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1 Wat waren je verwachtingen en ambities?
 Je kunt benoemen wat je als nieuw hebt ervaren/geleerd.

2 Hoe denkt je praktijkbegeleider over je functioneren?
  Je benoemt punten waarin jezelf kunt verbeteren.

3 Toon je voldoende ondernemendheid?
 Je kunt voorbeelden geven waar je zelf initiatief hebt genomen.

4 Neem je volodende verantwoordelijkheid?
 Je kunt voorbeelden noemen van projecten die je zelfstandig hebt gerealiseerd.

5 Ben je duidelijk in je communicatie?
 Je kunt aangeven in welke mate je kunt terugkoppelen, de-brieven in je communicatie.

Functioneringsgesprek voorbereiding
Zorg dat je het gesprek hebt voorbereid door de 5 vragen vooraf te beantwoorden. 



Uitgangspunt is dat de student centraal staat in het  

gesprek. De voortgang van het PAP en een eerste stap 

voor de eindbeoordeling voor de BPV periode door de 

praktijkbegeleider is de doelstelling. Het functioneren 

staat centraal zodat aan het einde van de periode een 

beoordeling kan plaatsvinden door de praktijkbegelei-

der. Het is belangrijk dat je goed voorbereid het gesprek 

in kunt gaan. 

Communicatie
Benoemt leerdoelen voor eigen ontwikkeling

Kan snel instructies opvolgen

Is betrouwbaar bij afspraken

Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven

Toont  ondernemendheid
Stelt vragen en staat open voor leren

Stuurt eigen loopbaan en onderneemt acties

Ziet kansen en mogelijkheden

Houdt zich aan de bedrijfsregels en bedrijfscultuur

Neemt verantwoordelijkheid
Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk

Meld problemen bij deadlines 

Stelt zich collegiaal op

Stuurt eigen werkprocessen en onderneemt acties

Tip

Schrijf voor jezelf de antwoorden op en bereid het gesprek  

goed voor. Probeer dit op de STARR methode.

situatie:  Wat was de situatie?

taak:  Wat was je taak?

actie:  Hoe heb je het aangepakt?

resultaat:  Hoe is het uitgepakt?

reflectie:  Wat heb je ervan geleerd
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