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Voorwoord 

Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt de student de 

mogelijkheid Certificaat B Duurzaamheid te behalen. Het Certificaat B Duurzaamheid is 

een toetsing van beroepsvaardigheden, beroepskennis en houding van de student 

rondom het thema Duurzaamheid. 

Het Certificaat B Duurzaamheid bestaat uit twee onderdelen. Dit zijn de opdracht en het 

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

en eventueel het BPV-bedrijf geven een beoordeling aan de hand van het 

beoordelingsformulier en komen zo tot een gezamenlijk gedragen oordeel. 

 

Dit document beschrijft de gehele procedure van het Certificaat B Duurzaamheid voor de 

opleidingen binnen het domein Techniek en Technologie. De tijdslijn van het Certificaat B 

Duurzaamheid, inclusief de verschillende stappen, wordt toegelicht met daarbij de 

betrokkenen, de voorwaarden en de beoordeling.  

 

Wij wensen u veel succes met de uitvoering! 

 

De Domeinexamencommissie Techniek & Technologie 

Januari 2013
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2. Tijdslijn en Procedure Uitvoering Certificaat B Duurzaamheid 

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

verplichte Certificaat A Duurzaamheid. De uitvoering van het Certificaat B verloopt 

volgens een vastgelegde procedure en tijdslijn. Onderstaand is de tijdslijn van het 

Certificaat B uitgewerkt in een stroomschema. Vervolgens gaat dit hoofdstuk stap voor 

stap in op de daarbij behorende procedure. 

 

 

 

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

 

2.1  Stap 1 Aanmelding  

Binnen het domein Techniek en Technologie zijn drie mogelijkheden om Certificaat B 

Duurzaamheid te behalen, namelijk: binnen de BPV, binnen de Proeve van Bekwaamheid 

of binnen een (team-overstijgend) project van het ROC. De eerste twee mogelijkheden 

kennen een andere aanmeldingsprocedure dan de laatste mogelijkheid. 
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2.1.1 Verzoek tot behalen Certificaat B 

Als de student binnen de BPV of binnen de Proeve van Bekwaamheid voldoende 

denkt te kunnen leren over het thema Duurzaamheid, kan hij/zij bij de 

Teamexamencommissie een verzoek indienen tot het behalen van Certificaat B 

Duurzaamheid. Op het Opdrachtformulier Verzoek Certificering B Duurzaamheid 

dient de student een opdrachtomschrijving te geven en de uitvoering van de 

opdracht te omschrijven. In het document Vaststellingseisen Opdracht Certificaat 

B zijn de criteria uiteengezet waaraan een opdracht moet voldoen om Certificaat B 

te mogen behalen. 

 

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

een duurzaam thema, kan de student zich mondeling aanmelden bij de 

desbetreffende projectleider. De projectleider draagt zorg voor de overdracht naar 

de Teamexamencommissie.  

 

 

2.1.2 Beslissing start Certificaat B 

De Teamexamencommissie beslist vervolgens of de student kan starten met het 

behalen van Certificaat B Duurzaamheid. 

 

2.1.3 Vastlegging beslissing  

Een positieve beslissing van de Teamexamencommissie wordt schriftelijk 

vastgelegd en vervolgens per email aan de student medegedeeld. 

 

Ook bij een negatieve beslissing van de Teamexamencommissie wordt de student 

hiervan per email op de hoogte gesteld. Vervolgens kan hij/zij in overleg met de 

loopbaanbegeleider over de te nemen stappen. 

 

De student heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing 

van de Teamexamencommissie. In het examenreglement Titel 3 wordt uitgelegd 

hoe de student dit kan doen. 

 

 

2.1.4 Informeren BPV-bedrijf 

De student is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van het BPV-bedrijf 

bij een positieve beslissing over de mogelijkheid tot het behalen van Certificaat B.  
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2.2  Stap 2 Uitvoering en Beoordeling 

De uitvoering en beoordeling van de opdracht(en) vinden plaats volgens de volgende 

stappen: 

 

 
 

 

 

2.2.1 Uitvoering Opdracht 

Na goedkeuring door de Teamexamencommissie kan de student beginnen met het 

uitvoeren van de opdracht(en). De student voert de vereiste opdracht(en) uit op 

het BPV-bedrijf of in een gesimuleerde omgeving. LET OP: Binnen de gestelde tijd 

voor de opdracht dient de student ook twee gastlessen te volgen rondom het 

thema Duurzaamheid. 

 

 

2.2.2 Beoordeling Opdracht 

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

opdracht. De beoordelingsformulieren ontvangt de beoordelaar van de ROC-

begeleider. Zodra de beoordelingsformulieren zijn ingevuld, eventueel aan de 

hand van informatie verkregen van de praktijkbegeleider, draagt de beoordelaar 

de formulieren wederom over aan de ROC-begeleider (zie Instructies 

Praktijkbeoordelaar en ROC-beoordelaar voor specifieke uitleg rondom de 

beoordeling). 

 

 

2.2.3 Uitvoering Eindgesprek 

Als alle beoordelingsformulieren en andere bewijsstukken zijn ontvangen door de 

ROC-begeleider, wordt het Certificaat B Duurzaamheid afgesloten met een 

eindgesprek. Bij een eindgesprek gaat het om het geven van een beoordeling van 

het Certificaat B Duurzaamheid door het ROC. Deze beoordeling komt tot stand 

door in het eindgesprek de vaardigheden, kennis en houding die de student 

tijdens de uitvoering van de opdracht heeft laten zien te bespreken en toetsen. De 

ROC-beoordelaar gebruikt hiervoor de opgestelde beoordelingscriteria voor het 

eindgesprek op de beoordelingsformulieren. 
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2.2.4 Vaststelling Eindbeoordeling Certificaat B Duurzaamheid 

Als zowel de opdracht(en) als het eindgesprek zijn beoordeeld, stelt de ROC-

beoordelaar de gezamenlijk gedragen eindbeoordeling voor het Certificaat B 

Duurzaamheid vast. Deze vult hij in op de beoordelingsformulieren. Elk 

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

Het Certificaat B Duurzaamheid wordt alleen met positief resultaat afgesloten als 

alle werkprocessen c.q. kerntaak met minimaal een voldoende worden 

beoordeeld. 

 

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

beoordelaar verantwoordelijk voor het versturen van dit resultaat naar de 

Teamexamencommissie. 

 

Bij een negatief resultaat voor het Certificaat B Duurzaamheid, wordt de student 

hiervan schriftelijk en/of digitaal op de hoogte gesteld door de ROC-beoordelaar 

en zal de student een herkansing van de desbetreffende werkproces(sen) moeten 

uitvoeren. De student kan, indien hij gegronde redenen heeft, hiertegen bezwaar 

indienen bij de ROC geschillencommissie. 

 

 

2.3 Stap 3 Certificering 

 

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

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

student hiervan schriftelijk en/of digitaal op de hoogte.  

 

 

 

 


