Formulier STARR
Het bewijs betreft:

Het bewijs heeft betrekking op:

0 een beroepsproduct dat ik zelf heb gemaakt, namelijk: ….(titel);
0 een beroepsproduct dat ik samen met anderen heb gemaakt, namelijk: .. (titel);
0 een beschrijving van een concrete ervaring
……….. (noem hier het gedrag dat/de beroepshandelingen je met het bewijs
wilt aantonen, zie bijlage … van de assessmenthandleiding)

Datum bewijs:
Geef een toelichting op het bewijs door alle onderstaande vragen te beantwoorden.
Voeg het ingevulde blad bij het bewijs in je portfolio.

S
T
A
R
R
T
1

Situatie: In welke organisatie/op welke afdeling heb je de opdracht uitgevoerd? Wat was de
aanleiding voor jouw opdracht? Welk(e) proble(e)m(en) moet(en) worden opgelost? Wie was
de opdrachtgever was en wie waren (eventueel) andere betrokkenen?

Taak: Beschrijf de exacte taak/opdracht die je had. Wat was precies jouw rol/functie daarin?
Welk doel wilde je bereiken? Welke anderen waren betrokken bij de opdracht? Wat was hun
rol?

Activiteiten: Beschrijf de aanpak die je hebt gehanteerd: welke activiteiten, in welke volgorde,
welke voorbereiding was nodig, welke theorieën en modellen heb je toegepast? Hoe heb je
deze toegepast? En waarom deze? Maak hier expliciet de koppeling naar de
beoordelingscriteria van het assessment. Maak, in geval van teamwork, duidelijk welke
activiteiten voor jouw rekening kwamen en hoe zelfstandig jij die uitvoerde.

Resultaat: Beschrijf het resultaat van jouw aanpak van de opdracht. Hoe is het resultaat
beoordeeld? Door wie en waarop? Wat is er met het resultaat gebeurd in de organisatie?

Reflectie: Waarom vind je dit voorbeeld een goed bewijs? Welke feedback heb je gehad op het
resultaat dat je hebt bereikt? Wat heb je daarmee gedaan? Wat zou je een volgende keer bij
een vergelijkbare opdracht anders aanpakken en waarom? Wat vind je jouw sterke en minder
sterke punten bij de uitvoering van de opdracht? Licht toe waarom je dit zo ziet.

Transfer1: Heb je bij een vergelijkbare opdracht (later/in een andere situatie) profijt gehad van
inzichten die je bij deze opdracht hebt opgedaan? Geeft eens een voorbeeld? Wat heb je door
dit inzicht anders gedaan? En wat leverde dat op?

Niet alle opleidingen vragen naar Transfer op het STARRT-formulier. Veel opleidingen werken met STARRformulieren. In alle gevallen vragen de assessoren in het assessmentgesprek door naar Transfer.

