
Spiekbriefjes
Bij Eerste Hulp bij 
begeleiding in de BPV





Bij deze ‘spiekbriefjes’ voor 
praktijkopleiders hoort het boekje Eerste 
Hulp bij begeleiding in de BPV. Daarin vind 
je veel tips en achtergrondinformatie voor 
de begeleiding van studenten in de praktijk.

Spiekbriefjes
Tips en handvatten

Eerste Hulp bij
begeleiding in de BPV
Tips en handvatten voor praktijkopleiders

 › Je vindt de waaier en handleiding ook 
digitaal op www.ferm-s3h.nl



 › Meer info over doelen op pagina 31 van 
Eerste Hulp bij begeleiding in de BPV!
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 › Meer info op pagina 21 van Eerste Hulp 
bij begeleiding in de BPV!



Precies geformuleerde doelen voer je 
makkelijker uit. Maak doelen 
daarom SMART.

Specifiek: omschrijf het doel duidelijk en 
concreet in waarneembaar gedrag 
of resultaat

Meetbaar: zorg dat het resultaat is te 
meten (zien, horen, proeven, ruiken 
of voelen)

Acceptabel: zorg dat je achter het doel 
staat en dat het doel past bij het beleid

Realistisch: het doel moet haalbaar zijn, 
maar ligt nét boven het huidige niveau

Tijdgebonden: omschrijf begin en eind 
(tijdsplanning)

Doelen
Maak ze SMART



 › Meer info over doelen op pagina 33 van 
Eerste Hulp bij begeleiding in de BPV!



Reflectievragen:
• wat dacht ik?
• wat voelde ik?
• wat deed ik?
• wat betekende dat voor de ander?
• wat heb ik ervan geleerd?

alternatieven ontwikkelen 
en daaruit kiezen

uitproberen
handelen / 
ervaring opdoen

terugblikken

formuleren van 
essentiële aspecten
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Reflecteren
Sta even stil



 › Meer info over reflecteren op pagina 35 
van Eerste Hulp bij begeleiding in de BPV!



Uitgebreider reflecteren?
• wat was de situatie, wie waren 

erbij betrokken?
• wat was je taak in deze situatie? Wie 

verwachtte wat van jou? Welke doelen 
wilde je bereiken?

• wat waren je acties: wat heb je concreet 
gezegd of gedaan?

• wat was het resultaat daarvan, wat 
vond je daarvan en wat vonden 
anderen daarvan?

• wat zijn je conclusies? Hoe vind je dat 
je het hebt aangepakt? Waar ben je trots 
op? Wat zou je een volgende keer anders 
doen, wat heb je daarvoor nodig en wat 
ga je ondernemen om dat te regelen?

Reflecteren
Sta even stil



 › Meer info over reflecteren op pagina 35 
van Eerste Hulp bij begeleiding in de BPV!



Methode feedback geven
1.  beschrijf veranderbaar gedrag
2.  beschrijf concreet en specifiek gedrag 

dat je zelf hebt gezien of gehoord
3.  gebruik een ik-boodschap
4.  geef aan welk effect het gedrag van de 

ander op je heeft
5.  laat de student reageren
6.  vraag om het gewenste gedrag
7.  verken oorzaken en oplossingen

Feedback
Geef het goed



 › Meer info over feedback op pagina 41 van 
Eerste Hulp bij begeleiding in de BPV!



Feedback ontvangen is natuurlijk ook 
belangrijk! Ook daar is een 
methode voor. 

Zie Eerste Hulp bij begeleiding in de 
BPV op pagina 44!

Feedback
Geef het goed



 › Meer info over feedback op pagina 41 van 
Eerste Hulp bij begeleiding in de BPV!



Gesloten vraag? Antwoord is alleen ‘ja’ 
of ‘nee’.
“Ga je morgen beginnen?”

Open vraag? Alle ruimte voor het 
antwoord. “Wanneer ga jij beginnen?”

• Tip: open vragen beginnen met een 
vraagwoord: wie, wat, waar, wanneer 
of hoe!

Stel vooral open vragen! Een fijne 
openingsvraag: ‘Wat vind je …’.

Het nodigt uit om veel informatie te geven 
over zijn mening, kennis, waarden 
of gevoelens.

Vragen
Stel ze open!



 › Meer info op pagina 39 van Eerste Hulp 
bij begeleiding in de BPV!



• nadat je zegt: ‘Ik heb een nare 
mededeling voor je’ deel je het nieuws 
eerst kort en duidelijk mee (begripvol)

• herhaal zo nodig je boodschap, daarna 
geef je een uitgebreidere toelichting

• bied de student ruimte om zijn 
gevoelens of frustratie te uiten

• steun de student door er te zijn, maar 
zeg niet al te veel

• ga samen op zoek naar een oplossing of 
maak een vervolgafspraak

• rond af door samen te vatten en 
afspraken te maken

Slecht nieuws 
brengen
Een stramien helpt



 › Meer info over slecht nieuws brengen 
op pagina 47 in Eerste Hulp bij 
begeleiding in de BPV!



Tips:
• kies een goede timing en maak een 

afspraak voor het gesprek
• klets niet eerst uitgebreid over ditjes 

en datjes 
• verschuil je niet achter anderen maar 

neem je verantwoordelijkheid
• geef voorafgaand aan het gesprek geen 

‘hints’ die al duiden op ‘slecht nieuws

Slecht nieuws 
brengen
Een stramien helpt



 › Meer info over slecht nieuws brengen 
op pagina 47 in Eerste Hulp bij 
begeleiding in de BPV!
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Slachtoffer

redderaanklager

Slecht nieuws 
brengen
Een stramien helpt



 › Meer info over slecht nieuws brengen 
op pagina 49 in Eerste Hulp bij 
begeleiding in de BPV!



• de redder biedt veel en vooral 
ongevraagd hulp, neemt de 
verantwoordelijkheid van de ander over 
waardoor hij anderen afhankelijk en 
zichzelf onmisbaar maakt

• het slachtoffer gedraagt zich 
hulpeloos, reageert uit onmacht: ‘Ik 
doe het nooit goed’ en neemt geen 
verantwoordelijkheid voor zijn 
eigen gedrag

• de aanklager wijst de ander graag op zijn 
zwakke plekken om zijn eigen zwakte te 
verbergen, is vaak boos en ‘beschuldigt’ 
de ander

Doorbreek deze damadriehoek – of nog 
beter: voorkom dat je erin terecht komt.

Slecht nieuws 
brengen
Een stramien helpt



 › Meer info over slecht nieuws brengen 
op pagina 41 in Eerste Hulp bij 
begeleiding in de BPV!



 › In het boekje dat bij deze waaier 
hoort, vind je ook informatie over 
werknemersvaardigheden en 
loopbaanoriëntatie (LOB).




