
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?
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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.



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 vraag naar sociaal-cultureel werk inventariseren

2. Een plan van aanpak voor projecten of activiteiten maken

3. Ondersteuning bieden

4. Projecten en activiteiten voorbereiden

5. Cliënt/groep tijdens activiteiten begeleiden

6. Professionals inzetten bij de uitvoering van activiteiten

7. Samenwerkingsverbanden organiseren en ondersteunen

8 Aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van
het beroep werken

9. Aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg werken

10. Coördinerende taken uitvoeren

11. Beleidsmatige taken uitvoeren

12. Beheertaken uitvoeren

13. De dienstverlening evalueren

14. Vrijwilligers werven



1. De vraag naar
sociaal-cultureel werk
inventariseren
Relatie met werkproces 1.1
Inventariseert de vraag naar sociaal-cultureel werk
De sociaal-cultureel werker verzamelt informatie over en in zijn werkgebied om zich
een beeld te vormen van de vraag naar sociaal-cultureel werk. Hij zoekt samenwerking
met andere beroepskrachten en partnerorganisaties om relevante informatie boven
tafel te krijgen. Hij presenteert zich op een actieve manier door aanwezig te zijn in de
wijk om zodoende laagdrempelig contact met doelgroepen te krijgen. Daarnaast
presenteert hij zich door het ter beschikking stellen van informatiemateriaal zoals folders,
(wijk)websites en ander informatiemateriaal.

• De sociaal-cultureel werker informeert zich over:
– de geschiedenis van zijn werkgebied
– de perspectieven
– de beleidsontwikkelingen
– eerdere analyses.

• Hij neemt kennis van:
– cultuurverschillen
– specifieke problemen
– belangentegenstellingen tussen groepen.

• Hij verzamelt informatie over:
– thuissituaties
– beweegredenen
– vragen
– achterliggende vragen en wensen
– latente behoeften
– potenties en ambities van individuen en groepen.

• Hij signaleert sociale en maatschappelijke kwesties.

• De sociaal-cultureel werker houdt de analyse van de vraag actueel door
ontwikkelingen in het werkgebied en zijn vakgebied bij te houden.

Daarnaast verdiept hij zich in beleidsontwikkelingen en eerdere analyses. En hij is op
een actieve manier aanwezig in de wijk.
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Werkmodellen op
www.factor-e.nl:
Een interview
houden
Sociale kaart
Voorlichting
geven
Doelgroepenanalyse

<

Opdracht
Tijdens deze BPV-opdracht ga je de vraag naar sociaal-cultureel werk inventariseren.
Je levert drie producten op.
• een update van een bestaande analyse
• een overzicht van de samenwerkende partnerorganisaties
• een presentatie van informatiemateriaal.

Om deze opdrachten goed te kunnen maken, heb je hulp van anderen nodig. Denk
hierbij aan: hulp vragen aan je team, samenwerking zoeken met andere beroepskrachten
en partnerorganisaties, contacten leggen en het interviewen van mensen uit de
doelgroep.

Analyseverslag
• Schrijf een update van een bestaande analyse in een analyseverslag van minimaal

twee en maximaal vier A4’tjes (exclusief de drie foto’s).
Overleg met de BPV-begeleider welke wijk-/dorpsanalyse aan een update toe is.
Bijvoorbeeld omdat er in het gebied veel veranderd is of omdat de bestaande analyse
al enkele jaren oud is.
• Zorg ervoor dat ten minste de volgende punten naar voren komen in je

analyseverslag:
– geschiedenis van de wijk
– perspectieven van het werkgebied
– beleidsontwikkelingen

Om bovenstaande drie punten te kunnen beschrijven, kun je gebruikmaken van de
informatie van je stageplaats.

– impressie van de wijk en de wijkbewoners
Om de impressie te kunnen beschrijven ga je de wijk in en maak je drie foto’s. De foto’s
geven een beeld van deze wijk. Verder heb je een gesprekje met minimaal vijf
wijkbewoners. Vraag naar opvallende veranderingen in de wijk de laatste jaren.

– cultuurverschillen
– specifieke problemen
– vragen en wensen van de wijkbewoners, van individuen en groepen

Om de laatste drie punten te kunnen beschrijven, maak je gebruik van een enquête.
Deze enquête mag je schriftelijk of mondeling afnemen. Gebruik hierbij als dat kan een
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in de BPV-organisatie gebruikelijke werkwijze, zoals het keukentafelgesprek of de
straatenquête.
• Beantwoord daarbij de volgende vragen:

– Welke sociale en maatschappelijke kwesties spelen er nu in je werkgebied? Noem
er minimaal twee.

– Welke actuele veranderingswensen zijn er? Noem er minimaal twee.

Overzicht van de samenwerkende partnerorganisaties
• Maak een overzicht van de partnerorganisaties waarmee je samenwerkt. Vul daarbij

het werkmodel ‘Sociale kaart’ in per organisatie. En beantwoord daarbij de volgende
vraag:
– Op welke manier werk je samen met deze partnerorganisatie?

• Beschrijf minimaal vier partnerorganisaties waarmee je samenwerkt.

Presentatie van informatiemateriaal
• Om je actief te presenteren in de wijk, maak je informatiemateriaal. Je neemt

hiervoor het informatiemateriaal van de BPV-organisatie onder de loep. Overleg
met je BPV-begeleiding of je een folder, de website of ander bestaand
informatiemateriaal kiest. Kies zo mogelijk voor een update van verouderd materiaal.

• De volgende punten komen aan de orde:
– Je stelt jezelf en de organisatie voor.
– Je beschrijft de mogelijkheden die de organisatie biedt.
– Je noemt het perspectief dat de organisatie voor ogen heeft voor de toekomst.

• Let daarbij op de volgende aandachtspunten:
– Het informatiemateriaal ziet er netjes en verzorgd uit.
– Het is duidelijk en in begrijpelijke taal geschreven.
– Het is uitnodigend opgesteld.
– Er worden minimaal drie activiteiten genoemd die aangeboden worden.
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Eisen professioneel gedrag
Tijdens het inventariseren van de vraag naar sociaal-cultureel werk dien je ook
professioneel gedrag te vertonen.
Zorg ervoor dat je tijdens het uitvoeren van de opdracht het volgende gedrag vertoont:
• Je handelt ethisch en gaat integer met vertrouwelijke informatie om, zodat

individuen/groepen respectvol benaderd en behandeld worden.
• Je oriënteert je op doorlopende wijze op informatie en bent alert op signalen, zodat

het helder is wat de vragen zijn van groepen in je werkgebied.
• Je neemt actief contact op met de groepen in je werkgebied op laagdrempelige

wijze zodat je achterhaalt wat de (latente) vragen en behoeften zijn in je werkgebied.

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.

11

De vraag naar sociaal-cultureel werk inventariseren



Beoordeling - Producten
BPV-docentBPV-begeleider

VOVO

Product – Analyseverslag

Het analyseverslag van het werkgebied bevat de
beschrijving van de volgende onderdelen:
• geschiedenis van de wijk
• perspectieven van het werkgebied
• beleidsontwikkelingen
• impressie van de wijk en de wijkbewoners
• cultuurverschillen
• specifieke problemen
• vragen en wensen van de wijkbewoners, van

individuen en groepen.
Het analyseverslag geeft antwoord op de volgende
twee vragen:
• Welke sociale en maatschappelijke kwesties

spelen er in jouw werkgebied? (minimaal twee)
• Welke actuele vragen zijn er? (minimaal twee)

Product – Overzicht van de samenwerkende
partnerorganisaties

Dit overzicht bestaat uit minimaal vier
samenwerkende partnerorganisaties, waarbij voor
elke organisatie de sociale kaart is ingevuld. En
waarin antwoord is gegeven op de volgende vraag:
• Op welke manier werk je samen met deze

partnerorganisatie?

Product – Presentatie van informatiemateriaal

In het informatiemateriaal komen de volgende
punten naar voren:
• voorstellen van de organisatie en van jezelf
• beschrijving van de mogelijkheden die de

organisatie biedt
• het perspectief dat de organisatie voor ogen

heeft voor de toekomst.
Het informatiemateriaal is verder:
• netjes en verzorgd
• duidelijk en in begrijpelijke taal geschreven
• uitnodigend opgesteld
Er worden minimaal drie activiteiten genoemd die
aangeboden worden.
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Beoordeling - Professioneel Gedrag
BPV-begeleider

VOCriteriaCompetentie

De sociaal-cultureel werker handelt ethisch.F
Ethisch en
integer
handelen

De sociaal-cultureel werker gaat integer met
vertrouwelijke informatie om, zodat
individuen/groepen respectvol benaderd en
behandeld worden.

De sociaal-cultureel werker oriënteert zich op
doorlopende wijze op informatie.

N
Onderzoeken

De sociaal-cultureel werker is alert op signalen,
zodat het helder is wat de vragen zijn van groepen
in zijn werkgebied.

De sociaal-cultureel werker neemt actief contact
op met de groepen in zijn werkgebied op
laagdrempelige wijze zodat hij achterhaalt wat de
(latente) vragen en behoeften zijn in zijn
werkgebied.

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:
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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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