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Proeve van bekwaamheid 3: Presentatie 

Module 1 en 2: Professionele doelgerichtheid en resultaat gerichte interactie 
 

In deze Proeve van bekwaamheid geef je  

een presentatie over je leerervaringen en ontwikkeling 

binnen je functie als EVV tijdens de opleiding. 

 

 

Voorbereiding en uitvoering 
Met deze praktijktoets worden de competenties beoordeeld: 

 13: Loopbaanontwikkeling  

 14: Professionalisering 

 

 Je vormt met drie medecursisten een groep. De afname van dit deel van de Proeve van 

bekwaamheid vindt namelijk groepsgewijs plaats. 

 

 Ieder maakt een eigen presentatie van maximaal 7 minuten. Je kunt met elkaar de presentaties 

voorbereiden maar ieder moet een eigen presentatie geven. 

 

 Zet je presentatie op maximaal 2 A4 getypt. 

 

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

Hierop word je getoetst. 

De criteria vind je op het formulier ‘Resultaat Proeve van Bekwaamheid 3: Presentatie’. 

 

 

Tip: hoe je introductie kort en concentreer je vooral op de criteria waarop je wordt beoordeeld. 

 

 

 Maak kopieën van je presentatie en geef dat aan je medecursisten met wie je een groep vormt en 

geef een kopie aan je praktijkbegeleider, met duidelijke vermelding van je naam, organisatie en 

groepsnummer.  

Je praktijkbegeleider stuurt het door naar BTSG zodat het daar uiterlijk twee weken voor je 

presentatie is.  

 

 Elke deelnemer uit de groep geeft een presentatie (maximaal 7 min) voor zijn medecursisten en 

twee beoordelaars van BTSG. 

 

 Na elke presentatie stellen je medecursisten en de beoordelaars van BTSG je gedurende maximaal 

10 minuten een aantal vragen over de inhoud van je presentatie.  

 

De uitslag krijg je na afloop van de presentaties van jezelf en je groepsleden. 

 

Tijdens de opleiding is het houden van een presentatie behandeld. Maak daar gebruik van ter 

voorbereiding op je presentatie. 

 

Je bent ingedeeld in een groep en de datum waarop je wordt verwacht is al aan je doorgegeven. Is dit 

niet het geval vraag het dan aan je docent.  
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Presentatie        Verslagformulier  

 
In te leveren papieren 

1. Het verslagformulier (2 A4) met daarop je presentatie of eigen papier. Zet duidelijk je naam en 

de organisatie waar je werkt op de tekst van je presentatie 

2. Zorg dat dit uiterlijk 2 weken voor de datum van je presentatie bij BTSG is. Je levert het in bij je 

praktijkbegeleider, zij stuurt het door naar BTSG. Als het niet op tijd bij BTSG is, kun je niet 

meedoen aan de Presentaties.  

Je krijgt een kopie van je beoordeling bij je diploma. 

 
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. 

 

De inhoud van je presentatie (Gebruik eventueel eigen papier maar maximaal 2 A4 getypt) 
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