MIJN PORTRET1

Mijn persoonlijke gegevens in het kort
Voor- en achternaam

Emmy Emmen

School

Drenthe College

Opleiding

Helpende zorg welzijn

Leerjaar / BPV-periode

2

BPV-docent vanuit school

Mevr. Van der Veld

BPV-instelling

De Heide

Locatie / Afdeling / team

Team A

Plaats hier
een foto
van jezelf

BPV-begeleider(s) vanuit instelling Janneke Jansen
Mijn vorige stage(s)
Nr.
Waar
1
OBS De Springplank

Wanneer
15-11-08 – 30-06-09

Behaalde prestaties
Nummer/code fase/kernactiviteit
Fase 1

Beroepsprestatie
1: Plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken

Fase 1

3: Assisteren bij activiteiten

Fase 1

4: Reageren op emoties

Prestaties waar ik in deze stage aan ga werken
Nummer/code
Beroepsprestatie
Werkproces/
fase/kernactiviteit
Competenties
Fase 1
2: ADL
1.1 1.3 4.1

Zorgcategorie/profiel

Specifiek bewijsstuk
bij de opdracht
3 werkplanningen
Beoordelingslijst

Fase 1

5: Zelfredzaamheid

1.1 2.2

3 werkplanningen
Beoordelingslijst

Fase 2

2.1 ADL

1.3 1.4

Verslag ADL bij 2 zv
beoordelingslijst

Mijn POP
POP staat voor persoonlijk ontwikkelplan. Hierin staan mijn persoonlijke leerdoelen voor een
periode van 10 tot 20 weken. Het POP zit in mijn ontwikkelportfolio en is afgesproken met mijn
studieloopbaanbegeleider. Ik ga het bespreken met mijn BPV-begeleiders van school en stage.
In de stage werk ik aan de persoonlijke leerdoelen uit het POP via het uitvoeren van prestaties..
Mijn PAP
1

Met ‘’Mijn portret’’ kun je jezelf kort introduceren in de BPV-instelling en aan je BPV-begeleider(s) daar. Hang
deze bv. op in de teamkamer.

PAP staat voor persoonlijk activiteitenplan. Ik maak een PAP per prestatie en dus niet een
totaal werkplan voor de hele BPV-periode. Ik doe dit volgens een model van school. In het PAP
geef ik weer aan welke prestatie ik ga werken, wanneer en hoe. Ook geef ik aan hoe ik dat wil
combineren met het ontwikkelen van mijn persoonlijke leerdoelen.
Ik kies samen met mijn BPV-begeleiders in welke volgorde ik ga werken aan mijn prestaties en
ga met hun begeleiding het PAP opstellen, uitvoeren en tot slot evalueren. Hierbij wordt de
beoordelingslijst bij de prestatie ingevuld en het specifieke bewijsstuk beoordeeld.

