
 

 

 

 

Toelichting 
 

Werkwijze Praktijkloket: Je ingestuurde (idee voor een) praktijkopdracht wordt op dinsdagochtend 
besproken in het Praktijkloket. Daarin kijken we vooral naar twee zaken. 
Allereerst of er voldoende leerrendement is voor de studenten. Is het een 
praktijkopdracht waar studenten veel van kunnen leren? Of worden de 
studenten juist ingezet als ‘extra handjes’? In dat laatste geval wijzen wij de 
praktijkopdracht af. Ook screenen wij de praktijkopdracht op onderlinge 
concurrentie, om de markt en net afgestudeerde beroepsbeoefenaars te 
beschermen. 
 
Soms heeft het Praktijkloket na dat overleg nog aanvullende informatie nodig 
over je (idee voor een) praktijkopdracht. We vragen je dan om verdere 
toelichting. 
 
Wanneer je (idee voor een) praktijkopdracht aan bovenstaande voorwaarden 
voldoet, leggen we die voor aan de opleiding die bij je idee of opdracht past. 
Als die opleiding interesse heeft, nemen we contact met je op voor een 
driegesprek. Daarin verkennen we als Praktijkloket samen met jou en de 
opleiding de praktijkopdracht. Als daar aan match ontstaat, kun je samen met 
de opleiding je opdracht verder uitwerken. 
 

Werken met studenten:  Studenten zijn op weg om beginnend beroepsbeoefenaar te worden. Daarbij 
kunnen ze je ondersteuning, werk- en levenservaring goed gebruiken. Maar: 
leren verloopt niet volgens een vastgestelde curve. Elke student heeft een 
eigen ontwikkelingslijn en tempo. Daardoor loopt de verwerking van een 
praktijkopdracht niet bij iedere student even snel. Wij vragen je begrip 
hiervoor. Feit is wél dat studenten (bijna) allemaal nieuwsgierig zijn en graag 
willen leren in de praktijk. 
 

Resultaat: Studenten werken aan een praktijkopdracht om te leren. Zij mogen dus foutjes 
maken en daarvan leren. Het resultaat van je praktijkopdracht kán dus wellicht 
minder kwaliteit hebben dan je graag zou willen. Soms komen niet al je 
verwachtingen uit, of wordt je opdracht niet afgerond. En omgekeerd: vaak sta 
je ook verbaasd van het enthousiasme en de creativiteit waarmee studenten 
aan de slag gaan. 
 

Begeleiding: Een praktijkopdracht is geen stage. De opdracht wordt dus tijdens de les 
gedaan, begeleid door een docent. Soms is zo’n les digitaal. De docent 
begeleidt de studenten op het proces van de praktijkopdracht. Jouw rol is de 
studenten te voorzien van de inhoud van je praktijkopdracht. Studenten willen 
graag voldoen aan de wensen van hun opdrachtgever. Stem dus goed met de 
opleiding af wat precies de inhoud van je praktijkopdracht is. En op welke 
momenten je beschikbaar bent voor begeleiding van studenten. 
 

Tijd: Een schooljaar loopt anders dan een boekjaar, namelijk van september tot juli. 
Ook hebben studenten ongeveer elke 10 onderwijsweken een vakantie. Deze 
vakanties zijn wettelijk vastgelegd. Tijdens vakanties kunnen zij dus niet 
werken aan je praktijkopdracht. 
 


