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 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN VOOR EEN PRAKTIJKOPLEIDER 
 
Op vraag van enkele praktijkopleiders maakten we een schema met een chronologisch overzicht van taken voor een 
praktijkopleider. Dit overzicht is bedoeld als een hulpmiddel: 

! als geheugensteun voor uw concrete tijdsplanning als praktijkopleider 
! als check-list bij de opvolging van uw takenpakket. 

De check-list is zeker niet volledig. Het document is bewust gemaakt als een Word-bestand zodat u het kan aanpassen en 
aanvullen volgens uw eigen accenten/prioriteiten, voornemens of andere opleidingstaken (vb. stagebegeleider van de 
7ejaarsstudenten). 
 
Dit is een voorlopige versie. Ik verneem graag uw opmerkingen/suggesties zodat we de volgende edities kunnen 
aanpassen en beschikbaar stellen voor uzelf en uw collega-praktijkopleiders (guy.gielis@icho.be, 016/33 27 31). 
 
 

Voor de haio’s wiens stage start in augustus/september/oktober: 
(voor de enkele haio’s die starten in maart: deadline + 6 maanden) 

 
Maand deadline activiteitenomschrijving wie  

initiëert ? 
OK ? 

Januari/feb
ruari 

 regionale opleidingsvergadering bijwonen ICHO  

     
Maart  selectiegesprekken met kandidaat-haio’s Haio  
 31/03 een tussentijds evaluatiegesprek met je haio hebben en hem/haar 

laten inputten in zijn/haar online portfolio 
Haio  

     
April  opleidingsovereenkomsten met nieuwe haio ondertekenen en laten 

opsturen naar ICHO/Sui 
Haio  

 01/04 akkoord met aanvraag project masterproef aan ethisch comité (voor 
8ste jaars) ? 

Haio  

  wekelijkse coachingsgesprekken met je haio waaronder 
casusbespreking, themabesprekingen, feedback consultatie, to do’s 
en leeragenda concretiseren, manamabesprekingen,... 

Haio  

  een tussentijds evaluatiegesprek met je haio hebben Haio  
  Één of twee keer per jaar een open gesprek met uw haio over de 

functionele relatie tussen u beiden (functioneringsgesprek) 
PO  

     
Mei/juni  regionale opleidingsvergadering bijwonen ICHO  
 01/05 akkoord met manuscript van de 9de jaars haio over diens project 

masterproef ? 
Haio  

  eventueel observeren bij de stationsexamens van de haio’s ICHO  
  mondelinge verdediging project masterproef bijwonen ICHO  
 31/05 eindbeoordeling van de haio opstellen en bespreken PO  
 10/06 het eindbeoordelingsformulier over de stage van de haio opmaken en 

naar Erkenningscommissie sturen 
dit formulier ook naar de coördinator sturen ter informatie  

Haio  

 10/06 beoordeling van twee consultatiegesprekken van uw 9de jaars haio 
bezorgd hebben aan ICHO-secretariaat 

PO  

 15/06 opleidingsovereenkomsten, stageplannen, … met de nieuwe haio zijn 
bezorgd aan ICHO-secretariaat en Erkenningscommissie én 3 
exemplaren van opleidingsovereenkomsten aan Orde ter visum 

Haio  

  het bespreken van de resultaten van de toetsen met uw haio PO  
  proclamatie voor de 9e jaars haio’s: laatste vrijdagavond van juni ICHO  
     
Juli 31/07 stageboekje van de haio voor de Erkenningscommissie 

ondertekenen na afloop van de stage 
Haio  
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Augustus/ 
september 

 onthaal en introductie van de nieuwe haio in de praktijk en bij de 
patiënten 

PO  

  Intakegesprek:afspraken maken over werken in praktijk, afspraken 
over leren en leergesprekken, leeragenda van de haio gezamenlijk 
opstellen (portfolio van vorig jaar; toetslijst overlopen, blinde vlekken, 
...) 

PO  

  het WOP actualiseren en concrete afspraken maken met haio i.v.m. 
de opleiding 

PO  

  is uw bankdomiciliëring naar SUivzw is in orde ? (zodat haio correct zal 
betaald worden) (éénmalige opdracht loopt normaliter permanent 
verder) 

ICHO  

     
Oktober  Regionale opleidingsvergadering bijwonen ICHO  
Okt/Nov   keuze thema project masterproef van uw haio bespreken (en 

afstemmen met promotor) 
Haio  

 voor 15/11 kandidatuurstelling indienen voor een heraanstelling  ICHO  
 30/11 een tussentijds evaluatiegesprek met je haio hebben en hem/haar 

laten inputten in zijn/haar online portfolio 
Haio  

     
December 01/12 thema voor het project masterproef van de haio ligt definitief vast Haio  
  eventueel observeren bij de stationsexamens van de haio’s ICHO  
 31/12 overleg met je haio over de eventuele verlenging van de 

opleidingsovereenkomst het daaropvolgende academiejaar 
PO  

 31/12 beschikbaarheid aangeven om volgend academiejaar al dan niet op 
te leiden: 1: online praktijkvoorstelling aanpassen; 2: formulier naar 
ICHO-secretariaat sturen 

ICHO  

 
 
zelf te plannen en continu op te volgen i.v.m. het opleidingsproces van de haio:  

• dagelijkse korte patiëntenrapportering 
• wekelijkse uitgebreide coachingsgesprekken over casussen: besliskundige of ontwikkelingsgerichte 

casusbespreking 
• maandelijks extra coachingsgesprek met wisselende inhoud: themabesprekingen, consultatie-feedback, 

leeragenda concretiseren, manamabesprekingen, tussentijdse evaluatie, functioneringsgesprek etc 
• voorbereiding van de seminaries: wat brengt de haio vanuit de praktijk in de seminaries ? 
• nabespreking van de seminaries: wat leerde de haio’s in het seminarie ? 
• het bespreken van opleidingen, tussentijdse toetsen, examens 
• afspraken maken over aanvullende stages voor de haio 
• afspraken maken over ondersteuning bij een intensievere begeleiding van een te remediëren haio 
• ....... 

 
zelf te plannen en op te volgen i.v.m. uw persoonlijke continue ontwikkeling als opleider:  

• het opsturen van uw antwoord i.v.m. de verlenging van uw erkenning als stagemeester door de FOD 
Volksgezondheid 

• deelname aan interessante werkwinkels, specifieke opleidingsbijeenkomsten 
• werken aan praktijkontwikkelingsplan (POP) en verwezenlijking ervan, eventueel met ondersteuning van regionaal 

staflid 
• de eigen elektronische portfolio gebruiken als eigen opleidingsinstrument 
• tussentijdse wederzijdse feedback (globaal, over de functionele relatie, ...) 
• deelname aan de agogische competentie toets (ACT) 
• ...... 

 


