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Vooraf: 

In het kader van de leesbaarheid is dit stuk met name geschreven vanuit het opleiden van 

zorgverleners (AWBZ en deels ook WMO). De inhoud is echter voor alle (toekomstige) 
collega’s binnen Blinkers van toepassing, ongeacht de functie of opleidingsachtergrond. 

In BPV beleid wordt normaliter gesproken over leerlingen. Aangezien Blinkers mensen 
van diverse achtergronden en leeftijden wil opleiden vinden we term leerling niet altijd 

even passend. Er is gekozen om te spreken over ‘collega in opleiding’, Cio. 
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Inleiding 
Blinkers is een organisatie die al meer dan 25 jaar 

thuiszorg levert in het grootste deel van Nederland. 

In de huidige arbeidsmarkt is er een enorme krapte 

op het gebied zorgverleners. Blinkers is een erkend 

leerbedrijf en wil zoveel mogelijk mensen 

enthousiasmeren om in de zorg te komen werken en 

zo bij te dragen aan de toekomst van de zorg. 

Blinkers biedt: 

• Zorgverleners die al bij Blinkers werken de 

mogelijkheid om door te groeien; 

• Mensen die nog niet bij Blinkers werken een leer- 

en werkplek. Dit is ook mogelijk voor zij-
instromers. 

 

BPV plan 
BPV staat voor beroeps praktijk vorming. In dit BPV plan staat beschreven hoe de 

beroepspraktijkvorming van de BBL (beroeps begeleidende leerweg) leerlingen binnen 

Blinkers georganiseerd wordt. Blinkers biedt ook stageplaatsen aan voor BOL (beroeps 

opleidende leerweg) studenten. Hoe dit wordt georganiseerd staat beschreven in het 

stagebeleid (in ontwikkeling). 

De beroepspraktijkvormingsperiode is een belangrijk onderdeel binnen een opleiding en 

zorgt er voor de toekomstige werknemers goed voorbereid en deskundig een functie 

binnen de zorg kunnen vervullen. Daarom is het van groot belang dat de leerling (bij 

Blinkers spreken we liever van collega in opleiding, Cio), leerbedrijf en 

onderwijsinstelling heldere afspraken maken over de uitvoering van die 

beroepspraktijkvorming. Aan de hand van het beroepspraktijkvormingsprotocol van SBB 

(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) wordt beschreven hoe de 

voorbereiding, begeleiding, beoordeling en evaluatie van de Cio’s geregeld is. De taken en 

verantwoordelijkheden worden beschreven van: 

• De Cio (collega in opleiding); 

• De praktijkopleider; 

• De werkbegeleider*1; 

• De Regiodirecteur; 

• Studieloopbaanbegeleider; 

• De Kwartiermaker Opleidingen. 

*1Noot: Werkbegeleiders binnen Blinkers begeleiden niet alleen collega’s die via een BOL of 

BBL opleidingen leren, maar begeleiden ook collega’s die taakgericht worden opgeleid. Hoe 
dit werkt wordt beschreven in het document ‘Taakgericht opleiden binnen Blinkers’. 
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Blinkers  
Blinkers is een innovatieve landelijke thuiszorginstelling. Vanuit regionale teams worden 

zorgvraag en zorgaanbod op elkaar afgestemd. Het landelijk netwerk van zorgverleners 

wordt vanuit een centraal kantoor te Amersfoort ondersteund.  

Blinkers levert thuiszorg waarbij privacy, zelfbeschikking en zelfredzaamheid van de 

cliënt leidend zijn. De cliënten krijgen met aandacht; respectvolle, professionele, goed 

georganiseerde zorg! De professionele zorgverleners werken vanuit een hoog 

kwaliteitsbesef, willen uitBlinken! 

Blinkers is volop in ontwikkeling. Voor het opleiden 

van collega’s is het de ambitie om een goed leerbedrijf 

te zijn. Dit vraagt om duidelijke afspraken over de 

organisatie van de opleidingen en de inzet van 

mensen.  

 

Blinkers is als volgt georganiseerd: 

• De zorg- en serviceregisseurs en regieverpleegkundigen worden aangestuurd door 

Regiodirecteuren (WMO door directeur WMO) 

• De regieverpleegkundigen en zorgregisseurs werken vanuit de regionale locaties en 

regisseren en coördineren de zorg voor cliënten (Bij WMO de Serviceregisseurs). 

• De zorgverleners in loondienst en/of zzp’ers bieden zorg/huishoudelijke 

ondersteuning/begeleiding aan de cliënten van Blinkers. Zij plannen hun eigen werk 

in via het Roamler platform. 

• De organisatie is slim en slank en wordt ondersteund door een kleine groep 
staffunctionarissen.  

(Nieuwe) collega’s, zelfstandig of in loondienst, kunnen bij Blinkers een BBL opleiding 

volgen en de praktijkleerperiode doorlopen. De werkwijze kan per regio wat verschillen 

door samenwerking met lokale opleidingsinstituten. 

 

Opleidingsbeleid 
Blinkers heeft als doel: 

• Een maatschappelijke bijdrage leveren door 

leerplekken beschikbaar te stellen; 

• Collega’s boeien en binden aan Blinkers 

door de mogelijkheid te bieden hun kennis 
te delen door het begeleiden van Cio’s; 

• Collega’s boeien en binden door 

doorgroeimogelijkheden te bieden; 

• Werven van nieuwe collega’s; 

• Zich als leerbedrijf verder ontwikkelen en Cio’s een passende leeromgeving te bieden 

en voor de langere termijn enthousiast te maken voor een carrière in de thuiszorg.  
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Voorbereiding 
Regionaal wordt geïnventariseerd: 

• Wie er praktijkopleider is of wil zijn; 

• Wie er werkbegeleider is of wil zijn; 

• Of er bij huidige collega’s interesse is om een opleiding te volgen. (Dit is voor teams 

waar nog niet eerder Cio’s zijn begeleid een prettige manier om te starten, omdat het 

hier gaat om collega’s die bekend zijn met Blinkers en omgekeerd. Ze weten wat de 

organisatie hen te bieden heeft en het is in ieders belang dat de collega’s hun 

opleiding afmaken.) 

• Of er mogelijkheden zijn om extra leerplekken open te stellen voor 

mensen die nog niet voor Blinkers werken; 

• Alle gegevens en contactpersonen worden weergegeven op de site 
van SBB en 1x per jaar nagekeken. (@Kwartiermaker Opleidingen). 

 

Aanmelding Cio (collega in opleiding) 
Wanneer een (nieuwe) collega de wens heeft een opleiding te volgen, volgt een 

oriënterend gesprek met de praktijkopleider. Dit gesprek heeft de volgende 

doelstellingen:  

1. Achterhalen of de Cio voldoende tijd en ruimte heeft om een opleiding kans tot slagen 

te geven. (Schriftelijke motivatie voorafgaand aan het gesprek mailen)  

2. Achterhalen of Blinkers de benodigde kennis en begeleiding in huis heeft om de Cio te 

begeleiden.  

3. Achterhalen of beide partijen een dergelijke manier van samenwerken zien zitten.  
4. Achterhalen of beide partijen zich vinden in de keuze voor een opleidingsinstituut. 

Dat is met name relevant bij particuliere instellingen. Daar zijn grote verschillen in 

kwaliteit van begeleiding van leerlingen en in de vormen van onderwijs. 
5. Afstemming over (leerling)salaris conform CAO VVT. 

Gezamenlijk worden de wensen van de Cio besproken en de mogelijkheden voor de 

begeleiding vanuit Blinkers. Indien beide partijen positief zijn, wordt er door de Cio 

contact opgenomen met het opleidingsinstituut. De Cio is zelf verantwoordelijk voor 

inschrijving bij het opleidingsinstituut en voor de contacten met docenten.  

 

Collega in loondienst 

Blinkers kijkt samen met de Cio naar de verdeling van de kosten voor het volgen van de 

opleiding. In de bijlage studiefaciliteiten (bijlage 1) staat vermeld waar een Cio recht op 

heeft tijdens de opleiding. Is de studie in opdracht van Blinkers dan zullen de 

opleidingskosten worden vergoed (conform CAO VVT). Alles afspraken rondom de 

opleiding worden vastgelegd in het personeelsdossier. 

 

Zzp’er 

Een zzp’er studeert in eigen tijd en financiert zelf het collegegeld en andere bijkomende 

kosten. Blinkers investeert vervolgens in de begeleiding, planning en coördinatie van de 

praktijkleerperiode. Dit is vastgelegd in de intentieverklaring, zie bijlage 6 

https://www.actiz.nl/cao-vvt
https://www.actiz.nl/cao-vvt
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De praktijkovereenkomst 
Voordat er gestart kan worden met de praktijkleerperiode bij Blinkers dient er een 

praktijkovereenkomst ondertekend te worden. Elke onderwijsinstelling gebruikt een 

eigen praktijkovereenkomst. De Cio is verantwoordelijk voor het aandragen van de 

gegevens voor deze overeenkomst bij Blinkers. De overeenkomst moet ondertekend zijn 

door: 

• De Cio; 

• De betreffende Regiodirecteur van Blinkers; 

• De docent van het opleidingsinstituut. 

In de praktijkovereenkomst worden afspraken gemaakt over:  

• Vorm en inhoud van de beroepspraktijkvorming; 

• Manier en frequentie van de begeleiding; 

• Persoonlijk leerprogramma en toetsingsmethoden.  

Aan deze praktijkovereenkomst die Blinkers sluit met de Cio’s wordt een addendum 

(bijlage 2) toegevoegd.  

 

Rollen en verantwoordelijkheden 
Er zijn verschillende mensen betrokken bij de praktijkleerperiode van een Cio. Blinkers is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en opleiding op de werkvloer. Om hier 

aan te voldoen heeft Blinkers praktijkopleiders en werkbegeleiders aangesteld. De 

Kwartiermaker Opleidingen heeft een overkoepelende rol. De Regiodirecteur is 

verantwoordelijk voor het budget. 

Hieronder een overzicht van de rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden:  

 

Regiodirecteur 

• Geeft akkoord op aantal leerwerkplekken in haar regio; 

• Geeft akkoord op onder welke financiële voorwaarden collega’s een BBL opleiding 

volgen via Blinkers (studiefaciliteiten); 

• Ondertekend de praktijkleerovereenkomsten; 

• Is verantwoordelijk voor het benoemen van voldoende praktijkopleiders en 
werkbegeleiders in relatie tot het aantal leerwerkplekken. 

Kwartiermaker Opleidingen 

• Stelt BPV beleid op en stelt dit indien nodig bij; 

• Vraagt de benodigde gegevens op vanuit de regio’s (hoeveel leerwerkplekken, wie zijn 

de praktijkopleiders en werkbegeleiders); 

• Is 1e aanspreekpunt voor de landelijke accountmanager van SBB; 

• Vraagt erkenning aan voor teams die nog geen erkenning hebben; 

• Bekijkt de mogelijkheden / voordelen van landelijke erkenning door SBB (is nu per 
team, Blinkers voldoet in 2021 nog niet aan voorwaarden voor landelijke erkenning); 

• Biedt daar waar nodig (online) opleidingsprogramma voor praktijkopleiders en 
werkbegeleiders; 

• Is verantwoordelijk voor de juiste bedrijfsgegevens van Blinkers op de portal van SBB. 
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Praktijkopleider 

• Doet Regiodirecteur voorstel voor aantal beschikbare leerwerkplekken; 

• Bepaalt samen met de werkbegeleiders welke kandidaat kan/mag starten met de 

opleiding, naar aanleiding van oriënterende gesprek met kandidaten; 

• Verantwoordelijk voor de regionale uitvoering en coördinatie van het BPV beleid; 

• Onderhouden van contacten met de lokale opleidingsinstituten; 

• Aanspreekpunt voor de Cio’s uit de regio en werkbegeleiders bij zaken die de Cio en 

werkbegeleider niet samen kunnen oplossen of wanneer er extra ondersteuning 

wenselijk is; 

• Op verzoek ondersteunen / coachen van de werkbegeleiders bij begeleidingstaken. 

De praktijkopleider heeft toegang tot Mijn-SBB, de portaal van het SBB en kan daar zien 

welke erkenningen er voor de locatie zijn afgegeven. Via de Kwartiermaker Opleidingen 

kunnen nieuwe erkenningen worden aangevraagd. 

Voorwaarde op deze rol te vervullen: 

Een praktijkopleider hoeft geen scholing te volgen. Hij of zij dient wel kennis te nemen 

van dit BPV plan. Via het SBB portaal is er een kennisbank beschikbaar waar e-learning 

gevolgd kan worden. 

 

De praktijkopleider heeft de mogelijkheid om per Cio gemiddeld 1 uur per 2 weken te 

besteden aan begeleidingstaken. Dit geldt voor iemand in loondienst als voor een zzp’er. 

 

Werkbegeleider 

De werkbegeleider is een ervaren collega van niveau 3IG, niveau 4 (MBO vpk), of 6 (HBO 

vpk) die bij voorkeur ervaren / of geschoold is op het gebied van werkbegeleiding. Is dat 

niet het geval dan wordt er gekeken hoe de werkbegeleider zo snel mogelijk de 

benodigde kennis tot zich kan nemen. Op de website van het SBB staan diverse gratis 

scholingsmogelijkheden. Als werkbegeleider vervul je een voorbeeldfunctie en heb je je 

scholingsportfolio op orde. Naast het begeleiden in het werk maak je het leren 

bespreekbaar en faciliteer je het leren. Je beoordeelt – al dan niet in samenwerking met 

de praktijkopleider - het leerproces van de Cio. 

De kerntaken zijn: 

• Het aanleren van beroepsvaardigheden bij de Cio; 

• Bewaking van het niveau van de leerprestaties van de Cio; 

• Regelmatig afstemmen met de Cio (mail/mondeling); 

• Gevraagd en ongevraagd feedback geven over verloop van de praktijkleerperiode; 

• Analyseren van het leerproces, signaleren van vorderingen en stagnaties en dit 

toetsten aan de hand van de leerdoelen van de Cio. Bijsturen is hierbij soms nodig; 

• Beoordelen van de praktijkleerperiode van de Cio op basis van de verslaglegging over 

de werkprocessen bij de cliënten en de reflectieverslagen van de Cio. 

• Delen van bevindingen over het functioneren van de Cio met de praktijkopleider; 

• Het zijn van ‘rolmodel en goed voorbeeld’ voor de Cio qua attitude en handelen, zowel 

tijdens als voor en na de begeleidingsmomenten. 
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Voorwaarden om deze rol te vervullen: 

• Een positieve grondhouding en geeft anderen zelfvertrouwen; 

• Volgt een scholing ‘Werkbegeleiding’. Deze scholing dient nog ontwikkeld of 

ingekocht te worden en zal in 2022 worden aangeboden; 

• Is op de hoogte van dit BPV beleid; 

• Beschikt over goede coachvaardigheden; 

• Evalueert met leerling en praktijkopleider.  

De werkbegeleider heeft de mogelijkheid om gemiddeld per leerling 1 uur per week te 

besteden en registreren aan begeleidingstaken. Dit geldt voor iemand in loondienst als 

voor een zzp’er. 

 

Overige collega’s 

Naast de werkbegeleider en de praktijkopleider komt de Cio ook in contact met andere 

collega’s. De Cio zal veelal meelopen met de werkbegeleider, maar daarnaast ook met 

andere collega’s. Dit heeft 2 redenen: 

• Tijdens een praktijkleerperiode is het goed om verschillende collega’s aan het werk te 

zien; 

• Het is praktisch niet altijd mogelijk dat een Cio meeloopt met de werkbegeleider. 

Bijvoorbeeld door afwezigheid, maar ook om gericht bepaalde werkzaamheden / 

handelingen mee te lopen die bij een andere collega gepland staan.  

Van alle collega’s wordt eveneens een constructieve benadering verwacht waardoor een 

veilig leerklimaat ontstaat. Zij vervullen op een moment dat er een Cio meeloopt de rol 

van werkbegeleider. 

 

Studieloopbaanbegeleider 

De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) is onderdeel van het onderwijsteam van de Cio.  

De SLB’er coacht de Cio in het leerproces afhankelijk van het leerjaar. Dit gebeurt volgens 

het principe ‘strakke, gedeelde of losse sturing’ en persoonsgericht. De SLB’er volgt het 

leerproces en bewaakt de vorderingen en stagnaties. De SLB’er doet dit door bij de eerste 

beoordeling feedback te geven op reflectie/praktijkverslagen, in te gaan op leervragen 

die de Cio of de werkbegeleider stellen en deelname aan het eerste 

beoordelingsgesprek en zo nodig aan het tweede beoordelingsgesprek. De kerntaken 

zijn: 

• Vormt een beeld van de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het 

praktijkleren en de handelingen/competenties die zijn verworven en/of nog moeten 

worden verworven op basis van de informatie die de Cio aanlevert; 

• Aanspreekpunt voor de Cio en de werkbegeleider; 

• Voert begeleidingsgesprekken met de Cio; 

• Geeft aan de Cio, gevraagd en ongevraagd, feedback omtrent het verloop van de 

praktijkleerperiode; 

• Beoordeelt de praktijkleerperiode van de Cio op basis van de verslaglegging over de 
werkprocessen bij de cliënten en de reflectieverslagen van de Cio. 
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Leerklimaat  
Om effectief te kunnen opleiden is een goed leerklimaat belangrijk. Een goed 
leerklimaat voldoet aan de volgende voorwaarden:   
• Vieren van successen; 
• Experimenteren met nieuw gedrag wordt bevorderd; 
• Het delen van kennis wordt gefaciliteerd; 
• Feedback wordt aangemoedigd en serieus genomen; 
• Er is tijd voor oefenen, meelopen, veranderingen bij te houden en om na 

te denken; 
• Er is ruimte voor autonomie en verantwoordelijkheid nemen; 
• Hulpbronnen zijn beschikbaar: coaching /informatie/richtlijnen, etc.; 
• Dwarsverbanden tussen afdelingen en diensten worden gelegd. 
 
Bij elke evaluatie zal getoetst of besproken worden of deze voorwaarden aanwezig zijn.  
 

Begeleidingsstructuur  
Een belangrijk uitgangspunt en geheel in de lijn van onze visie op opleiden is, dat de Cio 

zelf verantwoordelijk is voor het eigen leerproces en het realiseren van de 

opleidingsdoelstellingen. Dit stelt eisen aan de inzet(baarheid) en flexibiliteit van de Cio. 

De constructie van Cio en werkbegeleider zoals Blinkers die voor ogen heeft, geeft 

vrijheid voor ondernemerschap in de eigen wijze van praktijkleren.  
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Het zelfstandig ondernemerschap van de Cio betekent niet dat de Cio niet wordt begeleid. 

Blinkers neemt de begeleiding van de Cio serieus; immers de kwaliteit van de begeleiding 

bepaalt mede de kwaliteit van de toekomstig beroepsbeoefenaar.  

 

Bij de aanvang van elke leerperiode wordt de Cio gewezen hoe er gehandeld kan worden 

in mogelijke onveilige situaties. Tijdens de inwerkperiode wordt dit door de 

werkbegeleider en praktijkopleider bewaakt en daarmee de kans verkleind dat de Cio in 

onveilige situaties komt.  

 

Zelfstandig leren kan onderdeel uitmaken van het leerproces. Dit wordt niet ingezet in 

het eerste leerjaar, maar meer tegen het eind van de opleiding met als doel de Cio ook te 

laten ervaren hoe het is om werkzaamheden in de thuiszorg zelfstandig uit te voeren. 

Ook kan het aan de orde zijn bij Cio’s die al een diploma hebben en willen doorgroeien. 

Deze groep Cio’s kan en mag hierdoor zelfstandig werken in de zorg op het reeds 

behaalde kwalificatieniveau. Zie bijlage 3 voor de voorwaarden en afspraken. 

 

Aan het begin van de praktijkleerperiode maken de Cio en de werkbegeleider afspraken 

over de gezamenlijke aanwezigheid en het bespreken van de leervorderingen. Ook 

maken de Cio en werkbegeleider afspraken over hoe en op welke wijze zij contact 

hebben. De begeleider is gemiddeld 1 uur per week per Cio beschikbaar. 

 

Blinkers biedt een gedegen begeleidingsstructuur aan. Belangrijk onderdeel binnen de 

begeleidingsstructuur is de gesprekkencyclus. Op basis van deze gesprekkencyclus 

vinden er gesprekken plaats met de Cio en de begeleider(s). Van alle overlegmomenten 

wordt door de Cio een reflectieverslag gemaakt. Deze verslagen worden digitaal 

bewaard in een dossier. Hiervoor gelden de privacy regels.   

 

De gesprekkencyclus kent de volgende momenten: 

 

  

Kennismakingsgesprek

Introductiegesprek

Voortgangsgesprek

Beoordelingsgesprek

Evaluatie
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Het kennismakingsgesprek  

➢ Wie: praktijkopleider en Cio 

➢ Wanneer: eenmalig voor aanvang van de opleiding 

Doel van dit gesprek is:  

• Wederzijds (verder) kennismaken;  

• Uitleg over het BPV-plan en de begeleidingsstructuur;  

• Toekennen van een werkbegeleider;  

• Ondertekenen praktijkleerovereenkomst en evt. intentieovereenkomst. 

Het introductiegesprek  

➢ Wie: werkbegeleider en Cio 
➢ Wanneer: eenmalig bij aanvang van de praktijkleerperiode 
 
Doel van dit gesprek is: 
• Opleidingsafspraken en documenten bespreken; 
• Afspraken maken over de begeleiding en werkwijzen; 
• Plannen voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken. 
 
Noot om te bespreken met de Cio: Veelal loopt de Cio in het werk mee met de 
werkbegeleider. Echter de Cio zal ook met andere collega’s dan de werkbegeleider 
samenwerken. Om de werkbegeleider inzicht te verschaffen in deze momenten, maakt de 
Cio hiervan verslagen. Aan de hand hiervan worden de feitelijke leermomenten en het 
leerrendement beschreven. Tevens noteert de collega van belang zijnde gegevens met 
diens paraaf.  
 

Het voortgangsgesprek 

➢ Wie: werkbegeleider en Cio 
➢ Wanneer: 1x per 2 weken. In de vakantiemaanden kan dit afwijken.  
➢ Verslaglegging: de Cio maakt van dit gesprek een kort verslag 
 
Doel van deze gesprekken zijn: 
• Ontwikkeling van de competenties 
• Stand van zaken met betrekking tot de leerdoelen; 
• Bespreken verloop en aanpak leerproces; 
• Bijstellen planning praktijkleerperiode / aantal te werken uren; 
• Verloop begeleiding; 
• Beoordeling van het leerklimaat door de Cio en houdingsaspecten 

evalueren. 
 

Indien aan het einde van het leerjaar blijkt, dat praktijkleerdoelen onvoldoende zijn 

gerealiseerd, wordt er vanuit de praktijk één herkansing aangeboden. 

 

  



  

 

12/25   

  

Het beoordelingsgesprek (indien van toepassing, kan ook examen zijn) 

➢ Wie: werkbegeleider en Cio, eventueel sluit praktijkopleider aan 
➢ Wanneer: aantal keer per jaar om onderdelen af te sluiten 
➢ Verslaglegging: de Cio maakt van dit gesprek een kort verslag 
 
Doel van deze gesprekken zijn: 
• Bespreken en beoordelen verloop van de praktijkleerperiode en leerproces; 
• Beoordelen (inclusief onderbouwing) van ontwikkeling van de Cio en de competenties 

waar aan zijn gewerkt; 
• Al dan niet bespreken van consequenties van de beoordeling; 
• Al dan niet ondertekenen van de benodigde formulieren. 
 
De Cio draagt zorgt voor verder verwerking van gegeven richting het opleidingsinstituut. 
 

Evaluatiemomenten 

➢ Wie: werkbegeleider, Cio, studieloonbaanbegeleider 
➢ Wanneer: afhankelijk van afspraken vanuit het opleidingsinstituut 
➢ Verslaglegging: de Cio maakt van dit gesprek een kort verslag 
 
Doel van deze gesprekken zijn: 
• Bespreken verloop van de praktijkleerperiode; 
• Bijstellen planning praktijkleerperiode/aantal te werken uren; 
• Ontwikkeling van de competenties. 

Het dossier  

De praktijkopleider legt voor elke Cio een dossier aan.  

Dit dossier bestaat uit de volgende onderdelen:  

• CV Cio;  

• Motivatie Cio;  

• Uitkomst Cognitietest (indien getoetst op de opleiding); 

• Urenregistratie van de Cio (bijlage 7);  

• Rapportage en verslagen van de gesprekken; 

• Bewijslast van beoordeelde voorbehouden en risicovolle handelingen (dit wordt ook 
naar registratie@blinkers.nl gemaild). Indien de opleiding er geen 

beoordelingsformulieren voor biedt, wordt het formulier ‘Interne 

praktijkbeoordeling’ uit het kwaliteitshandboek van Blinkers gebruikt. 

Beoordeling 

De Cio zorgt dat alle onderdelen van het BPV programma zijn afgerond en ingeleverd. 

Per Cio wordt de mate van toezicht en tussenkomst beoordeeld door de werkbegeleider 

in overleg met de praktijkopleider. De werkbegeleider van de Cio stelt vast of de Cio 

voldoende bekwaamheid bezit om de betreffende handeling op verantwoorde wijze uit te 

voeren. Hierover vindt verslaglegging plaats in het dossier.  

  

mailto:registratie@blinkers.nl


  

13/25   

  

LET OP: 

Een Cio is nooit eindverantwoordelijk voor werkzaamheden die hij of zij in het kader 

van het te behalen diploma uitvoert. Na voldoende beoordelingen mag de Cio 

zelfstandig werkzaamheden verrichten als: 

• De theorie en praktijk van deze werkzaamheden zijn afgetekend; 

• De werkbegeleider en praktijkopleider akkoord zijn en er voldoende is 

meegekeken met de leerling;  

• Er ALTIJD een gediplomeerde collega beschikbaar dient te zijn als achterwacht. 

én 

• Als de Cio zich bekwaam voelt. 
 

Voor het uitvoeren van (verpleegtechnische) vaardigheden gelden de door Blinkers 

gehanteerde protocollen (Vilans) en de door de beroepsgroepen gehanteerde 

standaarden. 

Controle gewerkte uren op te behalen niveau  

Voor de Cio’s niveau 2, 3 en 4 wordt een apart overzicht gemaakt waaruit blijkt dat de Cio 
voldoende uren op het te behalen niveau werkt. Dit is afhankelijk van de eisen van de 
opleidingsinstelling en komt veelal neer op: 
• Niveau 2: minimaal 18 uren per week op niveau 2 werken.  
• Niveau 3: minimaal 20- 24 uren per week op niveau 3 werken.  
• Niveau 4: minimaal 24 uren per week op niveau 4 werken.  
De Cio’s krijgen duidelijk uitgelegd welke werkzaamheden op niveau 2, respectievelijk 
niveau 3 en 4 plaatsvinden. Van de Cio wordt verwacht dat bij de urenregistratie wordt 
vermeld om welk niveau het gaat. Zie bijlage 7. Bij de start van een opleiding zal de 
productiviteit gering zijn. Gedurende het vervolg van de opleiding wordt er meer en 
meer zelfstandig gewerkt en zal de productiviteit ook toenemen. 
 
Indien de Cio te weinig uren werkt op het overeengekomen opleidingsniveau, zal na 
overleg met het opleidingsinstituut de duur van de opleiding worden aangepast c.q. 
uitgebreid.  
 

Overlegstructuur praktijkleerperiode 

Om de vele aspecten tijdens de praktijkleerperiode handig op elkaar af te stemmen is een 
functionele overlegstructuur onmisbaar.  
Dit zijn de betrokkenen: 
• De hoofdcontactpersoon bij de SBB. Deze contactpersoon communiceert via de 

Kwartiermaker Opleidingen. 
• Per regio zijn er regionale Adviseurs Praktijkleren bij het SBB. Zij communiceren via 

de Regiodirecteuren en praktijkopleiders. 
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In onderstaand schema een overzicht van de diverse overlegmomenten: 

Soort overleg  Betrokkenen  Onderwerpen  Frequentie  

Intern overleg 

/afstemming 

• Kwartiermaker Opleidingen 

• Regiodirecteuren 

• Praktijkopleiders 

• HR 

• OR (instemming) 

• VAR (advies) 

• Evaluatie BPV-beleid  

• Knelpunten  

• Verbeterpunten 

1 x per jaar (februari) 

 • Kwartiermaker Opleidingen 

• Uitvraag per mail aan regio’s 
via Regiodirecteuren 

• Aantal opleidingsplaatsen 

• Check gegevens op SBB portaal 

• Erkenningen indien nodig 
aanvragen 

1 x per jaar (juni) 

 

• Praktijkopleider (initiator) 

• Werkbegeleider 
 

• Evaluatie uitvoering 
begeleidingscyclus  

• Beoordeling leerlingen  

• Bespreken voortgang leerlingen  

• Bespreken knelpunten  

3 x per jaar  of vaker 

indien nodig 

Extern overleg  • Docent Opleidingsinstituut 

• Praktijkopleider 

• Samenwerking Blinkers /opleiders  Op basis van behoefte 

 • SBB contactpersoon 

• Kwartiermaker Opleidingen 

• Erkenning als leerbedrijf  

• Kwaliteit BPV  

• Organisatie BPV  

• Ontwikkelpunten 

1 x per jaar of vaker 

indien nodig 

 • BPV-docent 

• Praktijkopleider 

• Evaluatie BPV 

• Afstemming theorie-praktijk  

• Beoordelingsinstrumenten  

• Ontwikkelpunten  

1x per jaar 

 • Regionale Adviseur 
Praktijkleren SBB 

• Praktijkopleider 

• Evaluatie uitvoering BPV 

• Erkenningsaanvraag 

Op basis van behoefte 
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Evaluatie BPV periode 

• Het opleidingsinstituut en het leerbedrijf evalueren de BPV-periode met de Cio.  
• Blinkers voert exitgesprek met Cio bij stoppen/vertrek (bijlage 4). 
• Het opleidingsinstituut en het leerbedrijf evalueren hun samenwerking rond de BPV.  
• Het kenniscentrum (SBB) beoordeelt of het leerbedrijf een duurzaam leerbedrijf is.  
• Het kenniscentrum (SBB) ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van een 

verbeterplan. 
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Bijlage 1: Studiefaciliteiten 
 
Als je verplicht een studie of opleiding volgt (alleen van toepassing op collega’s in 
loondienst), krijg je studiefaciliteiten toegekend. Maar ook als je zelf het initiatief hebt 
genomen tot een opleiding of studie, kan je aanspraak maken op studiefaciliteiten. 
Onderstaand geldt zowel voor collega’s in loondienst. Tot slot staan mogelijkheden voor 
zzp’ers vermeld.  
 
Verplichte studie of opleiding  
• Volledige vergoeding van de studiekosten;  

• Volledig verlof met behoud van salaris voor het volgen van lessen, eventuele stages en 
contacturen die voor de studie vereist zijn en voor het afleggen van examens. Voor 
zelfstudie kan je tot maximaal 1 dag per week verlof met behoud van salaris krijgen.  

 
Studie of opleiding op eigen initiatief  
Als je op eigen initiatief een opleiding of studie volgt, zijn er 2 mogelijkheden: 
 

 Loopbaanafspraken  

Je hebt met je leidinggevende loopbaanafspraken gemaakt en als je leidinggevende vindt 
dat de studie of opleiding bijdraagt aan het uitvoeren van die afspraken dan kan je 
aanspraak maken op:  
• Volledige vergoeding van de studiekosten en  

• De helft van de benodigde verlofuren (met behoud van salaris) voor het volgen van 
lessen, eventuele stages en contacturen die voor de studie vereist zijn en voor het 
afleggen van examens.  

 

 Geen loopbaanafspraken  

Als je een cursus of opleiding wilt volgen, maar er zijn, voorafgaand aan de start van de 
opleiding, geen loopbaanafspraken gemaakt, kan je leidinggevende de volgende 
studiefaciliteiten aan je toe kennen:  
• Een vergoeding van de studiekosten tot maximaal 50% van de totale scholingskosten 

en  

• Maximaal 25% verlof met behoud van salaris voor het volgen van lessen, eventuele 
stages en het afleggen van examens. Voor overige studietijd wordt geen verlof met 
behoud van salaris verleend.  

 
Wat valt onder studiekosten?  
Onder studiekosten vallen de kosten van alle verplicht gestelde onderwijsmiddelen, zoals: 
• Lesgeld; 
• Examengelden; 
• Verplicht gestelde excursies; 
• Verplichte boeken. 
 
Kosten van bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden of een computer vallen niet onder 
studiekosten.  
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Ook reiskosten vallen niet onder studiekosten, maar deze worden wel vergoed als je de 
studie of opleiding volgt in opdracht van Blinkers of vanwege loopbaanafspraken met je 
leidinggevende. De vergoeding komt overeen met de vergoeding voor zakelijk verkeer. Als 
je met de trein reist, wordt alleen 2e klas vergoed.  
 
 
Terugbetaling vergoeding studiekosten  
Zowel bij een individuele verplichte studie of opleiding, als voor een studie of opleiding op 
eigen initiatief, is er sprake van een terugbetalingsverplichting :  
• Als je door eigen schuld onvoldoende resultaat haalt;  

• Als je door eigen schuld tussentijds de studie afbreekt;  

• Bij ontslag tijdens het volgen van de studie;  

• Bij ontslag (op eigen verzoek) binnen 3 jaar na afronding van de studie. 
 
maar niet als:  
• Je aansluitend aan het ontslag recht hebt op een werkloosheidsuitkering of een 

uitkering wegens arbeidsongeschiktheid;  
• Als je met pensioen gaat.  
 
Wanneer je door eigen nalatigheid, de opleiding niet binnen de vooraf gestelde termijn af 
kan ronden, dan zijn vanaf dat moment reeds gemaakte en nog te maken opleidingskosten 
voor eigen rekening.  
 
De terugbetalingsverplichting is 3 jaar geldig na afronding van de studie en is naar rato. 
Wanneer je bijvoorbeeld 12 maanden na het afronden van de studie de organisatie verlaat 
dan moet je 24/36 deel nog terugbetalen.  
Deze terugbetalingsverplichting geldt niet voor verplichte organisatie brede opleidingen. 

 

Studiefaciliteiten voor zzp’ers 

Zzp’ers kunnen via Blinkers een opleiding volgen. De studiekosten zijn voor rekening van 

de zzp’er en Blinkers neemt de begeleiding voor haar rekening. Ook is het voor zzp’ers 

aangesloten bij Blinkers mogelijk om tegen aantrekkelijke prijzen aan te sluiten bij 

overige scholingsactiviteiten.  
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Bijlage 2: Addendum bij praktijkovereenkomst 
 

Blinkers, vertegenwoordigd door de praktijkopleider en de collega in opleiding (Cio) komen 

overeen dat de Cio zich gedurende de opleiding houdt aan deze voorwaarden: 

1. De Cio heeft een mailadres op eigen naam. De Cio voert opleidingsgebonden 

correspondentie per mail. 

2. De Cio dient gekoppeld aan de leerdoelen ong. 18 uren per week (niv 2) of ong. 24 uren 

per week (niv 3 en 4) afhankelijk van het opleidingsinstituut op het niveau te werken 

passend bij het leerjaar van de opleiding. 

3. Urenregistratie (bijlage 7) en studie-uren worden vastgelegd. 

4. Praktijkopleider krijgt een overzicht van de volgende activiteiten: 

• Cliënten-uren en cliënt-besprekingen: die voor studie van toepassing zijn; 

• Bijeenkomsten met werkbegeleider; 

• Bijscholingsuren. 

5. Binnen 1 maand na aanvang van de opleiding toont de Cio aan de praktijkopleider aan, dat 

de Cio voldoende cliënten heeft waar de Cio de kerntaken/werkprocessen, zoals verwoord 

in het kwalificatiedossier, kan uitvoeren. Indien de Cio niet kan aantonen te voldoen aan 

punt 2 dient het tekort aan uren gecompenseerd te worden in de 2 maanden erna. 

6. De Cio komt afspraken met de werkbegeleider na. 

7. De Cio evalueert maandelijks met de werkbegeleider. 

8. De Cio is verplicht het theoretisch gedeelte van de opleiding te volgen.  

9. Verzuim/afwezigheid wordt door de opleidingsorganisatie gemeld conform hun 

verzuimprocedure en kan van invloed zijn op de duur van de opleiding. 

10. De beroepsprestaties worden afgetekend door de werkbegeleider. 

11. Verslagen/opdrachten die door de werkbegeleider nagekeken dienen te worden, dienen 

ten minste 2 weken vóór inleverdatum op school ingeleverd te worden bij de 

werkbegeleider. Alleen de handtekeningen van de werkbegeleider zijn bindend en gelden 

als bewijs dat een onderdeel in de praktijk met goed gevolg is afgesloten. 

12. Procedure voorbehouden en risicovolle handelingen: Een Cio mag een handeling 

zelfstandig uitvoeren als de volgende procedure is doorlopen: 

• De Cio theorie / praktijkoefeningen in de opleiding heeft afgerond; 

• De cliënt (en directe familie / contactpersoon) op de hoogte en akkoord is; 

• De Cio eerst heeft meegekeken met een ervaren collega. 

Na deze stappen kan de Cio onder begeleiding van een ervaren collega de handeling zelf gaan 

uitvoeren. Indien de werkbegeleider de Cio bekwaam beoordeelt op de betreffende 

handeling, kan de Cio deze handeling ook zelfstandig uitvoeren. Er dient echter te allen tijde 

een ervaren achterwacht bereikbaar te zijn voor de Cio. 

13. Studieafspraken in de werksituatie  

• Studiekostenovereenkomst incl terugbetalingsregeling:  Ja  Nee (zie bijlage 1) 

• Max. aantal werkuren per week, inclusief andere opdrachtgevers, is 40.  

• Cio geeft inzicht in aantal uren werkzaam bij andere opdrachtgevers. 

• Nachtdiensten alleen in overleg met de praktijkopleider. 

Datum:      Plaats:      

  

Handtekening:     Handtekening:     

  



  

19/25   

  

Bijlage 3: Zelfstandig leren 
 
In de extramurale zorg groeit de Cio naar de mogelijkheid om zelfstandig te leren. Dit 
betekent ook dat de productiviteit gedurende opleiding toeneemt.  
Het zelfstandig kan alleen als een bewuste, geplande leeractiviteit ingezet worden, die 
vooraf besproken en voorbereid is door de werkbegeleider en de Cio. De vaardigheden die 
horen bij zelfstandig kunnen enkel behaald worden als boventalligheid vertaald wordt in 
begeleiding op afstand.  
De werkomgeving en de zorg die de Cio verleent heeft een opbouw in complexiteit en 
wordt nauwkeurig getoetst om te kunnen spreken van een verantwoord leerklimaat. 
Zelfstandig leren vraagt bepaalde vaardigheden/competenties van zowel de Cio als van de 
werkbegeleider.  
Tevens dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  
 
Werkplek:  
• De Cio wordt ingezet in een werk-leer omgeving waar een goede aansluiting bestaat 

tussen leerinhoud, leeromstandigheden en profiel van de Cio;  

• De Cio verleent zorg aan een cliënt die hiervoor toestemming gegeven heeft en 
waarbij duidelijk is dat de Cio lerende is;  

• De Cio verleent zorg bij cliënten waarbij de cliënt ofwel mantelzorger c.q. familie in 
staat is de gegeven zorg te evalueren. 

 
De Cio:  
• De Cio is bereid om zelfstandig te leren; 

• Aan de hand van deze bijlage wordt alles doorgesproken. 

 

Voor de 3e of 4e jaars Cio, bijvoorbeeld VIG of VPK is het noodzakelijk om te ervaren hoe 

het is om eigen verantwoordelijkheid te dragen bij cliënten thuis en haar kennis en 

kunde te laten zien in het werkveld. Tegelijkertijd heeft betreffende Cio bovenstaande 

ruimte en tijd nodig om de beroepsprestaties te behalen en recht op een deugdelijke 

beoordeling hiervan. Op het moment dat de Cio zich veilig en bekwaam voelt op de 

werkplek en dit kan aangeven door middel van de checklists kan er gestart worden met 

zelfstandig uitvoeren van opdrachten, inclusief de zorg die hierbij verleend wordt.  

 
Als er wordt besloten dat de Cio alleen opdrachten mag uitvoeren wordt het volgende 
afgesproken:  
• De Cio kent de opdrachten en is bekend bij de cliënten; 
• De Cio heeft altijd een telefoon mee; 
• De Cio draagt herkenbare kleding en heeft een badge mee; 

• De Cio belt bij twijfel en/of calamiteit altijd naar de werkbegeleider of naar de 
praktijkopleider / regieverpleegkundige;  

• De Cio heeft zeer regelmatig een evaluatie over de geleverde zorg; 

• De Cio komt de gemaakte afspraken na en legt deze vast in de BPV formuleren.  
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De werkbegeleider:  

• De werkbegeleider instrueert de Cio hoe te handelen in geval van calamiteiten; 

• De werkbegeleider is achterwacht, in geval van telefonische oproep van de Cio geeft 
de werkbegeleider duidelijke instructies en zorgt de werkbegeleider ervoor dat er 
binnen 20 minuten een collega ter plaatse is; 

• De werkbegeleider toetst de gegeven zorg door te evalueren met de cliënt en de Cio; 

• De werkbegeleider toetst en beoordeelt de gegeven zorg zoals dit in het zorgdossier 
beschreven is.  
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Bijlage 4: Exitformulier ten behoeve van vertrek Cio 
 

Omcirkel het nummer dat voor je het meest van toepassing is als reden voor stoppen 

/vertrek (meerdere keuzes mogelijk): 

 

01  verhuizen 10  Volgen opleiding elders 

02  reisafstand 11  Einde opleiding 

03  onregelmatige diensten 12  Kinderopvang 

04  salaris 13  Medische redenen 

05  Omvang dienstverband 14  Combinatie werk/leren/thuis 

06  Promotie 15  Pensioen 

07  Zwangerschap / bevalling 16  Samenwerking leidinggevende 

08  Werkdruk 17  Samenwerking werkbegeleider 

09  Werksfeer 18  Overige: 

 

 

Nadere toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat gaat de Cio nu doen: 

 Werken binnen de zorg 

 Werken buiten de zorg, zo ja welke branche:      

 Stoppen met werken 

 Andere / vervolg opleiding 
 

Datum:           

 

Regio:             
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Bijlage 5. Wie doet wat? 
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Beste Naam, 

 

 

Met veel plezier bevestigen we de afspraken van de studie die je gaat volgen. 

 

Gegevens opleiding 

Naam opleiding:   * Klik of tik om tekst in te voeren. 

Opleidingsinstituut:  * Klik of tik om tekst in te voeren. 

Ingangsdatum:   * Klik of tik om een datum in te voeren. 

Duur van de opleiding:  * Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Vergoeding studiekosten en -tijd 

Eventuele afspraken voor vergoeding studiekosten en-tijd en terugbetalingsverplichting zijn 

aanvullend vast te leggen in de ‘studieovereenkomst’ van Blinkers. 

 

Werkbegeleiding 

Met deze verklaring geeft Blinkers aan dat het voor u mogelijk is tijdens de duur van de 

opleiding werkbegeleiding te ontvangen. U krijgt van de locatie een werkbegeleider 

toegewezen voor gemiddeld Klik of tik om tekst in te voeren. uren werkbegeleiding per week.. 

U kunt werkzaamheden bij ons te verrichten voor gemiddeld Klik of tik om tekst in te voeren. 

uren per week. De planning van de werkzaamheden stemt u af met uw werkbegeleider.  

Wij kunnen werkbegeleiding beëindigen:  

• als u door eigen schuld onvoldoende resultaat haalt;  

• als u door eigen schuld tussentijds de studie afbreekt;  

• bij beëindigen van de raamovereenkomst door opdrachtgever tijdens het volgen van de 

studie; 

 

  

Locatie Blinkers Services 

Hardwareweg 14 

3821 BM   Amersfoort 

info@Blinkers.nl 

www.blinkers.nl 

 
KVK 81434766 

IBAN NL81 INGB 0677 7857 71 Adres (max. 5 regels)         
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Rechten intentieverklaring studie 

Blinkers benadrukt dat u geen rechten kunt ontlenen aan genoemde afspraken en u kunt u dus 

niet beroepen op de inhoud hiervan. Deze verklaring wordt uitgegeven voor een extern doel, 

namelijk de inschrijving voor een opleiding. Het betreft geen juridisch bindend document.  

 

Ik vertrouw erop hiermee de verklaring goed te hebben weergegeven.  

 

 

Met vriendelijke groet,   

     

 

Naam 

Regiodirecteur 

  

Locatie Blinkers Services 

Hardwareweg 14 

3821 BM   Amersfoort 

info@Blinkers.nl 

www.blinkers.nl 

 
KVK 81434766 

IBAN NL81 INGB 0677 7857 71 
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Bijlage 7. Urenregistratie Cio 
Ten behoeve van verantwoording subsidie Praktijkleren. 

Naam Collega in opleiding (Cio)  

Opleidingsnaam  

Opleidingscode (crebo / croho)  

Naam leerbedrijf: Blinkers, team: 

Praktijkopleider:  

Werkbegeleider:  

Studiejaar:  

 

Handtekening Cio 

 

 

Handtekening praktijkopleider / 

werkbegeleider: 

Datum: Datum: 

 

 

Week: Aantal gewerkte uren: Week: Aantal gewerkte uren: 

31 (vanaf 1 aug)  5  

32  6  

33  7  

34  8  

35  9  

36  10  

37  11  

38  12  

39  13  

40  14  

41  15  

42  16  

43  17  

44  18  

45  19  

46  20  

47  21  

48  22  

49  23  

50  24  

51  25  

52  26  

53  27  

1  28  

2  29  

3  30  

4  31 (t/m 31 juli)  

 


