creëren. Een beoogd  effect hierbij is een betere integratie van theorie en praktijk. 

 

Waar vinden praktijkonderwijsbijeenkomsten plaats? 

De voorbereidingen van de pobs vinden plaats op school tijdens de MBO-ZIN-uren.  Zie bijlage 1 

Werken aan pobs. De uitvoering vindt in principe plaats bij de organisatie die verantwoordelijk 

is voor betreffende pob, op de lesdag van de organiserende klas. Mochten organisaties liever niet 

op hun eigen locatie gasten ontvangen dan kan dit op een andere geschikte locatie of op het ROC. 

 

Wanneer vinden praktijkonderwijsbijeenkomsten plaats? 

De praktijkonderwijsbijeenkomsten worden volgens een planning toebedeeld aan 

zorgorganisaties. Per schoolcarrière van een student  vinden er  5 a 6 pobs plaats. Gemiddelde 

duur is 2 uur met een maximum van 4 uur. In tijden van corona, waarbij veel 

onderwijsactiviteiten gespreid over de dag moeten plaatsvinden, kan er ook naar de avond 

(tussen 19.00-21.00 uur worden uitgeweken. Zie bijlage 2 Planning 

 

Hoe komen praktijkonderwijsbijeenkomsten tot stand? 

In ieder leerjaar wordt een pob georganiseerd en voorbereid met een klas, een docent en één 

zorgorganisatie volgens een bepaalde werkwijze. Zie bijlage 1  ‘Werken aan pobs. 

Vanuit de zorgorganisatie wordt een functionaris aangewezen die eigenaar is van de betreffende 

pob en daarmee verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering binnen de eigen organisatie. Deze 

functionaris en de docent van het ROC zullen nauw samenwerken m.b.t inhoud en werkwijze. 

In tijden van corona wordt gezocht naar vormen die passen bij de regelgeving vanuit RIVM. 

 

Hoe worden financiën geregeld? 

Per organisatie wordt een begroting gemaakt voor wat betreft de kosten. Streven is low budget. 

Zie hiervoor het budget dat vanuit de transitiegelden beschikbaar is. De gastsprekers ontvangen 

in principe geen vergoeding maar eventueel wel een presentje. In overleg met de projectleider 

kan worden onderzocht of er bij uitzondering ruimte is voor een vergoeding voor een 

gastspreker. 

 
Evalueren 
Binnen de pobs wordt op twee onderdelen geëvalueerd: 

• Evaluatie van de bijeenkomst door de deelnemers. Deze evaluatie is opgenomen in het 

draaiboek. Zie deze handreiking op pag. 3. 

• Evaluatie ‘werkwijze pob’  door de klas, pob eigenaar en docent, Zie bijlage 1  Werken aan pobs 

op ROC 
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Rollen en taken bij organisatie en uitvoering van pob   

 

Student:  

• voert tijdens schooltijd de voorbereiding voor een pob uit. 

• informeert zijn/haar team en werkbegeleider 

• neemt deel aan een pob in de toetsweek 

 
Docent: 

• wordt geïnformeerd door opleidingsontwerper 

• begeleidt en coacht de studenten volgens een stappenplan zie bijlage 1 Werken aan pobs 

neemt het initiatief tot contact met eigenaar pob om tot concretisering van afspraken te 

komen 

• werkt nauw samen met de functionaris van de zorgorganisatie die eigenaar is van de pob 

• draagt zorg voor evaluatie van de werkwijze samen met de klas en waar mogelijk pob 

eigenaar 

 
Projectgroep lid MBO-ZIN: 

• informeert relevante functionarissen binnen de organisatie 

• wijst een eigenaar van pob aan  

• houdt vinger aan de pols op uitvoering van zaken 

 

Eigenaar pob: 
• is verantwoordelijk voor de organisatie van de pob binnen de zorgorganisatie in nauwe 

samenwerking met docent en studenten 

• verzorgt een inleiding in de klas in afstemming met docent. 

• levert een bijdrage aan de evaluatie van de werkwijze pob in overleg met docent 

 
Werkbegeleider: 

• laat zich informeren door student en projectgroep lid 

• toont interesse en betrokkenheid bij uitvoering pob (in zoverre dat in coronatijd 

mogelijk is) 
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Draaiboek werkgroep 
  Acties Wie Wanneer Afgerond 

1.  
Planning maken en pobs verdelen over de organisaties 

voor de schoolvakantie 
werkgroep Mei juni  

2.  

Evalueren en zo nodig bijstellen van opzet POBS . Op 

basis van de evaluatieformulieren van deelnemers en op 

basis van de evaluatiegegevens van de organiserende 

klas 

werkgroep 

na 1e  en na 2e 

POB. Daarna 

1x per jaar 

 

Draaiboek voorbereiding  organisatie pob 
  Acties Wie Wanneer Afgerond 

1. 1 Keuze voor onderwerp    

2.  Opstellen Inhoudelijk programma    

3. D Duur van de  bijeenkomst vaststellen    

4.  Ruimte/locatie reserveren    

5.  Begroting maken van te verwachtte kosten    

6.  Uitnodiging maken en versturen uit naam van de 

organiserende organisatie, met daarin opgenomen 

sluitingsdatum voor aanmelding: 3 weken voor datum 

   

7.  Emailadressen  van alle studenten compleet maken    

8.  Versturen uitnodiging  naar overige medewerkers indien 

er plekken over zijn. 3 weken vooraf 

   

9.  
Maken van afspraken met locatie/ facilitaire dienst  over 

koffie, thee, evt. drankjes na afloop.  
   

10.  

Benodigd materiaal regelen met zaal: 

Evt. Geluidsinstallatie, laptop / beamer 

Evt. Vaste microfoon of losse microfoon 

Aantal  zitplaatsen / statafels  

Gewenste ruimte tafel/stoel indeling groepen 

wie sluit op de dag technische zaken aan 

   

11.  

Rolverdeling maken:  

-Afspreken wie op de bijeenkomst de voorzitter is.  

-wie presenteert wat 

Zie rollen op pagina 3 

   

12.  
Opstellen deelnemerslijst en evt bloemen/ presentje 

bestellen 
   

13.  Evt. evaluatie formulier aanpassen    

14.  
Versturen bevestiging  + routebeschrijving, evt 

deelnemerslijst  
   

15.  Evt. naamstickers maken    
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Draaiboek voor op de dag zelf 
  Acties Wie Wanneer Afge-rond 

1.  Laatste check up praktische organisatie     

2.  Naamstickers uitdelen  Dag zelf  

3.  
Welkom en opening pob met evt. uitleg over  doel en 

achtergrond 

 

dagvoorzitt

er 

Dag zelf  

4.  Programma uitvoeren    

5. A 
Afsluiting door voorzitter met aandacht voor punten 6,7 

en 8 
   

6.  Evt. Bloemen/presentje voor inleiders en gastheer geven  Dag zelf  

7.  Evaluatie formulier digitaal op telefoon laten invullen  Dag zelf  

8.  
Tweet uit laten gaan, melding maken op 

linkedin/facebook etc 
 Dag zelf  
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Bijlage 1 Werken aan pobs op ROC 
 

Begeleiding, beoordeling en uitvoering 

• Begeleiding tijdens SLB – ZIN uren (30 – 45 minuten per week) door de SLB-er 

• Uitvoering in de toetsweek (dagdeel) volgens de planning (zie bijlage 2 voor planning 2020-

2021) 

Beoordeling:  

• Door SLB-er (a.d.h.v. vooropgestelde criteria) 

• Door Peergroep en/of deelnemers d.m.v. duimpjes / smiley’s / cijfers.  

Kan onderscheid in gemaakt worden in proces / product en onderdelen waarop beoordeeld 

wordt.  

Organisatie: 

• Docent krijgt contactgegevens eigenaar pob praktijk van opleidingsontwerper 

• Docent neemt contact op met de eigenaar om concrete afspraken te maken 

• Zorgt met eigenaar pob voor een passende inleiding op het thema voor week 1 

(aanwezigheid, filmpje, verhaal o.i.d.) 

• Bespreekt met studenten uit de klas van de betreffende organisatie dat ze ‘linking pin’ zijn 

• Houdt contact tijdens periode met de eigenaar pob, zodat er inbreng is vanuit de praktijk 

gedurende het gehele proces 

 

Stappenplan: 

Studenten doorlopen dit stappenplan onder begeleiding van de docent. 

Dit kan groepsgewijs gebeuren, maar ook op individuele basis door de student met terugkoppeling in 

de groep. Andere mogelijke werkwijze is ‘onderzoeksgroepjes’ maken van 4-5 studenten, waarmee 

ze de stappen doorlopen in hun eigen tempo. Een iemand is voorzitter en koppelt steeds terug in het 

grote geheel (de klas). De docent bepaalt op welke momenten er terugkoppeling moet zijn en op 

welke momenten stappen / onderdelen met de hele groep besproken moeten worden.  

 

1. Inleiding op het onderwerp als deze al bepaald is. De zorgorganisatie heeft hier een rol in 

2. Oriëntatie op het thema door studenten. Bij voorkeur met inbreng van de zorgorganisatie 

3. Vaststellen van leervragen en doelen voor praktijkonderwijsbijeenkomst 

4. Literatuur onderzoek op het onderwerp / leervragen en doelen 

- Individueel, in kleine groepen terugkoppelen, samenvatten met elkaar 

- Delen van de kennis met elkaar (docent bedenkt werkvorm) 

5. Afstemmen van leervragen, verdiepingsbehoefte vanuit de studenten met zorgorganisatie en 

gezamenlijk komen tot product voor de uitvoering (vorm van uitvoering) 
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6. Bepalen van rollen in proces.   

a. Welke rollen zijn er? En welke taken horen er bij elke rol 

Denk hierbij ook aan organiserende onderdelen en het bekend maken van de 

praktijkonderwijsbijeenkomst aan ‘de buitenwereld’  

b. Wie krijgt welke rol?  

c. Wat doen experts uit de praktijk en moeten deze nog benaderd worden? 

d. Wat doen studenten?  

e. Wat moet er nog uitgewerkt worden? 

f. Welke vorm en opbrengst moet er zijn voor de uitvoering? 

g. Etc.  

7. Werken aan uitvoer en organisatie – afstemming met de zorgorganisatie (regelen praktische 

zaken – uitnodigen derden – inhoudelijke verdieping etc.) 

Denk hierbij ook aan enthousiasmeren van de omgeving om naar de uitvoering van de pob te 

komen (flyer, bericht op portaal/LinkedIn etc.) Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de SLB 

van de andere ZIN klassen, berichtgeving op school hangen, portaal / facebook van de 

organisaties 

8. Uitvoer in toetsweek 

Beoordeling door deelnemers (product) 

Beoordeling door Peers (proces en samenwerking) 

Beoordeling door SLB-er (reflectie / evaluatiegesprek) 

9.  Evaluatie in lesweek 1 en 2 volgende periode  

 

Uitgezet in weken 

Lesweek 1:  Stap 1 en 2 

Lesweek 2: Stap 2 en Stap 3 voorbereiden 

Lesweek 3:  Stap 3  

Lesweek 4:  Stap 4   

Lesweek 5:  Stap 4 en 5  

Lesweek 6: Stap 6 

Lesweek 7:  Stap 7. Iedere week even stand van zaken bespreken 

Lesweek 8:  Stap 7. Iedere week even stand van zaken bespreken 

Lesweek 9:  Stap 7. Iedere week even stand van zaken bespreken 

Lesweek 10: Stap 8.  Uitvoer  

 

Lesweek 1 en 2 periode daarna: evalueren met elkaar 
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1e jaar

Uitw.stage febgroep 2020 
BNVZM1i wk 48, pres: wk 

2

pob 2. Heem, BNVZM1B

week 4; 25 1 -21

Uitw. stage BNVZM1B

wk9/ ow24

presentatie wk13  

pob  5. Het laar feb 2021 
groep wk 25 21 juni 21

2e jaar

pob 1. Franciscus 
BNVZM2B

week 45;  5 nov 20

Uitw stage inhalen 

BNVZM2B 

wk 46  pres wk 50

Uitw stage BNVZM2B

wk 11 en 12 pres wk 16

pob 4 mariaoord

BNVZM1i 13 april

3e jaar

uitw. stage BNVZM3B

wk 2 en 3 presentatie wk 8 

Pob 3  vervalt BNVZM3B

27 -1-21

Uitwstage febgroep miv  
2022

Pob 6 feb groep

Bijlage 2 Planning schooljaar 2020-2021  alle groepen: pob en uitwisselingsstages  
 
 


