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Proeve van bekwaamheid 1: Verbetervoorstel 

 
In deze Proeve van Bekwaamheid maak je als EVV een 

Verbetervoorstel ter bevordering of ondersteuning van de kwaliteit van leven van een cliënt of 

groep cliënten én je presenteert dat voorstel tijdens een teamoverleg of werkbespreking. 

 

 

Voorbereiding en uitvoering  

Met deze proeve worden onderstaande competenties beoordeeld: 

  1: Cliëntgerichte zorgvisie 

  7: Communicatie en onderhandelen  

  9: Bewaken van de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep 

10: Signaleren problemen en problemen oplossen 

12: Zorgvernieuwing en beleid 

 

Het is de bedoeling dat je laat zien in welke mate je deze competenties beheerst. 

 

 Verwerk de criteria waarop je beoordeeld wordt in de uitwerking en presentatie van je 

verbetervoorstel. Hierop word je getoetst. 

 

De criteria vind je op het formulier ‘Resultaat Proeve van Bekwaamheid 1: 

Verbetervoorstel’. 

 

 Kies een aspect van de kwaliteit van leven van een cliënt of groep cliënten voor wie jij EVV bent en 

hoe je daar een positieve/ ondersteunende bijdrage aan kunt leveren. Het gaat om een aspect van 

‘de kwaliteit van leven’ van een cliënt of groep cliënten dat je wilt verbeteren.  

Daarbij kun je denken aan: 

- veranderingen in werkwijze, dagindeling e.d. die direct de kwaliteit van leven verbeteren of 

beter aansluiten op de kwaliteit van leven zoals de cliënt dat ziet / wenst; 

- verbetering van de communicatie tussen cliënt(en), familie en medewerkers; 

- situaties waarin er een spanningsveld is tussen de wens van een cliënt (of groep cliënten) en 

de mogelijkheden van de instelling en / of zorgverleners; 

- de introductie, het aanpassen of wijzigen van benaderingswijzen; 

- verbeteringen in de woonomgeving, de leefsituatie, de sfeer, maaltijden, sociale contacten of 

dagbesteding, etc. 

 Leg je grof uitgewerkte idee ter goedkeuring voor aan je beoordelaars. Deze bepalen of het door 

jou gekozen onderwerp passend is en voldoende mogelijkheid biedt om de competenties en 

succescriteria van deze praktijktoets te verwerken en te toetsen. 

 Leg het met je beoordelaars besproken verbeteronderwerp, samen met de onderbouwing hoe de 

competenties en succescriteria van deze praktijktoets aan de orde komen, voor aan je docent ter 

instemming.  

Pas na deze instemming, kun je je verbetervoorstel uitwerken. 

 Werk je verbetervoorstel uit op het verslagformulier of eigen papier waarbij je in principe alle 

succescriteria van de competenties die worden getoetst in je voorstel verwerkt. Je verbetervoorstel 

moet minimaal twee A4 omvatten. 

 Plan een teamoverleg of werkbespreking waarin je je verbetervoorstel presenteert en nodig daarbij 

tevens je beoordelaars uit. 

 Geef een kopie van het verslagformulier vóór het teamoverleg / de werkbespreking van je 

verbetervoorstel aan je beoordelaars. 
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 Presenteer je verbetervoorstel tijdens dat teamoverleg / die werkbespreking. Jouw beoordelaars 

zijn daarbij aanwezig. 

 Aansluitend heb je een gesprek met je beoordelaars waarin je het resultaat/de uitslag van deze 

praktijktoets te horen krijgt. Je krijgt een kopie van de beoordeling van je beoordelaars. 

 

 

In te leveren papieren tijdens de les 

1. Je uitgewerkte verbetervoorstel. 

2. Het ‘Resultaat Proeve van Bekwaamheid 1: Verbetervoorstel’, ingevuld en ondertekend door 

beoordelaars. 

 

Na de laatste lesdag stuur je alle BPV-opdrachten, het portfolio, uitgewerkte proeves met 

resultaat verzameld in 1 mail naar BTSG (evv@btsg.nl).  

 

Je bewaart zelf een kopie van alles. 

 

 

Proeve van Bekwaamheid 1 (module 1 en 2)   Verslagformulier 

 

Jouw verbetervoorstel ter bevordering / ondersteuning van de kwaliteit van leven van 

een cliënt of groep cliënten. 

(Voeg zelf extra pagina’s toe) 
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