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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 

In deze opdracht ga je op bezoek bij een collega EVV op een andere afdeling of locatie. Je gaat daar 

vooral kijken naar: 

de wijze waarop daar invulling wordt gegeven aan de kwaliteit van leven van cliënten, hoe die 

kwaliteit van leven wordt bewaakt én de rol die de EVV daarbij heeft. 

 

 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. 

 

 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 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). 

 

 Je kunt op het EVV deel van de website van BTSG een digitaal invulformulier voor deze 

opdracht vinden en gebruiken en een digitaal portfolio.  

 

Opgelet! Sla dit invulformulier van jouw portfolio op een usb-stick of op jouw computer op en werk 

voor elke opdracht in dit opgeslagen bestand. 

 

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.  

mailto:evv@btsg.nl
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Beantwoord onderstaande vragen. Doe dit door een en ander te observeren, door het na te vragen bij 

de EVV die daar werkt, één of meer cliënten aan te spreken of door zaken op te zoeken. 

 

Let op:  

 bezoek aan intramurale doelgroep: beantwoord daar waar deze zijn vermeld de ‘I’ vragen.  

 bezoek aan extramurale doelgroep: beantwoord daar waar vermeld de ‘E’ vragen. 

 

Gebruik voor de beantwoording het verslagformulier op de volgende pagina’s. 

 

 
 

1 I Bij welke afdeling / locatie ben je voor deze opdracht aan de slag gegaan?  

 E Indien semi- of extramuraal: omschrijf de werksituatie. 

   

2 a Beschrijf de doelgroep die daar in zorg is. Indien het er meer zijn: beschrijf de verschillende 

doelgroepen. Geef aan wat de specifieke aard en problematiek van de (verschillende) 

doelgroep(en) is. 

 b Wat is het kenmerkende verschil met de doelgroep(en) waarmee jij in je werk te maken 

hebt? 

   

3 a Vraag aan de EVV wat de visie van de zorgorganisatie is. Wat vind je van die visie? 

Beargumenteer je antwoord. 

 b Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten met de visie van de 

zorgorganisatie waar jij werkt? Als je die visie niet of onvoldoende kent zoek deze dan 

eerst op. 

   

4  Beschrijf van de afdeling / werksituatie waar je op bezoek bent geweest: 

 a De structuur van die afdeling / werkeenheid (denk aan teams, units / groepsomvang e.d.) 

 b De overlegstructuur. 

   

5 I a  Vraag aan de EVV hoe deze omgaat met individuele en groepsbelangen van cliënten. 

    Hoe vind jij dat de EVV dat doet? Motiveer je antwoord. 

b  Hoe maak jij deze afwegingen? 

 E a  Hoe gaat de EVV om met het belang van de cliënt in de thuissituatie?  

    Hoe vind jij dat de EVV dat doet? Motiveer je antwoord. 

b  Hoe maak jij deze afwegingen? 

   

6 a Vraag aan de EVV wat deze verstaat onder kwaliteit van leven. 

Vraag om drie voorbeelden waaruit blijkt dat deze aandacht heeft voor de kwaliteit van 

leven van cliënten.  

 b In hoeverre sluiten de voorbeelden aan bij jouw opvattingen over kwaliteit van leven (of 

wijken hiervan af)? Licht je antwoord(en) toe. 

   

7 a Vraag aan de EVV welke mogelijke verbeterpunten deze signaleert als het gaat om meer 

aandacht voor de kwaliteit van leven van cliënten.  

 b Welke mogelijke verbeterpunten signaleer jij? Noem er drie en beargumenteer deze 

   

8  Vraag aan de EVV hoe deze omgaat met stresssituaties tussen cliënten onderling of tussen 

haar en cliënten. 
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Geef hier antwoord op de gestelde vragen. Nummer ze in de goede volgorde. Gebruik zo nodig meer 

papier of eigen papier.  

 

 

  



 

 


