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360 GRADEN FEEDBACK
BEROEPSHOUDING
VOOR DE OPLEIDING DIENSTVERLENING

Student
BPV-instelling
Ingevuld door
Functie
BPV-periode

van

tot

Datum
Laatste BPV

ja

nee

VERANTWOORDELIJKHEID EN ZELFSTANDIGHEID
Je neemt initiatief binnen je eigen taken
Je vraagt op tijd hulp als dit nodig is
Je vertelt je begeleider wat je wel en niet gedaan hebt
Je gaat zorgvuldig om met middelen en materialen
Je houdt je aan regels en afspraken
Je blijft je werk doen als de situatie onder druk komt te staan
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ONVOLDOENDE

VOLDOENDE

SAMENWERKEN EN OVERLEGGEN
Je luistert goed naar wat collega’s en begeleiders te zeggen hebben
Je overlegt op tijd en regelmatig met collega’s en begeleiders
Je weet wat je wel en wat je niet kunt zeggen
Je komt afspraken na
Je helpt collega’s als dit nodig is

GOED

(aan het eind van de opleiding moeten alle criteria minimaal een voldoende zijn)

ONVOLDOENDE

VOLDOENDE

KLANTGERICHT / SOCIAAL HANDELEN
Je toont echte belangstelling voor de mensen waar je mee werkt
Je respecteert verschillen tussen mensen
Je draagt bij aan een positieve sfeer (op school en in het werk)
Je geeft anderen de ruimte om zich te uiten
Je gaat correct om met vertrouwelijke informatie
Je zoekt oplossingen als je het niet eens bent met iemand of er een meningsverschil is

GOED
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OPKOMEN VOOR JEZELF (ASSERTIEF REAGEREN)O
Je maakt uit jezelf contact met mensen in je werk
Je stelt vragen als iets niet duidelijk is
Je staat open voor nieuwe informatie
Je verantwoordt je eigen handelen
Je stelt je lerend op
Je geeft je eigen grenzen duidelijk aan
Je zet door, ook als het even tegen zit

LEREN
Je gebruikt fouten om van te leren
Je vertelt collega’s en begeleiders wat je wilt leren
Je vertelt collega’s en begeleiders waar je onzeker over bent
Je zet door, ook als het even tegen zit
Je staat open voor nieuwe informatie
Je hebt er iets voor over om te leren (tijd en energie)
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