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Demo Samenvattend oordeel als onderdeel van de mbo-praktijkverklaring 
Naam deelnemer:             Demo  
Mbo opleiding:                Assistent dienstverlening en zorg (crebocode 25251) 
Leeftijd:                21 jaar 
Leerbedrijf:                        demo leerbedrijf  
________________________________________________________________________ 
Beste Demo,  

Je werkt nu 9 maanden bij het dit leerbedrijf…X. Je doet hier allerlei voorkomende werkzaamheden. Je haalt patiënten op voor 
de koffie en de lunch, de maakt de kantine schoon, je zet alles klaar voor de lunch en koffie en schenkt koffie uit naar de 
patiënten.  
. Jij neemt deel aan de brugklas, je bent altijd vrolijk, altijd aanwezig en je doet veel verschillende werkzaamheden.  

Je hebt een praktijkverklaring verdiend voor 3 werkprocessen van de kwalificatie Entree: Assistent dienstverlening en zorg 
(crebocode 25251). 
Kerntaak B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie. 

Ö B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor. 
Ö B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit 
Ö B1-K1-W2 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af. 

Jij hebt veel Kennis over waar alles staat in de keuken. Je werkt hier ook dagelijks met veel verschillende middelen en 
materialen. Je hebt je HACCP behaald, kent de regels en afspraken en houd je hier ook aan. Je hebt kennis van 
veiligheid en zeker nu met corona, was je extra vaak je handen en heb je altijd je mondkapje op. Je pakt zelfstandig de 
materialen waar je mee werkt en ruimt deze ook netjes op. Je komt je altijd meteen afmelden als je klaar bent. Als er 
aan jou gevraagd wordt om iets te pakken doe jij dit ook. Als jij iets niet weet dan vraag jij het. Kortom het 
voorbereiden, uitvoeren en afmelden kan je al 1 ½ geheel zelfstandig. 

Jij helpt mee met het bereiden van de lunch, je zorgt ervoor dat de kar gevuld klaar staat voor de patiënten, je brengt 
de kar naar de ruimte toe, jij zorgt ervoor dat de ruimtes/hoeve er netjes uit zien, jij ruimt de keuken netjes en 
zorgvuldig op en je volgt instructies op van de begeleiders. Ook komt je altijd vertellen dat je klaar bent. De Kwaliteit is 
daarom voldoende. Toen je hier net werkte knoeide je nog wel eens bij het koffie schenken, maar je weet dat dit 
gevaarlijk is en inmiddels gaat je dit heel goed af.  

Jij bent veelzijdig in de taken hier in het leerbedrijf. Een voorbeeld hiervan is dat Janneke vroeg of er mensen waren 
die buiten mee wilde helpen het terrein schoon te maken. Jij nam de tijd om hierover na te denken en gaf aan dat te 
willen doen.  

Zodra het druk is in de keuken vind je het moeilijker om je werkzaamheden uit te voeren in de keuken, je werktempo 
gaat dan omlaag maar je maakt uiteindelijk wel je werk af. Je geeft het ook aan als het even niet gaat en samen 
(medeleerlingen/begeleiders) zorgen we ervoor dat we de deadline halen. De Kwantiteit is nu ongeveer de helft in 
vergelijking met een medewerker die hier al 2 jaar werk. Hier ga je de komende hard aan werken. 

Jij werkt in de keuken met dure apparaten en breekbare spullen. Hier ga jij goed mee om, voorzichtig en zorgvuldig. 
Ook werk je met etenswaren en hier ga je op de juiste manier mee om. Jij bent je bewust van de Kosten. 

Tijdens de koffie maak jij altijd een praatje met de Klanten. Ook beantwoord jij vragen en kan jij vertellen wat je hier 
allemaal doet. Een mooi voorbeeld is dat jij tijdens de open dagen heel actief bent geweest in het Klantcontact. Jij geeft 
rondleidingen, beantwoord vragen en bent vrolijk naar de mensen toe.  

Tenslotte heb je bewezen dat je dit gedrag over langere periode (9 maanden) kon volhouden en verbeteren. 
De Kontinuïteit is dus ook voldoende. Fijn dat je voor 20 uur een baan hebt gekregen bij ons. Je bent nu al een 
waardevolle kracht voor ons bedrijf. Kortom je hebt laten zien dat je in de praktijk aan alle facetten voldoet en het 
bovengenoemde werkproces goed beheerst. 

Jij brengt gezelligheid mee en helpt overal mee. Ga zo door! 

Van harte gefeliciteerd met het behalen van je praktijkverklaring!  
Hartelijke groet, je begeleiders … en …  


