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Procedure Certificaat B Duurzaamheid - Studenteninformatie 

 

Beste student, 

 

Voor je ligt het document Procedure Certificaat B Duurzaamheid. Bij elke opleiding 

binnen het domein Techniek en Technologie krijg je de mogelijkheid om Certificaat B 

Duurzaamheid te behalen. Certificaat B is een toets van vaardigheden, kennis en houding 

rondom het thema duurzaamheid en bestaat uit twee onderdelen. Dit zijn de opdracht en 

het eindgesprek. Het eindgesprek wordt na de uitvoering van de opdracht gevoerd.  

 

Dit document beschrijft voor jou de hele gang van zaken (i.e. de procedure) rondom het 

behalen van Certificaat B Duurzaamheid. Alle stappen en de tijdslijn worden op een 

heldere manier uitgelegd. Ook wordt besproken wat er van jou en van andere 

betrokkenen wordt verwacht en hoe je wordt beoordeeld.  

 

We hopen dat je hiermee aan de slag kan en je snel van start kan gaan. 

 

Wij wensen je veel succes met de uitvoering! 

 

De Domeinexamencommissie Techniek & Technologie 

Januari 2013
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2. Stappenplan en Tijdslijn Uitvoering Certificaat B Duurzaamheid 

Het Certificaat B Duurzaamheid (Certificaat B) is een optionele toevoeging op het 

verplichte Certificaat A Duurzaamheid. De voorbereiding en de uitvoering van Certificaat 

B verlopen volgens een bepaald stappenplan. Hieronder staan de verschillende stappen 

uitgewerkt in een schema. Elke stap wordt vervolgens uitgelegd in een aparte paragraaf. 

 

 

 

Het Certificaat B Duurzaamheid toetst één kerntaak rondom het thema Duurzaamheid.  

 

2.1  Stap 1 Aanmelding  

Binnen jouw opleiding zijn drie mogelijkheden om Certificaat B Duurzaamheid te behalen, 

namelijk: binnen je BPV, binnen je Proeve van Bekwaamheid of binnen een (team-

overstijgend) project van het ROC. De eerste twee mogelijkheden kennen een andere 

aanmeldingsprocedure dan de laatste mogelijkheid. 

 
 

 

2.1.1 Verzoek tot behalen Certificaat B 

Als jij binnen je BPV of binnen je Proeve van Bekwaamheid voldoende denkt te 

kunnen leren over het thema Duurzaamheid, kan je bij de Teamexamencommissie 

een verzoek indienen tot het behalen van Certificaat B Duurzaamheid. Op het 

Opdrachtformulier Verzoek Certificering B Duurzaamheid (zie Bijlage I) dien je een 

opdrachtomschrijving en uitvoering van de opdracht te omschrijven.  In Bijlage II 

kan je de criteria vinden waaraan een opdracht moet voldoen om Certificaat B te 

mogen behalen. 
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Als er binnen het ROC een (vaak team-overstijgend) project wordt gestart met 

een duurzaam thema, kan je je mondeling aanmelden bij de desbetreffende 

projectleider. De projectleider draagt zorg voor de overdracht naar de 

Teamexamencommissie.  

 

2.1.2 Beslissing start Certificaat B 

De Teamexamencommissie beslist vervolgens of je met de omschreven opdracht 

inderdaad kan starten met het behalen van Certificaat B Duurzaamheid. 

 

2.1.3 Vastlegging beslissing  

Een positieve beslissing van de Teamexamencommissie wordt schriftelijk 

vastgelegd en vervolgens per email aan jou medegedeeld. 

 

Ook bij een negatieve beslissing van de Teamexamencommissie word je hiervan 

per email op de hoogte gesteld. Vervolgens kan je in overleg met de 

loopbaanbegeleider over de te nemen stappen. 

 

Als je het niet eens bent met de beslissing van de Teamexamencommissie, is er  

de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. In het examenreglement Titel 3 

wordt uitgelegd hoe je dit kan doen (zie http://onderwijsplein.rocva.nl of de 

Studiewijzer van de opleiding). 

 

 

2.1.4 Informeren BPV-bedrijf 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van het BPV-bedrijf bij 

een positieve beslissing over de mogelijkheid van het behalen van Certificaat B.  

 

2.2  Stap 2 Uitvoering en Beoordeling 

Na goedkeuring van de Teamexamencommissie van de opdracht(en), kan je van start 

met het Certificaat B Duurzaamheid. De uitvoering en beoordeling van de opdracht(en) 

vinden plaats volgens de volgende stappen:  

 

 
 

 

http://onderwijsplein.rocva.nl/
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2.2.1 Uitvoering Opdracht 

Je voert de vereiste opdracht(en) uit op het BPV-bedrijf of in een gesimuleerde 

omgeving. LET OP: Binnen de gestelde tijd voor de opdracht dien je ook twee 

gastlessen te volgen rondom het thema Duurzaamheid. 

 

 

2.2.2 Beoordeling Opdracht 

De praktijkbeoordelaar of de ROC-beoordelaar beoordeelt de uitvoering van de 

opdracht(en) met behulp van beoordelingsformulieren. Zodra je de opdrachten 

hebt afgerond en deze zijn beoordeeld, gaan de beoordelingsformulieren naar de 

ROC-begeleider.   

 

 

2.2.3 Uitvoering Eindgesprek 

Als de ROC-begeleider alle beoordelingsformulieren en andere bewijsstukken heeft 

ontvangen, moet je het Certificaat B Duurzaamheid afsluiten met een 

eindgesprek. De ROC-begeleider nodigt je uit voor dit gesprek. Hierbij zal ook een 

ROC-beoordelaar aanwezig zijn. Hij zal jouw Certificaat B  beoordelen door in het 

eindgesprek de vaardigheden, kennis en houding die je tijdens de uitvoering van 

de opdracht hebt laten zien te bespreken en te toetsen.  

 

 

2.2.4 Vaststelling Eindbeoordeling Certificaat B Duurzaamheid 

Als je zowel de opdracht(en) als het eindgesprek hebt uitgevoerd, stelt de ROC-

beoordelaar eventueel in samenspraak met de praktijkbeoordelaar de 

eindbeoordeling voor je Certificaat B Duurzaamheid vast.  

 

Hiervoor gebruikt hij de eerder genoemde beoordelingsformulieren. Elk 

werkproces wordt apart beoordeeld met een Onvoldoende, Voldoende of Goed. De 

beoordeling van het Certificaat B Duurzaamheid is alleen voldoende als alle 

werkprocessen minimaal met een voldoende zijn beoordeeld. 

 

Bij een positief resultaat voor het Certificaat B Duurzaamheid is de ROC-

beoordelaar verantwoordelijk voor het versturen van dit resultaat naar de 

Teamexamencommissie. 

 

Bij een negatief resultaat voor het Certificaat B Duurzaamheid, word je hiervan 

per email op de hoogte gesteld door de ROC-beoordelaar en zal je een herkansing 

van de desbetreffende werkproces(sen) moeten uitvoeren.  

 

Je kan, indien je gegronde redenen hebt, hiertegen bezwaar indienen bij de ROC 

geschillencommissie. In het examenreglement Titel 3 wordt uitgelegd hoe je dit 

kan doen (zie http://onderwijsplein.rocva.nl of de Studiewijzer van de opleiding). 

 

  

http://onderwijsplein.rocva.nl/
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2.3 Stap 3 Certificering 

 

Bij een positief resultaat, zal de teamexamencommissie op advies van de ROC-

beoordelaar overgaan tot het toekennen van het Certificaat B Duurzaamheid en stelt jou 

hiervan per brief of per email op de hoogte.  
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Bijlage I 
 

 

De opdrachtomschrijving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving werkprocessen. 

1.1  

 
1.2  

 

1.3  

 

1.4  

 

1.5 
 

 

Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? 

 

OPDRACHTFORMULIER VERZOEK CERTIFICAAT B DUURZAAMHEID 

Naam leerling  

Inschrijfnummer  

ROC begeleider  

BPV-bedrijf (i.v.t.) Naam  

Adres  

Plaats  

Contactpersoon  

Kwalificatieprofiel  

Crebonummer  

Niveau  

Kerntaak 1 



 
 

8 
Bijlage I - Procedure Certificaat B Duurzaamheid – Studenteninformatie 

Uitgangspunt is dat alle werkprocessen van de kerntaak in de opdracht aan de orde komen. 
Wanneer een werkproces niet in de opdracht aan de orde kan komen, kruis dit werkproces dan aan. 
Leg uit waarom het werkproces niet aan de orde kan komen. 
Beschrijf hoe dit werkproces dan beoordeeld gaat worden. 

KERNTAAK 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen 

 1.1   1.4  

 1.2   1.5  

 1.3     

Toelichting wanneer een werkproces niet uitgevoerd kan worden. 

 

Bedrijf Team examencommissie 

Naam bedrijf: 
 
 
Adres: 
 
 
Postcode: 
 
 
Woonplaats: 
 
 
Naam beoordelaar: 
 
 
Functie beoordelaar: 
 
 
Bedrijf verklaart zich akkoord met de uitvoering 
van de proeve 

Naam: 

Handtekening: Handtekening: 
 
 
 

 

  

Datum: 
 
 

Datum: 
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Bijlage II 
 

 

 

 
 

 

Dit formulier is een checklist voor de TEC om vast te stellen of de opdracht aan alle eisen voldoet. 

 

Betreft: 
Opleiding: 

Crebonummer: 
Niveau: 

Vereiste: de opdracht… Akkoord TEC  Eventuele opmerkingen 

-  is altijd een opdracht die voorziet in de 
beoordeling per student. 

  

-  bevat de naam van de ROC-begeleider   

-  bevat de benodigde gegevens van de 
opdrachtgever/het bedrijf en van de 
uitvoeringslocatie 

  

-  omvat minstens een Kerntaak met de daarbij 
behorende werkprocessen. Per werkproces is 
kort beschreven wat de student gaat doen 

  

-  wordt uitgevoerd in de reële beroepspraktijk. 
Indien dat niet mogelijk is of wanneer dat 
niet mogelijk is voor bepaalde 
werkprocessen dan is dit uitgelegd en is een 
opdracht (of deelopdracht voor bepaalde 
werkprocessen) voor een uitvoering in een 
gesimuleerde omgeving beschreven 

  

-  bevat de resultaten (in producten en 
processen) waaraan de opdracht moet 
voldoen 

  

-  is op het niveau van de kwalificatie met 
bijpassende complexiteit en zelfstandigheid 

  

-  is qua omvang en context zoveel mogelijk 
gelijk aan de beroepssituatie van een 
beginnende beroepsbeoefenaar 

  

-  is een integrale opdracht waarbij de student 
zowel de vereiste beroepsvaardigheden als 
beroepskennis als beroepshouding moet 
laten zien. De student kan met de uitvoering 
van de opdracht de resultaten en 
beoordelingscriteria van het 
beoordelingsformulier laten zien 

  

-  bevat een planning in tijd en omvang in uren   

-  is duidelijk in met wie wordt 
gecommuniceerd, afgestemd en/of 
samengewerkt 

  

-  bevat indien nodig de gegevens van de 
praktijkbeoordelaar 

  

-  is indien nodig getekend voor akkoord door 
het BPV-bedrijf/de afnamelocatie 

  

- toevoegen duurzaamheidseisen   

 

 

Namens de Teamexamencommissie: 

Naam, handtekening, datum

Vaststellingseisen opdracht  

Certificaat B Duurzaamheid 
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Gewenste omvang, complexiteit en zelfstandigheid van de opdracht 

 

 Omvang opdracht Complexiteit Zelfstandigheid 

Niveau 1 De opdracht omvat 

een/ enkele activiteiten 

en is beperkt in 

tijdsomvang 

De beroepscontext is 

eenvoudig. Binnen de 

opdracht wordt gewerkt 

volgens instructies en 

voorgeschreven werkwijzen. 

Er wordt gebruik gemaakt 

van elementaire basiskennis 

en vaardigheden 

De opdracht wordt onder 

begeleiding en volgens 

instructie van een 

(vakvolwassen) collega of 

leidinggevende uitgevoerd 

Niveau 2 De opdracht is niet 

omvangrijk 

De beroepscontext is 

eenvoudig. Binnen de 

opdracht wordt gewerkt 

volgens standaard 

werkwijzen. Er wordt gebruik 

gemaakt van algemene 

basiskennis en vaardigheden 

De opdracht wordt 

zelfstandig, onder 

begeleiding en volgens 

instructie van een 

(vakvolwassen) collega of 

leidinggevende uitgevoerd 

Niveau 3 De opdracht heeft een 

beperkte omvang 

De beroepscontext is 

enigszins complex. Binnen de 

opdracht wordt deels 

gewerkt volgens standaard 

werkwijzen, een ander deel 

van het werk wordt naar 

eigen inzicht uitgevoerd. Er 

wordt gebruik gemaakt van 

specialistische kennis en 

vaardigheden 

De opdracht wordt 

zelfstandig onder toezicht 

van een leidinggevende 

uitgevoerd 

Niveau 4 De opdracht is 

omvangrijk 

De beroepscontext is 

complex. Binnen de opdracht 

wordt deels gewerkt volgens 

standaardwerkwijzen, een 

ander deel naar eigen 

inzicht. Er wordt gebruik 

gemaakt van specialistische 

kennis en vaardigheden 

De opdracht wordt 

zelfstandig uitgevoerd, 

waarbij “hulp vragen” tot een 

van de vaardigheden behoort 

 

 

 


