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Je gaat beginnen met het portfolio(-examen) voor het keuzedeel Duurzaamheid in het beroep D 

(K0031). In dit document staat hoe het examen in elkaar zit en wat er van jou wordt verwacht. Zorg 

dat je deze informatie nauwkeurig leest. Voor vragen of eventuele onduidelijkheden overleg jij met 

jouw mentor/vakdocent. 

 
Veel succes met het examen! 

 
 
 
 
 

 
 

Dit examen is gebaseerd op de volgende kerntaken en werkprocessen. Met dit examen wordt er een 

beroep gedaan op jouw vakkennis, vaardigheden en gedrag. 

 

D1-K1: Formuleert persoonlijke verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid 

D1-K2: Doet een onderzoek naar duurzaamheid in het bedrijf 

D1-K3: Doet een voorstel voor duurzaamheidsverbetering in het beroep 

D1-K4: Berekent de opbrengst van een duurzaamheidsverbetering in het beroep. 
    
D1-K1-W1 Onderzoekt eigen gedrag 

D1-K1-W2 Benoemt verbetermogelijkheden van gedrag 

D1-K2-W1 Onderzoekt duurzaamheid in het bedrijf 

D1-K2-W2 Rapporteert over duurzaamheid in het bedrijf 

D1-K3-W1 Onderzoekt mogelijkheden van duurzaamheidsverbeteringen in het beroep 

D1-K3-W2 Presenteert    duurzaamheidsverbeteringsvoorstellen 

D1-K4-W1 Berekent de opbrengst van een verbetervoorstel duurzaamheid 

D1-K4-W2 Rapporteert over de duurzaamheidsverbetering 

1. Instructie student 

Inleiding 

Kerntaken en werkprocessen 
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Vakkennis en vaardigheden 
 
De beginnend beroepsbeoefenaar: 

- kan zijn eigen bijdrage aan duurzaamheid benoemen 
- kan de gevolgen van zijn/haar gedrag herkennen en benoemen 
- heeft basiskennis van het thema omgang met grondstoffen en materialen, afvoer afval, 

hergebruik 
- kan een kosten-batenanalyse en een risicoanalyse voor duurzaamheid maken 

Gedrag 
 

- de deelnemer verzamelt actief informatie over duurzaam handelen en benoemt daarvan zijn 
eigen sterke en zwakke punten 

- de deelnemer formuleert op een logische gestructureerde wijze mogelijke verbeteringen en hoe 
die kunnen worden doorgevoerd 

- de deelnemer gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen over duurzaamheid 
bij bedrijven 

- de deelnemer rapporteert zijn bevindingen op een logisch gestructureerde wijze. 
- de deelnemer analyseert de duurzaamheidsverbetering grondig 
- hij formuleert zijn verwachtingen op een logisch gestructureerde wijze in een verslag 
- presenteert de businesscase aan andere in een logisch en goed te begrijpen betoog 



Examen Keuzedeel: Duurzaamheid in het beroep D 
Examencode: K0031 5/52 

 

 

 

 
 

Het portfolio-examen bevat voor dit keuzedeel vijf (5) examen praktijkopdrachten. 

Het gaat om de volgende opdrachten: 

- examen praktijkopdracht 1: Onderzoek jouw gedrag 

- examen praktijkopdracht 2: Interview je praktijkbegeleider 

- examen praktijkopdracht 3: Onderzoek jouw sector 

- examen praktijkopdracht 4: Geef een elevator pitch 

- examen praktijkopdracht 5: Analyseer jouw verbetervoorstellen 

Iedere examenopdracht kent drie fasen: voorbereiden, uitvoeren, terugkijken. In de voorbereiding 

bereid je jezelf voor op de uit te voeren opdracht, vervolgens voer je de opdracht daadwerkelijk uit. Als 

laatste kijk je aan de hand van een aantal vragen terug om te zien wat je aan nieuwe informatie en 

inzichten hebt opgedaan. 

De examen praktijkopdrachten kunnen op verschillende locaties worden uitgevoerd, denk hierbij aan: 

Stage/BPV-bedrijf, sportclub, school enz. Bij iedere praktijkopdracht staat beschreven welke 

activiteiten er moeten worden uitgevoerd en wat er moet worden uitgewerkt. 

 
Beschikbare tijd: 

Voor het uitvoeren van de vijf examen praktijkopdrachten zijn 3 weken beschikbaar. Het examen 

start op 10 juni 2021 18.00 uur 

Het examen eindigt op 1 juli 2021 18.00 uur 

 
Toegestane hulpmiddelen: 

Alle hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verschillende opdrachten zijn 

toegestaan. Het knippen, plakken, kopiëren of het op andere wijze gebruik maken van uitwerkingen 

van andere studenten, wordt gezien als examenfraude. Wanneer uit controle blijkt dat er sprake is van 

fraude, dan wordt het examen met bevindingen voorgelegd aan de werkgroep examinering van de 

afdeling. Het gevolg kan zijn dat het examen wordt voorgelegd aan de examencommissie. De 

examencommissie beoordeelt de situatie en legt vervolgens een sanctie op. 

 
Inleverinstructie: 

Wat moet je inleveren? 

Het volledige examendocument met daarin al jouw uitwerkingen horende bij de verschillende examen 

praktijkopdrachten.  

 
Hoe moet je het portfolio inleveren? 

Het portfolio dien je als pdf worden ingeleverd in ELO in studieroute. 

 
Wanneer en waar moet je het portfolio inleveren? 

Het portfolio dien je aan het einde van het examen, op de vooraf vastgestelde datum, tijdstip en 

locatie in te leveren bij jouw mentor. 

Datum van inleveren : 1 juli 2021 

Tijdstip van inleveren : 18: 00 uur 

Locatie van inleveren : ELO. 

 
LET OP: 

Niet of niet tijdig inleveren van het portfolio kan een afkeuring tot gevolg hebben. 

Algemene informatie over het examen 
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Wie zijn er bij het examen betrokken: 
Bij het examen zijn betrokken: 

- Jouw mentor/docent vanuit school. Dit is de persoon waar je terecht kunt met vragen, 
onduidelijkheden gedurende het examen. Bij de mentor/docent lever je aan het einde van het 
examen jouw uitwerkingen/gemaakte werk in (zie inleverinstructie) 

- De begeleider op de leerplaats, dit is de persoon die jou gedurende het examen begeleidt bij 
het uitvoeren van de examen praktijkopdrachten. Het is mogelijk dat er op de leerplaats 
meerdere personen aanwezig zijn waarmee je gedurende het examen contact hebt. 

- De beoordelaar, de persoon die de examenuitwerkingen beoordeelt. Als student zul je niet of 
nauwelijks contact hebben met de beoordelaar. 

 
De beoordeling: 

De portfoliobeoordeling wordt gedaan door de beoordelaar. Hierbij wordt gewerkt volgens het 

aangeleverde beoordelingsinstrument. Bij twijfel (om welke reden dan ook) of op verzoek van de 

examencommissie kan er een tweede beoordeling worden uitgevoerd door een andere beoordelaar. 

Het portfolio wordt als één geheel beoordeeld en levert één eindwaardering op. De eindwaardering 

voor het keuzedeel wordt uitgedrukt in een cijfer. 

 
Scoringsvoorschrift: 

Per examen praktijkopdracht zijn beoordelingscriterium geformuleerd (zie pagina 47 t/m 50). Per 

beoordelingscriteria is een deelscore te behalen. Een deelscore wil zeggen dat het mogelijk is om 

minder punten te scoren dan er maximaal te behalen zijn voor de vraag of opdracht. Wanneer jouw 

uitwerking(en) volledig voldoen aan het beoordelingscriterium, dan scoor je twee (2) punten voor het 

criterium. Wanneer de uitwerkingen maar gedeeltelijk voldoen aan het beoordelingscriterium, dan 

scoor je daar één (1) punt voor. Wanneer de uitwerkingen niet voldoen aan het beoordelingscriterium 

of mogelijk ontbreken, dan scoor je daar nul (0) punten voor. 

 
Normering en cesuur: 

Voor de vijf Examen Praktijkopdrachten samen zijn maximaal 62 punten te scoren. Bij een score van 

37 punten of meer, is het examen behaald. Bij een score minder dan 37 punten is het examen niet 

behaald. Bij een score van 37 punten is de eindwaardering het cijfer 5,5. Bij een score vanaf 14 

punten en minder wordt de eindwaardering cijfer 2,0 toegekend. Voor overige scores zie 

normeringstabel op pagina 51. 

 
 

Voorbereiding op het examen: 

Om er voor te zorgen dat je goed voorbereid aan het portfolio examen kunt beginnen, zijn er lessen 

verzorgd op het gebied van duurzaamheid. Tijdens deze lessen zijn er verwerkingsopdrachten 

aangeboden waarmee de ontwikkeling zichtbaar wordt bij het onderwerp duurzaamheid. Wanneer je 

de lessen hebt bijgewoond en de verwerkingsopdrachten hebt gemaakt, zou er sprake moeten zijn 

van voldoende voorbereiding. 

 
Vanuit de lessituatie is aangegeven om een keuze te maken voor wat betreft de locatie waar je het 

examen wilt uitvoeren. Wanneer er gekozen is voor uitvoering in de BPV/stage of bijvoorbeeld een 

sportclub, dan dient vooraf te worden vastgesteld of de uitvoering op die locatie mogelijk is. Alle 

betrokkenen dienen goed te zijn geïnformeerd. 
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Voor eventuele inhoudelijke vragen over het examen kun je terecht bij de mentor/vakdocent. Wanneer 

de vragen betrekking hebben op uitvoering en handelingen die er verricht moeten worden, dan is de 

begeleider het aanspreekpunt. 

 
Er zijn geen voorwaardelijkheden om deel te kunnen nemen aan het examen. 

 

 
Ga nu verder met de examen praktijkopdrachten op pagina 8. 

 

Veel succes met het examen! 
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Zorg ervoor dat je de opdrachten en de beoordelingsformulieren (zie volgende hoofdstuk) nauwkeurig 

leest, zodat je weet wat er van je wordt verwacht wanneer je aan het portfolio(-examen) begint. 

 

Examen praktijkopdracht 1: Onderzoek jouw gedrag 

 
Je gaat een collage maken over jouw gedrag. In de collage verwerk je zoveel mogelijk thema’s die op 

jou van toepassing zijn. Hoe duurzaam is jouw gedrag op dit moment? En hoe zou je (nog duurzamer 

kunnen leven? Je bedenkt concrete verbeterpunten waar je mee aan de slag kunt. Zo kan ook jij 

meewerken aan een duurzamere wereld. 

 

 

 

 
 

 

Wat ga je doen? 

• Lees de opdracht goed door 

• Werk de opdrachten 1 t/m 5 horende bij Examen praktijkopdracht 1 uit. 

2. Examen Praktijkopdracht(en) 
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Opdracht 1 

Bedenk per onderwerp hoe duurzaam jouw gedrag is. De informatie die je bij deze vraag opschrijft, 

gebruik je voor je collage. 

 
 
 

Welke duurzame keuzes maak jij? 

• Wat doe jij goed als het gaat om duurzaamheid? 

• Wat zijn jouw sterke punten als het gaat om duurzaamheid? 

• Vb.: Ik eet vegetarisch. 

 

 
Welke niet-duurzame keuzes maak jij? 

• Wat doe jij niet zo goed als het gaat om duurzaamheid? 

• Wat zijn jouw zwakke punten als het gaat om duurzaamheid? 

• Vb.: Ik eet veel vlees. 

 

 
 

 
Vul de tabellen in. 

Welke keuzes zitten er tussenin? 

• Welke keuzes zijn een beetje duurzaam? 

• Over welke keuzes twijfel je of ze duurzaam zijn? 

• Vb.: Ik eet graag vis, maar ik weet niet of deze duurzaam gevangen is. 

 

 

1A. Duurzaam eten 
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1B. Duurzame energie 

1C. Duurzame kleding 

1D. Duurzaam wonen 
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1E. Duurzaam reizen 

1F. Duurzaam omgaan met afval 
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Opdracht 2 

Maak de collage over jouw gedrag. Verdeel jouw collage in minstens twee kolommen: 
 

• Links: jouw sterke punten als het gaat om duurzaamheid 

• Rechts: jouw zwakke punten als het gaat om duurzaamheid 

Je kunt een middelste kolom gebruiken als je twijfelt of je gedrag wel of niet duurzaam is of als je 

gedrag een beetje duurzaam is. 

 
 
 

LET OP! 

 
Je kunt een collage op verschillende manieren maken: 

 

• Op papier. Je knipt foto’s en afbeeldingen uit kranten en tijdschriften. Je kunt ook op het internet 

naar afbeeldingen zoeken en deze printen. 

• Digitaal. Je kunt je collage ook volledig digitaal maken. Je hebt dan ook de mogelijkheid om video 

of geluid toe te voegen. 

 
 

TIP! 

 

• Als je klaar bent maak je een foto van je collage of je slaat hem digitaal op. 

UITVOEREN 
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Opdracht 3 

Welke afbeeldingen heb je in de linkerkolom staan? Welke duurzame keuzes maak jij? Waar blink jij in 

uit? Noteer deze duurzame keuzes naast de sterren. Kies er vijf uit. 
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Opdracht 4 

Welke afbeeldingen heb je in de rechterkolom staan? Welke niet-duurzame keuzes maak je 

op dit moment? Kies per thema twee niet-duurzame keuzes uit. 

 
 

Vul bij het stopbord de niet-duurzame keuze in 
 
 
 
 
 

Vul bij het lampje in hoe je een duurzamere keuze kunt maken 
 
 
 

Vul bij de pijl in hoe je aan de slag gaat met dit verbeterpunt 
 
 
 
 

 

 

4A. Duurzaam eten 

1. 

2. 



Examen Keuzedeel: Duurzaamheid in het beroep D 
Examencode: K0031 15/52 

 

 

 

 

4B. Duurzame energie 

1. 

2. 

4C. Duurzame kleding 

1. 

2. 
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4D. Duurzaam wonen 

1. 

2. 

4E. Duurzaam reizen 

1. 

2. 
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TERUGKIJKEN 
 

 

Opdracht 5 

a) Bekijk je collage nog eens. Hoe duurzaam is jouw gedrag? Welk rapportcijfer zou je geven 

als je jezelf op duurzaamheid zou moeten beoordelen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

b) Leg uit hoe je tot dit cijfer gekomen bent. 

4F. Duurzaam omgaan met afval 

1. 

2. 



Examen Keuzedeel: Duurzaamheid in het beroep D 
Examencode: K0031 18/52 

 

 

Examen praktijkopdracht 2: Interview je begeleider 

 
Hoe duurzaam is jouw leerplaats? Hoe zet jouw leerplaats zich in voor een duurzamere wereld? En 

welke duurzame keuzes kun je maken in jouw vakgebied? Lastige vragen misschien. Je begeleider 

kan je vast helpen om deze vragen te beantwoorden. Daarom ga je je begeleider interviewen. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Wat ga je doen? 

• Lees de opdracht goed door 

• Werk de opdrachten 1 t/m 6 behorende bij Examen praktijkopdracht 2 uit 

• Neem het interview met je begeleider af 
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Interview je praktijkbegeleider over duurzaamheid in jouw leerplaats. Wat voor werk je ook doet, je 

hebt altijd te maken met duurzaamheidsaspecten: 

 

• Horeca: is de vis die je serveert duurzaam gevangen? 

• Schildersbedrijf: kiest het bedrijf ervoor om te werken met milieuvriendelijke producten? 

• Kantoor: worden er alleen printjes gemaakt als dit echt nodig is? 

• Kledingwinkel: kun je in de winkel ook kleding kopen die gemaakt is van biologisch katoen? 

• Autobedrijf: verkoopt het bedrijf ook energiezuinige auto’s? 

Je kunt tijdens het interview ingaan op allerlei onderwerpen, zoals: 
 

• Materialen 

• Producten 

• Apparatuur 

• Vervoer 

• Afvalscheiding 

• Personeel 

Als het gaat om de duurzaamheid van jouw leerplaats kun je ook ingaan op de visie en de doelen van 

het bedrijf. Wat voor plaats krijgt duurzaamheid in het beleid van jouw leerplaats? 

 
 

Opdracht 1 

Welke vragen ga je stellen tijdens het interview? 
 

LET OP! 

 
Stel open vragen. Dat zijn vragen die je niet met ja of nee kunt beantwoorden. Als je open vragen 

stelt, nodig je je begeleider uit om veel informatie te geven. En dat is precies wat je wilt! 

 

Open vragen beginnen bijvoorbeeld met wat, waar, hoe of waarom. 

Noteer de vragen die je bedenkt in onderstaande tabellen. 

 

1A. Wat-vragen 

Wat… 

Wat… 

Wat… 

VOORBEREIDEN 



Examen Keuzedeel: Duurzaamheid in het beroep D 
Examencode: K0031 20/52 

 

 

 

1B. Waar-vragen 

Waar… 

Waar… 

Waar… 

 

 

1C. Hoe-vragen 

 
Hoe… 

Hoe… 

Hoe… 

 

 

1D. Waarom-vragen 

Waarom… 

Waarom… 

Waarom… 

 

 

 

1E. Overige vragen 
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Opdracht 2 

Vul de onderstaande tabel in. 

 
 

 
Naam leerplaats 

Naam begeleider 

Datum en tijdstip interview 

 
 

 

 

Houd het interview met je begeleider. 
 
 
 

Tips voor het afnemen van een interview 
 

• Houd vast aan de open vragen die je in de tabellen hebt opgeschreven. Open vragen leveren 

meer informatie op. 

• Vraag door. Bijvoorbeeld als het antwoord niet duidelijk is of als het antwoord nieuwe vragen 

oproept. 

• Vat samen wat je begeleider verteld heeft. Op die manier check je of je zijn antwoord goed 

begrepen hebt. 

• Houd het doel van het interview in je achterhoofd. Zo zorg je ervoor dat je de juiste informatie 

verzamelt. 

• Je kunt het interview opnemen. Als je dit doet, hoef je niet mee te schrijven of alleen korte notities 

te maken. Daardoor kun je beter luisteren. Vraag wel om toestemming! 

Vergeet niet de door jou bedachte interviewvragen mee te nemen naar het interview! 
 

 

UITVOEREN 
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Opdracht 3 

Hoe zet jouw leerplaats zich in voor een duurzame wereld? Welke voorbeelden heeft je begeleider 

genoemd? Met welk aspect van duurzaamheid hebben de voorbeelden vooral te maken? Bij een 

voorbeeld kunnen meerdere duurzaamheidsaspecten horen. 

 

Verwerk de informatie die je tijdens het interview verzameld hebt in onderstaande tabel. 
 
 
 

 

Hoe zet jouw leerplaats zich in voor een duurzame wereld? P’s 

 
□ People 

□ Planet 

□ Profit 

□ People 

□ Planet 

□ Profit 

□ People 

□ Planet 

□ Profit 

□ People 

□ Planet 

□ Profit 

□ People 

□ Planet 

□ Profit 

□ People 

□ Planet 

□ Profit 

TERUGKIJKEN 
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Opdracht 4 

Hoe zou jouw leerbedrijf zich nog kunnen verbeteren als het gaat om duurzaamheid? Noteer twee 

verbeterpunten. 

 
 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 
 
 

Opdracht 5 

Welk rapportcijfer zou je geven als je jouw leerplaats zou moeten beoordelen op zijn inzet voor 

duurzaamheid? 
 

 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

Opdracht 6 

Welke duurzame keuzes kun je zelf maken in jouw dagelijkse beroepspraktijk? Schrijf er drie op. 

1. 

 
 

 

 
 

 

2. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3. 
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Examen praktijkopdracht 3: Onderzoek jouw sector 

 
 

 

 

In praktijkopdracht 2 heb je onderzocht hoe duurzaam jouw leerplaats is. In deze praktijkopdracht ga 

je opnieuw op onderzoek uit. Je gaat bekijken hoe andere bedrijven binnen de sector aandacht 

besteden aan het thema duurzaamheid. Komt het thema naar voren in hun visie? Zijn er 

praktijkvoorbeelden te vinden waaruit blijkt dat de bedrijven zich inzetten voor een duurzame wereld? 

In deze praktijkopdracht ga jij antwoorden verzamelen op deze vragen. 

 
 

 

 
 
 

Wat ga je doen? 

• Lees de opdracht goed door 

• Onderzoek twee bedrijven binnen jouw sector 

o Raadpleeg verschillende bronnen 

o Verzamel informatie over duurzaamheid in deze bedrijven 

o Werk de opdrachten 1 t/m 9 horende bij Examen praktijkopdracht 3 uit 

 

 
TIP! 

• bruikbare Internetpagina’s: 

o Zoekmachines zoals Google en Bing 

o www.mvonederland.nl/praktijkvoorbeelden 

o www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen 

o www.duurzaambedrijfsleven.nl 

http://www.mvonederland.nl/praktijkvoorbeelden
http://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/
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Je gaat onderzoek doen naar duurzaamheid in bedrijven binnen jouw sector. Hier gebruik je het 

internet voor. 

 
 

Opdracht 1 

Tot welke sector hoort jouw leerplaats? 
 
 

 
 

 
 
 

Opdracht 2 

Zoek op het internet naar bedrijven binnen jouw sector die zich inzetten voor duurzaamheid. Gebruik 

een zoekmachine zoals Google of bekijk de websites die bij bronnen staan vermeld. Welke bedrijven 

binnen deze sector zijn toonaangevend als het gaat om duurzaamheid? Noteer er drie. Schrijf ook om 

waarom deze bedrijven toonaangevend zijn. 

 

Naam bedrijf Waarom is dit bedrijf toonaangevend? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Opdracht 3 

a) Kies twee bedrijven uit die jij gaat onderzoeken. Noteer de bedrijfsnamen. 
 

 
 

 
 

 
 

b) Leg uit waarom je voor deze twee bedrijven kiest. 
 

 
 

 
 

 
 

Om onderzoek te doen, heb je bronnen nodig. Om duurzaamheid in bedrijven te onderzoeken, kun je 

onder andere de volgende bronnen gebruiken: 

 

• Bedrijfswebsite 

VOORBEREIDEN 
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• Nieuwswebsites 

• Jaarverslagen 

• Nieuwsbrieven 

• Visiedocumenten 

• Reclames 

• Kranten en tijdschriften 
 

 

 

Houd bij welke bronnen je raadpleegt. Noteer de bronnen in onderstaande tabel. 
 

 

UITVOEREN 

Bedrijf Geraadpleegde bronnen 
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Opdracht 4 

Waarom is het belangrijk om voor een onderzoek meerdere bronnen te raadplegen? 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Opdracht 5 

Waar blinken de door jouw onderzochte bedrijven vooral in uit? Noteer dit naast de sterren. 

 

 
 
 
 

 
 

Opdracht 6 

Waarom kiezen deze bedrijven ervoor om op een duurzame manier te ondernemen? 
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Opdracht 7 

Welke visie hebben deze bedrijven op duurzaamheid? (Visie: naar welke toekomst wil het bedrijf 

toewerken?) 
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Opdracht 8 

Beschrijf per bedrijf twee praktijkvoorbeelden van duurzame initiatieven. Noteer ook met welke 

duurzaamheidsaspecten deze praktijkvoorbeelden te maken hebben. Bij een praktijkvoorbeeld kunnen 

meerdere duurzaamheidsaspecten horen. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Opdracht 9 

Aan welke bron heb je uiteindelijk het meest gehad? Leg uit waarom. 

 
 

 
 

 
 

  P’s 

Praktijkvoorbeeld 1: People 

 
Planet 

 

Profit 

Praktijkvoorbeeld 2: People 

 
Planet 

 

Profit 

Praktijkvoorbeeld 1: People 

 
Planet 

 

Profit 

Praktijkvoorbeeld 2: People 

 

Planet 

Profit 

TERUGKIJKEN 
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Examen praktijkopdracht 4: Geef een elevator pitch 

 
In deze praktijkopdracht verdiep je je opnieuw in het thema duurzaamheid binnen jouw leerbedrijf. Je 

gaat op zoek naar verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Waarin kan jouw 

leerbedrijf zich nog verbeteren? Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Je bedenkt 

verbetermogelijkheden en gaat deze presenteren. Je geeft een korte presentatie van maximaal 2 

minuten waarin je jouw ideeën verkoopt. Dit noem je een elevator pitch (elevator = lift, pitch = 

verkooppraatje). Je kunt de elevator pitch op school uitvoeren, maar natuurlijk ook bij jouw leerbedrijf. 

Op die manier heeft jouw leerbedrijf er ook iets aan! 

 
 

 

 
 
 
 
 

Wat ga je doen? 

• Lees de opdracht(en) goed door 

• Bereid de presentatie voor 

o Bedenk welke collega’s jou iets kunnen vertellen over duurzaamheid in jouw leerbedrijf 

o Verzamel informatie over duurzaamheid in jouw leerbedrijf 

o Verwerk de verzamelde informatie in de tabel 

o Bedenk voor drie onderwerpen hoe het bedrijf duurzamer kan worden 

o Kies de onderwerpen uit die jij in je elevator pitch terug laat komen 

• Geef je elevator pitch en laat je begeleider het feedbackformulier invullen 

• Werk de opdrachten 1 t/m 8 behorende bij Examen praktijkopdracht 4 uit 
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Opdracht 1 

Je gaat een korte presentatie geven waarin je verbetervoorstellen doet op het gebied van 

duurzaamheid binnen jouw leerbedrijf. Die presentatie bereid je goed voor. 

 

Allereerst zorg je dat je goed geïnformeerd bent over jouw leerbedrijf. Alleen dan kun je goede 

verbetervoorstellen doen. 

 

In Examen praktijkopdracht 2 heb je je praktijkbegeleider geïnterviewd. De informatie die je toen 

verzameld hebt, kun bij deze praktijkopdracht goed gebruiken! Misschien kun je ook andere collega’s 

vragen stellen over duurzaamheid. 

 

Aan wie van je collega’s kun je informatie vragen over duurzaamheid? Vul de tabel in. Bedenk per 

onderwerp welke collega(’s) je het best kunt raadplegen. 

 

Onderwerp Collega(‘s) 

 

 

Machines, apparaten en gereedschappen: 

• Good housekeeping 
• Veilig 

• Zuinig 
Grondstoffen: 

• Good housekeeping 
• Hergebruik 
• Zuinig 

Product: 

• Hergebruik 
• Reparatie 
• Zuinig 

Personeel: 

• Arbeidsomstandigheden 
• Omgang met elkaar 
• Persoonlijke ontwikkeling 

Afval: 

• Afvalpreventie 
• Afvalscheiding 

• Circulair ondernemen 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid: 

• Arbeidsomstandigheden wereldwijd 
• Stage- en werkervaringsplaatsen 

• Werkgever van specifieke doelgroepen 

VOORBEREIDEN 
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Opdracht 2 

Je kunt ook op andere manieren informatie verzamelen over jouw leerbedrijf: 
 

• Bekijk de website van het leerbedrijf 

• Vraag of je jaarverslagen, visiedocumenten en nieuwsbrieven in kunt zien 

• Loop een rondje door het leerbedrijf en observeer wat er gebeurt 

Probeer over zoveel mogelijk onderwerpen informatie te verzamelen. Geef jouw leerbedrijf per 

onderwerp een beoordeling: 

 

• Goed – jouw leerbedrijf zet zich op verschillende manieren in voor een duurzame wereld; er zijn 

nauwelijks verbetermogelijkheden 

• Matig – jouw leerbedrijf heeft duurzame stappen gezet, maar er zijn nog verschillende 

verbetermogelijkheden 

• Slecht – jouw leerbedrijf heeft geen/amper duurzame stappen gezet; er zijn nog veel 

verbetermogelijkheden 

Mobiliteit: 

• Aantal reisbewegingen 

• Manier van vervoeren 

• Duurzaam reisgedrag 

 
Logistiek: 

• Bestellingen 
• Verpakkingen 

• Vervoermiddelen 

 
... 
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Vul de beoordelingen in onderstaande tabel in. Licht je beoordeling toe. 

 

 

Machines, apparaten en gereedschappen 

Onderwerp 

Goed Matig Slecht 

Toelichting: 

Grondstoffen 

Toelichting: 

Product 

Toelichting: 

Personeel 

Toelichting: 

Afval 

Toelichting: 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Toelichting: 

Mobiliteit 

Toelichting: 

Logistiek 

Toelichting: 

… 

Toelichting: 
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Opdracht 3 

Kies de drie onderwerpen uit die je het slechtst hebt beoordeeld. 
 

Bedenk per onderwerp een oplossing voor het leerbedrijf om duurzamer te 

werk te gaan. 

 
 

Vul bij het stopbord het onderwerp in dat je matig of slecht beoordeeld hebt 
 
 
 
 
 

Vul bij het lampje in welke duurzamere keuze het bedrijf kan maken 
 
 
 

Vul bij de pijl in hoe het leerbedrijf aan de slag kan gaan met dit verbeterpunt 
 
 

 

 
 

 

 

 
Onderwerp 1:    

 
Onderwerp 2:    
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Opdracht 4 

Een elevator pitch mag niet te lang duren. Blijf daarom bij de kern. Het kan zo zijn dat het bedrijf zich 

op meerdere punten binnen één onderwerp kan verbeteren. In dat geval kun je ervoor kiezen om 

slechts dat ene onderwerp aan te stippen tijdens je pitch. 

 

Welke onderwerpen laat jij terugkomen in je elevator pitch? 
 

□ Alle drie de onderwerpen 
 

□ Twee onderwerpen, namelijk    
 

□ Eén onderwerp, namelijk    
 

Beschrijf jouw verbetervoorstel(len) voor het leerbedrijf. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Onderwerp 3:    

UITVOEREN 
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Zorg ervoor dat je presentatie niet te lang is. Houd twee minuten aan als maximum. 
 

Vraag je begeleider om het onderstaande feedbackformulier in te vullen nadat je de elevator pitch 

hebt gegeven. 

 

Benieuwd hoe een goede elevator pitch eruit ziet? Bekijk de video. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0BZzPGQVyA 

 

 

Feedback elevator pitch 
In te vullen door de begeleider. 

Goed Matig Slecht 

Duurde de elevator pitch niet langer dan de 

toegestane tijd? 

Toelichting: 
 

Werd duidelijk wat de boodschap van de elevator

pitch was? 

Toelichting: 
 

Werd de boodschap van de elevator pitch

overtuigend gebracht? 

Toelichting: 
 

Was de elevator pitch goed verstaanbaar?

Denk hierbij aan stemvolume, uitspraak en

spreektempo. 

 

Toelichting: 
 

Naam begeleider:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q0BZzPGQVyA
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Opdracht 5 

Hoe reageerden de toehoorders op jouw elevator pitch? 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Opdracht 6 

Lukte het je om binnen de toegestane tijd jouw verbeterplannen te presenteren? Leg uit waarom dit 

wel/niet lukte. 

 
 

 
 

 

 
 

TERUGKIJKEN 
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Opdracht 7 

Stel je voor dat je nog een keer een elevator pitch moet doen. Wat zou je dan anders doen? 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Opdracht 8 

Stel dat je jouw eigen elevator pitch zou moeten beoordelen. Welk cijfer zou je jezelf geven? 
 
 

 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Examen praktijkopdracht 5: Analyseer jouw verbetervoorstellen 
 

In de Examen praktijkopdracht 4 heb je verbetervoorstellen gedaan op het gebeid van duurzaamheid. 

In deze praktijkopdracht ga je een stap verder. Je gaat je verbetervoorstellen onderzoeken. Wat kost 

het eigenlijk om jouw voorstellen uit te voeren? Wat levert het op? En welke risico’s brengt het met 

zich mee? Met behulp van een kosten-baten en risicoanalyse breng je dit in beeld. 

 

Wat ga je doen? 

• Lees de opdracht(en) goed door 

• Werk de opdrachten 1 t/m 10 behorende bij Examen praktijkopdracht 5 uit 

 
 

TIP! 
 

Stappenplan voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse: 

 

• Analyseer het probleem 

• Beschrijf je verbetervoorstellen 

• Beschrijf wat er gebeurt als het verbetervoorstel niet wordt uitgevoerd 

• Maak een overzicht van verwachte kosten 

• Maak een overzicht van de verwachte baten 

Stappenplan voor het uitvoeren van een risicoanalyse : 

• Bedenk welke bedreigingen jouw voorstellen in de war kunnen schoppen 

• Schat de kans in dat deze bedreigingen zich voordoen 

• Schat de impact in van de eventuele gevolgen 

• Bedenk hoe je de risico’s kunt beperken 
 
 

 

 
 
 
 

Opdracht 1 
Kies twee duurzame thema’s uit praktijkopdracht 4 waar volgens jou een verbeterslag kan worden 

gemaakt. 

 

1.  …………………………………………… 

2.  ………………………………………….. 

VOORBEREIDEN 
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Opdracht 2 
Kosten-batenanalyse 

 
Je voert een kosten-batenanalyse uit. Loop de volgende stappen door: 

 
- Stap 1: probleemanalyse 

- Stap 2: projectalternatief 

- Stap 3: nulalternatief 

- Stap 4: kostenberekening 

- Stap 5: opbrengsten 
 

Stap 1. Probleemanalyse 

 
Beschrijf hieronder welk probleem zich voordoet op het gebied van duurzaamheid. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------- 

 
Probleembeschrijving: 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ---------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------------------------------- 
 

Beschrijf hieronder wat de belangrijkste oorzaken zijn van dit probleem. Noem drie oorzaken. 

Oorzaken van het probleem: 

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
 

 
Beschrijf hieronder welke ambities je voor ogen hebt met jouw verbetervoorstellen. 

Ambities: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ------------ 

UITVOEREN 
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Beschrijf hieronder met welke randvoorwaarden je rekening moet houden. 

Randvoorwaarden 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ---------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------       ------------------------------------------------ 
 

Stap 2. Projectalternatief 

 
Beschrijf wat jouw verbetervoorstellen inhouden. 

Verbetervoorstel 1: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ------------ 
 

Verbetervoorstel 2: 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       -- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ------------ 
 

Stap 3. Nulalternatief 

 
Beschrijf wat de gevolgen zijn als er niets met jouw verbetervoorstellen wordt gedaan. 

Nulalternatief verbetervoorstel 1: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------       --------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ------------ 
 
 

 
Nulalternatief verbetervoorstel 2: 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ---------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------       ------------------------------------------------ 
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Stap 4. Kostenberekening 

 
Maak een overzicht van de verwachte kosten. Doe dit per verbetervoorstel. 

 
LET OP! 

 
Sommige kosten kun je niet goed in geld uitdrukken. Beschrijf in dat geval het ongemak dat 

jouwvoorstel met zich meebrengt. Geef met een cijfer van 1 t/m 10 aan hoeveel waarde je hecht aan 

dit ongemak. Hoe hoger het cijfer, des te groter vind je het ongemak. 

 

Kostenberekening verbetervoorstel 1 

Ongemakken Financiële kosten 1 - 10 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
 

 

Kostenberekening verbetervoorstel 2 

Ongemakken Financiële kosten 1 - 10 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
 
 

Stap 5. Opbrengsten 

 
Maak een overzicht van de verwachte baten. Doe dit per verbetervoorstel. 

 
LET OP! 

 
Sommige baten kun je niet goed in geld uitdrukken. Beschrijf in dat geval het voordeel dat jouw 

voorstel oplevert. Geef met een cijfer 1 – 10- waarde aan dit voordeel. Hoe hoger het cijfer, hoe groter 

het voordeel is. Bedenk wie of wat profijt heeft van het voordeel. 

 

Baten verbetervoorstel 1 

Voordelen Financiële baten 1 - 10 Wie of wat heeft profijt 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
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Risicoanalyse 
 

Bedenk welke bedreigingen jouw verbetervoorstel in de war kunnen schoppen. Hanteer hierbij de 
volgende punten: 

o Leg uit welke bedreigingen er zijn en wat voor effecten deze bedreiging mogelijk heeft. 

o Hoe groot is de impact van deze effecten? Geef een cijfer van 1 - 10. Hoe hoger het cijfer, 

des te groter de gevolgen. 

o Wat is de kans dat de bedreiging zich voordoet? Geef ook hier een cijfer van 1 - 10. Hoe 

hoger het cijfer, des te groter de kans. 

o Leg uit hoe je het risico zo klein mogelijk kan houden. 
 

Bedreigingen verbetervoorstel 1 

 
Noteer bedreiging en mogelijke effecten: 

- 
- 

  
Hoe groot is het effect van de bedreiging? Impact  1-10 

Hoe groot is de kans dat de bedreiging zich voordoet? Kans 1-10 

 
Beschrijf hoe je de risico’s gaat beperken: 

- 
- 

 
Noteer bedreiging en mogelijke effecten: 
- 
- 

  
Hoe groot is het effect van de bedreiging? Impact  1-10 

Hoe groot is de kans dat de bedreiging zich voordoet? Kans 1-10 

 
Beschrijf hoe je de risico’s gaat beperken: 

- 
- 

 
Noteer bedreiging en mogelijke effecten: 

- 
- 

  
Hoe groot is het effect van de bedreiging? Impact  1-10 

Hoe groot is de kans dat de bedreiging zich voordoet? Kans 1-10 

 
Beschrijf hoe je de risico’s gaat beperken: 
- 
- 

Baten verbetervoorstel 2 

Voordelen Financiële baten 1 - 10 Wie of wat heeft profijt 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

 
 

Opdracht 3 
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Bedreigingen verbetervoorstel 2 

 
Noteer bedreiging en mogelijke effecten: 

- 
- 

  
Hoe groot is het effect van de bedreiging? Impact  1-10 

Hoe groot is de kans dat de bedreiging zich voordoet? Kans 1-10 

 
Beschrijf hoe je de risico’s gaat beperken: 
- 
- 

 
Noteer bedreiging en mogelijke effecten: 

- 
- 

  
Hoe groot is het effect van de bedreiging? Impact  1-10 

Hoe groot is de kans dat de bedreiging zich voordoet? Kans 1-10 

 
Beschrijf hoe je de risico’s gaat beperken: 

- 
- 

 
Noteer bedreiging en mogelijke effecten: 
- 
- 

  
Hoe groot is het effect van de bedreiging? Impact  1-10 

Hoe groot is de kans dat de bedreiging zich voordoet? Kans 1-10 

 
Beschrijf hoe je de risico’s gaat beperken: 

- 
- 

 
 

 
 
 
 

Opdracht 4 
Welk onderdeel van de kosten-batenanalyse vond je het lastigst om uit te voeren? Leg uit waarom. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------- 
 

Opdracht 5 
Welk verbetervoorstel lijkt jou het meest kansrijk? Gebruik de uitkomsten van je analyse in je 

antwoord. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ---------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------------------------------- 

TERUGKIJKEN 
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Opdracht 6 
Met welke bedreiging moet je vooral rekening houden als je dit verbetervoorstel uit zou voeren? Leg 

uit waarom juist deze bedreiging zo belangrijk is. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ---------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------------------------------- 
 
 

 

Opdracht 7 
Schrijf een businesscase 

 
Je hebt de nodige analyses uitgevoerd om te onderzoeken of jouw verbetervoorstel een succes kan 

worden. Je gaat nu een businesscase schrijven waarin je een van je verbetervoorstellen op een 

gestructureerde manier presenteert. Je zet de voor- en nadelen van het voorstel nog een keer op een 

rij. Je probeert de lezer zo goed mogelijk te informeren. Tegelijkertijd laat je blijken waarom jij denkt 

dat het voorstel tot verbetering leidt. Daarom zorg je voor een goede onderbouwing. 

 

Wat ga je doen? 

• Lees de opdracht(en) goed door en werk ze uit. 

• Kies een van je verbetervoorstellen uit. Dit voorstel beschrijf je in de businesscase. Schrijf 

een verslag van 2 A4-tjes (lettertype: Arial en letter grootte 10) 

• De volgende thema’s moeten in het verslag terugkomen: 

o Het verbetervoorstel – wat houdt het verbetervoorstel in? 

o Welke doelgroep heb je voor ogen? Wie zou jouw businesscase moeten lezen? 

o De opbrengsten van het voorstel – wat levert het voorstel op? Ga in op financiële 

maar ook op niet financiële opbrengsten. 

o De kosten van het voorstel – Welke kosten brengt het voorstel met zich mee? Ga 

in op financiële maar ook op niet financiële kosten. 

o De risico’s van het voorstel – Welke risico’s brengt het voorstel met zich mee? En 

hoe kun je deze beperken? 

o De betrokken partijen – Wie zijn er betrokken bij de uitvoering van het voorstel? 

En voor welke partijen zal de uitvoering van het verbetervoorstel gevolgen 

hebben? 

 

Hier volgen nog enkele tips voor het schrijven: 
 

o Beperk je tot de twee belangrijkste punten. Twee A4-tjes zijn sneller vol dan je denkt. Op die 

manier houd je voldoende ruimte over om je punten goed te onderbouwen. 

o Kijk nog eens naar de resultaten van de kosten – batenanalyse en de risicoanalyse. Zie je 

verslag als een samenvatting van deze analyses. Op die manier kom je vanzelf tot de 

belangrijkste punten. 

o Informeer zo volledig mogelijk. Benoem dus ook de minder aantrekkelijke kanten van jouw 

voorstel: de kosten, de ongemakken en de risico’s. 

o Benadruk waarom jij verwacht dat je voorstel tot verbeteringen leidt. Je informeert zo volledig 

mogelijk, maar je kunt best laten doorschemeren dat jij het voorstel helemaal ziet zitten. 

o Gebruik kopjes en tussenkopjes om structuur aan te brengen in je verslag. Dit helpt de lezer 

om jouw verslag gemakkelijker te begrijpen. 
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Schrijf een businesscase. Beschrijf je voorstel zo helder en compleet mogelijk. 
 
 

 

Opdracht 8 
Wat vond je lastig aan het schrijven van een businesscase? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Opdracht 9 
Wat zou je een volgende keer anders doen? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 
 

Opdracht 10 
Hoe waarschijnlijk lijkt het je dat jouw verbetervoorstel wordt uitgevoerd? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ---------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------       -------------------------------- 
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Beoordelingsformulier Portfolio: Duurzaamheid in het beroep D 

Naam student: 

Studentnummer: 

 

 
Controle op volledigheid 

 Criteria J N Toelichting 

 Examen Praktijkopdracht 1:    

 Zijn er uitwerkingen aangeleverd voor: opdracht 1A, B, C, 

D, E, F, opdracht 2, opdracht 3, opdracht 4A, B, C, D,E, F, 

opdracht 5? 

   

 Examen Praktijkopdracht 2:    

 Zijn er uitwerkingen aangeleverd voor opdracht 1A, B, C, D 

E, opdracht 2, opdracht 3 opdracht 4, opdracht 5, opdracht 6 

   

 Examen Praktijkopdracht 3:    

 Zijn er uitwerkingen aangeleverd voor opdracht 1, opdracht 

2, opdracht 3A, B, opdracht 4, opdracht 5, opdracht 6, 

opdracht 7, opdracht 8 en opdracht 9? 

   

 Examen Praktijkopdracht 4:    

 Zijn er uitwerkingen aangeleverd voor opdracht 1, opdracht 

2, opdracht 3, opdracht 4, opdracht 5, opdracht 6, opdracht 

7 en opdracht 8? 

   

 Examen Praktijkopdracht 5:    

 Zijn er uitwerkingen aangeleverd voor opdracht 1, opdracht 

2, opdracht 3, opdracht 4, opdracht 5, opdracht 6, opdracht 

7, opdracht 8. opdracht 9 en opdracht 10 

   

 
Naam controleur: 

  
Datum: 

Handtekening: 

3. Beoordelingsdocument t.b.v. de beoordelaar 
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BEOORDELINGSCRITERIA PER EXAMEN PRAKTIJKOPDRACHT 
 

Examen Praktijkopdracht 1: Onderzoek jouw gedrag (max. 12 punten) 

Beoordelingscriteria: 0 pnt 1 pnt 2 pnt 

1.   Is bij elk thema één niet duurzame keuze en één duurzame opgeschreven in 

de tabel? (vraag1) 

   

2.   Is in de collage duidelijk onderscheid gemaakt tussen duurzame en niet- 

duurzame keuzes? 

   

3.   Zijn naar aanleiding van de collage persoonlijke verbeterpunten bedacht?    

4.   Zijn er concrete plannen beschreven naar aanleiding van de persoonlijke 

verbeterpunten? 

   

5.   Is het rapportcijfer voor duurzaam gedrag voldoende onderbouwd?    

6.   Is het resultaat conform de opdrachtomschrijving en binnen de gestelde tijd 

uitgevoerd? 

   

 

Totaal score Examen Praktijkopdracht 1: 
   

Toelichting: 

 
 

Examen Praktijkopdracht 2: Interview je begeleider (max. 10 punten) 

Beoordelingscriteria: 0 pnt 1 pnt 2 pnt 

1.   Zijn de interviewvragen open geformuleerd?    

2.   Zijn de door de begeleider genoemde voorbeelden gekoppeld aan de juiste 

duurzaamheidsaspecten? 

   

3.   Zijn er twee verbeterpunten bedacht om de leerplaats duurzamer te maken?    

4.   Zijn er drie duurzame keuzes bedacht die gemaakt kunnen worden in de 

dagelijkse praktijk? 

   

5.   Is het resultaat conform de opdrachtomschrijving en binnen de gestelde tijd 

uitgevoerd? 

   

 

Totaal score Examen Praktijkopdracht 2: 
   

Toelichting: 
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Examen praktijkopdracht 3: Onderzoek jouw sector (max. 10 punten) 

Beoordelingscriteria: 0 pnt 1 pnt 2 pnt 

1.   Zijn er drie bedrijven gevonden die toonaangevend zijn op het gebied van 

duurzaamheid? 

   

2.   Zijn bij het onderzoek naar duurzaamheid in bedrijven per bedrijf meerdere 

bronnen geraadpleegd? 

   

3.   Zijn de resultaten van het onderzoek helder verwerkt in de opdrachten 5 t/m 

8? 

   

4.   Zijn de praktijkvoorbeelden van de onderzochte bedrijven gekoppeld aan de 

juiste duurzaamheidsaspecten? 

   

5.   Is het resultaat conform de opdrachtomschrijving en binnen de gestelde tijd 

uitgevoerd? 

   

 

Totaal score Examen Praktijkopdracht 3: 
   

Toelichting: 

 

 

 

 

Examen praktijkopdracht 4: Geef een elevator pitch (max. 14 punten) 

Beoordelingscriteria: 0 pnt 1 pnt 2 pnt 

1.   Is benoemd welke collega’s het best geraadpleegd kunnen worden over de 

verschillende onderwerpen binnen het thema duurzaamheid? 

   

2.   Is voldoende informatie verzameld over de leerplaats om het op 

duurzaamheid te kunnen beoordelen? 

   

3.   Zijn de beoordelingen in de tabel toegelicht?    

4.   Zijn er drie onderwerpen uitgekozen waarop de leerplaats niet goed is 

beoordeeld? 

   

5.   Is aan deze drie onderwerpen een duurzame keuze (lampje) en een actiepunt 

(pijltje) gekoppeld? 

   

6.   Zijn er verbetervoorstellen voor de leerplaats geformuleerd in deze opdracht?    

7.   Is er een in gevuld feedbackformulier voor de door de student verzorgde 

elevator pitch aangeleverd? 

   

Totaal score Examen Praktijkopdracht 4:    

Toelichting: 
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Examen praktijkopdracht 5: Analyseer jouw verbetervoorstellen (max. 16 punten) 

Beoordelingscriteria: 0 pnt 1 pnt 2 pnt 

1.   Er is een probleemanalyse uitgevoerd die voldoet aan de opdracht    

2.   Per verbetervoorstel is beschreven wat het verbetervoorstel inhoudt    

3.   Per verbetervoorstel is een nulalternatief beschreven    

4.   Per verbetervoorstel is een kostenberekening uitgewerkt    

5.   Per verbetervoorstel zijn de baten (opbrengsten) in beeld gebracht    

6.   Per verbetervoorstel is een risicoanalyse uitgevoerd    

7.   Voor het meest kansrijke verbetervoorstel is een belangrijke bedreiging 

genoteerd, voorzien van argumenten waarom deze bedreiging juist zo 

belangrijk is 

   

8.   Er is een businesscase uitgewerkt die voldoet aan de opdrachteisen,    

Totaal score Examen Praktijkopdracht 5:    

Toelichting: 

 

 

 

 

Maximaal te scoren punten: Gescoorde punten: 

Opdracht 1: Onderzoek jouw gedrag 12  

Opdracht 2: Interview je begeleider 10  

Opdracht 3: Onderzoek jouw sector 10  

Opdracht 4: Geef een elevator pitch 14  

Opdracht 5: Analyseer jouw 16 

verbetervoorstellen 

 

Totaal te scoren: 62 Totaal: 

Totaal aantal gescoorde punten: 

 
Eindwaardering Portfolio(-examen) 

Duurzaamheid in het beroep D 

 

VOOR EINDWAARDERING ZIE NORMERINGSTABEL OP PAG. 51/52 

 

 

 

 

 

Datum: .. / .. /2018 

Naam en handtekening beoordelaar: 

 
 

Eindbeoordeling Portfolio(-examen) keuzedeel: Duurzaamheid in het beroep D 
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Instructie voor de corrector 
 

Dit portfolio-examen bestaat uit vijf examen praktijkopdrachten. De examen praktijkopdrachten zijn: 

- examen praktijkopdracht 1: Onderzoek jouw gedrag 

- examen praktijkopdracht 2: Interview je praktijkbegeleider 

- examen praktijkopdracht 3: Onderzoek jouw sector 

- examen praktijkopdracht 4: Geef een elevator pitch 

- examen praktijkopdracht 5: Analyseer jouw verbetervoorstellen 
Het portfolio wordt als één geheel beoordeeld en levert één eindwaardering op. De eindwaardering 

voor het keuzedeel wordt uitgedrukt in een cijfer. 

 

Aandachtspunt: 
- Voordat u start met het beoordelen van het portfolio, controleert of de controle op volledigheid 

is uitgevoerd. Zie pag. 47/52 
- Tijdens het beoordelen van de uitwerkingen is het niet toegestaan om aantekeningen te 

maken op het werk van de kandidaat. Dit omdat een tweede correctie/beoordeling mogelijk 
moet zijn zonder dat er tweede corrector wordt beïnvloed. 

 
Scoringsvoorschrift: 

Per examen praktijkopdracht zijn beoordelingscriteria geformuleerd (zie pagina 48 t/m 50). Per 

beoordelingscriterium is een deelscore te behalen. Een deelscore wil zeggen dat het mogelijk is om 

minder punten te score dan er maximaal te behalen zijn voor de vraag of opdracht. U scoort de 

uitwerkingen als volgt: 

- Wanneer de uitwerking(en) van de vragen/opdrachten volledig voldoen aan het 

beoordelingscriterium, dan scoort u twee (2) punten voor het criterium. 

- Wanneer de uitwerkingen maar gedeeltelijk voldoen aan het beoordelingscriterium, dan scoort 

één (1) punt voor het criterium. 

- Wanneer de uitwerkingen niet voldoen aan het beoordelingscriterium of mogelijk ontbreken, 

dan scoort u nul (0) punten voor het criterium. 

 
Normering en cesuur: 

Voor de vijf examen praktijkopdrachten samen zijn maximaal 62 punten te scoren. Bij een score van 

37 punten of meer, is het examen behaald. Bij een score minder dan 37 punten is het examen niet 

behaald. Bij een score van 37 punten is de eindwaardering het cijfer 5,5. Voor overige scores zie 

normeringstabel. Bij een score vanaf 14 punten en minder wordt de eindwaardering cijfer 2,0 

toegekend. 

 
Normeringstabel: 

score cijfer score cijfer score cijfer score cijfer score cijfer 

1 punt 2,0 14 punten 2,0 27 punten 4,0 40 punten 6,0 53 punten 8,3 

2 punten 2,0 15 punten 2,2 28 punten 4,1 41 punten 6,2 54 punten 8,5 

3 punten 2,0 16 punten 2,3 29 punten 4,3 42 punten 6,4 55 punten 8,7 

4 punten 2,0 17 punten 2,5 30 punten 4,4 43 punten 6,5 56 punten 8,9 

5 punten 2,0 18 punten 2,6 31 punten 4,6 44 punten 6,7 57 punten 9,1 

6 punten 2,0 19 punten 2,8 32 punten 4,7 45 punten 6,9 58 punten 9,2 

7 punten 2,0 20 punten 2,9 33 punten 4,9 46 punten 7,1 59 punten 9,4 

8 punten 2,0 21 punten 3,1 34 punten 5,0 47 punten 7,3 60 punten 9,6 

9 punten 2,0 22 punten 3,2 35 punten 5,2 48 punten 7,4 61 punten 9,8 

10 punten 2,0 23 punten 3,4 36 punten 5,3 49 punten 7,6 62 punten 10 

11 punten 2,0 24 punten 3,5 37 punten 5,5 50 punten 7,8   
12 punten 2,0 25 punten 3,7 38 punten 5,7 51 punten 8,0   
13 punten 2,0 26 punten 3,8 39 punten 5,9 52 punten 8,2   

4. Instructie beoordelaar 
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Taken en verantwoordelijkheden overige betrokkenen 

 
Mentor: 

Als mentor bent u aanspreekpunt voor de student gedurende de periode dat het examen wordt 

uitgevoerd. U beantwoordt vragen die betrekking hebben op het examen en bij eventuele 

uitvoeringsproblemen neemt u passende acties. Indien nodig overlegt u met de examencommissie. 

 
Begeleider: 

Als begeleider bent u aanspreek punt voor de student tijdens de uitvoering van zijn 

examenopdrachten. U bent actief betrokken en maakt deel uit van een van de examenopdrachten 

(interview). Het is de bedoeling dat u de student in de gelegenheid stelt om zijn opdrachten te kunnen 

uitvoeren. U heeft geen rol in de beoordeling van de student. 


