
De instituutsopleider is een vertegenwoordiger 
van het opleidingsinstituut en onderhoudt de 
relatie met mentoren en schoolopleider en heeft 
daarbij contact over de ontwikkeling van 
studenten om uiteindelijk samen met hen tot een 
beoordeling van studenten voor de groep te 
komen en is gesprekspartner van de school op 
het gebied van SO&P en in het verlengde 
daarvan de ontwikkelingsvraag. 
 

Taken en verantwoordelijkheden:
De instituutsopleider heeft de 

verantwoordelijkheid om:  

Examinator 
• voor een goede samenwerking te zorgen tussen 

instituut en school ten aanzien van (individueel 
en collectief) begeleiden en beoordelen;

• aan het eind van een stageperiode na overleg 
met mentor (en schoolopleider) te komen tot 
een summatieve beoordeling (eindbeoordeling).

Mentoren en schoolopleider 
• het werkplekcurriculum en de bijbehorende 

beoordelingen en consequenties daarvan voor 
studenten en opleiders, begeleiders en 
beoordelaars te bespreken met student, mentor 
(en schoolopleider) en hen daarover te 
informeren;  

• met de mentor (en schoolopleider) de student 
te helpen om authentieke praktijkervaringen en 
eventueel kritische beroepssituaties te 
verbinden aan theoretische concepten;  

• samen met student, mentor (en schoolopleider) 
de cyclus van begeleiding en beoordeling te 
doorlopen, met name bij start een 
kennismakingsgesprek en aan het eind een 
evaluatief gesprek. Tussentijds vinger aan de 
pols houden over voortgang. Bij stagnatie in 
ontwikkeling van student is er meer contact met 
mentor en schoolopleider;

• de student te stimuleren in het collectief en 
interprofessioneel leren en werken.

Schoolleider en schoolopleider 
• met de schoolopleider en schoolleider te 

bespreken hoe de leeromgeving krachtig, 
betekenisvol en uitdagend wordt/is/blijft voor 
de studenten;  

• met de schoolopleider en schoolleider te 
bespreken hoe de onderzoekende cultuur en 
houding in het team benut kan worden in de 
begeleiding en ontwikkeling van studenten;

• met de schoolopleider en schoolleider te 
bespreken hoe de studenten kunnen bijdragen 
aan schoolontwikkeling.

Professionalisering 
• indien mogelijk/wenselijk aan te sluiten bij 

bestuurs- of schooleigen trainingen en/of 
andere activiteiten, om zodoende meegenomen 
te worden in vernieuwingen die tevens van 
belang zijn voor studenten en een 
verdiepingsslag kan worden gemaakt in de 
opleiding en begeleiding van studenten;

• de eigen professionaliteit m.b.t. vakkennis en 
begeleidingsvaardigheden up to date te 
houden.

KPZ 
• de schakel te vormen tussen praktijk en slb’er 

indien er sprake is van ondersteuningsbehoeften 
van de student die een verbinding hebben met 
persoonlijke vraagstukken daarvan;

• binnen het netwerk van instituutsopleiders in 
het kader van SO&P van en met elkaar te leren 
op KPZ en binnen een bestuur.

Partnerschap 
• actief mee te werken aan eventuele 

audits/peerreviews die plaatsvinden in het 
partnerschap in het kader van SO&P.


