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Inleiding 
 
In dit boek vind je informatie over werkplekleren. Elke BOL-student gaat in het eerste jaar 80 
uur werkplekleren vanaf periode twee. In de volgende hoofdstukken leggen we je uit wat 
werkplekleren is en waarom het zo belangrijk is. Ook vind je hier diverse opdrachten waar-
van je er een aantal tijdens het werkplekleren uitvoert. 
 

Wat is werkplekleren? 
Je hebt gekozen voor een beroep in de zorg. Het zorgwerkveld is heel divers. Je gaat, onder 
begeleiding, kennismaken met verschillende doelgroepen en zorginstellingen. Door het uit-
voeren van diverse taken en opdrachten leer je het zorgwerkveld en de verschillende doel-
groepen kennen, waardoor je in het volgend schooljaar beter bent voorbereid op jouw 
stage.  
 

Waarom werkplekleren? 
Naast de lessen op school, ga je in het eerste jaar 80 uur werkplekleren. Door in het eerste 
jaar al met de praktijk in aanraking te komen, ben je goed voorbereid op je stage in leerjaar 
twee. Met werkplekleren maak je een brede verkenning in het zorgwerkveld door met ver-
schillende doelgroepen in aanraking te komen en verschillende instellingen te bezoeken. 
Ook zie je wat andere zorgverleners voor werkzaamheden uitvoeren. Ook werk je tijdens 
werkplekleren aan werknemersvaardigheden die je tijdens je stage nodig hebt.  
 

Hoe gaat het in zijn werk?  
Onder begeleiding van jouw studentcoach en de BPV-consulent ga je op zoek naar een zorg-
instelling waar je opdrachten gaat uitvoeren. Je mag ook zelf op zoek gaan een zorginstel-
ling. Wellicht is er een zorginstelling bij je in de buurt of ken je mensen die in de zorg wer-
ken. Belangrijke voorwaarde is dat de omgeving en de taken die je daar uitvoert te maken 
hebben met het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een 
omgeving met cliënten die zorg of bepaalde ondersteuning nodig hebben. Daarom stem je je 
werkplek altijd af met je studentcoach en/of BPV-consulent.  
Tijdens het werkplekleren werk je aan opdrachten die je in de praktijk uitvoert. De opdrach-
ten vind je in dit boek. Tijdens en na afloop van het werplekleren reflecteer je: kijk je terug 
op je werkzaamheden. Het competentieprofiel op basis van de Can-
medsrollen kan je hierbij helpen. Deze vind je vanaf pagina 20.  
 
We wensen je een hele mooie tijd hier op de opleiding en bij je prak-
tijkinstelling tijdens het werkplekleren! 
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Instructie  
 
Dit schema geeft houvast tijdens jouw periode van werkplekleren. Je ziet hier wat je de ko-
mende weken moet doen en wanneer. Tijdens het werkplekleren ga je onder begeleiding 
opdrachten uitvoeren. 
 

Timing Wanneer  Wat Wie Vol-
doende 

geoefend 
Vóór de 
start 

3 à 4 weken 
vóór de vol-
gende peri-
ode  

Je hebt de informatie en uitleg 
ontvangen. 

Jij 
Coach 

 

  Je stelt vragen aan je coach als za-
ken niet duidelijk zijn.  

Jij  
Coach 

 

  Je oefent het gesprek met je 
coach als je gaat bellen naar een 
instelling. 

Jij  
Coach  

 

 1 à 2 weken 
vóór de vol-
gende peri-
ode 

Je gaat op zoek naar een werk-
plek. 

Jij  
BPV bu-
reau  

 

  Het is, na de keuze voor de werk-
plek, duidelijk wie jou gaat bege-
leiden. 

Werkplek-
begeleider  
Coach  

 

 Voordat je 
start  

Je maakt een nulmeting van je 
competenties (vanaf pagina 20).  
Je schrijft een verslag waarom je 
jezelf dat cijfer geeft. 

Jij  
Coach  

 

  Je leest de opdrachten globaal 
door. Met welke opdracht wil je 
beginnen? Geef in je plan aan 
welke volgorde je wilt hanteren 
en bespreek dit met je coach.  

Jij 
Coach 

 

Tijdens  Elke week  Je houdt een logboek bij (zie in-
structie logboek). 

Jij   

  Je bespreekt de opdrachten met 
je werkplekbegeleider. Schrijf een 
verslag van jouw ervaringen. tot 

Jij 
Werkbe-
geleider 
Coach 
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nu toe: hoe is het werken in de 
opdrachten gegaan? 

 Elke week  Je houdt een urenoverzicht bij. Jij   
 Halverwege  Je houdt een tussenmeting van 

jouw vaardigheden / competen-
ties samen met je coach. 

Jij  
Coach  

 

  Je schrijft een verslag van jouw 
ervaringen en neemt de tussen-
meting daarin mee. 
Je laat dit lezen door jouw bege-
leider op de werkplek en be-
spreekt dit in de LOB les. 
Het verslag neem je op in jouw 
portfolio. 

Jij   

Afronding Aan het eind Bereid de afronding van jouw pe-
riode van werkplekleren voor. 
Bereid het eindevaluatiegesprek 
voor. 

Jij  
Coach  

 

  Je hebt helder welke opdrachten 
je wel of niet behaald hebt be-
spreekt dit met je coach. 

Jij  
Coach 
 

 

  Je voert hierover een evaluatiege-
sprek met jouw werkbegeleider. 

Jij  
Werkbe-
geleider  

 

  Je schrijft een verslag van jouw 
ervaringen in de tweede helft en 
neemt daarin de eindmeting van 
jouw vaardigheden / competen-
ties mee. 
Je laat dit lezen door jouw bege-
leider op de werkplek én be-
spreekt dit met je studentcoach. 
Hij of zij ondertekent dit. 

Jij   

  Je kunt aangeven welke aan-
dachtspunten / leerpunten je 
meeneemt naar de volgende 
stage. 

Jij  
Coach  

 

  Je laat jouw urenoverzicht teke-
nen door jouw begeleider en laat 
dit zien aan jouw coach. 

Jij  
Werkbe-
geleider  
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Basisregels 
Tijdens werkplekleren ga jij als student en ambassadeur van ROC Midden Nederland aan de 
slag in een nieuwe omgeving. Voor de goede samenwerking met de zorginstelling vinden wij 
het belangrijk dat je een aantal basisregels hanteert bij het werkplekleren. Het gaat daarbij 
om: 

- Kom op tijd.  
- Draag gepaste kleding. 
- Voor de werkzaamheden is het raadzaam geen sieraden, nepwimpers en acrylnagels 

te dragen.  
- Gebruik je telefoon alleen als dat noodzakelijk is. 
- Ga vertrouwelijk om met patiëntinformatie.  

Logboek  
Een logboek is een verzameling van jouw ervaringsverhalen. Je schaft daarvoor zelf een 
schrift aan of houdt dit digitaal bij. Jouw bijzondere ervaringen kun je goed delen in de les en 
met je studentcoach. 
Vragen die je jezelf kunt stellen zijn:  

- Wat vond ik van mijn dag? Beschrijf hoe jouw dag is verlopen 
- Wat vond ik goed gaan en wat ging minder goed? 
- Wat is me gelukt of wat is me niet gelukt en waarom? Wat mag ik nog leren en hoe? 
- Hoe voel ik mij op mijn werkplek?  
- Wat valt me op aan mijn werkplek? Hoe ervaar ik de mensen om mij heen?  
- Wat vind ik (nog) spannend? Wat durf ik al of nog niet?  
- Ben ik ergens in vooruit gegaan of niet (CanMeds rollen) en hoe ziet iemand dat?  
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Opdrachten 
 

1. Oriënteren op de zorg en de zorgvrager 
 

Inleiding 
Om goed te kunnen functioneren in je beroep, is het van belang dat je kennis en 
inzicht hebt in de categorie zorgvragers en dat je bekend bent met de wijze waarop 
de zorg en begeleiding is georganiseerd. Maak kennis met zorgvragers, kijk goed rond en stel 
veel vragen. Op deze manier verzamel je de informatie die je nodig hebt om te kunnen leren, 
tijdens deze periode waarin je bezig bent met het werkplekleren en later tijdens je BPV. 
 

Doel 
Na afloop van deze opdracht heb je (onder begeleiding), je op twee zorgvragers georiën-
teerd (achtergrond, ziektebeelden, waarom zijn ze in die zorginstelling?). Schrijf daar een 
verslag over. 
 
 

Opdracht 
Oriënteer je op twee zorgvragers op de locatie of afdeling waar je het werkplekleren uit-
voert. 
Ga hierbij in op: 

 veel voorkomende gezondheidsproblemen en zorg/begeleidingsbehoeften van deze 
zorgvragers: wat is er aan de hand met deze zorgvragers? 

 medische diagnosen, onderzoeken en behandelingen (wat is vastgesteld bij deze 
zorgvragers? Welke onderzoeken en behandelingen krijgen deze zorgvragers? 

 zorg- en begeleidingsactiviteiten: waarom ondernemen deze zorgvragers bepaalde 
activiteiten? 

 Dagprogramma van deze zorgvragers: wat doen deze zorgvragers op een dag en 
waarom?  
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Reflectie: Oriëntatie op de zorg en zorgvrager 
 

Beschrijf de activiteit(en) 

 

Beschrijf je leerpunten 

Wat deed jij goed? 
 

Wat kun jij beter? 
 
 
 
 
Feedback & tips werkbegeleider: 

 

 
 

Opdracht voldoende geoefend:  
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2. Communiceren met de zorgvrager 
 

Inleiding 
In de zorg bouw je altijd een relatie op met de zorgvrager. Hierbij is het van belang dat je je 
bewust wordt van het professionele karakter van de samenwerkingsrelatie die je aangaat 
met de zorgvrager en zijn naasten.  
Je past communicatievaardigheden en gesprekstechnieken toe zoals contact maken en on-
derhouden, spreken en goed luisteren, zodat je aansluit bij de ander. Dat doe je vanuit een 
goede beroepshouding: geduldig, vriendelijk en met respect voor iemands achtergrond. 
 

Doel 
Na afloop van deze opdracht heb je (onder begeleiding) minimaal twee passende activiteiten 
uitgevoerd met minimaal twee zorgvragers waarin je je communicatievaardigheden hebt ge-
oefend. 
 

Opdracht 
Ga tijdens het werkplekleren een gesprek aan met de zorgvrager en pas de beroepshouding 
toe tijdens het gesprek. 
 
De volgende activiteiten kun je hierbij gebruiken; 
 Lees de zorgvrager voor uit bijvoorbeeld een krant of een boek.  
 Bekijk oude foto’s met de zorgvrager en laat de zorgvrager over de foto’s vertellen. 
 Speel een spel met de zorgvrager. 
 
Communiceer met hem/haar op een professionele wijze en hanteer hierbij een correcte be-
roepshouding. 
Denk hierbij aan de volgende punten en reflecteer hier later op: 
 

 Je maakt contact. 
 Je toont interesse door het stellen van vragen. Let daarbij op je lichaamshouding. 
 Je spreekt verstaanbaar. Let daarbij op je articulatie, tempo en volume. 
 Je neemt een open luisterhouding aan. 
 Je sluit aan bij de ander in woordkeus en lichaamstaal. 
 Je bent geduldig, vriendelijk en reageert empathisch. 
 Je toont respect voor leeftijd, afkomst, geloof en maatschappelijke positie van de 

zorgvrager en de naasten. 
 Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van en over anderen. 
 Je geeft grenzen aan in wat je voor de zorgvrager kunt betekenen; bespreek wat jij 

wel of niet prettig vindt.  
 Je onderkent eigen gevoelens en (on)mogelijkheden. 
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Reflectie: Communiceren met de zorgvrager 
 

Beschrijf de activiteit(en) 

 

Beschrijf je leerpunten 

Wat deed jij goed? 
 

 
Wat kun jij beter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feedback & tips werkbegeleider: 
 

 
 

Opdracht voldoende geoefend: 
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3. Ondersteunen bij wonen en huishouden 
 

Inleiding 
Je komt tijdens je werk in contact met zorgvragers die ondersteuning nodig hebben bij ver-
schillende taken in het huishouden en bij wonen. Belangrijk is dat zorgvragers de eigen regie 
houden over hun leven en hun alledaagse bezigheden. Een onderdeel van jouw werkzaam-
heden is dat je daarbij ondersteuning biedt en aansluit bij de mogelijkheden van de zorgvra-
gers.  
 

Doel 
Na afloop van deze opdracht heb je minimaal twee zorgvragers ondersteuning geboden op 
het gebied van wonen en huishouden met twee ondersteuningsvragen uit onderstaande 
lijst. 
 

Opdracht 
Ondersteun, onder begeleiding van een ervaren zorgverlener, de zorgvrager en/of naasten 
bij wonen en huishouden in een van de gebieden uit de onderstaande lijst. Zorg dat de zorg-
vrager daarbij de eigen regie houdt. 
 

Huishoudelijke taken 
 Het wassen en strijken van kleding en textiel. 
 Het opmaken van bedden. 
(Samen)wonen 
 Het doen van inkopen. 
Voeding 
 Informatie geven over wat gezonde voeding is en hoe je een gezonde maaltijd kunt 

bereiden. 
 De zorgvrager onder begeleiding coachen op een gezonde leefstijl. 
Mobiliteit 
 De zorgvrager ondersteunen bij zijn of haar mobiliteit. 
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Reflectie: Ondersteunen bij huishouden en wonen 
 

Beschrijf de activiteit(en) 

 

Beschrijf je leerpunten 

Wat deed jij goed? 
 

Wat kun jij beter? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Feedback & tips werkbegeleider:  
 
 
Opdrachten voldoende geoefend: 
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4. Ondersteunen bij dagbesteding 
 

Inleiding 
Als zorgverlener krijg je te maken met de begeleiding van zorgvragers in dagbesteding en het 
aanbieden van dagactiviteiten. Een zinvolle dagbesteding of dagactiviteit draagt bij aan het 
welzijn van de zorgvrager en is daarom belangrijk.  
 

Doel 
Na afloop van de opdracht heb je (onder begeleiding) minimaal twee passende activiteiten 
uitgevoerd met minimaal twee zorgvragers. 
 

Opdracht 
Voer, onder begeleiding van een ervaren zorgverlener, samen met een zorgvrager of een 
groep zorgvragers een of meerdere activiteiten uit. 
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Reflectie: Ondersteunen bij dagbesteding  
 

Beschrijf de activiteit(en) 

 

Beschrijf je leerpunten 

Wat deed jij goed? 
 

Wat kun jij beter? 
 

 
 

Feedback & tips werkbegeleider: 
 
 
Opdracht voldoende geoefend: 
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5. Ondersteunen bij persoonlijke verzorging  
 

Inleiding 
Voor jezelf zorgen is belangrijk voor het gevoel van welbevinden. Bij ziekte of beperking lukt 
dit niet altijd en kan er hulp van anderen nodig zijn. De hoeveelheid ondersteuning die een 
zorgvrager nodig heeft, varieert. Dit is afhankelijk van zijn vermogen tot zelfzorg. Dit vraagt 
van jou dat je continu de gezondheidstoestand van de zorgvrager observeert, de vitale func-
ties bewaakt en je handelen afstemt op zijn wensen, behoeften en (on)mogelijkheden. 
Tijdens het werkplekleren ga je aan de slag met onderstaande vaardigheden, waarvan je er 
minimaal twee uitvoert.  
  

Doel 
Na afloop van deze opdracht heb je minimaal twee zorgvragers ondersteuning geboden op 
het gebied van persoonlijke verzorging aan de hand van twee ondersteuningsvragen uit on-
derstaande lijst. 

  

Opdracht 
Ondersteun, onder begeleiding van een ervaren zorgverlener, minimaal twee zorgvragers bij 
de persoonlijke verzorging en betrek hierbij eventueel naasten. 
 
 

Vaardigheden 

1. Hulp bieden bij uiterlijke verzorging: 
verzorgen van het haar, de nagels en make-up. 

2. Ondersteunen bij het aan- en uitkleden.  

3. Ondersteunen bij mobiliteit:  
plegen van transfers en verplaatsen van de zorgvrager in bed, van bed naar stoel, 
hulp bij bewegen. Maak gebruik van hulpmiddelen en materialen, zoals tillift, glijzeil, 
sling, Sarah, draaischijf, rolstoel, looprek, stokken en opstahulp.   

4. Hulp bieden bij eten en drinken:  
hanteren van voedings- en dieetvoorschriften, toepassen van aangepaste hulpmid-
delen, zoals bestek. 
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Reflectie: Ondersteunen bij persoonlijke verzorging  
 

Beschrijf de activiteit(en) 

 

Beschrijf je leerpunten 

Wat deed jij goed? 
 

Wat kun jij beter? 
 

 
 
 

Feedback & tips werkbegeleider: 
 
 
Opdracht voldoende geoefend: 
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Studie- en werknemersvaardigheden 
 
De ontwikkeling van je studie- en werknemersvaardigheden volgen we aan de hand van de 5 
CanMeds rollen die beschreven zijn op de volgende bladzijden. Deze rollen worden in het 
zorgwerkveld gebruikt om het functieprofiel van een professional vorm te geven. Deze rollen 
hanteren we ook in de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende IG/ Begeleider MZ om je 
ontwikkeling in kaart te brengen. Dit document is een hulpmiddel om jouw ontwikkeling in 
deze competenties te volgen en bespreken. 
De verslaglegging en de scores op de verschillende rollen neem je op in jouw portfolio en dat 
komt in de volgende stage weer terug. Dit is dus een belangrijk document.  
 
Hoe ga je te werk?  
 

1. Lees de rollen van Organisator, Communicator, Samenwerkings-
partner, Professional en Kwaliteitsbevorderaar, (Reflectieve) pro-
fessional hieronder. 

2. Geef jezelf een cijfer op de verschillende rollen en onderbouw 
waarom je jezelf dat cijfer geeft en neem dit op in je logboek. Doe 
dit tussentijds en ook aan het einde van jouw werkplekleren peri-
ode. 

3. Beschrijf welke leerdoelen / leerpunten je meeneemt naar de volgende stage en neem 
dit op in je logboek. Bespreek dit met je studentcoach. 
 

Organisator:  
Ik laat aan het begin van mijn volgende stage zien dat ik weet wat de bedoeling is van 
stagelopen en wat ik daarvoor moet doen.  
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Communicator: 
Ik laat in mijn volgende stage zien dat ik vragen durf te stellen aan mijn werkbegeleider als ik 
iets niet begrijp. 
 

       
 

Samenwerkingspartner: 
Tijdens werkplekleren werk ik samen met de professionals om mij heen.  
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Professional en kwaliteitsbevorderaar: 
Ik heb een professionele werkhouding en ben op de hoogte van de ontwikkelingen in mijn 
vak.  
 

      
 
Lerende en reflectieve professional:  
Ik werk aan mijn eigen deskundigheid en aan die van anderen.  
 

      



  

Werkplekleren Pagina 23 

1. Organisator 
Je kunt je (leer)werk overzien. Je bent voorbereid en je hebt je spullen op orde. Je stelt doe-
len, deelt je tijd in en controleert of doelen binnen gestelde tijd bereikt zijn. 
 

De student / Je 
- komt goed voorbereid op school, hebt en goed beeld van wat er 

gedaan moet worden; 
- werkt systematisch en volgens plan; 
- stelt doelen voor de korte en lange termijn; 
- stelt prioriteiten en maakt op basis daarvan een planning; 
- houdt je aan de planning of stelt deze tijdig bij;  
- realiseert de doelen binnen de gestelde tijd; 
- evalueert de resultaten en je eigen werkwijze. 

Goed 

De student / Je 
- maakt huiswerk; oriënteert je op je leertaken; 
- hebt een goed beeld van wat gedaan dient te worden; 
- stelt zelfstandig korte termijn doelen op (en ordent deze in volg-

orde van belangrijkheid); 
- maakt een planning (en gaat regelmatig na of je nog op schema 

bent); 
- hebt soms moeite om de doelen binnen de gestelde tijd te realise-

ren. 

Voldoende 

De student / Je 
- maakt zelden huiswerk; bent onvoldoende voorbereid op de leer-

taak; 
- hebt geen duidelijk beeld van het te bereiken doel; 
- stelt korte termijn doelen op, maar hebt hierbij hulp nodig van an-

deren; 
- kan alleen met hulp van anderen een planning maken;  
- werkt chaotisch, komt in tijdnood. 

Onvoldoende 

Toelichting: 
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2. Communicator 
Je hebt de vaardigheid om contact te leggen en te onderhouden. Je kunt je ver-
plaatsen in de gevoelens, behoefte, positie en/of mening van de ander. Je kunt 
luisteren en een gesprek voeren. 
 

 

De student / Je 
- bent in staat contacten te leggen en te onderhouden; neemt hierin ini-

tiatief; 
- staat open voor gevoelens en behoeften van anderen; bent empa-

thisch; 
- luistert, toont belangstelling, begrip en geduld; 
- bent je bewust dat eigen dat eigen gedrag reacties bij anderen kan op-

roepen en houdt daar rekening mee; 
- vraagt door en reageert op verbale en non-verbale signalen; 
- sluit aan bij de ander in woordkeuze en lichaamstaal; 
- spreekt duidelijk en verstaanbaar, brengt duidelijk een boodschap 

over. 

Goed 

De student / Je 
- maakt contact met anderen (en kan dit contact onderhouden); 
- hebt een open houding en toont interesse in de ander; 
- maakt oogcontact en hebt een actieve luisterhouding; 
- neemt tijd voor de ander; 
- stelt vragen bij onduidelijkheden; 
- doet mee aan gesprekken in de groep. 

Vol-
doende 

De student / Je  
- hebt moeite om contact te leggen en dit contact te onderhouden; 
- reageert op anderen, zonder goed naar hen te luisteren; 
- hebt weinig inbreng in gesprekken; 
- hebt onvoldoende inzicht in wat anderen beweegt; 
- denkt nauwelijks kritisch na over je eigen gedrag. 

Onvol-
doende 

Toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Werkplekleren Pagina 25 

 

3. Samenwerkingspartner 
Je hebt de vaardigheid om met samen met anderen naar een gesteld doel toe 
te werken. Je bent behulpzaam, ondersteunt anderen. 
 

 

De student / Je 
- neemt deel aan overleg en ondersteunt anderen;  
- luistert goed naar anderen en brengt eigen ideeën en wensen naar 

voren, stelt vragen; 
- denkt met anderen mee, bent tactvol en vriendelijk; 
- maakt problemen in de samenwerking bespreekbaar en doet voor-

stellen ter verbetering; 
- kunt zo nodig eigen belang aanpassen aan het belang van de groep; 

onderhandelt hierover met groepsgenoten; 
- kan het samenwerkingsproces evalueren en verbeterpunten formule-

ren. 

Goed 

De student / Je 
- neemt deel aan overleg, (luistert goed naar anderen, reageert rustig, 

bent redelijk vriendelijk en tactvol, stelt vragen); 
- levert een actieve bijdrage aan de samenwerking/de uitvoering van 

de taken; 
- luistert en hebt respect voor de inbreng van anderen; geeft ruimte 

aan anderen; 
- neemt initiatief in het maken van afspraken; 
- denkt mee met anderen, (stelt tijd, kennis en vaardigheid ter beschik-

king). 

Vol-
doende 

De student / Je  
- neemt weinig deel aan overleg; reageert niet erg tactvol; 
- neemt weinig initiatief tot samenwerken; 
- neemt weinig verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afge-

sproken taken en het samenwerkingsproces; 
- communiceert weinig met anderen over de taakuitvoering; gaat je ei-

gen gang bij het werken aan een groepsopdracht; 
- denkt zelden mee met anderen, is weinig bereid om tijd, kennis en 

vaardigheden de delen met anderen. 

Onvol-
doende 

Toelichting: 
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4. Professional en kwaliteitsbevorderaar 
Je kunt zelfstandig werken en toont inzet en initiatief. Je draagt verantwoorde-
lijkheid voor je eigen leerproces en komt afspraken na. Je gaat zorgvuldig om 
met spullen van een ander en van de organisatie. 
 

 

De student / Je 
- wacht niet af, bent actief en ondernemend; 
- neemt initiatief voor het maken van afspraken en houdt je aan afspra-

ken; 
- overlegt tijdig bij problemen bij het uitvoeren van een taak; doet sug-

gesties om de problemen op te lossen; 
- levert een actieve bijdrage aan een goed leerklimaat. 

Goed 

De student / Je 
- houdt je aan gemaakte afspraken 
- laat je aanspreken op het niet nakomen van afspraken. 
- stelt vragen en toont interesse (over organisatie, zorgvragers, hande-

lingen); 
- neemt regelmatig het initiatief bij het uitvoeren van taken; 
- roept bij problemen tijdig de hulp in van anderen (groepsgenoten, be-

geleiders); 
- wil je zichtbaar inzetten voor een goed leerklimaat. 

Vol-
doende 

De student / Je  
- onderneemt weinig uit eigen beweging; laat het initiatief bij anderen; 

bent afwachtend; 
- komt regelmatig gemaakte afspraken niet na;   
- komt regelmatig te laat en meldt je niet af bij ziekte of andere rede-

nen; 
- neemt weinig taken op zich; neemt hierin weinig initiatief; 
- overtreedt regelmatig de op school geldende regels; 
- levert een minimale bijdrage aan een goed leerklimaat. 

Onvol-
doende 

Toelichting: 
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5. (Reflectieve) professional 
Je hebt goede manieren, je gaat respectvol om met anderen. Je laat anderen 
in hun waarde, hebt geduld en kunt reflecteren op je handelen  
 

 

De student / Je 
- kan houding, taalgebruik en gedrag aanpassen aan de ander / de situ-

atie; 
- geeft je mening zonder anderen te veroordelen; oordeelt niet op basis 

van interpretaties of vooroordelen; 
- houdt rekening met de gevoelens van anderen door rustig en be-

heerst te blijven; 
- laat de ander in zijn waarde en nodigt uit tot reageren; 
- toont respect voor de spullen van een ander en van de organisatie; 
- houdt zich aan het beroepsgeheim en kan anderen daarop aanspre-

ken. 

Goed 

De student / Je 
- houdt je aan regels die gelden binnen de organisatie; 
- stemt houding, taalgebruik en gedrag af op de ander; 
- past fatsoens- en beleefdheidsnormen toe in contact met anderen; 
- bent meestal geduldig en brengt begrip op voor de ander; 
- houdt je aan het beroepsgeheim; 
- toont respect voor levensbeschouwelijke en culturele verschillen; 

hanteert geen vooroordelen; 
- gaat zorgvuldig om met spullen van een ander en van de organisatie. 

Vol-
doende 

De student / Je  
- voldoet wat betreft houding, taalgebruik en gedrag niet aan de alge-

meen geldende fatsoens- en beleefdheidsnormen; 
- toont weinig begrip en geduld in de omgang met anderen; 
- verliest regelmatig je zelfbeheersing en/of raakt geïrriteerd; 
- toont weinig respect voor de ander; spreekt oordelen uit op basis van 

levensbeschouwelijke en culturele verschillen; 
- gaat regelmatig onzorgvuldig om met spullen van een ander en van de 

organisatie; 
- praat over anderen; houdt zich niet aan het beroepsgeheim. 

Onvol-
doende 

Toelichting: 
 
 
 

 

  
        


