


Downloaden 
 

Deze instructie voor studenten kun je downloaden via 
 
www.examenwerk.nl 
Klik op over Examenwerk -> Hoe werkt Examenwerk ->  
Openbaar downloadcentrum -> Horeca (hier vindt u de Powerpoint) 
Rechtstreeks: Examenwerk Openbaar downloadcentrum 
 
www.mboraad.nl/htvf 
Klik op meer btg HTVF informatie -> bpv handboeken Horeca  en FD 
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Doel Handboek BPV 
Is geen takenboek (dus geen opdrachten)  
  
• Geeft een overzicht van je uit te voeren 

werkzaamheden 
• Meet jouw ontwikkeling  
• Registreert jouw ontwikkeling 
• Beoordeelt de samenhang van het uitvoeren 

van de activiteiten 



Meten & Beoordelen 
Ontwikkelingsgericht meten & beoordelen: 
 
Basis:   De student is in staat om activiteiten    

  binnen een werkproces zelfstandig uit voeren. 
 
Gevorderd:  De student is in staat om een     

  werkproces zelfstandig uit te voeren. 
 
Kwalificerend examineren: 
 
Competent:  De student is in staat om de kerntaak    

  zelfstandig uit te voeren en de    
  onderliggende werkprocessen op    
  elkaar af te stemmen. 



Even een voorbeeld 
Een gastvrouw van een restaurant ontvangt  
een gast, die een tafel heeft gereserveerd.  
  
De gast vraagt advies over de menu – en  
wijnkaart. 
 
De gastvrouw verzorgt de gast deze avond. 
 
Bij vertrek uit het restaurant is de gast  
buitengewoon tevreden over de geleverde  
service van de gastvrouw. 



Uitleg van het voorbeeld 
De gastvrouw is kennelijk in staat geweest  
om ter plekke aan te tonen dat zij: 
 
• beschikt over de juiste kennis om een goed advies aan de gast te 

geven 
 

• vaardig is om de juiste handelingen uit te voeren 
 

• een gastvriendelijke en professionele houding naar de gast toe 
heeft 



Rol Student 
• eigenaar van het bpv handboek 

 
• verantwoordelijk voor het bpv handboek 

 
• verantwoordelijk voor de voortgang van zijn eigen leerproces 

 
• meet zijn eigen ontwikkeling 

 
• maakt afspraken met begeleider school en praktijk over de 

uitvoering van de bpv-periode en bpv-werkzaamheden 



Rol School 
• Begeleidt de voortgang van het leerproces van de student 

 
• Bespreekt de voortgang van het leerproces met de student en 

bpv-begeleider 
 

• Bewaakt de voortgang van het leerproces van de student 
 

• Controleert de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden en 
stuurt bij 
 

• Registreert de voortgang en beoordeling van de student 
 
       



Rol Bedrijf 
• leidt de student op  
• begeleidt de student tijdens de bpv 
• bewaakt de voortgang van het leerproces van de student 
• bespreekt de voortgang van het leerproces met de student en de 

begeleider van school 
• meet en beoordeelt de ontwikkeling van de student en stuurt bij 
• registreert de meting en beoordeling van de student 
 
       



Stappenplan 
Ontwikkelingsgericht 



Handboek BPV 
Ontwikkelingsgericht Persoonlijke gegevens 

Inhoudsopgave 

Instructie student 

Instructie leermeester 

Servicedocumenten 

Planning 

Begrippenlijst 

Uit te voeren werkzaamheden 

Formulier werkplan en evaluatie 

Formulieren voortgangsmeting 

Beoordelingsformulieren 

Menukaart gevorderd 



Stappenplan Kwalificerend 



•  Servicedocumenten beoordeling 

•  Eindbeoordelingsformulier 

Handboek BPV Kwalificerend Inhoudsopgave 
Instructie student 

Instructie beoordelaar 

Beoordeling context voor afname 

Examen student 

Checklist 

Bevestigingsformulier 

Hulpformulier bewijsstukken 

Algemene beschrijving bedrijf 

Reflectieformulier 

Servicedocumenten 

Menukaart 



Zijn er nog vragen 

? ? ? 

? ? ? 
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