VOORWAARDEN
INDIENEN
'OVERIGE
ACTIVITEITEN'

VERSIE 1.1

Ook voor andere activiteiten dan scholing kun je accreditatiepunten indienen. Deze punten vallen dan onder
het onderdeel ‘niet geaccrediteerde scholing’. Je hoeft vooraf geen accreditatie aan te vragen. Hieronder zie
je het aantal punten dat je per activiteit krijgt.

•
•
•
•
•
•
•

Begeleiden van stagiaires en indienen van een reflectieverslag
Het schrijven van een artikel voor een vakblad
Het schrijven van een online blog of maken van een online video
Training of cursus verzorgen voor collega’s in het vak
Netwerkbijeenkomst organiseren (met een thema/incl. gastspreker)
(Internationale) beurs bezoeken met een reflectieverslag
Intervisiebijeenkomst

3 punten
2 punten
1 punt
5 punten
3 punten
1 punt
2 punten

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het kunnen indienen van deze overige activiteiten voor
accreditatiepunten. Deze zijn verwerkt in dit document. Het is belangrijk vooral te reflecteren op de
activiteit. Wat was mijn doel? Wat heb ik ervan geleerd?
We maken hiervoor gebruik van het STARR-reflectiemodel.
STARR reflectie
(S) Situatie
Omschrijving van de situatie: wanneer, wat, wie?
(T) Taak
Wat was jouw taak? Wat was je rol? Wat wilde je bereiken? Wat werd er van je verwacht?
(A) Actie
Hoe heb je het aangepakt en waarom?
(R) Resultaat
Heeft het gewerkt en waarom?
(R) Reflectie
Wat heb je ervan geleerd? Wat zou je de volgende keer anders doen? Kun je dit ook toepassen in een andere
situatie?

2





Begeleiden stagiaires en indienen van een reflectieverslag*

Begeleidingsperiode:
Datum reflectieverslag:
Upload reflectieverslag:
* De stageperiode moet minstens 2 maanden bedragen en de onderneming moet bij SBB zijn ingeschreven als
leerbedrijf. De schoonheidsspecialist die de accreditatiepunten op dit onderdeel indient moet als
praktijkbegeleider van de stagiair zijn geregistreerd.
Eisen reflectieverslag (minimaal 750 woorden)
In het reflectieverslag moet in ieder geval staan:
•
•
•
•
•
•

3

Omschrijving van de activiteit (begeleiding stage)
Wat was je rol tijdens deze stage? Wat was je doel voor deze stageperiode?
Hoe heb je het aangepakt en waarom?
Heeft het gewerkt en waarom? Heb je je doel bereikt?
Wat heb je ervan geleerd?
Wat zijn verbeterpunten voor de volgende keer?





Het schrijven van een artikel voor een vakblad

Datum publicatie:
Naam vakblad:
Upload publicatie:
Eisen publicatie
Naast een kopie van de publicatie moet je ook een kort reflectieverslag meesturen.
•
•
•
•
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Wat was het thema van deze publicatie?
Wat was je doel van deze publicatie?
Wat heb je ervan geleerd?
Wat zijn verbeterpunten voor de volgende keer?





Het schrijven van een online blog of maken van een online video

Datum publicatie:
Naam communicatieplatform:
Upload blog of video (of online link):
Eisen blog/video
Naast een kopie van de blog/video moet je ook een kort reflectieverslag meesturen. Het moet een vakinhoudelijke blog
(500 woorden) of video (minimaal 5 minuten) zijn.
•
•
•
•
•
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Wat was het thema van deze publicatie?
Wat was je doel van deze publicatie?
Wat heb je ervan geleerd?
Wat zijn verbeterpunten voor de volgende keer?
Wat was het bereik van je blog/video?





Training of cursus verzorgen voor collega’s in het vak
(minimaal 2,5 uur)
Datum bijeenkomst:
Thema bijeenkomst:
Upload deelnemerslijst:
Upload verslag:
Eisen reflectieverslag
In het reflectieverslag moet in ieder geval staan:
•
•
•
•
•
•
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Omschrijving van de activiteit
Wat is het doel van deze training/cursus?
Hoe heb je het aangepakt en waarom?
Heeft het gewerkt en waarom? Heb je je doel bereikt?
Wat heb je ervan geleerd vanuit je rol als docent?
Welke wijzigingen zou je aan de inhoud van de training/cursus aanpassen voor de volgende
keer?





Netwerkbijeenkomst organiseren (met een thema /
incl. gastspreker) (minimaal 1,5 uur)
Datum bijeenkomst:
Thema en gastspreker:
Upload deelnemerslijst:
Upload reflectieverslag:
Eisen reflectieverslag
In het reflectieverslag moet in ieder geval staan:
•
•
•
•
•
•
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Omschrijving van de activiteit
Wat is het doel van deze netwerkbijeenkomst? Wat was je rol?
Hoe heb je het aangepakt en waarom?
Heeft het gewerkt en waarom? Heb je je doel bereikt?
Wat heb je ervan geleerd?
Wat zou je volgende keer anders doen?





(Internationale) beurs bezoeken met een reflectieverslag
(minimaal 750 woorden)
Datum beurs:
Upload toegangskaartje:
Upload reflectieverslag:
Eisen reflectieverslag
In het reflectieverslag moet in ieder geval staan:
•
•
•
•
•
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Omschrijving van de activiteit (beurs)
Wat is het doel waarmee je deze beurs hebt bezocht? Wat was je rol?
Hoe heb je het aangepakt en waarom?
Heeft het gewerkt en waarom? Heb je je doel bereikt?
Wat heb je ervan geleerd?





Intervisiebijeenkomst

Een intervisiebijeenkomst is een gesprek tussen vakprofessionals aan de hand van vooraf voorbereide
casussen met vragen daarover. Over deze ‘intervisievragen’ ga je samen in gesprek.
Datum bijeenkomst:
Thema bijeenkomst:
Upload deelnemerslijst:
Upload reflectieverslag (minimaal 750 woorden):
Eisen reflectieverslag
In het reflectieverslag moet in ieder geval staan:
•
•
•
•
•
•
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Omschrijving van het thema van de bijeenkomst
Wat is het doel van deze bijeenkomst? Wat was jouw rol daarin?
Hoe heb je het aangepakt en waarom?
Heeft het gewerkt en waarom? Heb je je doel bereikt?
Wat heb je ervan geleerd?
Wat zou je volgende keer anders doen?
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