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Werken met de
BPV-opdrachten
De BPV-opdrachten bieden je de kans om je vaardigheden en kennis in de praktijk te
oefenen. Er is één BPV-opdracht per werkproces. Het resultaat van een BPV-opdracht
bestaat meestal uit meerdere producten. De BPV-opdrachten zijn in iedere volgorde te
maken, maar soms is er een logische volgorde in de werkprocessen. Deze logische
volgorde is dan ook in de BPV-opdrachten terug te vinden.

De BPV-opdrachten hebben allemaal dezelfde opbouw. Een korte toelichting:
• relatie met het werkproces
• opdracht
• eisen professioneel gedrag
• STARR
• beoordeling

– producten
– professioneel gedrag
– eindoordeel
– opmerkingen.

Relatie met het werkproces
De BPV-opdracht begint met het gedeelte ‘Relatie met het werkproces’. Dit is de
(vereenvoudigde) tekst uit het kwalificatiedossier die bij ieder werkproces onder het
kopje ‘Omschrijving’ staat. Met behulp van deze korte tekst wordt duidelijk waar de
BPV-opdracht over gaat en wat de relatie tot het werkproces is.
 
Opdracht
De opdracht begint met een korte inleiding waarin kort beschreven wordt wat het doel
van de opdracht is of die een dilemma bevat waar de student door middel van de
producten een antwoord op leert geven. Vervolgens wordt er een opsomming gemaakt
van de producten die gemaakt moeten worden om de doelstelling bij de opdracht te
behalen of om een antwoord te kunnen geven op het dilemma.
Per product wordt vervolgens beschreven welke stappen genomen moeten worden om
het product te kunnen maken en aan welke eisen het product moet voldoen. Bij het
maken van de producten moet de student professioneel gedrag laten zien. Deze eisen
staan omschreven onder ‘Eisen professioneel gedrag’.

Eisen professioneel gedrag
Deze tekst is een beschrijving van de competenties die horen bij het werkproces. De
student laat tijdens het maken van de producten dit professioneel gedrag zien en wordt
hier mede op beoordeeld.

STARR
Reflecteren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Het schrijven van veel
STARR-verslagen werkt echter niet altijd even motiverend. Om deze reden is gekozen
voor een aangepaste STARR. Per BPV-opdracht wordt er één STARR-verslag geschreven,
of dit moet anders benoemd zijn bij de producten.



Beoordeling

Producten
Per product worden de punten opgesomd waar de student op wordt beoordeeld. De
producten worden beoordeeld door de werkbegeleider en de BPV-docent. Er wordt
gewerkt met een tweepuntsschaal voldoende of onvoldoende. Als een student een of
meerdere onderdelen uit de beoordelingslijst goed (bovengemiddeld) uitgevoerd heeft,
dan kan dit aangeven worden door bij de totale beoordeling van het product een ‘goed’
te noteren.

Professioneel gedrag
Tijdens het maken van de producten wordt er gekeken naar en beoordeeld op
professioneel gedrag. Deze beoordeling wordt alleen door de werkbegeleider gegeven.
Ook hier wordt gewerkt met een tweepuntsschaal voldoende of onvoldoende. Als een
student een of meerdere onderdelen uit de beoordelingslijst goed (boven gemiddeld)
uitgevoerd heeft, kan dit aangeven worden door bij de totale beoordeling van het
product een ‘goed’ te noteren.

Eindoordeel
Bij het eindoordeel van de BPV-opdracht is gekozen voor een driepuntsschaal
onvoldoende/voldoende/goed. Als de beoordelingen van het product of het professioneel
gedrag onvoldoende zijn, dan is het eindoordeel van de BPV-opdracht onvoldoende.
Als de beoordelingen van het product of het professioneel gedrag voldoende of goed
zijn, dan is het eindoordeel voldoende. Is ook het STARR-verslag aanwezig en kunnen
een of meer van onderstaande hulpvragen met een ja beantwoord worden, dan is het
eindoordeel van de BPV-opdracht goed.

Hulpvragen voor het beoordelen met ‘goed’:
• Handelt de student bewust bekwaam door inzicht te tonen in de situatie en

verantwoording te nemen over het eigen handelen?
• Is de student proactief door zelf initiatieven te nemen en adequaat te handelen?
• Deelt de student relevante kennis en inzicht?
• Is de student een gelijkwaardige collega?
• Geeft de student constructieve feedback met als doel de kwaliteit van het werk te

verbeteren?

Opmerkingen
De beoordelaar verantwoordt de beoordeling met concrete voorbeelden van aantoonbaar
gedrag van de student. Wanneer de student een onderdeel niet of onvoldoende heeft
aangetoond, dan vermeldt de beoordelaar bij de opmerkingen ook wat de oorzaak
hiervan is. De beoordelaar onderbouwt dit met concrete bewoordingen en/of
voorbeelden.



Routeplanner
De routeplanner zoals hieronder beschreven helpt je bij het voorbereiden en maken
van de verschillende BPV-opdrachten.

Voorbereiden
Zorg dat je weet wat je moet doen en dat iedereen op de hoogte is van dat wat je gaat
doen.
• Waar gaat de BPV-opdracht over?
• Welke producten moet je maken?
• Welke eisen worden er gesteld aan het product?
• Welke professionele houding wordt er van je verwacht?
• Welke kennis, vaardigen heb je nodig om de producten te kunnen maken?
• In welke beroepscontext ga je de opdracht maken?
• Wie binnen de BPV-instelling moeten ingelicht worden over de BPV-opdracht die

je gaat maken?
• Wie binnen de BPV-instelling kunnen je ondersteunen bij het maken van de opdracht?

Plannen
Het maken van een plan voor de BPV-opdracht.

BPV-opdracht nummer:

Waarmee?Wanneer?Waar?Wie?Product

Product
Welk product moet je maken?
Welke stappen moet je zetten om het product te maken?



Wie?
Wie zijn er allemaal betrokken bij het maken van het product? (jezelf, BPV-begeleider,
cliënten enzovoort)
Wie doet wat?

Waar?
Waar ga je het product maken?

Wanneer?
Wanneer start je met het product en wanneer wil je het af hebben?

Waarmee?
Welke specifieke middelen heb je nodig voor het maken van het product?

Uitvoeren
Het plan uitvoeren en de producten behorende bij de BPV-opdracht maken.
• Loopt alles volgens plan?
• Klopt het tijdschema nog?
• Vraag je regelmatig om feedback?
• Houd je je aan de eisen van professioneel gedrag?
• Overleg je regelmatig over de voorgang van de BPV-opdracht?

Controleren en evalueren
Zelf het product en de planning controleren en een STARR-verslag schrijven over de
gehele BPV-opdracht.
• Heb je alle producten gemaakt?
• Zien de producten er netjes en verzorgd uit?
• Is de opdracht verlopen volgens de planning?
• Welke feedback heb je ontvangen tijdens het werken aan de BPV-opdracht?
• Heb je het STARR-verslag geschreven?



Aftekenlijst
Paraaf docentBPV-opdracht

1. De situatie en wensen van het kind/de jongere inventariseren

2. Een activiteitenprogramma opstellen

3. Een plan van aanpak maken

4. Het kind/de jongere opvang bieden

5. Het kind/de jongere persoonlijke verzorging bieden

6. Voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden zorg
dragen

7. Het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten
aanbieden

8. Aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van
het beroep werken

9. Aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg werken

10. De werkzaamheden met betrokkenen afstemmen

11. Coördinerende taken uitvoeren

12. Een netwerk onderhouden

13. Beleidsmatige taken uitvoeren

14. Beheertaken uitvoeren

15. De werkzaamheden evalueren



1. De situatie en wensen
van het kind/de
jongere inventariseren
Relatie met werkproces 1.1
Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang inventariseert de situatie
en wensen van het kind. Hij voert een kennismakingsgesprek met het kind en de
ouders/vervangende opvoeders om de situatie en wensen in kaart te brengen.

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang bespreekt met het kind
en met de ouders/vervangende opvoeders een eventuele taal- of
ontwikkelingsachterstand van het kind, gedragsproblematiek of opvoedproblemen. Hij
onderzoekt in voorkomende gevallen wat de mogelijke oorzaken zijn van afwijkingen
in de ontwikkeling of het gedrag. Hij observeert het kind tijdens de opvang en verzamelt
eventueel aanvullende informatie. Hij voert een intakegesprek als de vraag centraal
staat of een kind, bijvoorbeeld vanwege een specifieke begeleidingsvraag, wel of niet
geplaatst kan worden.

Opdracht
Op je BPV-plek heb je te maken met kinderen. Ieder kind is anders en heeft andere
interesses, wensen en behoeften. Hoe meer informatie je over een kind hebt, hoe beter
je in kunt spelen op deze wensen en behoeften. Ook in ontwikkeling kunnen kinderen
van elkaar verschillen.
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Een kind kan een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben waarop actie ondernomen
dient te worden. Dit noem je specifieke begeleidingsvragen.

Je gaat tijdens deze opdracht de situatie en wensen van twee kinderen inventariseren.
Kies in overleg met je werkbegeleider de kinderen uit. Een van de kinderen heeft een
specifieke begeleidingsbehoefte, bij voorkeur op het gebied van taal.

Je levert vijf producten op:
• schema informatieverzameling
• verslag kennismaking met kind en ouder(s) of voogd
• brochure taal- en ontwikkelingsachterstanden voor ouders en pedagogisch

medewerkers
• intakegesprek
• observatieverslag (twee stuks).
Hierna lees je welke eisen eraan worden gesteld.

Schema informatieverzameling
Onderzoek op welke manieren het kinderdagverblijf en de medewerker kinderopvang
informatie over een kind verzamelen. Geef duidelijk aan waar je welke informatie kunt
vinden en hoe je de informatie kunt achterhalen. Geef ook aan hoe en waar deze
gegevens worden vastgelegd (denk aan gespreksverslagen, overdracht en
observatieformulieren).

Het schema beschrijft:
• op welke manieren je informatie kunt verzamelen over een kind
• hoe en waar de gegevens worden vastgelegd.

Verslag kennismaken met kind en ouder(s) of voogd
Kies in overleg met je BPV-begeleidster twee kinderen uit waar je de rest van de opdracht
mee aan de slag kunt gaan. Lees de informatie die op het kinderdagverblijf over de
twee gekozen kinderen aanwezig is (denk aan intakegegevens, rapportages, noties van
ouder gesprekken).
Begeleid deze kinderen gedurende een week zodat je een nog beter beeld krijgt van
hun wensen en behoeften.
Maak tijdens het haal- of brengmoment kennis met de ouder(s) of voogd van het kind.
Tijdens dit contactmoment stel je een aantal vragen en luister je actief om meer
informatie te krijgen over de achtergrondsituatie, interesses en behoeften van hun kind.

Het verslag kennismaken met kind en ouder(s) of voogd beschrijft:
• de informatie die je hebt kunnen achterhalen binnen de organisatie
• hoe het gesprek met de ouder(s) of voogd verliep en welke informatie je hebt

gekregen
• wat je is opgevallen in de week dat je de kinderen intensief hebt gevolgd tijdens

de opvang
• een conclusie over de wensen en behoefte van de kinderen met betrekking tot de

opvang.

Brochure taal- en ontwikkelingsachterstanden
Zoek verschillende informatiebronnen op over taal- en ontwikkelingsachterstanden die
voor kunnen komen bij kinderen. Onderzoek welke specifieke begeleidingsvragen
hieruit voort kunnen komen op een kinderopvang. De brochure is geschikt voor ouders
en pedagogisch medewerkers.
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De brochure:
• geeft een zo compleet mogelijk overzicht van taal- en ontwikkelingsachterstanden

die voor kunnen komen bij kinderen
• beschrijft de specifieke begeleidingsvragen die hieruit voort kunnen vloeien en waar

je binnen de kinderopvang mee te maken kunt krijgen
• beschrijft hoe er op het kinderdagverblijf aandacht wordt besteed aan taal- en

ontwikkelingsachterstanden
• beschrijft hoe de signalering verloopt en welke stappen worden ondernomen orden

om het kind de juiste ondersteuning te bieden.

Intakegesprek
Bereid op papier een intakegesprek voor met een ouder die een kind op de kinderopvang
wil plaatsen met een specifieke begeleidingsvraag. Kies zelf de begeleidingsvraag en
maak een lijst met vragen die je aan de ouder zou willen stellen.
• Zorg voor een schriftelijke voorbereiding van een intakegesprek.
• Indien mogelijk woon je een intakegesprek bij en verwerk je de aantekeningen in

een verslag.
• Indien mogelijk voer je zelf een intakegesprek. Zorg je dat je dit schriftelijk

voorbereidt en de informatie verwerkt in een beknopt feitelijk gespreksverslag.

Observatieverslag
Voer bij de twee uitgekozen kinderen een observatie uit volgens een observatiemethode
van het kinderdagverblijf.
• Schrijf een observatieplan.
• Voeg de methode die je gekozen hebt toe.
• Voer de observatie uit.
• Interpreteer de observatiegegevens en beschrijf deze in een verslag.
• Beschrijf in je verslag suggesties hoe je beter op de specifieke begeleidingsvraag

kunt inspelen.
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Eisen professioneel gedrag
Tijdens het inventariseren van de situatie en de wensen van het kind/de jongere dien
je ook professioneel gedrag te vertonen.
Zorg ervoor dat je tijdens het uitvoeren van de opdracht het volgende gedrag vertoont:
• Je onderbouwt en verdedigt de (mede) door jou genomen beslissing tot het wel of

niet plaatsen van het kind in de opvang, zodat duidelijk is waarom het kind wel of
niet in de opvang kan worden geplaatst.

• Je gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen met betrekking tot
afwijkingen in ontwikkeling en gedrag, zodat duidelijk is wat de oorzaken zijn en
of/hoe hierop in de opvang kan worden ingespeeld.

• Je inventariseert actief de wensen en verwachtingen van het kind en zijn
ouders/vervangende opvoeders, zodat duidelijk is of en hoe de organisatie, binnen
de mogelijkheden van de dienstverlening, kan inspelen op de situatie en wensen
van het kind.

STARR
De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het eind van de BPV-opdracht. Je
beschrijft de opdracht en hoe jij hem hebt uitgevoerd. Ook beschrijf je welke acties je
hebt ondernomen en wat het resultaat was van de BPV-opdracht. Daarna ga je
reflecteren. Hierna staat de opzet van een STARR.

Situatie en Taak
• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had.
Actie en Resultaat
• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat

hiervan het resultaat was.
Reflectie
• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde.
• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld.
• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken.
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Beoordeling - Producten
BPV-docentBPV-begeleider

VOVO

Product – Schema informatieverzameling

• Er is in een schematisch overzicht aangegeven
op welke manieren je informatie kunt
verzamelen over een kind.

• Er is beschreven hoe en waar de gegevens
worden vastgelegd.

Product – Verslag kennismaking met kind en
ouder(s) of voogd

• In het verslag is de informatie verwerkt die
aanwezig was binnen de organisatie.

• In het verslag is beschreven hoe het gesprek
met de ouders is verlopen en welke
informatie is verkregen.

• In het verslag is beschreven wat is opgevallen
in de week dat de kinderen intensief zijn
gevolgd.

• De verkregen informatie is verwerkt in het
verslag en is voorzien van een conclusie.

Product – Brochure taal- en
ontwikkelingsachterstanden

• Een overzicht van taal- en
ontwikkelingsachterstanden is zo compleet
mogelijk verwerkt in een brochure.

• Op een A4’tje zijn de specifieke
begeleidingsvragen beschreven waar je
binnen de kinderopvang mee te maken kunt
krijgen

• Er is beschreven op welke manier er op het
kinderdagverblijf aandacht wordt besteed
aan taal- en ontwikkelachterstanden.

• Er is beschreven hoe de signalering verloopt
en welke stappen er ondernomen worden
om het kind de juiste ondersteuning te
bieden.
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Beoordeling - Producten
BPV-docentBPV-begeleider

VOVO

Product - Intakegesprek

• Er is een schriftelijke voorbereiding voor een
intakegesprek geweest. Deze is gericht op
een zelfgekozen specifieke
begeleidingsvraag.

• De student heeft een intakegesprek
bijgewoond en heeft de aantekeningen
verwerkt in een verslag.

• De student heeft zelf een intakegesprek
gevoerd en zijn voorbereiding, vragen en
antwoorden verwerkt in een beknopt feitelijk
gespreksverslag.

Product – Schema informatieverzameling

• Er is in een schematisch overzicht aangegeven
op welke manieren je informatie over een
kind kunt verzamelen.

• Er is beschreven hoe en waar de gegevens
worden vastgelegd.

Beoordeling - Professioneel gedrag
BPV-begeleider

VOCriteriaCompetentie

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4
kinderopvang onderbouwt en verdedigt de
(mede) door hem genomen beslissing tot het wel
of niet plaatsen van het kind in de opvang, zodat
duidelijk is waarom het kind wel of niet in de
opvang kan worden geplaatst.

H
Overtuigen en
beïnvloeden

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4
kinderopvang gebruikt verschillende bronnen
om informatie te verzamelen met betrekking tot
afwijkingen in ontwikkeling en gedrag, zodat
duidelijk is wat de oorzaken zijn en of/hoe hierop
in de opvang kan worden ingespeeld.

N
Onderzoeken
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Beoordeling - Professioneel gedrag
BPV-begeleider

VOCriteriaCompetentie

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4
kinderopvang inventariseert actief de wensen
en verwachtingen van het kind en zijn
ouders/vervangende opvoeders, zodat duidelijk
is of en hoe de organisatie, binnen de
mogelijkheden van de dienstverlening, kan
inspelen op de situatie en wensen van het kind.

R
Op de
behoeften en
verwachtingen
van de ‘klant’
richten

Beoordeling product: onvoldoende/voldoende/goed
Beoordeling professioneel gedrag: onvoldoende/voldoende/goed
STARR aanwezig: ja/nee
Eindoordeel BPV-opdracht: onvoldoende/voldoende/goed

Opmerking:

Beoordelaars BPV-opdracht
Naam instelling

Naam beoordelaar

Functie

Datum +
handtekening

Naam instelling

Naam beoordelaar

Functie

Datum +
handtekening

Naam student

Datum +
handtekening
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