Tabblad Uitleg
Deze map voor je beroepspraktijkvorming (bpv) noemen we de ‘bpv-bundel’.
Informatie voor de beroepspraktijkvorming, die geldt voor jouw opleiding, wordt in
deze map gebundeld.
De bpv-gids op mboterra.nl
Behalve de informatie in deze bpv-bundel is er ook nog een bpv-gids op
mboterra.nl met algemene gegevens die gelden voor heel Terra: zoals
over het aanvragen van een praktijkovereenkomst; over de begeleiding
en over de eindbeoordeling in de bpv en over verzekeringen. In deze
online bpv-gids voor Terra staan links om bpv-formulieren te
downloaden.
Achter dit tabblad ‘Uitleg’ staat de uitleg van wat er achter alle tabbladen staat:
Methode

Opdrachten 
Bewijzen

Evaluatie:
School 
 School
Achter het tabblad ‘School’ vind je specifieke informatie over hoe de bpv is
georganiseerd voor je eigen opleiding op je vestiging, met bpv-roosters en
namen met mailadressen van bpv-begeleiders.
 Methode
Achter het tabblad ‘Methode’ staat een methode om zelfstandig -en indien
nodig met hulp- te kunnen werken aan bpv-opdrachten. Met deze methode
werk je aan je eigen leerproces richting de proeve van bekwaamheid.
Bij Terra willen we dat je leert om ‘ondernemend’ te leren; daarbij staat jouw
leervraag centraal. Als je ondernemend leert, dan vraag je jezelf steeds af:
wat wil ik oefenen? wat is mijn leervraag?
wat is mijn leerpunt uit een vorige bpv-opdracht?
welke bpv-opdracht kan ik daarom uitvoeren?
welke afspraken zijn hierover gemaakt op school en in de praktijk?
Jij bent dus verantwoordelijk voor je eigen leerproces. We verwachten van jou een
onderzoekende houding, waarbij je actief bezig bent met je leerproces.

 Opdrachten
Achter het tabblad ‘Opdrachten’ kun je bpv-opdrachten verzamelen. Van school krijg
je (een overzicht van) bpv-opdrachten. De bpv-opdrachten zelf staan in Magister óf je
krijgt ze van je docent. De bewijzen die je na het uitvoeren van een bpv-opdracht
moet leveren, stop je achter het tabblad ‘Bewijzen’ 
 Bewijzen
Achter het tabblad ‘Bewijzen’ bewaar je je bewijzen:
Het bewijs -door school gevraagd- bij een bpv-opdracht (bijv. een fotoverslag)
Het ingevulde formulier Mijn leerpunten in de bpv
Het ingevulde formulier Uren in de bpv
Het ingevulde formulier Voortgang per werkproces
Elk kwartaal/blok scan je de originele ingevulde formulieren en mail je de scans naar
je bpv-begeleider. Je bpv-begeleider plaatst de scans in Magister-logboek stage.
Bewaar alle originele ingevulde formulieren goed in deze bpv-bundel, want het is het
bewijs van jouw voortgang gedurende de gehele opleiding richting de proeve van
bekwaamheid!
Let op: het formulier Eindbeoordeling van de bpv vult je bpv-begeleider pas in ná het
eindgesprek in de bpv, dus aan het eind van je opleiding.
 Evaluatie
Achter het tabblad ‘Evaluatie’ komt een formulier Evaluatie van de bpv. Doordat jij de
vragen hierop invult, krijgen wij inzicht in de kwaliteit van de begeleiding en kunnen
we werken aan het verbeteren hiervan. Daarom horen wij graag jouw mening over de
begeleiding in jouw bpv. Aan het eind van elke bpv-periode vul je het formulier
Evaluatie van de bpv in op school. Daarna scan je het ingevulde formulier en mail je
de scan naar je bpv-begeleider.

We wensen je veel plezier en veel succes met het werken aan je bpv-opdrachten!
Het team van Terra
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