
 

 

BPV-opdracht 5 

 

Naam:          Organisatie:                               Groepsnummer: 

 

 
Bovenstaande cursist verklaart dat zij / hij de opdracht én het portfolio 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 

portfolio, 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 portfolio 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 portfolio (Kopje: Wat ik heb gedaan 

met mijn leerpunten naar aanleiding van BPV-opdracht …) 

 

 Bespreek je BPV-opdracht en eerdere leerpunten uit je portfolio met je begeleider.  

o Vraag om feedback op je BPV-opdracht en formuleer samen leerpunten. 

Maak hiervan een verslag in je portfolio (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 portfolio (Kopje: 

Feedback op ontwikkeling eerdere leerpunten). 

 

 

Inleveren van de opdracht  

Neem het ingevulde verslagformulier van deze opdracht én portfolio (‘Mijn portfolio 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 portfolio, 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.  
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Vragen BPV-opdracht 5 

 

1. Formuleren van doelen 

Hoe bewaak je dat er realistische en meetbare doelen worden geformuleerd (bijvoorbeeld 

volgens SMART)?  

Wat lukt goed, wat lukt minder goed? 

 

2. Professionaliteit 

Hoe ga je om met enerzijds de wensen van je cliënt, anderzijds met je professionele blik 

(datgene wat jij ziet, hoort en denkt dat de vraag / het probleem van de cliënt is)? Hoe maak je 

dit laatste bespreekbaar bij de cliënt? 

 

3. Familieparticipatie 

Ga na of er beleid /visie is binnen de organisatie waar je werkt over familieparticipatie. Wat staat 

daarin over de (mogelijkheden van) betrokkenheid van de familie? 

In hoeverre is er in ‘jouw zorgleefplannen’ aandacht voor de inzet en betrokkenheid van 

mantelzorgers? 

 

4. Vrijwilligersbeleid 

Ga na of er een vrijwilligersbeleid binnen je organisatie is. 

Wat staat daarin over de (mogelijke) rol van vrijwilligers bij de dienstverlening aan cliënten? 

In hoeverre betrek jij vrijwilligers bij je dienstverlening aan cliënten? 

Wat staat er in ‘jouw zorgleefplannen’ over de inzet / betrokkenheid van vrijwilligers? 

 

5. Onderhandelen 

In hoeverre is er bij jouw cliënten nog sprake van echt onderhandelen? Hoe bewaak je dat je zelf 

niet de overhand hebt? 

Soms wil familie dat er andere afspraken worden gemaakt dan de cliënt dat wil of in jouw ogen 

verstandig is. Hoe ga je hiermee om? 

 

 

 

  



 

 

Verslagformulier BPV-opdracht 5 

 

Geef hier antwoord op de gestelde vragen. Nummer ze in de goede volgorde. Gebruik zonodig meer 

papier of eigen papier.  

 

 

  



 

 

 


