BPV-opdracht 4
Naam:

Organisatie:

Groepsnummer:

Bovenstaande cursist verklaart dat zij / hij de opdracht én het logboek heeft besproken met
begeleider (naam): ……………………………………..

op (datum): ………………………..

en/of praktijkopleider …………………………………… op (datum) : ……………………….
en dat deze de BPV-opdracht na verwerking van de gegeven feedback en leerpunten in het
logboek, heeft / hebben goedgekeurd.
Mocht na inleveren van de opdracht bij BTSG blijken dat de bespreking niet heeft
plaatsgevonden of begeleider en /of praktijkopleider de opdracht met het logboek niet heeft
goedgekeurd, dan word je uitgesloten van verdere deelname aan de opleiding.

Uitvoering
 Beantwoord de vragen op de volgende pagina. Geef steeds aan hoe jij dat doet of wat jij er van
vindt. Licht je antwoord dus toe.
Gebruik voor de beantwoording van de vragen het verslagformulier bij deze BPV-opdracht.


Geef aan wat je met je eerdere leerpunten hebt gedaan in je logboek (Kopje: Wat ik heb gedaan
met mijn leerpunten naar aanleiding van BPV-opdracht …)



Bespreek je BPV-opdracht en eerdere leerpunten uit je logboek met je begeleider.
o
Vraag om feedback op je BPV-opdracht en formuleer samen leerpunten.
Maak hiervan een verslag in je logboek (Kopje: Gekregen feedback en leerpunten BPV-...)
o
Bespreek met je begeleider wat je met je eerdere leerpunten hebt gedaan.
De feedback van je begeleider op je ontwikkeling als EVV, noteer je ook in je logboek (Kopje:
Feedback op ontwikkeling eerdere leerpunten).

Inleveren van de opdracht
Neem het ingevulde verslagformulier van deze opdracht én logboek (‘Mijn logboek Feedback,
leerpunten en ontwikkeling als EVV’) mee naar de les en laat dit door de docent aftekenen.
Na de laatste lesdag stuur je alle BPV-opdrachten, het logboek, uitgewerkte proeves met
resultaat verzameld in 1 mail naar BTSG (evv@btsg.nl). Dit is een voorwaarde voor het
ontvangen van je diploma.
Maak voor het versturen altijd een kopie voor jezelf.

Vragen BPV-opdracht 4
1.

Levensdomeinen en welzijn
In de aanpak van ActiZ en veel zorgleefplan methodieken is het de bedoeling dat je aandacht
hebt voor alle levensdomeinen bij het informatie verzamelen.
In hoeverre besteed jij bij het verzamelen van informatie aandacht aan de vier levensdomeinen?
Licht je antwoord toe. Welke voordelen zie je in de aandacht voor levensdomeinen?

2.

Werkwijze informatie verzamelen
Welke informatie verzamel je bij de cliënt / contactpersoon en hoe ga je daarbij te werk?
Welke informatiebronnen (personen en / papieren informatie) raadpleeg je eventueel aanvullend
en welke informatie gebruik of zoek je dan? Geef ook aan waarom je deze informatie belangrijk
vindt.
Hoe hou je rekening met de culturele achtergrond van de cliënt en welke invloed heeft dat op je
manier van informatie verzamelen?

3.

Zelfredzaamheid en samenredzaamheid
Belangrijk is het versterken van de eigen kracht van de cliënt en daarna pas te kijken naar wat
(eventueel aanvullend nodig is. Hoe bespreek jij de zelfredzaamheid en samenredzaamheid (wat
kan het sociale netwerk doen) met de cliënt? Wat zijn je ervaringen hiermee?

4.

Controle
Hoe bepaal je of de door jou verzamelde informatie volledig, juist en betrouwbaar is?
Wat doe je als de informatie onvolledig, onjuist of onbetrouwbaar is?

5.

Informatie verstrekken
Tijdens het verzamelen van informatie, verstrek je ook informatie.
Welke informatie vinden cliënten belangrijk?
Welke verbeterpunten zie je als het gaat om informatie geven aan cliënten / familie?

6.

Sociale kaart
Ben je op de hoogte van de sociale kaart van de regio?
Hoe verzamel je informatie over de sociale kaart van de regio?

Verslagformulier BPV-opdracht 4
Geef hier antwoord op de gestelde vragen. Nummer ze in de goede volgorde. Gebruik zo nodig meer
of eigen papier.

