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Welkom

Antwoord op de vraag: ‘ik ben een goede 

BIO omdat…..’

Uitdaging:  iets anders noemen over jezelf 

waarin jij uitblinkt als BIO dan de andere die 

je zijn voorgegaan …



Programma

Doel :

• Je hebt ervaringen uitgewisseld met collega 

BIO’s en stil gestaan bij je eigen leerproces

• Je hebt handvatten voor het geven van een 

beoordeling en ben je bewust van subjectiviteit.

• Je hebt een plan/ideeen om het onderwerp 

sociale netwerk en systeemdenken te gebruiken 

in je begeleiding/ intervisie.

Evaluatie BIO bijeenkomsten



Leerervaringen als BIO

Wat viel op bij jezelf en bij je eerstejaars?

 Individuele begeleiding (mondeling/schriftelijk)

 Groepsdynamica, de intervisie

 Stagebezoek 

Behoefte aan casuïstiek oefenen? Intervisie? 

Moment prikken om uit te wisselen? BIO-koffie?

Vandaag focus op leerproces:

Voer een functioneringsgesprek. Prikkel de ander tot 
reflectie. Denk aan feedbackregels. Denk aan Kennis, 
Houding, Vaardigheden=competentie. Hoe competent is de 
ander al als BIO? Wat is er nog nodig komend half jaar?



Competenties

Het functioneringsgesprek

.KENNIS

Van de DOELGROEP 

Van de ORGANISATIE

VAARDIGHEDEN

Het contact met de doelgroep. 

Hoe vaardig om gevolgen van 

eigen gedrag te onderzoeken 

(Reflectie)?

HOUDING: pro actief? 

Present bij hulpvragers? 

Professioneel: hoe ziet dit eruit?



Stappen beoordeling

Vooraf: 

Is er een verslag?

• Algemeen doorlezen van verslag/plan (leesbaarheid) als dit aan 
de orde is

• Kijkend naar de praktijk naar haalbaarheid en toepasbaarheid 
van leerdoelen.

• Pas schriftelijk de feedback regels toe. Stimuleer 
oplossingsgericht te denken.

Bekijk beoordelingsformulier: Denk na hoe je het formulier kunt 
toepassen in het gesprek. Maak afspraken met je BIObegeleider
over jullie rollen tijdens het gesprek.

Maak een planning. Geef aan welke dagen de gesprekken zijn. 
Maar… geef de eerstejaars ook verantwoordelijkheid: HOE? 
Ideeen?



Stappen beoordeling

Tijdens:

• Pas de feedbackregels toe.

• Verifiëren of de stagiaire het eens is met de 
beoordeling en of het gesprek goed is gegaan. 

Na:

Inscannen, documenteren, vastleggen, gesprek  (laten) 
samenvatten. Dit is namelijk basis voor eindgesprek.



Feedback geven en ontvangen

Rekening houden met behoeftes
eerstejaars

• Laat me stoom afblazen

• Geef me feedback over mijn 
sterke punten

• Geef me feedback over 
ontwikkelingsmogelijkheden

• Bespreek mijn voornemens

• Maak afspraken met mij over 
voortgang

Wanneer eerstejaars aan jou
feedback geeft

• Luisteren naar de feedback die 
ik krijg

• De feedbackgever om een 
toelichting vragen als ik niet 
helemaal begrijp wat hij/zij 
bedoelt

• Waardering tonen ten aanzien 
van de feedback die ik heb 
gekregen

• Erover nadenken en niet in de 
verdediging schieten

• Iets met de feedback doen



Zet je netwerkbril eens op

Ecologisch model bronfenbrenner

Filmpje

Waarom belangrijk om naar gehele
systeem te kijken?

Loyaliteiten!

https://www.youtube.com/watch?v=J4OQQYyA--E


Zet je netwerkbril eens op

Bij systeemdenken gaat het om het besef 

dat alles op een bepaalde manier met alles 

samenhangt. Het is het vermogen om deze 

relaties te zien en te begrijpen.

De wereld om ons heen bestaat uit relaties, 

niet uit losse feiten, dingen, gebeurtenissen. 



Zet je netwerkbril eens op

Wat is de reden dat Handjehelpen is ingeschakeld?

Hoe ziet het netwerk eruit?

Wat is de waarde van het netwerk?

Op welke manier heeft werken aan ‘eigen kracht’ hiermee te maken? Wat 
gaat er goed?
Zijn er mantelzorgers in het netwerk? Wat betekent dit?

Als jij straks na juni weg bent en niet wordt vervangen… wat dan? Zijn er 
mogelijkheden? Hoe kom je hierachter? Wat kan jouw rol zijn? 

Ken je de wijk/buurt/ straat: sociale kaart?

Ga in gesprek met elkaar. Hoe kan je je eerstejaars hierover aan het 
denken zetten? Of terwijl: hoe kan je ze UITDAGEN om dit thema op te 
pakken?



OPDRACHT

• +/- 5 min (max) presenteren (per team)

– Ideeen hoe je thema netwerk zowel in 

intervisie als in de begeleiding individueel

kunt vormgeven.

– Planning en ideeen voor de intervisie

volgende week

– Afspraken die je maakt met jouw

eindverantwoordelijk begeleider



Tijdens de presentaties

• Maak aantekeningen wat je wilt meenemen 
voor jullie intervisie van een andere groep

• Schrijf op de post-its

– Tops over de presentatievaardigheden

– Aandachtspunt 



Doel behaald?

Einde van deze bijeenkomst:

• Je hebt ervaringen uitgewisseld met collega 

BIO’s en stil gestaan bij je eigen leerproces

• Je hebt handvatten voor het geven van een 

beoordeling en ben je bewust van subjectiviteit.

• Je hebt een plan/ideeen om het onderwerp 

sociale netwerk en systeemdenken te gebruiken 

in je begeleiding/ intervisie.

UITDELEN EVALUATIE BIO BIJEENKOMSTEN


