Eindbeoordelingsformulier* BPV Z&W
*Dit eind beoordelingsformulier is bedoeld om de BPV te boordelen. Iedere stage moet afgerond worden met het invullen van dit
eindbeoordelingsformulier. Dit eindbeoordelingsformulier is bedoeld om vast te stellen of de BPV periode met een voldoende
afgerond kan worden. De examenopdrachten worden apart beoordeeld.

Student
Opleiding + Leerjaar
Stageperiode +dagen
BPV instelling + Locatie
Datum gesprek
Praktijkopleider/ werkbegeleider
BPV begeleider (docent)
SLB-er

Beoordelingscriteria
De onderstaande beoordelingscriteria zijn op basis van het KD (typerende beroepshouding) tot stand gekomen
De student toont een lerende houding,
Onv Vold
Goed Opmerkingen
dit blijkt uit:
Motivatie:
1. Neemt initiatief bij het uitvoeren van
dagelijkse taken
2. Werkt cliëntgericht wat zich uit in een
creatieve, proactieve en meedenkende
houding.
3. Toont verantwoordelijkheid voor de
eigen taken
Contact met doelgroep:
4. Toont interesse en belangstelling in de
clienten/zorgvragers
5. Signaleert wensen/behoeften van
clienten/ zorgvragers en handelt
hiernaar
6. Stelt vragen waaruit blijkt dat de
student zich verdiept in achtergronden
van clienten/ zorgvragers
Samenwerking collega’s:
7. Voert overleg met collega’s mbt de
werkzaamheden
8. Staat open voor feedback
9. Kan informatie mbt taken uitwisselen
en overdragen
Zelfstandigheid:
10. Kan taken zelfstandig uitvoeren
11. Toont inzicht in eigen functioneren
door leerdoelen te kunnen benoemen
12. Brengt eigen mening naar voren in
overleg met anderen
Leerproces:
13. Neemt initiatieven bij het plannen en
uitvoeren van de opdrachten.
14. Overlegt met de praktijk/werkbegeleider waar hij/zij aan wil
werken
15. Houdt zich aan afspraken die gemaakt
zijn rondom de stage.

Totaal:

Beoordelingsformulier BPV

ROC A12 Domein Zorg & Welzijn

locatie Veenendaal

2017-2018.

Beoordeling BPV*:
*Cesuur:
Leerjaar 1:

Leerjaar 2:

<9 V= Onvoldoende
≥9 V= Voldoende
>6 G en de rest V = Goed

<12 V= Onvoldoende
≥12= Voldoende
> 9 G en de rest V= Goed

N3: Leerjaar 3:

N4: Leerjaar 3:

<13 V= Onvoldoende
≥13 V= Voldoende
>10 G en de rest V = Goed

<14 V= Onvoldoende
≥14 V= Voldoende
>11 G en de rest V = Goed

N4: Leerjaar 4:
<15 V= Onvoldoende
≥15 V= Voldoende
>12 G en de rest V = Goed

Overige gesprekspunten:

Opmerkingen

Aandachtspunten voor het
vervolg van het leerproces:

Opmerkingen:

Persoonlijke leerdoelen

Ondertekening:
BPV docent:

Praktijkopleider/ werkbegeleider:

Student:
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