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* Daar waar cliënt staat kun je ook lezen het kind/de jongere, leerling

* Daar waar zij staat kun je ook lezen hij en omgekeerd
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Studieloopbegeleiding is gericht op je leerproces en draait zowel 
om je persoonlijke als je professionele ontwikkeling. Tijdens 
studieloopbaanbegeleiding gaat het ook om motivatie, inzet, het maken van 
keuzes, zelfstandig leren, samenwerken en het vermogen om kritisch naar je 
eigen ontwikkeling te kijken.

Studieloopbaanbegeleiding richt zich op de ontwikkeling van algemene 
vaardigheden en het ontwikkelen van een professionele houding en 
professioneel gedrag. Daarbij horen: feedback geven en ontvangen, reflecteren 
op je eigen persoonlijke en professionele kwaliteiten, kunnen samenwerken 
in een groep / een team, projectmatig werken, plannen, zelfstandig leren, 
collegialiteit, enzovoort. 

Een belangrijk hulpmiddel waarmee je je eigen leerontwikkeling (en je 
geleverde prestaties) in beeld brengt is een persoonlijk ontwikkelingsplan 
(POP). 

Je persoonlijk ontwikkelingsplan

Je ontwikkelpunten en uitdagingen
In je persoonlijk ontwikkelingsplan leg je vast wat je de komende tijd persoonlijk 
en/of beroepsmatig wilt ontwikkelen persoonlijk. Wat is je uitdaging? 
Welke onderwerpen hebben momenteel jouw aandacht?

Je talenten en successen
Je onderzoekt in welke situatie (in de praktijk) je het gevoel had dat je echt 
een toegevoegde waarde had. Je noemt een situatie waar je bijzonder trots 
op bent.

S T U D I E B A A N B E G E L E I D I N G
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Je ambities en wensen voor de toekomst
Je denkt na over je wensen voor je ideale baan en hoe een ideale werkdag er 
uit ziet als je jouw talenten in kunt zetten.

Je persoonlijk activiteitenplan
In je persoonlijk activiteitenplan geef je aan hoe je ervoor zorgt dat je jouw 
talenten optimaal kunt inzetten. Wat kun je inzetten om je dromen te vertalen 
naar de praktijk: welke middelen en mogelijkheden heb je al? Wat heb je nog 
nodig? Hoe ga je dit nu concreet vormgeven?
Wat heb je aan het eind van de periode gedaan en bereikt?

-> Wat ga ik doen? (werkproces)
• Hier zet je het werkproces van de kerntaak waar je aan gaat werken 

neer. 

-> Aan welke competenties is dit gekoppeld?

-> Hoe ga ik dat doen?
• Vertel hoe je van plan bent dit uit te voeren en welke stappen jij gaat 

ondernemen.
-
> Met wie ga je dit doen?

• Vertel over de personen waar jij hulp van nodig zal hebben en/of met 
wie jij gaat samenwerken. 

-> Wanneer ga je dit doen?
• Vertel wanneer jij deze kerntaken af hebt. 

S T U D I E B A A N B E G E L E I D I N G
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Je persoonlijk ontwikkelingsplan:

Je ontwikkelpunten en uitdagingen
In je persoonlijk ontwikkelingsplan leg je vast wat je de komende tijd persoon-
lijk en/of beroepsmatig wilt ontwikkelen persoonlijk. Wat is je uitdaging? 
Welke onderwerpen hebben momenteel jouw aandacht?

Je talenten en successen
Je onderzoekt in welke situatie (in de praktijk) je het gevoel had dat je echt 
een toegevoegde waarde had. Je noemt een situatie waar je bijzonder trots 
op bent.

Je ambities en wensen voor de toekomst
Je denkt na over je wensen voor je ideale baan en hoe een ideale werkdag er 
uit ziet als je jouw talenten in kunt zetten.

Je persoonlijk activiteitenplan
In je persoonlijk activiteitenplan geef je aan hoe je ervoor zorgt dat je jouw 
talenten optimaal kunt inzetten. Wat kun je inzetten om je dromen te vertalen 
naar de praktijk: welke middelen en mogelijkheden heb je al? Wat heb je nog 
nodig? Hoe ga je dit nu concreet vormgeven?
Wat heb je aan het eind van de periode gedaan en bereikt? 

S T U D I E B A A N B E G E L E I D I N G
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POP & PAP
Naam student:
SLB’er:

POP 
Ontwikkeldoel 1
Ontwikkeldoel:  
Huidig niveau:  
1 ………………………………………….……………/………………………………………………………10
Gewenst niveau: 
1 ………………………………………….……………/………………………………………………………10

PAP
Planning:                                start:                                        einddatum:

Gerichte activiteiten Gewenst resultaat Benodigde ondersteuning

Je ontwikkelt per periode 1 doel. Je maakt dus een keuze als je meerdere doelen 
hebt.
Je werkt in je PAP uit wat je de komende periode gaat doen om je doel te realiseren.
Aan het eind van de periode reflecteer je in de SLB-groep op het verloop en het 
resultaat.
Bewaar je POPs & PAPs in je ontwikkelingsportfolio. 
 

 

S T U D I E B A A N B E G E L E I D I N G
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De Wegwijzer is een hulpmiddel om aan opdrachten te werken.
De Wegwijzer bestaat uit vijf stappen:

1. Oriënteren
2. Plannen
3. Uitvoeren
4. Controleren en evalueren (beoordelen)
5. Reflecteren

1. ORIËNTEREN

De vragen die je jezelf stelt bij oriënteren:

 - Waarover gaat deze opdracht? 
 - Wat moet ik doen?
 - Waar voer ik de opdracht uit?
 - Wanneer moet ik het uitvoeren, wanneer moet de opdracht   
  klaar zijn?
 - Wie zijn erbij betrokken, wie begeleidt mij, wie beoordeelt mij?
 - Waarop word ik precies beoordeeld?
 - Welke bewijzen moet ik aanleveren?
 - Welke kennis en vaardigheden moet ik hebben en welke   
  houding moet ik aannemen om de opdracht uit goed te   
  kunnen voeren?
 - Om welke bewijsstukken gaat het?

D E  W E G W I J Z E R
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2. PLANNEN
In de BPV maak je afspraken over de uitvoering: wie, wat, waar, welke, hoe en 
wanneer.
Je maakt een plan en een planning voor het uitvoeren van de opdracht.
Dit doe je na overleg met betrokkenen.

GO/NOGO        
(met datum en paraaf werkbegeleider en BPV-docent)

3. UITVOEREN
Je werkt aan de opdracht volgens je plan en planning.
Controleer regelmatig of je volgens plan werkt.
Je vraagt regelmatig feedback aan de begeleider en medestudenten.
Je stelt zo nodig het plan en de uitvoering bij.

4. CONTROLEREN 
Het resultaat van je uitvoering:
Controleer of je volgens plan hebt gewerkt.
Controleer of je bewijsstukken aan de beoordelingscriteria voldoen.
Evalueer met je begeleiders en/of medestudenten/collega’s.
Verzamel je bewijsstukken in je portfolio.

EVALUEREN
Het beoordelen van de uitvoering en de bewijsstukken. 
Het invullen van de beoordelingslijst.

D E  W E G W I J Z E R
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5. REFLECTEREN
Je reflecteert op de uitvoering van de opdracht.
Je reflecteert op je rol en de keuzes die je gemaakt hebt tijdens de uitvoering.
Reflecteer niet alleen op probleemsituaties maar ook op succeservaringen.
Gebruik ook de feedback van anderen om vanuit dat gezichtspunt te reflec-
teren.

Een hulpmiddel is de STARRT-methode.

STARRT 

De STARRT–methode is een hulpmiddel om te reflecteren. Het bestaat uit 6 
stappen:
1. Situatie
2. Taak
3. Acties
4. Resultaat
5. Reflectie
6. Toepassen. 
 
1   SITUATIE
Wat is kenmerkend aan de situatie?
Wat en wanneer was het?
Wie waren erbij?
Welke middelen/materialen had je tot je beschikking?
Welke onverwachte gebeurtenissen deden zich voor?

D E  W E G W I J Z E R
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2   TAAK
Wat was je taak?
Welk doel wilde je bereiken?
Welke rol had je?
Welke verantwoordelijkheid/bevoegdheid had je?
 
3   ACTIES
Welke acties heb je ondernomen?
Hoe heb je het aangepakt?
Welke middelen en materialen heb je hierbij bij gebruikt?
Wat dacht je en voelde je hierbij?
Met welke bedoeling heb je zo gehandeld?
  
4   RESULTAAT 
Wat was het resultaat?
Hoe zag het resultaat eruit?
Welke feedback heb je gekregen van cliënt, collega’s, leidinggevende?
  
5   REFLECTIE 
Welke reflectie levert dit op?
Waar ben je trots op?
Wat wil je verbeteren?

6   TOEPASSEN
Hoe ga je dit toepassen?
Hoe kun je dit in andere situaties toepassen?
Wat ga je in de toekomst veranderen?

D E  W E G W I J Z E R
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Typering
Ben je meester over je eigen leerproces? 
Ongetwijfeld zeg je hier ‘Ja’ op. Maar hoe? Welke manieren van leren zijn ge-
schikt voor jou? Leer jij met veel muziek of heb je absolute stilte nodig? Wat 
is jouw leerstijl, en werkt die altijd goed? Door ook eens een andere leerstijl 
uit te proberen en toe te passen, haal je meer uit je opleiding.

De opdracht
Kies uit onderstaande lijst twee opdrachten. 
A. Doe een leerstijltest. Bekijk de uitkomst. Wat klopt volgens jou en wat niet? 
Leg dit uit.
B. Zoek op wat leeropvattingen zijn. Maak een overzicht van jouw leeropvat-
tingen.
Bespreek jouw leeropvattingen met enkele groepsgenoten. 
Maak van de bespreking een samenvatting.
C. Doe met enkele groepsgenoten onderzoek naar verschillende leervaardig-
heden. Kies vijf leervaardigheden uit. Organiseer in een subgroep, per leer-
vaardigheid, een workshop. Evalueer de effectiviteit van de leervaardigheid: 
wat levert het gebruiken van de leervaardigheid op? 
D. Kies twee leervaardigheden die jij niet beheerst. Je oefent deze leervaar-
digheden en maakt een schema met daarin de voor- en nadelen die deze 
leervaardigheden voor jou hebben. 
Geef ook aan of en wanneer je deze leervaardigheden in de toekomst gaat 
gebruiken.
E. Voor de hele groep. Ieder maakt een collage van zijn/haar leergeschie-
denis. Dit doe je door allerlei materialen te verzamelen over jouw leren en 
de resultaten daarvan tot nu toe. Denk hierbij ook aan dingen die je buiten 
school hebt geleerd. Zoals een certificaat van een club, een rijbewijs.

L E E R P R E S T A T I E 

‘ H O E  L E E R  I K ? ’
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Schrijf bij elk onderdeel op wie of wat jou heeft geholpen om dit te behalen. 
Bijvoorbeeld een leraar, die goed kon uitleggen of een spannende opdracht in 
een gemotiveerde groep. Presenteer je collage in je groep.
Maak gezamenlijk een overzicht waarin alle onderdelen staan die geholpen 
hebben om goede resultaten te behalen.
Vervangende opdracht
F. ………………………

Het resultaat 
De opdracht levert twee bijbehorende bewijsstukken uit onderstaande lijst 
op. Raadpleeg de beoordelingslijst. Denk eraan dat de bewijsstukken de 
werkprocessen en competenties afdekken. 
Noteer de letters die overeenkomen met je bewijsstukken in de juiste kolom 
van de beoordelingslijst.
A. Leerstijltest met becommentarieerde uitkomst hiervan.
B. Overzicht met je leeropvattingen met een samenvatting van de bespreking 
over leeropvattingen.
C. Bewijs van de workshop met de evaluatie op effectiviteit.
D. Twee leervaardigheden met een schema, waarin voor-en nadelen zijn op-
genomen en een 
conclusie over toekomstig gebruik van de leervaardigheden. 
E. Een collage over je leergeschiedenis en een overzicht van de groep met 
onderdelen die geholpen hebben om een goed resultaat te behalen.

Vervangend bewijsstuk
F. ……………

Neem de bewijsstukken op in je portfolio.

L E E R P R E S T A T I E 

‘ H O E  L E E R  I K ? ’
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L E E R P R E S T A T I E 
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Typering
Yasmine zegt over haar opleiding: ‘Op school werken we veel in groepjes. 
Soms vind ik dit leuk, maar niet altijd. Voordat we de taken verdelen, wil ik 
eerst weten wat de opdracht inhoudt. Niet alle groepsgenoten willen dit. 
Sommigen gaan al direct aan de slag. Wel is het prettig om samen te werken, 
ik leer ik mijn groepsgenoten goed kennen. Ook kan ik van hen leren.’

Samenwerken is belangrijk in je toekomstige beroep.
Je werkt samen met groepsgenoten, collega’s en mensen uit je doelgroep. 
Samenwerken kan lastig zijn. Een collega of klasgenoot is niet hetzelfde als 
een vriend of vriendin. Soms klikt het, soms klikt het niet. Wanneer het niet 
klikt, moet je toch samenwerken.
Wanneer je dat kunt, ben je professioneel bezig. Samenwerken krijgt daarom 
veel aandacht binnen je opleiding, zowel op school als tijdens je BPV. 

L E E R P R E S T A T I E 
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De opdracht 
A. Bedenk samen een activiteit die voor iedereen interessant en uitdagend is. 
Voer deze activiteit met elkaar uit. Bewaak je eigen aandeel hierin. 
     Evalueer het product en het proces. 
B. Stel van tevoren met elkaar een samenwerkingscontract op.
Dit doe je door:
• met elkaar groepsregels op te stellen om goed te kunnen samenwerken
• aan te geven wat je nodig hebt om goed te kunnen samenwerken.
C. Maak met elkaar een plan van aanpak voor de activiteit in opdracht A.
Dit doe je door:
• met elkaar tot een keuze te komen voor een interessante en uitdagende 

activiteit
• te onderzoeken wat er nodig is om de gekozen activiteit uit te voeren
• de werkvolgorde en werkverdeling te bepalen.
D. Maak een verslag van het werkoverleg met je werk- of studiegroep over de
    organisatie en uitvoering van de activiteit in opdracht A.  
Dit doe je door 
• een logboek van alle werkzaamheden bij te houden
• de agenda’s uit te werken
• de notulen uit te werken.
E. Reflecteer op jouw leerervaringen van deze leerprestatie. 
Betrek hierin:
• jouw analyse over de rol en taken die jij hebt gehad in bovenstaande op-

drachten
• jouw sterke en zwakke kanten in de manier van samenwerken.
   Schrijf een reflectieverslag volgens de STARRT-methode.

L E E R P R E S T A T I E 
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Het resultaat  
A. De uitvoering van de leerprestatie. Dit blijkt uit de afgetekende beoorde-
lingslijst. 
B. Het samenwerkingscontract.
C. Het plan van aanpak voor de activiteit.
D. Verslag van het werkoverleg met agenda’s en notulen.
E. Reflectieverslag.

Neem de bewijsstukken op in je portfolio. 

L E E R P R E S T A T I E 
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    Datum: 
       Handtekening:
    Naam functie beoordelaar:

     Naam student:      Handtekening:

L E E R P R E S T A T I E 
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Toelichting op de beoordelingslijsten leerprestaties 
Beheersingsniveau: r, p, t op de beoordelingslijsten.
• Reproductief (r): 
De student voert een taak uit volgens voorschriften, regels en standaardpro-
cedures.
• Productief (p):
De student bedenkt oplossingen voor nieuwe problemen. Hij laat zien dat hij 
inzicht heeft in de situatie en dat hij kennis en vaardigheden uit zichzelf kan 
toepassen. De student is actief.
• Transfer (t):
De student voert zijn taken zelfstandig uit. Hij is in staat om met kennis van 
zaken de juiste vaardigheden met de juiste houding toe te passen. Hij ziet 
verbanden en kan deze uitleggen. Zijn oplossingen zijn juist, origineel en 
deskundig binnen de grenzen van het beroep. Hij is proactief.

Bronvermelding; 
• Servicedocument “profiel werkbegeleider in het leerbedrijf”; maart 2011 Calibris en MBO-raad: 

• Expertmeering werkbegeleiders zorginstellingen die zijn aangesloten bij de SIGRA: oktober 2012

• Monique Dankers – van der Spek, Communicatie en Teamwork in de lerende organisatie, Nelissen, 

2000 (hoofdstuk 5)

• Robert E. Quinn, Handboek Managementvaardigheden, Academie Service, 2003 (hoofdstuk 2 en 

3)

• Peter Gerrickens, Kwaliteiten. Een verfrissende kijk op eigen vaardigheden, Gerrickens Training & 

advies

• Daniel D. Ofman, bezieling en kwaliteit in organisaties Servire. 2004

• Marjan van Lier, Nooit meer werken. Op zoek naar bezieling in je werk, het Spectrum 1998
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