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Algemene gegevens 
 
Naam:    Stichting Stooer 
Adres:    Triathlonstraat 15 
    3078 HX Rotterdam 
Contact:   info@stooer.nl 
    010-3335080 
Functie contactpersoon: Bestuurder 
Naam contactpersoon:  michel@stooer.nl 
Opsteldatum:   April 2022 

 
 

Globaal beeld organisatie 
Stooer is een kleinschalige zorgorganisatie die individuele- en groepsbegeleiding biedt aan kinderen 
en (jong)volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De begeleiding is gericht op 
het persoonlijk- en sociaal functioneren en vindt plaats in de vorm van dagbesteding, (ambulante) 
begeleiding, bewegen en naschoolse activiteiten. Stooer is opgericht door één familie, met een 
dochter/zus met een meervoudige beperking. Daarom weten zij als geen ander hoe moeilijk de 
doelgroep het kan hebben. Niet alleen de deelnemers, maar zeker ook de naasten. 
 
Sinds 2012 zet de organisatie zich in om voor de kinderen, (jong)volwassenen en hun naasten de 
begeleiding zo goed mogelijk te organiseren. Eerst als GoSports en sinds 2022 onder de naam 
Stooer. De vrijwilligersorganisatie is in die jaren uitgegroeid tot een volwaardige professionele 
organisatie, maar blijft dicht bij de oorsprong.  
 
Uitgangspunt is: Iedereen uniek! 
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Opleidingsbeeld 

 

Opleidingsvisie 
Stooer vindt het belangrijk dat studenten in de praktijk ervaring op kunnen doen en zijn dan ook van 
mening dat een student meer leert van praktijksituaties en zich het beste kunnen ontwikkelen in de 
omgeving vanuit de beroepscontext. Daarnaast is de interactie tussen studenten en professionals van 
belang en stimuleer je hiermee ook het leven lang ontwikkelen voor een ieder binnen de organisatie. 
 
De student kan zich binnen de organisatie actief ontwikkelen op zowel persoonlijk als vakinhoudelijk 
vlak. Er is veel aandacht voor begeleiding en ondersteuning, studenten worden als teamlid gezien en 
meegenomen in alle dagelijkse zaken. De student moet zich thuis voelen in professionele zin. 

 

 

Personele doelstelling 
Stooer is een groeiende organisatie die hard bezig is met het uitbreiden van het team. Dit zorgt voor 
een dynamische en inspirerende omgeving voor studenten. Het is een jong, maar professioneel team 
die openstaan voor leren. Het motto binnen de organisatie is dan ook, leren doe je heel je leven en 
met elkaar. 
 
Studenten krijgen binnen de organisatie de kans zich uitgebreid te ontwikkelen en worden ook 
uitgedaagd om mee te denken in ontwikkelingen, nieuw beleid en het huidige team uit te dagen op 
inhoudelijk vlak. 
 
Studenten staan tijdens de dagen altijd boventallig, echter worden zij wel als vol aangezien en lopen 
mee in de dagelijkse routine en krijgen nagelang de fase binnen de opleiding verantwoordelijkheden. 
Te allen tijde met supervisie. 
 
Afhankelijk van de plek in de opleiding en het niveau van de opleiding krijgt de student 
verantwoordelijkheden tijdens de stage. De verantwoordelijkheden moeten passend zijn bij de uit te 
voeren opdracht en ook passend zijn op het moment. Er is altijd een professional waarop de student 
kan terugvallen en die de eindverantwoordelijkheid heeft. Studenten staan boventallig, maar worden 
wel uitgedaagd om initiatief te tonen en zich te ontwikkelen tot een goede beroepskracht. Studenten 
zijn onderdeel van het team en worden ook als zodanig behandeld. Zo nemen de studenten actief 
deel aan intervisie momenten en de werkoverleggen. Studenten worden uitgedaagd om na te denken 
over ontwikkelingen binnen de organisatie. 
 
Studenten krijgen de mogelijkheid een flexcontract te krijgen en na de opleiding de mogelijkheid tot 
een werkplek. Dit hangt echter af van de motivatie, inzet en beoordeling van de student. 
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Opleidingsdoelen 
Afhankelijk van de opleiding en het leerjaar van student zijn kerncompetentie benoemd binnen de 
opleiding. Generieke competentie welke bij de stage binnen Stooer van belang zijn, zijn: 
 

- Juiste bejegening; 
- Begeleiding kunnen afstemmen op de behoefte van de cliënt; 
- Kunnen starten, onderhouden en afronden van een gesprek; 
- Kunnen starten, onderhouden en afronden van een laagcomplexe activiteit met een cliënt; 
- Stellen van (vakinhoudelijke) verdiepingsvragen gericht op de eigen ontwikkeling; 
- Kunnen plannen van opdrachten en beoordelingsmomenten 

 
Hierin wordt de student begeleid door de werkbegeleiders. De mate van begeleiding hangt af van het 
opleidingsniveau en leerjaar. Daarbij wordt deze behoefte afgestemd in het eerste 
kennismakingsgesprek en continue geëvalueerd en bijgesteld tijdens voortgangsgesprekken. In deze 
gesprekken worden ook de persoonlijke leerdoelen en competenties geëvalueerd.  
 
De student krijgt iedere dag aan het begin van de dienst de ruimte om met de werkbegeleider de 
doelen van die dag te bespreken en aan het einde van de dag is er ruimte voor het evalueren of 
bespreekbaar maken van bepaalde situaties.  
 
Mocht er worden gemerkt dat competenties en de wil of mogelijkheid om deze te ontwikkelen 
ontbreekt, dan vindt er een gesprek plaats met de praktijkopleider. Mocht dit niet tot het gewenste 
resultaat leiden, dan vindt er een vervolggesprek plaats met de SLB-er van de opleiding erbij. 

 

Voortgangsevaluatie 
Zoals hierboven besproken is er dagelijks de mogelijkheid tot het bespreekbaar maken van de 
leerdoelen en afstemming van de begeleiding. Iedere student heeft minimaal één keer per maand een 
gesprek met de werkbegeleider om te voortgang te bespreken. Waarnodig kan de praktijkbegeleider 
hierbij aansluiten. Minimaal twee keer per stageperiode vindt er beoordelingsmoment plaats waarbij 
de werkbegeleider, praktijkbegeleider en de SLB-er van school aanwezig zijn. 
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Taakomschrijving 
 

 
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN 

TAAKVERDELING 

 
PRAKTIJK- 

OPLEIDER 

 
MANAGEMENT 

 
AFSPRAKEN / 

BIJZONDERHEDEN 

 
Opleidingsdoelen 

1. Denken over / richting bepalen 

2. Doelen formuleren 

3. Doelen vaststellen 

4. Communicatie naar student 

 

x 

x 

⃝ 

x 

 

x 

⃝ 

x 

⃝ 

 

 
Opleidingsbeleid 

1. Denken over / richting bepalen 

2. Beleid formuleren 

3. Beleid vaststellen 

4. Communicatie naar student 

 

x 

x 

⃝ 

x 

 

x 

⃝ 

x 

⃝ 

Beleid wordt gemaakt 
door praktijkopleider in 
samenspraak met de 
werkbegeleiders. 
Daarna met de 
bestuursverantwoordeli
jke die het beleid 
vervolgens vaststeld. 

 
Opleidingsuitvoering 

1. Denken over / richting bepalen 

2. Uitvoering 

3. Communicatie naar student 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

⃝ 

⃝ 
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Functieomschrijving praktijkopleider 
 

FUNCTIEPROFIEL PRAKTIJKOPLEIDER 

 

a. Functiegericht optreden 

Kennis van en inzicht in: 

 De eigen bedrijfstak 

 De beroepstechnische ontwikkelingen 

 Brancheontwikkelingen 

 Erkenningsprocedure SBB 

 BPV-protocol 

 ROC-programma 
 

b. Professionele houding 

 Flexibiliteit 

 Planmatigheid 

 Resultaatgerichtheid 

 Vertrouwen wekken 

 Communiceren 

 Creativiteit 

 Analytische benadering 

 Ambitieuze instelling 

 Taakgericht leiderschap 

 Mensgericht leiderschap 
 

c. Vaardigheden en technieken 

 Begeleiden 

 Beoordelen 

 Opleiden / didactische vaardigheden 

 Organiseren 

 Aantoonbare 

vakdeskundigheid 

(vakdiploma’s / 

ervaring) 

 

Aanvullende eisen, nl.: 
De praktijkopleider moet kunnen schakelen tussen 
diverse niveau's en kunnen inschatten wat de 
studenten nodig heeft. Moet in een gesprek de leer- en 
begeleidingsbehoefte van de studenten kunnen 
extraheren en samen met de studenten concreet 
kunnen maken in doelstellingen. Tevens moet de 
pratkijkopleider kunnen zorgen voor rust en stress 
verlagend kunnen werken, als de spanning bij de 
student oploopt. 
 
Samen met de werkbegeleiders is de praktijkopleider 
verantwoordelijk voor een veilig leerklimaat en moet 
hierin ook duidelijk kunnen aangeven wat er op dat 
moment nodig is om dit te realiseren. 

 
FACILITEITEN PRAKTIJKOPLEIDER 

 
Welke faciliteiten worden de praktijkopleider 

geboden ter ondersteuning van zijn taak? 

 
 Tijd voor uitvoering van de begeleidingstaak 

 Tijd voor deskundigheidsbevordering: 

 SBB workshops 

 In company trainingen 

 Externe opleiding- en 
trainingsmogelijkheden 

 Assessoren trainingen 
 
 

 Investeringsbudget voor 

deskundigheids- bevordering of anders, 

nl. : Er is jaarlijks een budget 

vastgesteld voor opleiding en scholing 

 
 Ruimte (voor overleg etc.) 

 Gebruik van computer met zinvolle 

software- programma’s 

 
 Begeleiding door adviseur praktijkleren SBB 

 
 Ondersteuning/overleg vanuit onderwijsinstelling 
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Inspanningsverplichting 

 
De praktijkopleider moet zichtbaar zijn voor de studenten en de werkbegeleiders en moet 
laagdrempelig toegankelijk zijn voor alle partijen. Daarbij moet hij/zij vakinhoudelijk op de hoogte zijn 
en dient zich hierin ook bekwaam te houden. Dit doet hij/zij door middel van contacten met de 
onderwijsinstellingen om op deze wijze op de hoogte te blijven de ontwikkelingen op onderwijsgebied, 
het bijhouden van vakliteratuur, bijwonen van werkveldbijeenkomsten en volgen van relevante 
scholing en trainingen. 
 
De praktijkopleider heeft regelmatig contact met de betrokken onderwijsinstellingen en woont 
bijeenkomsten die worden georganiseerd door de onderwijsinstellingen op het gebied van scholing en 
BPV bij. Daarnaast is er laagdrempelig contact met de BPV-coördinatoren en de SLB-ers van 
studenten.  
 
Gegevens in het portaal van S-BB zijn up-to-date en het contact met de S-BB is er zodra dit 
noodzakelijk is.  
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Faciliteit en middelen 
 

STUDENT AANTAL UUR / 

DAGEN PW 

% VAN DE 

TAAK-
OMVANG 

AFSPRAKEN
/ 

BIJZONDER-
HEDEN 

 

Bpv-opdrachten 

1. Hoeveel tijd kan de student hieraan 

gemiddeld besteden? 

2. Ligt het tijdstip hiervoor vast of kan de 

student hiermee flexibel omgaan? 

 

3. Wat zijn de specifieke afspraken over 

het uitvoeren van de bpv-opdrachten? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Is er een budget voor de aanschaf van 

oefenmaterialen? 

 

 

 

 4 uur per week 

 

Dit kan flexibel 

 

 

Deze worden 

voorbesproken met 

werkbegeleider 

en/of 

praktijkbegeleider 

waarbij een dag en 

tijdstip worden 

vastgelegd 

 

Ja deze is jaarlijks 

gebudgetteerd 

 

 

 

16 / 25% 

 

 
Schoolbezoek 

1. Wat zijn de specifieke afspraken over 

het schoolbezoek? Bijvoorbeeld 

tijdens schoolvakanties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
In de regel lopen 
studenten in de 
vakantie geen 
stage en vindt er 
ook geen 
schoolbezoek 
plaats, tenzij 
anders 
overeengekomen 
met BPV-
coördinator van 
school en de 
student. Student 
heeft verder vaste 
schooldagen en 
bezoek vanuit 
school op de 
stage wordt van te 
voren gepland. 
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2. Welke afspraken zijn er over het 

financieren van school- 

aangelegenheden, zoals 

schoolgeld, reiskosten en 

lesmateriaal? 

Er zijn geen 
afspraken omtrent 
de financiering 
van 
schoolaangelegen
dheden. Hier is de 
student zelf 
verantwoordelijk 
voor.  
 
De student 
ontvangt een 
stagevergoeding 
excl. Reiskosten 
van €250,- bij een 
FT aanstelling 

 
Huiswerk 

1. Hoeveel tijd kan de student hieraan 

gemiddeld besteden binnen werktijd? 

2. Ligt het tijdstip vast of kan de student 

hiermee flexibel omgaan? 

 

 
 
Hiervoor geldt 
dezelfde verdeling 
als bij punt 1. Dit 
dient in dezelfde tijd 
gedaan te worden. 

  

 
Examens 

1. Wat zijn de specifieke afspraken over 

het voorbereiden van examens? 

 
  

De PEP 
(Persoonlijk 
ExamenPlan) 
moet binnen de 
eerst twee weken 
na aanvang van 
de stage bekend 
en goedgekeurd 
zijn door de 
Praktijkopleider en 
de 
onderwijsinstelling. 
 
De examens 
worden voorbereid 
met de assessor. 
Na goedkeuring 
van de 
voorbereiding kan 
de student het 
examen uitvoeren. 
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PRAKTIJKOPLEIDER UREN / FREQUENTIE VAST/ 

FLEXIBEL 

AFSPRAKEN 

Beschikbaarheid/ 

aanwezigheid per week 

De praktijkopleidier is 
minimaal drie dagen per 
week aanwezig. 

Flexibel De praktijkopleider is 
dagelijks bereikbaar 
via de mail of 
telefonisch. Hij/zij 
antwoord altijd 
binnen 24 uur. 

Begeleiding per week Verschillend per student 
(niveau, leerjaar, 
begeleidingsbehoefte) 

  

Intern overleg Er vindt gemiddeld eens in 
de twee maanden een 
leerlingoverleg plaats 
waarin de studenten 
worden besproken door de 
werkbegeleiders samen 
met de praktijkbegeleider. 
Waar nodig gebeurd dit 
frequenter. Daarnaast heeft 
iedere student minimaal 
één keer per week een 
gesprek met de 
werkbegeleider en indien 
nodig met de 
praktijkopleider. De 
praktijkopleider spreekt de 
studenten ongeveer één 
keer per maand. Dit is niet 
specifiek vastgelegd omdat 
de lijnen kort zijn en er 
dagelijks contact is. Er is 
laagdrempelig contact wat 
de benaderbaarheid hoog 
maakt. Waar nodig schakelt 
de praktijkopleider met de 
bpv-coördinator van school. 

Beide  

Extern overleg   

Deskundigheid 1 uur per week   

Vervangingsregeling Op dit moment hebben wij gezien de kleine omvang van de 
organisatie nog maar één praktijkbegeleider. In geval van ziekte 
of vakantie is zij altijd per mail bereikbaar en kan zij op afstand 
inspelen op vraagstukken. 
 
Bij langdurige afwezigheid zal het bestuur zorgen voor adequate 
vervanging van de praktijkopleider. 

 
  



  BPV Beleid 

©Stichting Stooer | rev. Mei 2022 

Personeelsbeleid in relatie tot de opleiding 
 

Aannamebeleid 
De studenten worden aangemeld door de BPV-coördinatoren van school. Er vindt daarna een 
kennismaking met de student plaats waarin wederzijdse verwachtingen en behoeften worden 
uitgesproken. Motivatie voor de opleiding en stageplaats zijn hierbij doorslaggevende factoren voor 
het doorzetten van een stage. 
 
Op dit moment bieden wij maximaal drie stageplaatsen per dag op de dagbestedingslocatie. 
 
Jaarlijks zodra het einde van de stageperiode en aanvang van de matchingsperiode nadert is er 
contact met de onderwijsinstelling voor de volgende stageperiode. 

 

Leerbedrijfprofiel 
Studenten zijn onderdeel van de organisatie en het team, zo worden studenten ontvangen en ook 
benaderd tijdens de gehele stageperiode. Er is geen sprake van een hiërarchische benadering en tot 
aan het bestuur toe is er contact met de studenten. Studenten moeten zich thuis voelen en vrij om zich 
te ontwikkelen.  
 
Studenten worden meegenomen in de organisatie ontwikkeling en nemen actief deel aan 
intervisiebijeenkomsten en werkoverleggen. Hierin worden zij ook gestimuleerd actief een inbreng te 
geven. Ook op trainingsavonden omtrent methodiek, benadering, agressieveiligheid, ed. worden 
studenten standaard uitgenodigd. 
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Werving en selectie 

 

 
ACTIES 

 
DOOR WIE? 

 
BIJZONDERHEDEN 

Bepalen wervingskanalen en middelen Bestuur Er zijn vaste afspraken met 
onderwijsinstelling wat betreft 

Vacaturetekst opstellen Nvt  

Vacature bekend maken via Mijn SBB Nvt  

Telefonische vragen beantwoorden Praktijkopleider  

Selecteren van kandidaten die uitgenodigd 

worden voor gesprek 

Praktijkopleider  

Eerste gespreksronde Praktijkopleider  

Tweede gespreksronde Werkbegeleider  

Besluitvorming Bestuur  

Aannemen en afwijzen kandidaten Praktijkopleider  

Kennismaken (op welke wijze?) Praktijkopleider, 
Werkbegeleiders 

Na de kennismaking met de 
praktijkopleider en akkoord voor de 
stage vindt de kennismaking met de 
werkbegeleiders/begeleiders op de 
afdeling plaats. Tijdens deze 
kennismaking wordt de werkwijze op 
de desbetreffende afdeling besproken 
en worden werkafspraken gemaakt. 
Naast de werkafspraken worden er 
afspraken gemaakt omtrent de 
begeleiding en worden de 
verwachtingen uitgesproken. 

Praktijkovereenkomst afsluiten Praktijkopleider, 
school, student 

 

Opstellen inwerkprogramma Praktijkopleider 
samen met de 
werkbegeleiders 

 

 
  



  BPV Beleid 

©Stichting Stooer | rev. Mei 2022 

Dossiervorming 
Studenten hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan waarbij stukjes ten behoeve van de ontwikkeling 
geschreven door de werkbegeleiders en verslagen worden toegevoegd. Momenteel wordt dit 
gedigitaliseerd en kunnen de werkbegeleiders vanaf na de zomervakantie een digitaal dossier 
opbouwen voor een student. 

 

Voortgangsgesprekken 
Er vindt gemiddeld eens in de twee maanden een leerling overleg plaats waarin de studenten worden 
besproken door de werkbegeleiders samen met de praktijkbegeleider. Waar nodig gebeurd dit 
frequenter. Daarnaast heeft iedere student minimaal één keer per week een gesprek met de 
werkbegeleider en indien nodig met de praktijkopleider. De praktijkopleider spreekt de studenten 
ongeveer één keer per maand. Dit is niet specifiek vastgelegd omdat de lijnen kort zijn en er dagelijks 
contact is. Er is laagdrempelig contact wat de benaderbaarheid hoog maakt. Waar nodig schakelt de 
praktijkopleider met de bpv-coördinator van school.  
 
De student is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag en deelt deze daarna met de 
betrokken partijen. Het opstellen van de agenda is wisselend en hangt af van het type gesprek en de 
fase van de opleiding/stage. Enkel de betrokkenen hebben toegang en inzage in het verslag, tenzij de 
student anders bepaald.  
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Implementatie en evaluatie BPV beleid 
 

Betrokkenheid en draagvlak 
Het BPV beleid, als zo ook het BPV plan zijn opgesteld in samenwerken met de werkbegeleiders en is 
voor alle partijen inzichtelijk op intranet. Halfjaarlijks wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. Daarbij is het een vast onderdeel in de werkoverleggen. Door alle partijen bij het beleid te 
betrekken en inspraak te geven wordt er draagvlak gecreëerd.  

 

Aandachtspunten, knelpunten en oplossingen voor integratie 
Het is van belang dat het beleid continu wordt gemonitord op de hierboven genoemde momenten. 
Daarbij is de grootste uitdaging het behoud van draagvlak. Beleid wordt snel uit het oog verloren in de 
waan van de dag. Er kan gemakkelijk afgeweken worden van afspraken door de waan van de dag. 
Daarom is het van belang het als regelmatig punt terug te laten komen tijdens werkoverleggen.  
 
Daar er nu nog maar één praktijkopleider is, is bij de groei het risico dat bereikbaarheid afneemt. Dit 
wordt goed gemonitord en wordt zodra noodzakelijk actie op ondernomen.  
 
Dossiervoering gebeurd nu handmatig, dit vergroot de kans op fouten. Hier komt na de zomervakantie 
een digitaal systeem voor. 
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