
 

 

 

 

 

 

 

  

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid – Kerntaak 1 

Naam deelnemer:  

Inschrijfnummer:  

Contactpersoon ROC:  

BPV-bedrijf en contactpersoon:  

Kwalificatieprofiel  

Uitstroomdifferentiatie  

Crebonummer  

Niveau 4 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepas-
sen van duurzame sys-
temen en/of technieken 

1.1 Omzetten en verwerken bekende/onbekende technieken in 
duurzame technieken 

1.2 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek 

1.3 Vaststellen en dimensioneren van het ontwerp 

1.4 Maken van een begroting 

1.5 Maken van een gedetailleerde werktekening 

1.6 Organiseren van mensen 

1.7 Organiseren van middelen 

1.8 Uitvoeren productieproces 

1.9 Begeleiden productieproces 

1.10 Bewaken begroting  

1.11 Inspecteren, testen en aanpassen van product 

1.12 Opleveren product en rapporteren 

1.13 Opstellen revisietekeningen en gebruiksvoorschriften 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.1. 
Omzetten en verwerken van bekende/onbekende technieken in 
duurzame technieken 

Omschrijving De student bedenkt duurzame toepassingen en technieken voor het project van 
de klant. De verwachtingen en wensen van de klant, de huidige technische mo-
gelijkheden en relevante wet- en regelgeving zijn hierin leidend. Hij heeft hier-
over overleg met de betrokkenen en zijn leidinggevende. 

Gewenst resultaat Ontwerpen van duurzame toepassingen en technieken op basis van behoefte, 
mogelijkheden en wet- en regelgeving. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student analyseert de beschikbare project-
gegevens grondig, zoekt uit wat de betekenis is van 
gegevens en bedenkt vervolgens relevante duurza-
me toepassingen en technieken voor het project. 

 Kennis van duurzame technieken en toepassingen 

 Kennis van wet- en regelgeving aangaande duur-
zaamheid 

 Lezen van projectgegevens  

 Werkgebied gerelateerde vakkennis en vaardighe-
den 
 

Competentie: M. Analyseren 

De student richt zich bij het bedenken van de duur-
zame toepassingen en technieken op de wensen en 
verwachtingen van de klant, opdat deze tevreden is. 

Competentie: R. Op de behoeften en verwachtin-
gen van de klant richten 

De student volgt de instructies van de leidinggevende 
nauwgezet op en ontwerpt volgens relevante wet- en 
regelgeving, veiligheidsvoorschriften en bedrijfsricht-
lijnen zodat er een vakkundig en correct ontwerp van 
duurzame toepassingen en technieken wordt ge-
maakt. 

Competentie: T. Instructies en procedures  
opvolgen 

 

  



 

 

 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.1. 
Omzetten en verwerken van bekende/onbekende technieken in 
duurzame technieken 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoor-
deling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Werkvoorbereiding 

Heeft de werkzaamheden overlegd en afgestemd met lei-
dinggevende. 

 T 

Heeft de projectgegevens grondig bestudeerd en indien 
nodig om verheldering gevraagd.  

 A 

Product: 
Ontwerpen van duurzame 
toepassingen en tech-
nieken 
 

De bedachte duurzame toepassingen en techniek zijn rele-
vant voor het project. 

 
A 

De bedachte duurzame toepassingen en techniek zijn rea-
listisch en uitvoerbaar. 

 
A 

De bedachte duurzame toepassingen en techniek zijn con-
form de wensen van de klant. 

 
R 

De bedachte duurzame toepassingen en techniek zijn con-
form wet- en regelgeving en geldende procedures. 

 
T 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.1 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-

doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 2 beoordelingscriteria onvoldoende 
zijn. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 4 van de 6 beoordelingscriteria vol-
doende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende / Voldoende/Goed
1
 

 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is. 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.2. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek 

Omschrijving De student beoordeelt samen met collega’s de haalbaarheid van het project in 
zijn geheel en de toe te passen duurzame toepassingen en technieken door 
middel van een onderzoek. Hierbij houdt hij rekening met planning, capaciteit, 
behoefte, financiën en geldende normen betreffende de belasting van het milieu. 
Hij presenteert zijn bevindingen aan de leidinggevende en eventuele andere 
betrokkenen. 

Gewenst resultaat Een correct uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek betreffende het project en de 
duurzame toepassingen en technieken. 
 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student overlegt tijdig en regelmatig met collega’s 
over de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek 
zodat er geen onduidelijkheden zijn en problemen 
worden voorkomen. Hij werkt professioneel samen 
met collega’s bij gezamenlijke taken en stemt de 
werkzaamheden af met de leidinggevende. 

 Kennis van duurzame technieken en toepassingen 

 Kennis van wet- en regelgeving aangaande duur-
zaamheid 

 Lezen van projectgegevens  

 Werkgebied gerelateerde vakkennis en vaardighe-
den 

 Uitvoeren onderzoekswerkzaamheden 

 Samenwerken met collega’s 
 Competentie: E. Samenwerken en overleggen 

De student neemt informatie betreffende de project-
eisen, de klantwensen, de toe te passen duurzame 
technieken en toepassingen, de kosten en de milieu-
belasting in zich op. Hij begrijpt de gegeven informa-
tie en toont bedrijfsmatig en technisch inzicht bij het 
onderzoeken van de haalbaarheid. 

Competentie: K. Vakdeskundigheid toepassen 

De student volgt de instructies van de leidinggevende 
nauwgezet op en houdt in het onderzoek rekening 
met de geldende normen betreffende de belasting 
van het milieu, relevante wet- en regelgeving, veilig-
heidsvoorschriften en bedrijfsrichtlijnen zodat er een 
realistisch beeld van de haalbaarheid wordt     
geschetst. 

Competentie: T. Instructies en procedures  
opvolgen 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.2. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoorde-
ling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Samenwerken 

Heeft bij de start de werkzaamheden concreet bespro-
ken en afgestemd met de collega’s. 

 E 

Heeft de werkzaamheden besproken met de leidingge-
vende en indien nodig om verheldering gevraagd. 

 E, T 

Heeft tijdens het onderzoek regelmatig overlegd met 
collega’s 

 E 

Product: 
Het geschreven haal-
baarheidsonderzoek 

Het onderzoek behandelt de projecteisen en de klant-
wensen voldoende. 

 K 

Het onderzoek behandelt de gekozen duurzame toe-
passingen technieken en voldoende. 

 
K 

Het onderzoek geeft een duidelijk overzicht van de te 
verwachten kosten en tijdsinvestering en de benodigde 
capaciteit. 

 
K 

Het onderzoek geeft een realistische uitkomst betreffen-
de de haalbaarheid van het project. 

 K 

Het onderzoek getuigt van bedrijfsmatig en technisch 
inzicht. 

 K 

Het onderzoek houdt voldoende rekening met (milieu) 
wet- en regelgeving en geldende procedures. 

 
T 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.2 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria 

onvoldoende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 4 beoordelingscriteria onvol-
doende zijn. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 5 van de  9 beoordelingscriteria 
voldoende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
 1
 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is. 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.3.  Vaststellen en dimensioneren ontwerp 

Omschrijving De student werkt de projectgegevens uit tot (deel) ontwerpen en product ideeën 
op basis van het haalbaarheidsonderzoek en volgens bedrijfsvoorschriften en 
wettelijke eisen. Hij werkt de ontwerpen driedimensionaal uit en voorziet in een 
stappenplan voor productrealisatie.  

Gewenst resultaat Relevante (driedimensionale) ontwerpen inclusief een stappenplan voor product-
realisatie. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student legt (deel)ontwerpen en het stappenplan 
nauwkeurig vast zodat deze accurate gegevens be-
schikbaar zijn voor de productrealisatie. 

 Kennis van duurzame technieken en toepassingen 

 Kennis van wet- en regelgeving aangaande duur-
zaamheid 

 Lezen van projectgegevens  

 Lezen van technische tekeningen en schema’s 

 Tekenvaardigheden 

 Werkgebied gerelateerde vakkennis en vaardighe-
den 
 

Competentie: J. Formuleren en rapporteren 

De student neem informatie betreffende vakspecifiek 
ruimtelijke- en ontwerpeisen in zich op, begrijpt con-
structies en toont technisch inzicht bij het ontwerpen 
zodat dit resulteert in een vakkundig ontwerp van een 
product of systeem. 

Competentie: K. Vakdeskundigheid toepassen 

De student maakt een ontwerp volgens beproefde 
methoden en (milieu) richtlijnen zodat er een  
vakkundig en veilig ontwerp wordt gemaakt. 

Competentie: T. Instructies en procedures  
opvolgen 

 

 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.3.  Vaststellen en dimensioneren ontwerp 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoorde-
ling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Product: 
(Deel) ontwerpen van 
product of systeem 

De (deel) ontwerpen zijn nauwkeurig en leesbaar vastge-
legd. 

 
J 

Het stappenplan is realistisch en nauwkeurig en helder 
uitgewerkt. 

 
J 

De (deel) ontwerpen zijn veilig en vakkundig.  
K 

De (deel) ontwerpen getuigen van technisch inzicht.  
K 

De (deel) ontwerpen voldoen aan de wettelijke eisen.  
T 

De (deel)ontwerpen zijn volgens de beproefde methoden 
en (milieu) richtlijnen gemaakt. 

 
T 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.3 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria 

onvoldoende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 2 beoordelingscriteria onvol-
doende zijn. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 4 van de 6 beoordelingscriteria 
voldoende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/ Voldoende/Goed
 1
 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is. 



 

 

 
 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.4. Maken van een begroting 

Omschrijving De student maakt een voorcalculatie van de realisatiekosten, die als referentie 
voor offerte dient. Hij maakt de kosten in totaal en per post inzichtelijk. Hij  
overlegt over de voorcalculatie met andere afdelingen en zijn leidinggevende. Hij 
legt afspraken betreffende de begroting vast. 

Gewenst resultaat Begroting van de realisatie van het product of systeem. Afspraken betreffende 
begroting. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student raadpleegt betrokkenen en afdeling(en) 
die betrokken zijn bij het product of systeem en over-
legt met zijn leidinggevende zodat haalbare afspra-
ken worden gemaakt over de realisatiekosten. 

 Kennis van de materialen en middelen die bij het 
werk worden toegepast  

 Kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsei-
sen van het eigen bedrijf  

 Kennis van producten en diensten van organisatie 
(bedrijf)  

 Hanteren van relevante instructies en procedures 
Competentie: E. Samenwerken en overleggen 

De student legt kostenberekeningen en afspraken 
betreffende productrealisatie volledig en nauwkeurig 
vast zodat deze accurate gegevens beschikbaar zijn 
voor de offerte en de evaluatie van de productrealisa-
tie. 

Competentie: J. Formuleren en rapporteren 

 

  



 

 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.4. Maken van een begroting 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoor-
deling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Overleg met betrokkenen 
en leidinggevende 

Heeft overleg gevoerd over realisatiekosten. Heeft de voorcal-
culatie met andere afdelingen en zijn leidinggevende bespro-
ken. 

 

E 

Product: 
Begroting en/of  
realisatieafspraken 

Er is een voorcalculatie gemaakt van de realisatie-kosten, die 
dient als referentie voor de productie/offerte. Deze is nauw-
keurig en volledig vastgelegd. 

 

J 

De kosten zijn in totaal en per post inzichtelijk gemaakt.  
J 

De afspraken betreffende realisatiekosten zijn  
vastgelegd en goedgekeurd. 

 
J 

De realisatiekosten zijn beschikbaar voor offerte.  
J 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.4 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-

doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 2 beoordelingscriteria onvoldoende 
zijn. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 3 van de 5 beoordelingscriteria vol-
doende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/ Goed
1 
 

 

                                                 
1
  Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.5.  Maken van een gedetailleerde werktekening 

Omschrijving De student werkt de verzamelde productiegegevens uit in een gedetailleerde 
werktekening inclusief maten, berekeningen en specificaties. Hij raadpleegt 
daarvoor het ontwerp en projectspecificaties. Hij overlegt met leidinggevende en/ 
of uitvoering voor wat betreft inhoud van de werktekening en mate van  
detaillering. 

Gewenst resultaat Gedetailleerde werktekening. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student stemt de inhoud en mate van detaillering 
af met leidinggevende en/ of uitvoering zodat de 
werktekening voor wat betreft inhoud en mate van 
detaillering correct is. 

 Hanteren van kwaliteitseisen van het eigen bedrijf  

 Kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsei-
sen van het eigen bedrijf  

 Kennis van relevante wet- en regelgeving  

 Lezen van technische tekeningen en schema's  

 Werkgebied gerelateerde vakkennis en vaardighe-
den 

Competentie: E. Samenwerken en overleggen 

De student neemt informatie betreffende  
vakspecifieke, ruimtelijke- en ontwerpeisen in zich 
op, begrijpt constructies, en toont technisch inzicht 
en (vinger)vaardigheid bij het tekenen zodat dit  
resulteert in een vakkundige werktekening van een 
product of systeem. 

Competentie: K. Vakdeskundigheid toepassen 

De student maakt een werktekening volgens normen, 
veiligheidsvoorschriften en bedrijfsrichtlijnen zodat er 
een vakkundige en correcte werktekening wordt 
gemaakt. 

Competentie: T. Instructies en procedures  
opvolgen 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.5.  Maken van een gedetailleerde werktekening 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoor-
deling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Tekenproces 

Heeft inhoud en mate van detaillering met  
leidinggevende overlegd en afgestemd. 

 E 

Heeft de (werk)tekeningen binnen de gestelde tijd uitgevoerd.  K 

Product: 
Gedetailleerde werkteke-
ning 

De werktekening is helder en goed leesbaar opgesteld.  
K 

De werktekening heeft alle relevante verzamelde productiege-
gevens voldoende uitgewerkt. 

 
K 

De werktekening bevat alle relevante berekeningen en speci-
ficaties. 

 

K 

Normen, veiligheidsvoorschriften en bedrijfsrichtlijnen zijn in 
de tekeningen verwerkt. 

 
T 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.5 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria 

onvoldoende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 2 beoordelingscriteria onvoldoen-
de zijn. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 4 van de 6 beoordelingscriteria vol-
doende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
1
 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.6.  Organiseren van mensen 

Omschrijving De student stelt de hoeveelheden vast van aantallen manuren die nodig zijn om 
het product te realiseren. Hij rubriceert de hoeveelheden in aantallen en eenhe-
den met waar nodig specificatie. Hij bepaalt in overleg de fasering, uitvoerings-
volgorde, inzet en afroep van mensen en legt dit volgens de geldende bedrijfs-
regels vast in een werkplanning. De resultaten rapporteert hij aan zijn leidingge-
vende. 

Gewenst resultaat Planning van mensen. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student overlegt tijdig en maakt afspraken met de 
bij het werk betrokken partijen zodat het realistisch is 
dat het werk volgens planning kan worden uitge-
voerd. 

 Hanteren van moderne communicatiemiddelen  

 Hanteren van relevante Arbo voorschriften  

 Kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsei-
sen van het eigen bedrijf  

 Lezen van Engelstalige instructies  

 Werkgebied gerelateerde vakkennis en vaardighe-
den  Hanteren van relevante veiligheidsvoorschriften  

 Hanteren van relevante milieuvoorschriften  

 Hanteren van relevante bedrijfsvoorschriften 

Competentie: E. Samenwerken en overleggen 

De student brengt werkzaamheden en de benodigde 
mensen tijdig in kaart en plant ze, zorgt er voor dat 
werkzaamheden op elkaar en op omstandigheden 
zijn afgestemd zodat een realistische planning van 
de werkuitvoering ontstaat en de realisatie van het 
product optimaal kan verlopen . 

Competentie: Q. Plannen en organiseren 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.6.  Organiseren van mensen 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoor-
deling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Overleg met betrokkenen 

Heeft in overleg de fasering, uitvoeringsvolgorde, inzet en 
afroep van mensen bepaald. 

 E 

Heeft de resultaten gerapporteerd aan de leidinggevende, die 
ze geaccordeerd heeft. 

 
E 

Product: 
Werkplanning 

De planningsgegevens van mensen zijn accuraat verwerkt en 
geregistreerd. 

 
Q 

De werkzaamheden en de benodigde mensen zijn tijdig in 
kaart gebracht en gepland. 

 
Q 

De planning is helder en realistisch.  Q 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.6 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria 

onvoldoende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 2 beoordelingscriteria onvoldoen-
de zijn. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 3 van de 5 beoordelingscriteria vol-
doende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
1
 

 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.7.  Organiseren van middelen 

Omschrijving De student bestudeert de werkopdracht. Als hem iets niet duidelijk is vraagt hij 
om uitleg. Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (werkinstructies, 
tekeningen, schetsen, installatie- en bedieningsvoorschriften, etc.).  Op basis 
van deze informatie en de opgestelde planning, verzamelt de student alle beno-
digde materialen en middelen en richt de werkplek veilig in.  

Gewenst resultaat Materialen, gereedschappen en materieel t.b.v. de opdracht zijn beschikbaar. 
Alle relevante gegevens over de uit te voeren werkzaamheden en te gebruiken 
materialen en middelen zijn bekend. Werkopdracht kan veilig, efficiënt en binnen 
de vastgestelde planning worden uitgevoerd. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student bespreekt de werkopdracht, vraagt bij 
onduidelijkheid uitleg of aanvullende informatie, 
stemt de aanpak van werken en de te nemen veilig-
heidsmaatregelen af met de leidinggevende en/of 
andere betrokkenen zodat problemen worden voor-
komen en werkzaamheden veilig en efficiënt kunnen 
worden uitgevoerd. 

 Hanteren van relevante Arbo-, veiligheids-, milieu en 
bedrijfs-voorschriften  

 Kennis van de branche en producten en diensten 
van het eigen bedrijf  

 Kennis van materialen en middelen die bij de werk-
zaamheden worden toegepast  

 Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen  

 Kennis van vakjargon binnen de branche  

 Lezen van technische tekeningen en schema’s 
Competentie: E. Samenwerken en overleggen 

De student zorgt ervoor dat de werkomgeving veilig 
is en alle relevante informatie en de juiste en vol-
doende materialen, gereedschappen, materieel en 
persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn 
zodat het werk veilig en efficiënt kan worden uitge-
voerd. 

Competentie: Q. Plannen en organiseren 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.7.  Organiseren van middelen 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoor-
deling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Overleg met betrokkenen 

Heeft de werkopdracht besproken met de leidinggevende en 
eventueel andere betrokkenen en heeft zich bij onduidelijkhe-
den geïnformeerd.  

 E 

Observatie: 
Organiseren van middelen 

Heeft gecontroleerd of de materialen, materieel en gereed-
schappen beschikbaar zijn 

 Q 

Heeft de juiste materialen, materieel en gereedschappen ver-
zameld en gereed gemaakt voor gebruik. 

 Q 

Heeft de werkplek veilig en efficiënt ingericht  Q 

Product: 
Werkmap 

In de werkmap zijn alle benodigde werkinstructies, materiaal- 
en gereedschapslijsten, tekeningen, schetsen en/of installatie- 
en bedieningsvoorschriften opgenomen. 

 
Q 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.7 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-

doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 2 beoordelingscriteria onvoldoende 
zijn. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 3 van de 5 beoordelingscriteria voldoen-
de zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.8.  Uitvoeren productieproces 

Omschrijving De student voert het productieproces uit met collega’s. Hij gebruikt hiervoor de 
correcte materialen, middelen en gereedschappen. Hij zoekt bij problemen of 
stagnatie in de werkuitvoering, in overleg met de leidinggevende, naar een pas-
sende oplossing. 

Gewenst resultaat Een correct en efficiënt uitgevoerd productieproces. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student stemt het productieproces adequaat af 
met zijn collega zodat zij het werk efficiënt kunnen 
uitvoeren. 

 Hanteren van relevante Arbo-, veiligheids-, milieu en  
                 bedrijfsvoorschriften  

 Kennis van het kwaliteitssysteem en kwaliteitseisen 
van het eigen bedrijf  

 Kennis van materialen en middelen die bij het pro-
ductieproces worden toegepast   

 Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen  

 Kennis van vakjargon binnen de branche  

 Lezen van technische tekeningen en schema’s  

Competentie: E. Samenwerken en overleggen 

De student gebruikt efficiënt en draagt goed zorg 
voor de materialen, gereedschappen, materieel en 
persoonlijke beschermingsmiddelen die benodigd zijn 
voor het productieproces zodat er zo min mogelijk 
materiaal wordt verspild, middelen gedurende de 
verwachte levensduur te gebruiken zijn en het werk 
veilig kan worden uitgevoerd. 

Competentie: L. Materialen en middelen 

De student voert het productieproces uit volgens 
tekeningen, geldende kwaliteitsnormen, Arbo-, veilig-
heids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften en binnen de 
afgesproken tijd zodat voldaan wordt aan de gestelde 
kwaliteitseisen. 

Competentie: S. Kwaliteit leveren 

 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.8.  Uitvoeren productieproces 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoordeling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Uitvoering productie 

Heeft het productieproces correct en efficiënt  
uitgevoerd. 

 L 

Heeft het productieproces volgens opdracht, tekening en/of 
instructie uitgevoerd. 

 S 

Heeft het productieproces met zo veel mogelijk  
duurzame technieken uitgevoerd. 

 
L 

Observatie: 
Samenwerking 

Heeft efficiënt en effectief samengewerkt, overlegd en afge-
stemd met collega’s en/of leidinggevende zodat het produc-
tieproces volgens overeengekomen planning is uitgevoerd. 

 
E 

Observatie: 
Veilig werken 

Heeft volgens Arbo-, veiligheids-, milieu en bedrijfsvoor-
schriften gewerkt. 

 
S 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.8 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-

doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 2 beoordelingscriteria onvoldoende 
zijn. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 3 van de 5 beoordelingscriteria vol-
doende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.9.  Begeleiden productieproces 

Omschrijving De student bespreekt het productieproces met medewerkers en geeft hun ad-
vies, instructies en toelichting. Hij zoekt bij problemen of stagnatie in de werkuit-
voering, in overleg met de leidinggevende, naar een passende oplossing. Hij 
houdt tijdens de productie de actuele status van het werk bij en vergelijkt die met 
de planning. Afwijkingen van de planning legt hij vast en beoordeelt hij op ge-
volg. Hij zoekt waar mogelijk naar alternatieven of oplossingen. De aangepaste 
planning bespreekt hij met zijn leidinggevende en de consequenties communi-
ceert hij naar betrokkenen. 

Gewenst resultaat Actuele planning.  
Voorstellen voor het oplossen van planningsproblemen.  
Betrokkenen zijn op de hoogte van de planning. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student geeft helder en duidelijk aan hoe plan-
ningsproblemen moeten worden opgelost zodat be-
trokken medewerkers precies weten wat er van hen 
wordt verwacht om de (bijgestelde) planning te halen. 

 Hanteren van kwaliteitseisen van het eigen bedrijf  

 Kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsei-
sen van het eigen bedrijf  

 Werkgebied gerelateerde vakkennis en vaardighe-
den 

Competentie: B. Aansturen 

De student zorgt voor volledige, nauwkeurige en 
actuele planningsrapportages zodat de voortgang 
van het werk helder is. 

Competentie: J. Formuleren en rapporteren 

De student onderneemt actie als de realisatie van de 
planning begint af te wijken zodat deze  
afwijkingen van de planning zo klein mogelijk blijven. 

Competentie: Q. Plannen en organiseren 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.9.  Begeleiden productieproces 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoordeling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Overleg met betrokkenen 

Heeft het productieproces helder en duidelijk besproken 
met medewerkers. Heeft gecontroleerd of de informatie 
voor iedereen duidelijk is. Zo nee, dan heeft hij aanvullende 
informatie verstrekt. 

 
B 

Heeft adviezen, instructies en toelichting gegeven. Bij pro-
blemen of stagnatie in de werkuitvoering heeft de student, 
in overleg met de leidinggevende, naar een passende op-
lossing gezocht. 

 
B 

Product: 
Actuele planning 

Er is een volledige, nauwkeurige en actuele planningsrap-
portage, zodat de voortgang van het werk helder is. 

 
JQ 

Observatie: 
Bewaken van voortgang 
van planning 

Heeft tijdens de productie de actuele status van het werk 
bijgehouden en vergeleken met de planning. Heeft afwijkin-
gen van de planning vastgelegd en gevolg hiervan inge-
schat. Heeft waar mogelijk naar alternatieven of oplossin-
gen gezocht. 

 

JQ 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.9 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-

doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 1 beoordelingscriterium onvoldoen-
de is. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 3 van de 4 beoordelingscriteria vol-
doende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.10.  Bewaken begroting  

Omschrijving De student verwerkt facturen en rekeningen van leveranciers aan een project. 
Hij controleert bedragen, prestaties en leveranties en overlegt bij  
kostenoverschrijdingen met leiding of werkvoorbereiding. Hij doet voorstellen 
over te nemen acties. Hij inventariseert meer- en minderwerk en verrekenbare 
hoeveelheden en stemt dat af met zijn leidinggevende. 

Gewenst resultaat Rapportage financiële voortgang van het werk.  
Geregistreerd meer- en minderwerk.  
Voorstellen om kosten te beheersen. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student stemt meer- en minderwerk af met de 
leidinggevende of werkvoorbereiding zodat de klant 
en/of de onderneming niet voor (financiële)  
verassingen komt te staan. 

 Kennis van de materialen en middelen die bij het 
werk worden toegepast  

 Kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsei-
sen van het eigen bedrijf  

 Administratieve vaardigheden 

Competentie: E. Samenwerken en overleggen 

De student verwerkt nauwkeurig en volledig de factu-
ren en rekeningen van leveranciers in een rapporta-
ge zodat gedurende het project alle benodigde infor-
matie beschikbaar is om de begroting te bewaken. 

Competentie: J. Formuleren en rapporteren 

 

 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.10.  Bewaken begroting  

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoordeling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Bewaken begroting 

Heeft bij kostenoverschrijdingen overleg gevoerd met lei-
ding of werkvoorbereiding. Heeft voorstellen gedaan over 
de te nemen stappen. Heeft meer- en minderwerk geïnven-
tariseerd, heeft verrekenbare hoeveelheden vastgesteld. 

 
E 

Product: 
Financiële rapportage 

De facturen en rekeningen van leveranciers aan een project 
zijn nauwkeurig verwerkt. 

 J 

De bedragen, prestaties en leveranties zijn  
gecontroleerd. 

 
J 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.10 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-

doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 1 beoordelingscriterium onvoldoen-
de is. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 2 van de 3 beoordelingscriteria vol-
doende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.11.  Inspecteren, testen en aanpassen product en/of systeem 

Omschrijving De student ziet er op toe dat bij de realisatie van een project volgens het  
relevante kwaliteitssysteem wordt gewerkt en aan de verwachtingen van de 
klant wordt voldaan. Hij stuurt medewerkers aan als daarvan afgeweken wordt. 
Hij inspecteert en test het duurzame product en/of systeem en past op basis van 
de resultaten het product/systeem aan. Daarnaast registreert hij dat aan nor-
men, regelgeving, wensen van de klant en kwaliteitseisen is voldaan en legt dat 
vast volgens het relevante kwaliteitssysteem. 

Gewenst resultaat Het werk wordt bijgestuurd op kwaliteit. Registratie dat aan normen, regelgeving, 
wensen van de klant en kwaliteitseisen is voldaan. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student registreert volledig en nauwkeurig op 
welke wijze er aan normen, regelgeving, wensen van 
de klant en kwaliteitseisen is voldaan zodat duidelijke 
kwaliteitsgegevens voor latere verantwoording ter 
beschikking staan. 

 Hanteren van kwaliteitseisen van het eigen bedrijf  

 Hanteren van relevante Arbo voorschriften  

 Kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsei-
sen van het eigen bedrijf  

 Kennis van relevante wet- en regelgeving  

 Werkgebied gerelateerde vakkennis en vaardighe-
den  

 Hanteren van relevante veiligheidsvoorschriften  

 Hanteren van relevante milieuvoorschriften  

 Hanteren van relevante bedrijfsvoorschriften  
 

Competentie: J. Formuleren en rapporteren 

De student ziet er op toe dat het product en/of sys-
teem aan de verwachtingen van de klant voldoet 
door het product en/of systeem te inspecteren en te 
testen en waar nodig aan te passen, zodat de klant 
tevreden is. 

Competentie: R. Op de behoeften en verwachtin-
gen van de klant richten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.11.  Inspecteren, testen en aanpassen product en/of systeem 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoordeling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Product: 
Rapportage inspectie 

Er is aan de normen, regelgeving en kwaliteitseisen vol-
daan. 

 J 

De kwaliteitscontroles zijn volledig en nauwkeurig vastge-
legd volgens het relevante kwaliteitssysteem. 

 J 

Product: 
Het opgeleverde product 
en/of systeem 

Het product en/of systeem voldoet aan de wensen van de 
klant. 

 
R 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.11 

Cesuur is: 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-
doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 1 beoordelingscriteria onvoldoende 
zijn. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 2 van de 3 beoordelingscriteria vol-
doende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed  wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.12.  Opleveren product en rapporteren 

Omschrijving De student ondersteunt het opleveren van het werk aan de klant door samen 
met zijn leidinggevende het werk over te dragen aan de klant. Hij legt vast dat 
het werk volgens specificaties is uitgevoerd zodat het werk kan worden afge-
rond. De student vult alle relevante formulieren en het logboek in en maakt een 
rapport voor zijn leidinggevende. 

Gewenst resultaat Vastgelegde acceptatie van het werk door de klant. 
Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en van de status van het pro-
duct en/of systeem is gemaakt. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student rapporteert (de resultaten van) de werk-
zaamheden volledig, nauwkeurig en volgens bedrijfs-
voorschriften, zodat de klant een duidelijk beeld heeft 
van (de resultaten van) de werkzaamheden. Hij legt de 
acceptatie van het werk door de klant vast.  

 Kennis van de branche en producten en diensten 
van de organisatie (bedrijf)  

 Kennis van organisatie/bedrijfsculturen  

 Kennis van vakjargon binnen de branche 

 Werkgebied gerelateerde vakkennis en vaardig-
heden 

Competentie: J. Formuleren en rapporteren 

De student controleert of er aan de verwachtingen en 
wensen van de klant is voldaan, neemt klachten van 
de klant serieus en onderneemt zo nodig actie zodat 
de kans groter wordt dat de klant in de toekomst terug-
komt met een opdracht. 

Competentie: R. Op de behoeften en verwachtin-
gen van de klant richten 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.12.  Opleveren product en rapporteren 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoordeling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Product: 
Rapportage Interne over-
dracht 

De rapportage bevat een heldere en volledige omschrijving 
van de werkzaamheden en is opgesteld volgens bedrijfs-
voorschriften, indien mogelijk aangevuld met bewijsmateri-
aal (logboek etc.). 
 

 

J 

Product:  
Vastlegging acceptatie 
klant 

De rapportage bevat een nauwkeurige vastlegging van de 
acceptatie van de klant van het werk. 

 
J 

Observatie: 
Oplevering werk 

Heeft samen met de leidinggevende het werk aan de klant 
overgedragen. Heeft in duidelijke taal uitleg gegeven bij het 
uitgevoerde werk. 

 
R 

Is nagegaan/ heeft gevraagd of het opgeleverde werk vol-
doet aan de wensen/vereisten van de klant. Bij klach-
ten/problemen heeft hij mogelijke oplossingen aangedragen 
en/of suggesties gedaan. Waar nodig heeft hij acties in 
gang gezet. 

 

R 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.12 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-

doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 1 beoordelingscriterium  
onvoldoende is. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 3 van de 4 beoordelingscriteria vol-
doende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.13.  Opstellen revisietekeningen en gebruiksvoorschriften 

Omschrijving De student gebruikt beschikbare technische gegevens om revisietekeningen op 
te stellen voor het product en/of systeem. Hij stelt de revisietekeningen volledig 
en nauwkeurig op zodat deze voor derden duidelijk zijn. De student gebruikt zijn 
kennis van het product en/of systeem om specifieke gebruiksvoorschriften op te 
stellen over het product en/of systeem zodat de klant weet hoe om te gaan met 
het product en/of systeem. 

Gewenst resultaat Nauwkeurig opgestelde revisietekeningen. 
Heldere en leesbare gebruiksvoorschriften voor de klant. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student heeft de beschikbare technische gege-
vens op de juiste manier gebruikt voor de revisiete-
keningen. De student analyseert de gegevens van 
het product en/of systeem en stelt op basis van zijn 
analyse de specifiek geldende gebruiksvoorschriften 
voor het product en/of systeem op zodat deze duide-
lijk zijn voor de klant. 

 Kennis van gebruik en ontwerp van revisietekenin-
gen 

 Kennis van gebruik van product en/of systeem 

 Kennis van vakjargon binnen de branche 

 Lezen van technische tekeningen 

Competentie: K. Vakdeskundigheid toepassen 

De student heeft de revisietekeningen en de  
gebruiksvoorschriften nauwkeurig, volledig en helder 
opgesteld volgens geldende normen, regelgeving en 
kwaliteitseisen. 

Competentie: S. Kwaliteit leveren 

 

 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.13.  Opstellen revisietekeningen en gebruiksvoorschriften 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoordeling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Product: 
Revisietekeningen en ge-
bruiksvoorschriften 

De revisietekeningen bevatten alle vereiste technische 
gegevens. 

 K 

De gebruiksvoorschriften getuigen van inzicht in de werking 
van het product en/of systeem.  

 K 

De revisietekeningen en gebruiksvoorschriften zijn nauw-
keurig, volledig en helder opgesteld. 

 
S 

De revisietekeningen en gebruiksvoorschriften voldoen aan 
de geldende normen, regelgeving en kwaliteitseisen. 

 

S 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.13 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-

doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 1 beoordelingscriterium onvoldoen-
de is. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 3 van de 4 beoordelingscriteria  

 voldoende zijn, inclusief de cruciale.  

 Het werkproces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. Het werkpro-
ces is goed; wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. 

Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/Voldoende/Goed
1
 

 

 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 

VERZAMELLIJST WERKPROCESSEN VOOR KERNTAAK 1 

Beoordelaar bedrijf 
 

Handtekening, naam, functie beoordelaar en 
datum 

Verklaart hierbij tevens dat hij/zij de beoor-

deelde producten heeft gecontroleerd op au-

thenticiteit 

Naam: 
 
Handtekening: 
 
Functie beoordelaar: 
 
Datum: 

Beoordelaar school 
 

Handtekening, naam, functie beoordelaar en 
datum 

Verklaart hierbij tevens dat hij/zij de beoor-
deelde producten heeft gecontroleerd op au-
thenticiteit 

Naam: 
 
Handtekening: 
 
Functie beoordelaar: 
 
Datum: 

Handtekening, naam leerling en datum 

Verklaart hierbij tevens dat de beoordeelde 
producten authentiek zijn (door hem/haar zelf 
gemaakt) 

 
Naam leerling: 
 
Handtekening: 
 
Datum: 

 Gezamenlijk  

gedragen oordeel 

O/V/G 

Werkproces  1.1 Omzetten en verwerken bekende/onbekende technieken in duurzame 
technieken 

 

Werkproces 1.2 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek  

Werkproces 1.3 Vaststellen en dimensioneren van het ontwerp  

Werkproces 1.4 Maken van een begroting  

Werkproces 1.5 Maken van een gedetailleerde werktekening  

Werkproces 1.6 Organiseren van mensen  

Werkproces 1.7 Organiseren van middelen  

Werkproces 1.8 Uitvoeren productieproces  

Werkproces 1.9 Begeleiden productieproces  

Werkproces 1.10 Bewaken begroting   

Werkproces 1.11 Inspecteren, testen en aanpassen van product  

Werkproces 1.12 Opleveren product en rapporteren  

Werkproces 1.13 Opstellen revisietekeningen en gebruiksvoorschriften  

Cesuur De kerntaak is behaald met een voldoende wanneer alle werkprocessen minimaal met een voldoen-

de zijn behaald. 

De kerntaak is behaald met een goed wanneer 10 van de 13 werkprocessen zijn beoordeeld met 

een goed en de overige werkprocessen zijn beoordeeld met een voldoende. 

EINDRESULTAAT KERNTAAK 1 AFGEWEZEN BEHAALD 

RESULTAAT O/V/G examencommissie 

 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
Datum: 



 

 

 


