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

Waarom deze handleiding?

Studenten begeleiden in de beroepspraktijkvorming (BPV) is een uitdagende klus!
Hopelijk kan dit boekje met tips en handvatten je ondersteunen in de communicatie,
zodat je studenten met plezier professioneel kunt begeleiden naar een volgende stap
in hun leerloopbaan.

Uiteraard sta je er ook tijdens de begeleiding van een student niet alleen voor. Wij
trekken als school en beroepspraktijk juist graag samen op, zodat we ervoor zorgen
dat wij goed opgeleide beroepsbeoefenaars afleveren. Heb je dus vragen of loop je tegen problemen aan? Aarzel dan niet om contact te zoeken met de leertrajectbegeleider
van de student op school.
Bij deze handleiding hoort een kleine waaier met ‘spiekbriefjes’ waarin de belangrijkste tips voor praktijkopleiders staan. Wil je dus minder leeswerk en concrete tips op
een rij? Gebruik dan de waaier en hanteer deze handleiding als naslagboekje.
Veel plezier met begeleiden!

Heb je tips voor een eventuele nieuwe editie? Laat het weten! Mail dan naar m.fieren@aventus.nl
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Deze handleiding is bedoeld voor praktijkopleiders. Wij zijn ons ervan bewust dat in de beroepspraktijk ook
andere benamingen worden gebruikt, zoals de termen leermeester of werkbegeleider. Voor de leesbaarheid
kiezen wij hier voor praktijkopleider en daarmee bedoelen wij de persoon die zorgt voor de begeleiding van
de BPV bij een leerbedrijf.
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Voor de leesbaarheid omschrijven we de student in dit boekje als ‘hij’;
vanzelfsprekend kan overal ook ‘zij’ worden gelezen.
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Begeleiding in de
praktijk: wat, wie &
hoe in het kort

Studenten leren hun toekomstige beroep voor een belangrijk deel in de praktijk, onder
begeleiding van ervaren collega’s. Als praktijkbegeleider ben jij een onmisbare schakel.
Wat zijn je taken, welke vaardigheden en eigenschappen heb je nodig en welke begeleidingsstijlen kun je inzetten? Plus: een handige checklist om je student zo objectief
mogelijk te beoordelen.
Als praktijkopleider:
• begeleid je de student op een gestructureerde manier in de praktijk
• ondersteun je bij het behalen van persoonlijke doelen en opleidingsdoelen
• houd je zicht op de hoeveelheid werk en op de kwaliteit daarvan

Begeleiding in de praktijk draait nadrukkelijk om doelgerichte samenwerking tussen
jou als begeleider en de student. In die samenwerkingsrelatie moet duidelijk zijn:

• hoe de student zijn leerdoelen realiseert en op welke manier jij hem daarbij begeleidt
• wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn
• aan welke afspraken de student en jij je houden
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1.1 Begeleiding: wie zijn betrokken?
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Jouw plek als begeleider in het begeleidingsmodel
Loopt de BPV niet zoals gehoopt en is extra hulp of ondersteuning nodig, dan kun je (of
de docent/leertrajectbegeleider) een beroep doen op begeleiders uit de ‘tweede lijn’.
Is de student in dienst van de organisatie, dan kan zo nodig de ‘derde lijn’ worden ingeschakeld. Let op: het gaat hier om rollen, niet perse om functies. In de praktijk worden
diverse rollen soms door één medewerker ingevuld.
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Wie doet wat?
• als praktijkopleider verzorg jij de dagelijkse begeleiding van de student tijdens de
beroepspraktijkvorming en je onderhoudt het contact met de student
• de docent/leertrajectbegeleider volgt de totale studievoortgang van de student en
verzorgt samen met jou de directe begeleiding van de student
• de praktijkopleider is verantwoordelijk voor het leerproces van de student in de
praktijk
• de kwalificerend beoordelaar is geschoold om toetsen of proeven van bekwaamheid
af te nemen in de praktijk
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Bij de begeleiding van de student zijn betrokken:
• Aventus (school)
• het leerbedrijf (werkgever of stageverlener)
• eventueel het Werkgever Service Punt (samenwerkende UWV’s, gemeenten en
re-integratiebedrijven

sbedrijf rker
ch. we

school

werkbegeleider
(BPV)

De jobcoach is de verbindende schakel tussen het Werkgever Service Punt en de
werkgever. Deze rol kan worden ingevuld door bijvoorbeeld de werkgever of het
re-integratiebedrijf.

Meer weten over alle rollen? Kijk dan in de Onderwijsovereenkomst, de BPV-overeenkomst en/of Handleiding BPV. Aventus heeft ook een folder beschikbaar met de algemene
voorwaarden die horen bij de Beroepspraktijkovereenkomst.
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1.2 Jouw taken op een rij

1.3 Aandacht voor werknemersvaardigheden

Als praktijkopleider zorg je voor doelgerichte en planmatige begeleiding. Je ondersteunt de student heel breed in zijn leerproces. Wat zijn je taken?

Voor iedere student van belang, maar zéker voor studenten die een Entree-opleiding
(niveau 1) doen: werknemersvaardigheden. Dit zijn de algemene vaardigheden die een
student moet beheersen om in een bedrijf of instelling te kunnen werken (naast de
vakvaardigheden die hij of zij nodig heeft).

Begeleiding bij het inwerken
• kennismakingsgesprek
• voorstelrondje langs collega’s, cliënten en verschillende afdelingen
• afdelingsspecifieke zaken delen
• de startsituatie vaststellen
• de leerstijl van de student ontdekken
• de eerste twee weken heel nauw samenwerken met de student
• de inwerkperiode samen evalueren

Begeleiding bij planning van leerdoelen en opdrachten
• bekend zijn met de opdrachten en leerdoelen
• aangeven welke opdrachten en leerdoelen op deze afdeling behaald kunnen worden
• begeleiden bij het formuleren van leerdoelen (omzetten van leervragen
naar leerdoelen)
• adviseren bij planning (van makkelijk naar steeds moeilijker)
• regelmatig evalueren of de student volgens planning werkt
• begeleiden bij het maken van verslagen
Methodische begeleiding bij uitvoering van opdrachten
• werken volgens het stappenplan in het BPV-boek
• de beroepshouding evalueren bij elke opdracht
• feedback geven bij elke opdracht

Juist tijdens de BPV ervaren studenten wat het is om werknemer te zijn. Wij trainen
studenten op school zo goed mogelijk voor hun BPV. Eenmaal op de werkvloer is fijn en vaak nodig - om aandacht te besteden aan een goed gesprek over het belang van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

op tijd komen
vragen stellen of hulp vragen als iets niet duidelijk is
luisteren naar anderen
je houden aan de opdracht of instructie
je open stellen voor en kunnen omgaan met feedback
netjes werken
samenwerken met anderen
regels of afspraken volgen
je taal, houding, gedrag en kleding aanpassen aan de werksituatie

Paragraaf 3.4 en hoofdstuk 4 gaan over aandacht besteden aan reflecteren en geven tips
voor effectief communiceren. Die kunnen helpen bij een goed gesprek over werknemersvaardigheden. Ook de leertrajectbegeleider besteedt hier aandacht aan in gesprekken
over de BPV.

Evaluatiegesprekken voeren (leervorderingen volgen en bespreken)
• voortgangsgesprekken
• tussenevaluatiegesprekken
• planningsgesprekken
• feedbackgesprekken
• eindbeoordeling
Begeleiding bij ontwikkeling beroepshouding
• zelfreflectie stimuleren
• tijdig signaleren van mogelijke tekortkoming(en) in de beroepshouding
Verderop in dit boekje meer informatie en tips!
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1.4 Welke vaardigheden en eigenschappen kun je gebruiken?
Op welke wijze voer je je taken uit en welke vaardigheden en eigenschappen zet je
daarbij in? Als praktijkopleider handel je:
Betrokken:
je voelt je medeverantwoordelijk voor het functioneren van de student

Objectief:
je geeft de student een eerlijke kans in de praktijk (zie ook 1.4)

Empathisch:
je leeft je in in de student en stemt je begeleiding op hem af

Communicatief vaardig:
je schept een veilig en uitdagend leerklimaat waarin de student open kan
staan voor feedback

Assertief:
je spreekt de student aan op gedrag en leerhouding

Flexibel:
je past je aan als het gesprek een andere wending neemt, laat ruimte voor
andere onderwerpen, sluit compromissen en kunt je mening bijstellen

Representatief:
je bent je bewust van je voorbeeldfunctie

Respectvol:
je spreekt niet kleinerend over studenten en reageert passend op situaties

Integer:
je gaat vertrouwelijk om met (persoonlijke) informatie en handelt conform de
beroepscode

Creatief:
je bedenkt oplossingen, geeft voorbeelden en hebt gevoel voor humor

Veelzijdig:
je doet verschillende taken, houdt overzicht en bent stressbestendig

Verderop in dit boekje meer informatie en tips!

Leergierig:
je bent gericht op de ontwikkeling van de student en dat vraagt om een open
houding, geduld en doorzettingsvermogen
Alert:
je bewaakt de grenzen van de student en die van jezelf
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1.5 In gesprek over de (leer)loopbaan: LOB
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt steeds belangrijker in het onderwijs.
Aventus besteedt hier veel aandacht aan. Niet alleen in de lessen zelf, maar ook in
gesprekken met studenten. Wij vinden niet alleen LOB-lessen en -activiteiten noodzakelijk, maar zeker ook loopbaanreflectiegesprekken.
Aventus traint docenten in het voeren van ‘het goede gesprek’ met studenten over
LOB. De vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuipers zijn hiervoor de basis:
Motievenreflectie:
nadenken over wensen en waarden voor je loopbaan
Kwaliteitenreflectie:
nadenken over wat je kunt en hoe je dit kunt gebruiken in je loopbaan
Werkexploratie:
eisen en waarden in werk onderzoeken
Loopbaansturing:
het plannen, beïnvloeden en bespreken van je leren en werken, gericht op je
loopbaanontwikkeling

De kans is groot dat zij ook gaan nadenken over hun (verdere) loopbaan. Juist hierover in gesprek gaan met de student is dus zeer waardevol. Dat kan tijdens ‘formele’
gesprekken die je als praktijkopleider voert met de student. Ook informele contactmomenten bieden hiervoor kansen.
Welke talenten zie je in de student? Wat zie je hem op termijn doen? Wat zou hij of zij
dan nog kunnen ontwikkelen? Welke personen in het bedrijf zou de student misschien
moeten ontmoeten voor de opbouw van zijn of haar netwerk?

Stel vooral uitnodigende vragen die de student bewust maken van de loopbaancompetenties. Als studenten hun leerervaringen leren verwoorden, dan verhoogt dit hun leereffect tijdens de BPV. Als praktijkopleider kun je daar studenten actief in stimuleren.

1.6 Beoordelen: tips

Hoe beoordeel je de leerontwikkeling van een student zo objectief mogelijk? Hier een
handige checklist:
• leg tijdens de gehele begeleidingsperiode feiten vast en oordeel op basis van feitelijk
gedrag en prestaties
• oordeel over een langere periode
• beoordeel volgens de opleidingseisen op het niveau van de student
• schakel zo mogelijk meer collega’s in die onafhankelijk van elkaar hun mening geven
en vraag door naar hun argumenten (360 graden feedback)
• gebruik de beoordelingsformulieren uit het BPV-werkboek, zodat de student weet
wat er beoordeeld wordt
• wees je bewust van eventuele vooroordelen
• beoordeel elk beoordelingscriterium afzonderlijk, niet in relatie tot elkaar

Netwerken:
contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op je loopbaanontwikkeling

Juist tijdens de BPV maken studenten kennis met loopbaancompetenties. Zij ontdekken of het werk ‘op de werkvloer’ bij ze past, welke waarden zij daarvoor vooral
belangrijk vinden en of zij zichzelf in de toekomst dit werk zien doen.
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Bedoeling, gedrag, effect
Iedere student is een unieke persoon. Met eigen achtergronden, motieven en ervaringen. Wees je ervan bewust dat je alleen het waarneembare gedrag ziet: beweegredenen,
waarden, zelfbeeld en privéomstandigheden zijn niet zichtbaar. Vergelijk het met een
ijsberg: het grootste deel is verborgen … Daarover kun je natuurlijk wel in gesprek gaan
met de student, zeker als je vragen of twijfelt over of bij het functioneren in de praktijk.
Er kan verschil zijn tussen wat de student wil bereiken, de manier waarop hij dat doet
en het effect dat dit heeft op anderen. Wil je het gedrag van de student positief bijsturen,
dan is het goed om onderscheid te maken tussen bedoeling, gedrag en effect.

1.7 Begeleidingsstijlen
Als praktijkopleider heb je een persoonlijke stijl en dat is natuurlijk prima. Toch kan het
handig zijn om je begeleidingsstijl aan te passen aan specifieke begeleidingssituaties,
passend bij de student. Waar kun je aan denken?
Begeleidingsstijl

Wat doe je?

Contact beperkend

• je laat de student problemen zelf oplossen
• je legt het initiatief tot communicatie bij de student
• je neemt een afwachtende houding aan

Actief luisterend

kennis
vaardigheden
(waarneembaar) gedrag
motieven
waarden

Raadgevend

identiteit
zelfbeeld

Bron: IJsbergmodel van McClelland

Voorschrijvend

Samenwerkend

• je vraagt door, ordent zaken, vat de zaken samen, laat de
student uitspreken
• je geeft geen eigen mening
• je stimuleert de student om zelf oplossingen te zoeken

• je doet de student suggesties aan de hand
• je geeft advies op basis van deskundigheid
• je reikt mogelijke oplossingen aan als `objectieve buitenstaander`
• je laat de keuze over aan de student

• je doet suggesties om problemen van de student op te lossen
• je draagt andere oplossingen aan
• je geeft de student instructies

• je geeft ruimte aan de student en stelt je actief op
• je probeert samen met de student gelijkwaardig inbreng te
leveren
• je bent open
• je streeft naar gezamenlijke oplossingen
Meer informatie? Zie Roos van Leary
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Hoe help je de student
zo goed mogelijk leren?

Wat kun je als praktijkbegeleider doen om een student zo goed mogelijk te laten leren?
Hoe schep je een uitdagend leerklimaat? Welke stadia doorlopen studenten al lerend? Via
de leerstijlentest ontdek je meer over je eigen leerstijl en die van de student.

2.1 Schep een uitdagend leerklimaat
Het is de bedoeling dat de student gaandeweg zijn opleiding steeds zelfstandiger
wordt. Hoe bevorder je zelfstandig leren en werken in de praktijk?

Studenten hebben allereerst een veilig en uitdagend leerklimaat nodig om te kunnen
groeien. Dat betekent dat jij de student:
• duidelijk maakt dat hij fouten mag maken
• stimuleert dat hij vragen durft te stellen
• positief bevestigt in wat hij al weet en kan
• ruimte en tijd geeft om na te denken
• duidelijk maakt wat er van hem verwacht wordt
• zorgt dat hij weet wat afspraken zijn
• inzicht geeft in beoordelingscriteria
• regelmatig ontmoet tijdens voortgangsgesprekken
• inzicht geeft in eigen opvattingen en zelfbeeld
• uitdaagt te reflecteren op zijn taken en jullie begeleidingsrelatie
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In een veilig en uitdagend leerklimaat gaat de student steeds zelfstandiger werken
volgens drie vaste stappen:

01 oriënteren

de student bereidt zich voor op de praktijk
Activeer de student en bevorder zelfwerkzaamheid. Bespreek de opdracht of
taak en laat hem aangeven wat hij al kan en weet. Geef in het begin gerichte
aanwijzingen en bouw dat langzaamaan af.

02 uitvoeren

de student past in de praktijk toe wat hij heeft geleerd
Grijp niet meteen in als er iets mis dreigt te gaan (behalve in kritieke situaties
natuurlijk!): een student leert het meeste van zijn eigen fouten. Geef de student
de tijd om met eigen ideeën of strategieën te komen en laat je verrassen!

03 terugkijken

je evalueert samen wat de student heeft gedaan en hoe hij dat heeft gedaan
Kijk niet alleen of de student een taak goed heeft uitgevoerd (wat), maar ook
naar de manier waarop hij dat heeft gedaan (hoe) en geef ook daar feedback
over. Acteerde de student bijvoorbeeld vriendelijk, snel, sloom of slordig?

Laat de student eerst zelf zijn taak beoordelen: hoe vindt hij dat het is gegaan,
waar is hij trots op, kon hij volgens plan werken en hoe kan het een volgende
keer wellicht beter of anders?
Als je terugkijkt, kijk je in hetzelfde gesprek óók vooruit, naar de volgende
leertaak. Hoe zou de student het de volgende keer aanpakken? Wat gaat hij
anders doen?
Bron: SBB tipkaart Leerklimaat
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2.2 Leerfases in de praktijk
Als praktijkbegeleider is het goed je bewust te zijn van de vier stadia die je student
doorloopt bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Volgens psycholoog Johari gaat
dat via een vast patroon:
• fase 1 onbewust onbekwaam
de student weet niet dat hij kennis of vaardigheden mist

• fase 2: bewust onbekwaam
de student begrijpt dat hij kennis of vaardigheden mist, maar weet nog niet hoe hij
dit moet oplossen

• fase 3: bewust bekwaam
de student heeft de kennis en vaardigheden om een bepaald probleem te benaderen,
maar dit vraagt nog veel aandacht en de student voelt zich veelal nog onzeker
• fase 4: onbewust bekwaam
de student heeft zich de kennis en vaardigheden eigen gemaakt en die toepassen is
zijn tweede natuur geworden. Na verloop van tijd kan hij zijn kennis en vaardigheden overdragen op anderen

2

1

bewust
onbekwaam

onbewust
onbekwaam

3

4

bewust
bekwaam

onbewust
bekwaam

Bron: de leerfases van Johari

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam
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2.3 Aansluiten bij de leervoorkeur en leerstijl

Hoe herken je de leervoorkeur van de student?

Iedereen heeft een persoonlijke manier om zich kennis en vaardigheden eigen te
maken. Deze leervoorkeuren gaan niet zozeer over de persoon die leert, maar over de
context waarin iemand graag leert.

• kennis verwerven:
deze student vind je met zijn neus in een boek of achter een beeldscherm. Hij houdt
van leren waarbij een expert kennis overdraagt

Hoe maak je de juiste match tussen de leervoorkeur en leerstijl van de student en de
manier waarop je het leren organiseert? De theorieën die Manon Ruijters en David
Kolb daarover ontwikkelden, kunnen daarbij helpen.

• oefenen:
deze student probeert graag iets nieuws uit in een veilige omgeving en is niet bang
om fouten te maken

Je ontwikkelt die leervoorkeuren en -stijlen gedurende je leven, in wisselwerking met
de organisatie en beroepsgroep waarin je functioneert. Ze zijn redelijk stabiel, maar
zijn wel situatieafhankelijk en kunnen zich ontwikkelen.

Leervoorkeuren van Ruijters

Leervoorwaarden Hechten veel
waarde aan:

Leren graag:

Hebben
moeite met:

Kennis werven

Overdracht van objectieve kennis en gaan
gericht op zoek naar
informatie

Gestructureerd,
klassikaal en met een
vakkundige docent, ze
lezen graag een boek

Studeren zonder
duidelijke richting;
zij willen precies
weten wat zij moeten leren

Expirimenteren, vragen stellen, herhalen,
uitproberen, en reflecteren in een omgeving
die veilig genoeg is
om fouten te maken
voor het geleerde in de
praktijk te brengen

In oefensituaties die
de praktijk zo goed
mogelijk benaderen
(bv. op de werkplek)
waar iemand ze kan
begeleiden en aanreiken hoe ze een stap
verder kunnen maken

Een onveilige oefensituatie, waarin zij
geen fouten kunnen
maken

Door te observeren;
zelfsturend, in complexe situaties, in de
dagelijkse praktijk

Fouten maken en
met veilige oefensituaties: ‘kinderspel,
waarin je niks leert’

willen weten wat er
bekend is

Participeren
samen sterk

Oefenen

ruimte om te oefenen

Ontdekken

in het diepe springen

Kunst afkijken

leren hoeft niet altijd in een
veilige omgeving
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‘Sparren’ om eigen
ideeën te verhelderen
in een vertrouwde
omgeving en ‘voeding’
door reacties van
anderen

Leren doe je continu, betekenisvolle
ervaringen, begeleid
door een inspirerende
leider
Inhoudelijke expertise en wat praktisch
toepasbaar is

Door samen iets te
maken en terug te
kijken hoe en wat
ze geleerd hebben
- met begeleiding
van bijvoorbeeld een
teamcoach -

In onverwachte
situaties: zelfsturend,
vrij, creatief, ook van
‘fouten’ leren

• participeren:
deze student leert door te sparren met anderen: hun reacties en ideeën voeden
zijn leerproces

• ontdekken:
deze student leert het liefst van het leven en door zelf iets uit te vinden, schools
leren is hem te beperkt

• kunst afkijken:
deze student leert graag in de spanning van de praktijk, hij observeert anderen, analyseert wat bruikbaar is en past dat toe in zijn werk

Individueel leren

Formeel en voorgestructureerd
leren werkt vaak
beperkend
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Leerstijlen van Kolb
Volgens David Kolb heeft iedereen voorkeurstijlen van leren. Daarmee begint hij het
liefst en daaraan besteedt hij de meeste tijd.

ervaring

toepassing

doener dromer
beslisser denker

reﬂectie

Omgaan met leervoorkeuren en leerstijlen
Houd je rekening met de leervoorkeur en leerstijl van de student, dan vergroot je het
leereffect. Stel: de student gaat voor het eerst een cliënt wassen. Je kunt dan verschillende leersituaties creëren. Zo kan de student eerst de theorie helemaal doorlezen
(denker), of juist eerst oefenen op een pop (beslisser) of de hele handeling doorspreken (dromer). Is de student een doener, dan is leren door meteen te doen de best
passende situatie.

Het is ondoenlijk en onwenselijk om elke oefensituatie op maat aan te bieden. Het is
voor de doener namelijk best goed om eens te denken. De kunst is om wel rekening te
houden met de voorkeurstijlen, maar de student wel alle leerstijlen te laten doorlopen.
Zo wordt de student zich ook bewust van zijn eigen leervoorkeur en leerstijl.

inzicht
Bron: SBB tipkaart leerstijlen Kolb

Hoe herken je de leerstijl van de student?
• de doener springt het liefst meteen in het diepe met een uitdagende taak en voelt
zich het meeste thuis in een spannende, uitdagende leeromgeving.

• de dromer – ook wel observeerder – neemt graag de tijd om lastige beslissingen te
overdenken en wisselt graag ervaringen uit. De dromer voelt zich het meeste thuis in
veilige groepen waarin ruimte is om over emoties te praten
• de denker zoekt intellectuele uitdaging en leeft voor theoretische concepten, modellen en stroomdiagrammen. Hij voelt zich thuis in gestructureerde leersituaties, met
orde, rust en duidelijke doelstellingen
• de beslisser – ook wel pragmaticus – richt zich op praktische zaken, werkt doelgericht en oefent graag onder begeleiding. Hij kijkt de kunst graag af van anderen

Ter illustratie: koopt de doener een nieuw apparaat, dan drukt hij bij thuiskomst meteen
op alle knopjes om te zien hoe zijn aankoop werkt. De dromer zal met anderen uitwisselen over hoe lastig het apparaat te programmeren is. De denker pluist de gebruiksaanwijzing helemaal uit en de beslisser vraagt een vriend om hem uit te leggen hoe het
apparaat werkt.
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Benieuwd naar jouw voorkeurstijl? Of die van je student?
Vul dan de test in op de volgende pagina.
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Doe de leerstijlentest!
Stellingen

De leerstijlentest is bedoeld om meer zicht te krijgen op jouw eigen leerstijl als
praktijkopleider. Je kunt de test ook invullen voor je student. Neem dan een of meerdere
praktijksituatie(s) in gedachten waarin je de student aan het werk hebt gezien.
Invulinstructie
• Vul de test in zoals je op dat moment tegen jezelf aankijkt (en dus niet zoals je jezelf
graag zou willen zien!)
• Neem een leer- of werksituatie als uitgangspunt
• Denk niet te lang na over het invullen: het eerste wat in je opkomt is meestal karakteristiek voor wat bij je past
• Wat het minste bij je past geef je score 1, wat het meeste bij je past score 4: geef alle
vier de begrippen bij elke vraag zo’n score

01
02
03
04
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a:
b:
c:
d:

je zoekt naar verschillen en onderscheid
je wilt in eerste instantie uitproberen
je voelt jezelf erbij betrokken
je bent gericht op het nut voor praktische toepassing

a:
b:
c:
d:

je laat de dingen op je afkomen
je richt je op wat relevant is aan wat er gebeurt
je analyseert
je kent geen waardeoordeel toe, je kiest niet voor een
bepaald standpunt

a:
b:
c:
d:

je let vooral op wat jezelf voelt, ervaart
jij kijkt vooral
je denkt er vooral over na
je bent vooral bezig

a: je neemt de dingen zoals ze zijn
b: je neemt risico met wat je doet of zegt
c: je kent waardeoordelen toe
d: je probeert je steeds sterk bewust te zijn van wat er gebeurt
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05
06
07
08
09
28

a:
b:
c:
d:

je gaat vooral intuïtief te werk
je bent gericht op iets te doen
je probeert in eerste instantie logisch te denken
je stelt jezelf vooral vragen

a: je vindt abstractie en begripsvorming belangrijk
b: je kijkt en luistert vooral
c: je hebt voorkeur voor het concrete
d: je bent vooral actief
a:
b:
c:
d:

je bent vooral op het heden, het hier en nu gericht
je laat alles nog eens door je hoofd gaan en denkt erover na
je bent vooral gericht op datgene wat nog zal gaan gebeuren
je bent vooral op de feiten gericht

a: je bent vooral gericht op het hebben van ervaringen
b: je bent vooral kijkend en luisterend gegevens aan het verzamelen
c: je brengt vooral verschijnselen onder in een samenhangend
begrippenkader
d: je bent vooral ideeën en vermoedens aan het toetsen en je
experimenteert met je gedrag in situaties
a: wat er gebeurt beleef je vooral gevoelsmatig en intens
b: je houdt bij voorkeur enige afstand ten aanzien van wat er gebeurt
c: je benadert wat er gebeurt vooral verstandelijk
d: je bent actief medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt

Scores en stijlen
Zet de scores horizontaal in onderstaand schema:
A

B

C

D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tel de scores uit de kolommen bij elkaar op, uitgezonderd die in de oranje vlakken.
Totaal kolom A, Deze score gaat over de concrete ervaring
Totaal kolom B, Deze score gaat over observatie en reflectie
Totaal kolom C, Deze score gaat over begripsvorming, samenhang verklaren en abstractie
Totaal kolom D, Deze score gaat over over actief experimenteren
Tel de volgende scores op:
Beslisser is je score als je het totaal optelt van kolom C+ kolom D =
Dromer is je score van: kolom A + kolom B =
Denker is je score van kolom B + kolom C =
Doener is je score van kolom C + kolom A =
De hoogste score geeft je voorkeurleerstijl aan.

Bron: leerstijlentest Kolb
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3

Doelen

Als praktijkopleider in de praktijk ondersteun je de student bij het behalen van zijn doelen. Hoe formuleer je die meetbaar en hoe evalueer je doelen samen met de student?

3.1 Over doelen
Samen met de student doorloop je tijdens de BPV steeds de cyclus: doelen stellen, uitvoeren en evalueren en beoordelen van de resultaten.

Werkdoelen hebben direct te maken met het werk en de manier waarop de student dat
moet doen. Zeker in het begin is het belangrijk om deze doelen zo specifiek mogelijk te
maken of op te splitsen in subdoelen. Voor elk doel moet het de student duidelijk zijn
welk gedrag verwacht wordt. Gaandeweg brengt de student steeds meer zelf in en handelt zelfstandiger.

Persoonlijke doelen zijn gerelateerd aan de werkuitvoering, maar komen voort uit de specifieke behoefte van de student. Bijvoorbeeld: de student wil leren omgaan met collega’s
die hij niet aardig vindt. Of hij wil leren om te gaan met verwarde bewoners. Werkdoelen
die – om welke reden dan ook – erg moeilijk zijn voor een student, kunnen persoonlijke
doelen worden.

Is er een groot spanningsveld tussen werkdoelen en persoonlijke doelen, dan ontstaat
veelal een stressvolle situatie. Een extreem voorbeeld: het beleid van de afdeling willen veranderen omdat je een andere visie hebt op de zorg.
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Doelen:
• omschrijf je met werkwoorden die aangeven welk gedrag de student moet laten zien
(in dit gedrag komen samen: kennis, vaardigheden en werkhouding)
• maken duidelijk wanneer dit getoonde gedrag ‘voldoende’ wordt beoordeeld
• beschrijven in welke omstandigheden de student dit gedrag moet laten zien
• zijn haalbaar binnen de werksituatie
• maak je het liefst samen, met actieve betrokkenheid van de student

Voorbeelden om over na te denken: moet de student bepaalde handelingen onder druk
kunnen uitvoeren, of mag hij tijdens een rustig moment laten zien dat hij ze beheerst?
Moet de student op navraag kennis op kunnen lepelen of er zelf aan denken die kennis
toe te passen? Is het voldoende als de cliënt tevreden is, of moet de student achteraf
bijvoorbeeld ook kunnen uitleggen waarom hij bepaalde zorg gaf?

3.2 POP en PAP

In zijn Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) geeft de student aan wat hij wil leren
tijdens zijn opleiding. In zijn Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) geeft hij aan hoe hij dit
gaat bereiken.

In zowel POP als PAP gaat het over het leerproces, een professionele houding,
beroepscompetenties en werkdoelen. De student en jijzelf moeten een duidelijk
verband zien tussen leerdoelen en de inzet die daarbij hoort. Naarmate je doelen in
POP en PAP preciezer formuleert, is het makkelijker om ze uit te voeren. Daarom is
het goed om doelen SMART te maken.
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3.3 Doelen SMART maken
SMART staat voor:

specifiek

Je omschrijft het doel duidelijk en concreet in waarneembaar gedrag of resultaat

meetbaar

Je kunt meten of het doel is gehaald, het is via een
methode of systeem te zien, te horen, te proeven, te
ruiken of te voelen

acceptabel

Als student en praktijkbegeleider sta je achter het
doel en het doel past bij het beleid van de afdeling
en instelling

realistisch
tijdgebonden

Het doel is haalbaar voor de student (qua kennis,
middelen, bevoegdheden, invloed) maar ligt nét
boven zijn huidige niveau. Het doel is te halen maar
er is wel iets éxtra’s voor nodig
Het doel is voorzien van een tijdsplanning: begin en
eind omschrijven
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3.4 Allebei én samen reflecteren
wat (1)
doel vaststellen: RUMBA

wie (2)
beginsituatie van de student

R = relevant = van belang
U = understandable = begrijpelijk
M = meassurable = meetbaar, toetsbaar
B = behavioural = concreet, waarneembaar gedrag
A = Attainable = haalbaar

hoe (3)
Leeractiviteiten: bepalen hoe en waar kan de student leren.
Begeleidingsactiviteiten: bepalen hoe de leerling begeleid wordt.

actie (4)
Uitvoeren van de leer- en begeleidingsactiviteiten

Bij het meten van doelen draait het om reflecteren. Stilstaan bij hoe de student
communiceert, werkt en keuzes maakt. Je helpt de student op een eerlijke, nuchtere
manier naar zichzelf kijken, zonder oordeel. Als dat lukt, kan de student zich beter
inleven in anderen.
Reflectievragen:
• wat dacht ik?
• wat voelde ik?
• wat deed ik?
• wat betekende dat voor de ander?
• wat heb ik ervan geleerd?

Je kunt ook uitgebreider reflecteren op een bepaalde situatie:
• wat was de situatie, wie waren erbij betrokken?
• wat was je taak in deze situatie, wie verwachtte wat van jou en 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?

alternatieven ontwikkelen
en daaruit kiezen
4

resultaat (5)
Observeerbaar gedrag van de student.

formuleren van
3
essentiële aspecten

5
1

resultaat en beoordeling:
Is het doel bereikt?
Was de planning en uitvoering adequaat?

uitproberen
handelen /
ervaring opdoen

2

terugblikken
Start (eventueel) nieuwe leercyclus!

Bron: SBB tipkaart Reflectie en Bron: reflectiecirkel Korthagen
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4

Effectief
communiceren

Effectieve communicatie met de student is cruciaal wil je begeleiding goed vormgeven. In
dit hoofdstuk vind je tips voor een goed gesprek en voor effectief luisteren en vragen stellen.

4.1 Een goed gesprek
Bereid een gesprek met de student goed voor en houd een vaste structuur aan:
• beginfase: stel het doel van het gesprek samen vast, bepaal de onderwerpen en de
beschikbare tijd (soms kun je ieders rol even toelichten: gespreksleider, toehoorder, et
cetera)
• middenfase: het werkelijke gesprek, zie 4.2 en 4.3 voor tips voor effectief vragen en
luisteren. Houd de lijn van het gesprek goed vast
• eindfase: je vat het gesprek samen, trekt conclusies en maakt vervolgafspraken

4.2 Meer over communicatie

Communicatie vindt verbaal (met woorden), maar zeker ook non-verbaal (lichaamstaal)
plaats. Denk aan de afstand die je inneemt ten opzichte van de ander, je houding, je kleding. Je kunt je verbale boodschap goed ondersteunen met bijpassende lichaamstaal:
• houd letterlijk de juiste afstand aan tussen jou en de student – iedereen heeft behoefte aan een vrije ruimte om zich heen
• kijk naar de lichaamshouding van de student: je ziet of hij geïnteresseerd is als hij je
aankijkt, reageert op wat je vertelt door te knikken en zich naar je toe buigt
Nooit neutraal
Communicatie is nooit neutraal: je straalt iets uit over hoe jij je voelt en hoe jij staat
tegenover de boodschap die je uitzendt. Het is goed je daarvan bewust te zijn, want
om je doel te bereiken is het zaak dat jouw boodschap juist, betrouwbaar en geen
misverstanden oproept. Wat je uitstraalt moet daarbij kloppen. Ook is het handig dat
de manier waarop je communiceert aansluit bij de student: de ontvanger van jouw
boodschap.
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Ieder z’n eigen ‘bril’
Net als je student, kijk ook jij op een geheel eigen wijze naar de wereld om je heen. Op
basis van wat je voelt, ziet, ruikt, proeft en hoort, bepaal je zelf welke informatie bij jou
binnenkomt. Je hebt je eigen overtuigingen, ideeën en verleden: je neemt de wereld
waar door jouw eigen, unieke ogen. Dat geldt dus ook voor de student die je
begeleidt … Goed om je daarvan bewust te zijn.

Ben jij visueel ingesteld, dan neem je de wereld vooral waar door te kijken. Wat je ziet
maakt meer indruk op je dan wat je voelt, ruikt of hoort. Ben jij auditief ingesteld, dan
is wat je hoort belangrijker dan wat je ziet, ruikt of voelt. Gebruik jij vooral je gevoel bij
het waarnemen van de wereld, dan ben je kinestetisch ingesteld. Als auditief-digitaal
ingesteld persoon wil je de wereld graag begrijpen en structureren: je beredeneert wat
je ziet, hoort of voelt.

4.3 Effectief luisteren

Luister je goed, dan draagt dat bij aan effectieve communicatie. Wat helpt:
• kijk de student aan
• toon met je houding interesse
• laat de student uitpraten
• bedenk niet tussentijds wat jij wilt zeggen
• stop met praten
• laat je eigen gedachten los

Effectief = actief!
Actief luisteren is nagaan of je goed hebt begrepen wat de student zegt. Dit lukt beter
als je je verplaatst in de positie van de student en zijn gedachten en gevoelens probeert te begrijpen. Je geeft zijn woorden vervolgens in jouw eigen woorden weer
en controleert zo of je hem goed hebt begrepen. Dit doe je zonder oordeel, advies of
mening te geven:
• je bedoelt … ?
• je probeert mij duidelijk te maken dat …?
• je vindt …?
• je voelt je … ?
• je hebt het gevoel dat … ?
• je hebt de indruk dat … ?
• je zou het liefst willen … ?
Door met ‘je’ te beginnen en een vraag te stellen laat je zien dat het je om de student
gaat en je geeft ruimte om te corrigeren of te nuanceren.
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Tips:
• neem voldoende tijd voor een gesprek
• laat stiltes vallen in het gesprek, zodat de student ruimte heeft om na te denken
• houd je eigen emoties in bedwang en respecteer de mening van de student
• vraag door als je iets niet begrijpt
• maak oogcontact
• laat merken en vertel dat je de student begrijpt
• ga niet zelf het ‘probleem’ oplossen
• kies een actieve lichaamshouding (let op je non-verbale communicatie)
• moedig de student aan door af en toe te knikken en te ‘hummen’

Samenvatten: even opletten
Door het gesprek goed samen te vatten, laat je merken dat je aandachtig hebt geluisterd en de student goed begrepen hebt. Wat zijn do’s en don’t’s bij dat samenvatten?
• papegaai niet, maar vat in je eigen woorden samen
• trek niet te snel conclusies
• vergeet niet te vragen of je samenvatting klopt
• zeg niet wat al overduidelijk is: ‘Je vindt het niet leuk dat je bent gezakt, klopt dat?’
• houd het kort
• houd het neutraal en vat niet vanuit jouw perspectief samen
• geef ruimte voor correctie

4.4 Effectief vragen

Effectief vragen is minstens zo belangrijk voor een goed gesprek met de student als
effectief luisteren. Denk vooraf na over het gesprek en formuleer doelgerichte vragen
op basis van wat je wilt weten.

Open vragen leveren veel informatie op
Op een gesloten vraag kan de student alleen ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Gesloten vragen beginnen met een werkwoord (‘Ga je morgen beginnen?’) of beginnen met een veronderstelling (‘Ik denk dat je morgen moet beginnen, vind je ook niet?’) of een keuze (‘Ga jij
nu helpen of zal ik het doen?’).
Veelal is het beter om een open vraag te stellen. Die geeft alle ruimte om een antwoord
te bedenken en begint met een vraagwoord: wie, wat, waar, wanneer of hoe. Begin
liever niet met ‘waarom’, omdat daar snel een verwijt in doorklinkt.
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Goede open vragen zijn:
• neutraal
• zo kort mogelijk
• bevatten het juiste vraagwoord
• spreek je uitnodigend uit
• ondersteun je met ‘open’ lichaamstaal

Doorvragen
Vraag in een gesprek goed door, zodat je alle informatie op tafel krijgt.

Voorbeelden open vragen over praktijkopdrachten

Let op: leg de student niet jouw woorden in de mond en trek geen overhaaste conclusies!

Handige tip: ‘Wat vind je …’ is meestal een fijne open openingsvraag, omdat het de
student uitnodigt om veel informatie te geven over zijn mening, kennis, waarden en
gevoelens. Vraag je ‘Wat denk je …’ doe je vooral een beroep op verstandelijke informatie en hoor je minder over gevoelens.
Fase

Vragen die je de student kunt stellen

Oriënteren op de
praktijktaak

•
•
•
•

Begrijp je wat je moet doen?
Weet je aan welke eisen het eindproduct/doel moet voldoen?
Weet je genoeg om te beginnen?
Wat weet je al over dit onderwerp?

•
•
•
•

Wat heb je geleerd?
Waar ben je trots op?
Ben je tevreden over je aanpak?
Was de zorgvrager tevreden?

Uitvoeren van de
praktijktaak

Terugkijken op
de praktijktaak
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•
•
•
•
•
•

Gaat het nog goed? Begrijp je het?
Loopt alles volgens plan?
Als het niet goed gaat, wat kan je er dan aan doen?
Moet je de hulp van de praktijkopleider of een collega inschakelen?
Doe je wat je moet doen?
Welke conclusie kun je trekken?

Doorvragen helpt:
• vaagheden helder te maken: ‘Kun je een voorbeeld geven? Wát vind je er zo leuk,
moeilijk of lastig aan?’
• hoofd- en bijzaken te onderscheiden: ‘Je noemt drie dingen, maar wat vind je nu het
leukste om te doen?’, ‘Wat is nu de belangrijkste reden dat je overgeplaatst wilt worden?’
• tegenstrijdigheden op te lossen: ‘Aan het begin van het gesprek zei je dit, nu zeg je
dat: welke conclusie moet ik trekken?’

4.5 Feedback

Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van de ander, in jouw geval
van de student. Feedback is onmisbaar: je moet aangeven wat heel goed gaat en wat
beter kan. Dat eerste is heel belangrijk: studenten leren vaak meer van duidelijk commentaar op wat ze góed hebben gedaan, dan van kritiek op fouten. Positieve feedback
is bovendien heel motiverend.
Negatieve feedback geven kan lastig zijn. Toch kun je met goed geplaatste feedback op
het goede moment veel goeds doen voor de student. Onzekerheid speelt vaak een rol
bij het geven of ontvangen van feedback. Wie feedback krijgt, heeft veelal de neiging
om in de verdediging te gaan. Dat kun je voorkomen door feedback volgens een vaste
methode te geven (en te ontvangen).
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Methode voor het geven van feedback
1. beschrijf veranderbaar gedrag
• je geeft feedback op wat de student heeft gedaan en niet op hoe hij is
• je beschrijft alleen gedrag dat de student kan veranderen

5. laat de student reageren
• houd na je feedback even je mond zodat de student kan reageren
• durf om een reactie te vragen om te toetsen of je feedback is begrepen

Vraag voor jou: ben je bereid om naar de reactie van de student te
luisteren?

Vraag voor jou: kan de ander zijn gedrag of werkwijze veranderen?

2. beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt gezien of gehoord
• gebruik geen woorden als ‘altijd’ of ‘overal’ of ‘nooit’
• benoem gedrag dat je zelf hebt waargenomen en noem plaats, tijd en situatie zo
nauwkeurig mogelijk

Vraag voor jou: kun je precies beschrijven welk gedrag je wilt benoemen in je feedback en heb je dat zelf gezien?

3. gebruik een ik-boodschap
• niet: ‘Jij praat te hard’, maar wel: ‘Ik kan me niet concentreren als ik je zo hard
hoor praten’
• nodig door een ik-boodschap de ander uit om begrip op te brengen voor jouw
kant van de zaak – door een jij-boodschap schiet de student snel in de verdediging

6. vraag om het gewenste gedrag
• help de student door duidelijk te zeggen welk gedrag je graag wilt zien
• omschrijf dit gewenste gedrag zo concreet mogelijk

Vraag voor jou: heb je duidelijk wat je van de student wilt zien?

7. verken oorzaken en oplossingen
• is de student het met je feedback eens, dan kun je praten over oorzaken en oplossingen: neem de tijd voor analyse (open vragen!) en geef ruimte om gedrag toe te lichten
– is de student te emotioneel of moet de feedback nog ‘landen’, maak dan een vervolgafspraak
• zoek sámen naar oplossingen (actief luisteren!)
Vraag voor jou: ben je bereid om samen met de ander aan een oplossing te werken?

Vraag voor jou: kun je een feedbackzin beginnen met ‘ik...’?

4. geef aan welk effect het gedrag van de ander op je heeft
• laat je gevoel spreken zodat de ander empathie kan voelen voor jou en je feedback
• schiet niet door: je hoeft ook niet álle eventuele ergernissen te benoemen
Vraag voor jou: kun je het gevolg van het gedrag op jou of de cliënt
beschrijven, zonder beschuldigingen?
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Nog meer tips:
• begin pas een feedbackgesprek als jijzelf rustig bent, maar wacht niet te lang nadat
je bepaald gesignaleerd gedrag (goed of minder goed) wilt bespreken
• geef geen feedback waar anderen bij zijn
• informeer of de student nu openstaat voor feedback: kies het juiste moment
• bereid een feedbackgesprek goed voor en formuleer vooraf wat je wilt zeggen
(zie methode)
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Methode voor het ontvangen van feedback
Als begeleider in de praktijk krijg je ook feedback. Ook daar is een methode voor. De
belangrijkste voorwaarde is open staan voor wat de student je wil zeggen, of dit nu
positieve of negatieve feedback is.
1. luister actief
• laat verbaal en non-verbaal zien dat je aandacht hebt voor wat de student
je wil zeggen
• knik, hum, maak aantekeningen en neem een open houding aan

Nog meer tips:
• zie feedback niet als een persoonlijke aanval maar om een mogelijkheid om te leren
• richt je op de belangrijke punten in de feedback en niet op de details
• vraag om voorbeelden
• voel je emoties opkomen, vraag dan even ‘pauze’ om bij te komen of maak een
vervolgafspraak voor een rustiger moment

2. vraag om toelichting
• is de feedback je niet duidelijk, vraag dan om een toelichting
• check sowieso of je de feedback goed hebt begrepen door samen te vatten
3. toon waardering
• bedank de student voor zijn informatie: zie de feedback als een kans
• besef je dat het voor de student waarschijnlijk lastig is om jou feedback
te geven – hij steekt zijn nek uit!

4. denk erover na
• jij beoordeelt zelf wat je met de feedback doet, maar overweeg of de feedback
terecht of herkenbaar is
• schiet in geen geval in de verdediging, vraag welk gedrag de student graag van je wil
• schiet niet door: je hoeft ook niet álle eventuele ergernissen te benoemen

5. doe iets met de feedback
• laat de student weten wat je met zijn commentaar doet …
• … ook als je besluit niets te doen met de feedback

Bron: SBB tipkaart Feedback
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5

Als het niet
goed loopt ...

Natuurlijk hoop je als begeleider dat de student goed in zijn vel zit tijdens zijn beroepspraktijkvorming en dat hij veel leert. Maar: wat als het mínder goed loopt? Hoe herken je
signalen van problemen en wat doe je als de communicatie moeizaam gaat?
Zit de student goed in zijn vel, dan profiteert hij optimaal van jouw begeleiding. Is dat
niet het geval, dan zal dat op het werk ongetwijfeld te merken zijn.

5.1 Risicofactoren in beeld

Wat kan er aan de hand zijn met een student die niet goed functioneert? Op welke
risicofactoren en signalen moet je alert zijn?
Risicofactoren om op te letten
Persoonsgebonden factoren die je op het werk kunt constateren:
• de student komt steeds te laat
• de student is niet altijd aanwezig
• de student zit merkbaar niet goed in zijn vel
• de student is niet gemotiveerd
• de student vertoont negatief gedrag
Andere persoonlijke risicofactoren:
• financiële problemen (schulden, onvoldoende inkomen)
• in aanraking geweest met politie of justitie
• sociaal isolement
• relatieproblemen/geen stabiele thuissituatie
• verslaving
• psychische klachten
• geen stabiele huisvesting
• (huiselijk)geweldsproblemen
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Bij wie moet je zijn voor extra ondersteuning?
Constateer je dat de student problemen heeft, dan probeer je de oorzaak te achterhalen. Eventueel kun je een tweedelijnsbegeleider inschakelen (zie pagina 9 in dit
boekje). Bij wie moet je waarvoor zijn?
Type probleem

Toelichting

Verantwoordelijk begeleider

Sociaal probleem

Uitkering, schuldhulpverlening,
huisvesting, verslaving, werken privéproblemen

Eventueel jobcoach van
uitkerende instantie of
bedrijfsmaatschappelijk werk

Werkgerelateerd
probleem

Studieloopbaan
gerelateerd
probleem

Taal- of
rekenprobleem

Deze rollen zijn inwisselbaar: voelt de redder zich niet gewaardeerd, dan meet hij de
rol van slachtoffer aan, of aanklager. De één kan zijn rol niet spelen zonder de ander.
De kunst is om deze dramadriehoek te doorbreken – of nog beter: voorkom dat je erin
terecht komt.

Praktijkbegeleider,
teamleider

aanklager

Inhoudelijke vragen over het
Leertrajectbegeleider/
opleidingsdeel, studievoortgangs- praktijkopleider/
problemen, verzuim tijdens de op- opleidingsadviseur
leiding, problemen met leercapaciteit en competentieontwikkeling,
motivatieproblemen

Keuze van het beroep, beroepsmo- Leertrajectbegeleider/
gelijkheden, heroriëntatie
opleidingsadviseur /HR-adviseur/
op beroep
loopbaanexpert
Taal- of rekenniveau te laag voor
de opleiding en werksituatie

Als een gesprek niet loopt zoals je wilt, dan kan het zijn dat je in de zogenaamde
dramadriehoek bent beland. Dit is een vaste manier van omgaan met elkaar waarin
je drie rollen herkent:
• 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

Leertrajectbegeleider

beschuldigend
arrogant

redder

drama driehoek
end
ldig
chu t
bes rritan
i

Loopbaanvragen

Inhoudelijke vragen over werkuitvoering, voortgangsproblemen,
verzuim op het werk, problemen
met samenwerking in de werkkring, communicatieproblemen
met cliënten

5.2 Communicatie in de dramadriehoek

hul
pel
me oos ho
del
ijde udend
nw
e
ekk hulp
end

Werk-gebonden factoren:
• de student heeft geen goede sociale positie in het team
• de student gaat niet op een goede manier om met collega’s
• de student behaalt geen goede resultaten
• de student kan niet goed omgaan met regels en grenzen
• de student heeft een negatieve houding

Slachtoffer
bron: Karpman 1968
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Tips:
• signaleer tijdig wat er gebeurt en benoem dat
• let op wat er wordt gezegd en welk gedrag er wordt vertoond
• stel volwassen vragen en geef volwassen antwoord op gestelde vragen
• laat je niet verleiden tot een ‘rol’ in de dramadriehoek

5.3 Een slecht nieuwsgesprek voeren

Colofon
Dit boekje is een uitgave van Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB), Atlant Zorggroep en Aventus en is mogelijk gemaakt door FERM
en Leren en Werken. De eerste editie van dit boekje verscheen in 2017 voor de zorgbranche en is nu aangepast voor alle branches waarin praktijkopleiders actief zijn.

Moet je de student slecht nieuws brengen? Dat is nooit prettig. Een vast stramien aanhouden kan helpen. Zie ook pagina 35 in dit boekje over gesprekstechnieken.

Redactie: Anne-Marie Veldkamp
Vormgeving: Arnaud Mooij

Beginfase
• nadat je zegt: ‘Ik heb een nare mededeling voor je’ deel je het nieuws zonder aarzeling, eerst kort en duidelijk mee op een begripvolle manier
• herhaal zo nodig je boodschap als je merkt dat die niet doordringt, daarna geef je
duidelijk een uitgebreidere toelichting
Middenfase
• bied de student ruimte om zijn gevoelens of frustratie te uiten
• steun de student door er te zijn, bied iets te drinken aan maar zeg niet al te veel

Eindfase
• ga samen op zoek naar een perspectief of oplossing of als dit nog te vers is: maak
een vervolgafspraak
• rond af door samen te vatten en afspraken te maken

Samenstelling: Marian Fieren, Machteld van Wengen en Jolanda Kouthoofd

Deelt en verbindt expertise en bundelt
(verschillende) middelen, met het oog op het
voorkomen van voortijdig schoolverlaten, vanuit het
perspectief en de mogelijkheden van de jongere.
www.ferm-s3h.nl

In de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord
West Veluwe is Leren en Werken Stedenvierkant
de schakel tussen onderwijs, ondernemers en
overheid (gemeenten en UWV). Deze samenwerking
heeft tot doel om zo de aansluiting tussen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door de
combinatie van leren en werken te stimuleren.
https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl

Aventus is het regionale opleidingscentrum in de
Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen.
www.aventus.nl

Atlant staat voor wonen, zorg en welzijn.
www.atlant.nl

De Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
www.s-bb.nl
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Eerste Hulp bij
begeleiding in de BPV

Tips en handvatten voor praktijkopleiders
De beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel van de
opleiding van studenten. Tijdens de BPV maken studenten kennis met
hun toekomstige werkveld en ontdekken hoe het er op de werkvloer
aan toegaat. Als praktijkopleider speel jij een belangrijke rol. Studenten
kunnen veel hebben aan jouw tips en feedback!

In deze handleiding vind je tips en achtergrondinformatie voor praktijkbegeleiding. Er hoort ook een kleine waaier met korte spiekbriefjes bij,
zodat je de belangrijkste handvatten snel bij de hand hebt.

