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Klas test Verzorging BSO

BEOORDELINGSCRITERIA
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1. ATTITUDES
1.1 Motivatie en leergierigheid
1.2 Dienstvaardigheid
1.3 Verantwoordelijkheid
1.4 Omgangsvormen
1.5 Aanpassingsvermogen
1.6 Doorzettingsvermogen
1.7 Gedrag bij opmerkingen
1.8 Houding en persoonlijk voorkomen

Leerling Test
Nr. 2

√
√
√
√
√

2. COGNITIEVE KWALITEITEN
2.1 Kennis
2.2 Inzicht
3. VAARDIGHEDEN
3.1 Verzorgende vaardigheden
3.1.1 Organisatie en Coördinatie
3.1.2 Manipulatie
3.1.3 Juistheid
3.1.4 Tempo
3.1.5 Observatie
3.1.6 Rapporteren Mondeling
Schriftelijk
3.2 Vaardigheden m.b.t. animatie
3.2.1 Animatie plannen en uitvoeren
3.2.2 Motiveren en activeren
3.2.3 Individualiseren
3.3 Sociale vaardigheden
3.3.1 Luisterbereidheid
3.3.2 Uitdrukkingsmogelijkheid
3.3.3 Teamwork
4. Stiptheid i.v.m. lesopdrachten

√

√

√

Schooljaar: 2006 - 2007
OPMERKINGEN

√
√

- er is integratie van theorie naar praktijk
- handelt met overleg

√

- plant routine werk, werkt volgens het stappenplan
- nieuw aangeleerde vaardigheden verlopen goed
- maakt zo nu en dan fouten, maar het eindresultaat is toch aanvaardbaar
- de uitvoering gebeurt binnen de normale werktijd en is goed uitgevoerd
- neemt beperkt waar
- rapporteert, sommige punten kunnen nog verduidelijkt worden
- rapporteert het essentiële

√

√
√
√
√
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√

√

Periode 2

- heeft een levendige belangstelling en heeft plezier in het werk
- weet wanneer er initiatief kan en mag genomen worden
- geeft meestal rekenschap bij wat gedaan wordt
- ziet en voelt de sterke en zwakke punten van de zorgvrager aan
- heeft een snelle integratie op stage
- vult dode momenten productief op
- neemt bijsturingen ter harte, is positief ingesteld
- heeft een fijne houding

√

√

√
√

Stagebegeleider: Mevr. M. Test
Stageplaats: MyRo

√

- de activiteit is voorbereid maar heeft een beperkte structuur
- kan de hele groep gedurende de activiteit aanzetten tot deelname
- de activiteit wordt duidelijk en met enthousiasme uitgevoerd
- kan zowel verbale als niet verbale signalen interpreteren en gepast respons geven
- levendige taal
- is aangenaam in de omgang met het team
- maakte goede afspraken om de lesopdrachten te kunnen realiseren
globale evaluatie: zie keerzijde

Toelichting bij de beoordeling door de stagebegeleider:

Advies van het stageteam:
We merken wel inzet, toch bijven aandachtspunten aanwezig. Doe daar volgende stage iets mee!

Handtekening stagebegeleider,

Handtekening ouder,

