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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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Rolomschrijving Betrokkenen 

2. Rolomschrijving betrokkenen 

Bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van het Certificaat B Duurzaamheid zijn 

verschillende personen betrokken. De verschillende rollen die vervuld dienen te worden 

tijdens het Certificaat B Duurzaamheid zijn: 

  

1. ROC-begeleider  

2. ROC-beoordelaar 

3. Praktijkbegeleider 

4. Praktijkbeoordelaar 

5. Teamexamencommissie 

 

De rollen van ROC-begeleider en ROC-beoordelaar dienen vervuld te worden door twee 

verschillende personen. De praktijkbegeleider kan echter ook de rol van 

praktijkbeoordelaar op zich nemen. 

 

 1. ROC-begeleider 

De ROC-begeleider wordt aangewezen door het team. De ROC-begeleider is 

eindverantwoordelijk voor het Certificaat B Duurzaamheid. De taken en 

verantwoordelijkheden voor de ROC-begeleider zijn uitgewerkt in de ‘Instructie 

ROC-begeleider’ (zie Hoofdstuk 3). Delen van deze rol, bijvoorbeeld 

administratieve, organisatorische of vaktechnische zaken, kunnen worden 

gedelegeerd. 

 

2. ROC-beoordelaar 

De ROC-beoordelaar wordt aangewezen door het team. De ROC-beoordelaar is 

verantwoordelijk voor de beoordeling van het eindgesprek en de eindbeoordeling 

van het Certificaat B Duurzaamheid. Het eindgesprek voert hij samen met de 

ROC-begeleider. In de situatie dat het Certificaat B Duurzaamheid op het ROC 

wordt afgenomen, is de ROC-beoordelaar ook verantwoordelijk voor de 

beoordeling van de opdracht. Eventueel in samenspraak met de 

Praktijkbeoordelaar komt hij vervolgens tot een gezamenlijk gedragen oordeel 

over het Certificaat B Duurzaamheid. De taken en verantwoordelijkheden voor de 

ROC-beoordelaar zijn uitgewerkt in de ‘Instructie ROC-beoordelaar’ (zie Hoofdstuk 

4). 

 

3. Praktijkbegeleider 

De praktijkbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van het Certificaat B 

Duurzaamheid op de afnamelocatie. De taken en verantwoordelijkheden voor de 

praktijkbegeleider zijn uitgewerkt in de ‘Instructie voor de praktijkbegeleider’ (zie 

Hoofdstuk 5). 

In de situatie dat het Certificaat B Duurzaamheid op het ROC wordt afgenomen 

kan de ROC-begeleider of iemand met vergelijkbare verantwoordelijkheid op het 

ROC de rol van praktijkbegeleider op zich nemen. 
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4. Praktijkbeoordelaar 

De praktijkbeoordelaar observeert de student en beoordeelt de opdracht op basis 

van resultaten en verkregen informatie. De taken en verantwoordelijkheden voor 

de praktijkbeoordelaar zijn uitgewerkt in de ‘Instructie voor de 

praktijkbeoordelaar’ (zie Hoofdstuk 6). 

In de situatie dat het Certificaat B Duurzaamheid op het ROC wordt afgenomen 

kan door iemand met vergelijkbare verantwoordelijkheid (uitgezonderd de ROC-

begeleider) de rol van praktijkbeoordelaar op zich nemen.  

 

5. Teamexamencommissie 

De Teamexamencommissie bestaat uit een voorzitter (de opleidingsmanager), een 

aangewezen secretaris, één of meerdere interne leden en eventueel een aantal 

externe leden (uit het bedrijfsleven). De Teamexamencommissie is 

verantwoordelijk voor de goedkeuring van de deelname aan het Certificaat B 

Duurzaamheid en de vaststelling van het eindresultaat van het Certificaat B 

Duurzaamheid.
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3. Instructies ROC-begeleider 

 

3.1 Competenties  

Als ROC-begeleider: 

 kent u de procedures van het Certificaat B Duurzaamheid; 

 beschikt u over goede communicatieve en administratieve vaardigheden; 

 bent u op de hoogte van de inhoud van de kerntaak; 

 kunt u de betrokkenen instrueren en aansturen; 

 

3.2 Taken en verantwoordelijkheden  

U bent eindverantwoordelijk voor het Certificaat B Duurzaamheid. U bewaakt het 

afnameproces en als daartoe reden is, grijpt u in of besluit u het Certificaat B 

Duurzaamheid voortijdig te beëindigen. In geval van onvoorziene omstandigheden is uw 

beslissing bindend voor alle betrokkenen. Als dat gewenst is kunt u zich laten bijstaan 

door een vakinhoudelijk deskundige van het ROC. De volgende taken zijn onderdeel van 

uw rol als ROC-begeleider van het Certificaat B Duurzaamheid: 

 

 U maakt afspraken met de praktijkbeoordelaar over de uitvoeringstermijn en de 

data waarop u de Beoordelingsformulieren en alle overige documenten krijgt 

toegestuurd. 

 U zorgt ervoor dat de praktijkbeoordelaar tijdig alle relevante documenten en 

formulieren van het Certificaat B Duurzaamheid ontvangt. 

 U controleert na afloop van de werkzaamheden of de beoordelingsformulieren 

en alle andere documenten voor de beoordeling volledig, correct en duidelijk zijn 

ingevuld. 

 U bereidt het eindgesprek met de student voor.  

 U bent aanwezig bij de uitvoering van het eindgesprek met de student. 

 U bent verantwoordelijk voor de overdracht van alle relevante documenten aan 

de Teamexamencommissie. 

 U archiveert alle documenten die van belang zijn bij het Certificaat B 

Duurzaamheid volgens de richtlijnen van uw team. 
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4. Instructies ROC-beoordelaar 
 

4.1 Competenties 

Als ROC-beoordelaar: 

 kent u de procedures van het Certificaat B Duurzaamheid; 

 beschikt u over goede communicatieve en administratieve vaardigheden; 

 bent u op de hoogte van de inhoud van de kerntaak; 

 kunt u een eindgesprek voeren en enkele specifieke competenties beoordelen; 

 voldoet u aan de vereisten voor een gekwalificeerd beoordelaar; 

 heeft u geen rol gespeeld in de formulering en begeleiding van de betreffende 

opdracht 

 

4.2 Taken en verantwoordelijkheden 

U bent verantwoordelijk voor de uitvoering en de beoordeling van het eindgesprek en 

voor de eindbeoordeling van het Certificaat B Duurzaamheid. In de situatie dat het 

Certificaat B Duurzaamheid op het ROC wordt afgenomen, bent u ook verantwoordelijk 

voor de beoordeling van de opdracht. 

 

4.3 Stappenplan Eindgesprek 

In het eindgesprek, volgens de STARR-methode (zie volgende pagina), dient onder meer, 

door middel van reflectie door de student, het hoe en waarom van zijn handelen naar 

voren te komen. Het eindgesprek vindt plaats aan de hand van de 

beoordelingsformulieren. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het 

eindgesprek: 

 

 

Tijdstip: Het eindgesprek vindt plaats binnen twee weken nadat de 

student de opdracht(en) heeft afgerond. 

Locatie: Het eindgesprek kan zowel op het bedrijf als op het ROC worden 

gehouden.  

Betrokkenen: Het gesprek vindt plaats tussen de student, de ROC-begeleider, 

de ROC-beoordelaar, eventueel in bijzijn van de 

praktijkbeoordelaar. 

Duur van 

gesprek: 

Maximaal 45 minuten 

Hulpmiddelen: Tonen en/of gebruik van vervaardigde producten uit de 

opdracht en het verslag zijn toegestaan tijdens het gesprek. 

Per opleiding wordt bepaald welke andere hulpmiddelen zijn 

toegestaan. 
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Voorbeeld van een interview-vorm volgens de STARR-methode. 

 
Binnen elke invalshoek stelt u gerichte vragen, van algemeen naar specifiek. 
 

 
S 

 

Situatie 
U vraagt de deelnemer een bepaalde situatie te beschrijven, waarin bepaalde 
competenties worden verlangd. 
De functie van de vraag is de context en complexiteit van de situatie in beeld te krijgen 

 
Voorbeeld 
reflectievragen 
 

 Wat ging eraan vooraf? 

 Wie waren erbij betrokken? 

 Met wie werkte je hieraan samen? 

 Waar speelde het? 

 Wat was jouw rol in de voorbereiding? 

T Taak 
U vraagt de deelnemer te beschrijven welke taak of rol hij hierbij had. U kunt hier 
achterhalen welke doelen de deelnemer zich gesteld heeft en welke verantwoordelijkheid 
de deelnemer had 

 
Voorbeeld 
reflectievragen 

 Wat moest je nu precies doen? 

 Waarom moest juist jij dit doen? 

 Welke plaats nam je in het gehele proces in? 

A Actie 

U vraagt de deelnemer welke actie hij precies heeft ondernomen. Dit beschrijft hij in 
concrete gedragingen. Dit is de meest belangrijke vraag. Let op antwoorden in de “wij”vorm 
i.p.v. de “ik”vorm. Het gaat nl. om de actie van de deelnemer zelf. Stuur dus aan op de 
“ik”vorm. 

 
Voorbeeld 
reflectievragen 

 Wat deed je toen? 

 Hoe reageerde je? 

 Waarom pakte je het op die manier aan? 

 Wat deed je eerst, wat kwam daarna? 

R Resultaat 
U vraagt de deelnemer te vertellen wat het resultaat was.  
Deze vraag geeft aan hoe effectief de actie van de deelnemer was. 

 
Voorbeeld 
reflectievragen 

 Wat was het resultaat van je handelingen? 

 Hoe reageerden andere op het resultaat? 

 Wat vond je zelf van het resultaat? 

R Reflectie 
U vraagt hoe de deelnemer hierop terugkijkt? 
Deze vraag geeft aan of de deelnemer kan leren van zijn handelen. 

 
Voorbeeld 
reflectievragen 

 Zou je een zelfde probleem volgende keer weer zo aanpakken? 

 Wat zou je een volgende keer anders doen? 

 Heb je daarna een vergelijkbare situatie meegemaakt? Zo ja wat heb je toen 

anders gedaan? 

 Kun je een voorbeeld geven waarin een dergelijke actie verkeerd uitpakte? 
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4.4 Hanteren beoordelingsformulieren 

Als ROC-beoordelaar bent u verantwoordelijk voor de beoordeling van de student d.m.v. 

het eindgesprek. De kerntaak Duurzaamheid bestaat uit een aantal werkprocessen. Elk 

werkproces wordt met een afzonderlijk beoordelingsformulier beoordeeld. De linker 

pagina van elk beoordelingsformulier toont de inhoudelijke informatie per werkproces. De 

rechter pagina van elk beoordelingsformulier toont per werkproces de op te leveren 

resultaten en de beoordelingscriteria van deze resultaten. Voor het eindgesprek zijn 

aparte beoordelingscriteria opgesteld. Aan de hand van deze beoordelingscriteria 

beoordeelt u de resultaten van de student. 

 

 Op het beoordelingsformulier van een werkproces geeft u door het plaatsen van 

een O – V  aan welke score er voor een beoordelingscriterium is behaald. 

 Indien een of meerdere beoordelingscriteria worden beoordeeld met een 

onvoldoende, licht u deze beoordeling toe in het daarvoor bestemde tekstvak. 

 Als alle beoordelingscriteria zijn beoordeeld, leidt dit via de cesuur tot een 

gezamenlijk gedragen eindbeoordeling voor het werkproces (O – V - G) welke u 

invult onderaan de rechterpagina van het beoordelingsformulier. 

 

Indien u niet tot overeenstemming kan komen dan doet de 

Teamexamencommissie, na de beoordelaars te hebben gehoord, een uitspraak. 

Deze uitspraak is bindend. 

 

 Nadat u elk werkproces van de kerntaak heeft beoordeeld en per werkproces een 

gezamenlijk gedragen oordeel heeft verkregen, vult u deze in op de Verzamellijst 

Werkprocessen.  

 Vervolgens vult u in de kolom Resultaat O/V/G onderaan de pagina het 

eindresultaat voor de kerntaak in en omcirkelt hierbij Afgewezen of Behaald. 

 U vult uw gegevens in op de Verzamellijst Werkprocessen en tekent deze.  

 U laat de student zijn gegevens invullen en zijn handtekening zetten op de 

ingevulde Verzamellijst Werkprocessen. Hiermee is het eindgesprek afgesloten. 

 

4.5 Normering/Cesuur 

Cesuur: de laagste score die nog als voldoende resultaat wordt aangemerkt. De cesuur is vastgesteld door het 

ROC Flevoland en het ROC Amsterdam.  

 

De cesuur kent twee niveaus: 

 

1. Cesuur per werkproces: De cesuur is volgens onderstaande tabel vastgesteld. 

 

2. Cesuur voor de kerntaak: Alle werkprocessen van de kerntaak moeten met 

minimaal een voldoende zijn beoordeeld.  

Voor een beoordeling Goed voor een kerntaak moet minimaal 75% van de 

werkprocessen met een goed zijn beoordeeld en de overige werkprocessen 

met een voldoende. 

 

 

De gekozen cesuur is dekkend voor de kerntaken.   
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5. Instructies Praktijkbegeleider 

5.1 Competenties 

Als praktijkbegeleider:  

 kent u de procedures van het Certificaat B Duurzaamheid; 

 beschikt u over goede communicatieve en administratieve vaardigheden;  

 kunt u de betrokkenen instrueren en aansturen; 

 bent u bekend met de bedrijfsprocedures op de afnamelocatie;  

 bent u op de hoogte van de inhoud van de opdracht en de beoordelingscriteria. 

 

5.2 Taken en verantwoordelijkheden 

U bent verantwoordelijk voor de begeleiding van het Certificaat B Duurzaamheid op de 

afnamelocatie. U bewaakt het afnameproces en als daartoe reden is grijpt u in of besluit 

u, in overleg met de ROC-begeleider, het Certificaat B Duurzaamheid voortijdig te 

beëindigen. U bent tijdens het Certificaat B Duurzaamheid het aanspreekpunt voor alle 

betrokkenen. In geval van onvoorziene omstandigheden overlegt u met de ROC-

begeleider. De volgende taken zijn onderdeel van uw rol als praktijkbegeleider van het 

Certificaat B Duurzaamheid: 

 U krijgt instructies over het Certificaat B Duurzaamheid van de ROC-begeleider 

en/of praktijkbeoordelaar. 

 U zorgt er voor dat alles wat benodigd is voor de uitvoering van het Certificaat B 

Duurzaamheid, is geregeld en/of aangeschaft. 

 U begeleidt de student in de uitvoering van de opdracht. 

 Bij onregelmatigheden overlegt u met de praktijkbeoordelaar. Deze neemt 

vervolgens, indien nodig, contact op met de ROC-begeleider; 

 U verschaft informatie aan de praktijkbeoordelaar voor de invulling van de 

beoordelingsformulieren. 
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6. Instructies Praktijkbeoordelaar 

6.1 Competentie 

Als praktijkbeoordelaar: 

 bent u op de hoogte van de procedures van het Certificaat B Duurzaamheid; 

 beschikt u over goede communicatieve vaardigheden; 

 bent u bekend met de bedrijfsprocedures op de afnamelocatie; 

 bent u op de hoogte van de inhoud van het Certificaat B Duurzaamheid; 

 voldoet u aan de vereisten voor een gekwalificeerd beoordelaar; 

 beschikt u over competenties die ten minste op het niveau van een vak volwassen 

beroepsbeoefenaar volgens het kwalificatiedossier liggen; 

 bent u bekend met de opdracht die de student gaat uitvoeren. 

 

6.2 Taken en verantwoordelijkheden 

Als praktijkbeoordelaar bent u onder andere verantwoordelijk voor de beoordeling van de 

prestaties van de student tijdens de uitvoering van het Certificaat B Duurzaamheid. Als 

er gegronde redenen zijn breekt u het Certificaat B Duurzaamheid af. In dat geval meldt 

u dit direct aan de ROC-begeleider. Ook bent u verantwoordelijk voor de inname en 

verificatie van alle bewijsmaterialen. Onder bewijsmateriaal wordt hier onder andere 

verstaan: door de student gemaakte werkvoorbereiding, tekeningen, schetsen, foto’s, 

rapportages, presentaties etc. De volgende taken zijn onderdeel van uw rol als 

praktijkbeoordelaar van het Certificaat B Duurzaamheid: 

 

 U observeert de activiteiten van de student en legt uw bevindingen vast op de 

Beoordelingsformulieren. 

 U beoordeelt de producten die de student oplevert en legt uw bevindingen vast op 

de Beoordelingsformulieren. 

 U vraagt desgewenst de praktijkbegeleider naar zijn ervaringen en mening om tot 

een beoordeling te komen. 

 U ondertekent het volledig ingevulde beoordelingsformulier na afloop van het 

Certificaat B Duurzaamheid  

 U bent tijdens het Certificaat B Duurzaamheid afname verantwoordelijk voor de 

inname van alle bewijsmaterialen. U verifieert dit op authenticiteit en voorziet 

alles van de geldende datum en uw paraaf. 

 U maakt kopieën van de Beoordelingsformulieren en de overige documenten en 

archiveert deze kopieën. U stuurt de originele beoordelingsformulieren en de 

overige originelen van documenten op de afgesproken datum naar de ROC-

begeleider. 

 U draagt er zorg voor dat al het bewijsmateriaal wordt overgedragen aan de ROC-

begeleider.  

 U bent eventueel aanwezig bij het eindgesprek. 

 U komt samen met de ROC beoordelaar tot een gezamenlijk gedragen oordeel.  
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6.3 Hanteren Beoordelingsformulieren  

Als praktijkbeoordelaar dient u de uitvoering van de opdracht te beoordelen aan de hand 

van de beoordelingsformulieren. De kerntaak Duurzaamheid bestaat uit een aantal 

werkprocessen. Elk werkproces wordt met een afzonderlijk beoordelingsformulier 

beoordeeld. De linker pagina van elk beoordelingsformulier toont de inhoudelijke 

informatie per werkproces. De rechter pagina van elk beoordelingsformulier toont per 

werkproces de op te leveren resultaten en de beoordelingscriteria van deze resultaten. 

Aan de hand van deze beoordelingscriteria beoordeelt u concreet waarneembaar gedrag 

en resultaten van de student.(LET OP: De beoordelingscriteria voor het eindgesprek vult 

u NIET in. Dit doet de ROC beoordelaar). 

 

 Op het beoordelingsformulier van een werkproces geeft u door het plaatsen van 

een O – V  aan welke score er voor een beoordelingscriterium is behaald. 

 Indien een of meerdere beoordelingscriteria worden beoordeeld met een 

onvoldoende, licht u deze beoordeling toe in het daarvoor bestemde tekstvak. 

 Nadat u elk werkproces van de kerntaak heeft beoordeeld, vult u uw gegevens in 

op de Verzamellijst Werkprocessen en tekent deze.  

 U stuurt alle beoordelingsformulieren en de Verzamellijst aan de ROC-begeleider. 

 

 

6.4 Normering/Cesuur  
Cesuur: de laagste score die nog als voldoende resultaat wordt aangemerkt. De cesuur is vastgesteld door het 

ROC Flevoland en het ROC Amsterdam.  

 

De cesuur kent twee niveaus: 

 

1. Cesuur per werkproces: De cesuur is volgens onderstaande tabel 

vastgesteld. 

 

2. Cesuur voor de kerntaak: Alle werkprocessen van de kerntaak moeten met 

minimaal een voldoende zijn beoordeeld.  

Voor een beoordeling Goed voor een kerntaak moet minimaal 75% van de 

werkprocessen met een goed zijn beoordeeld en de overige werkprocessen 

met een voldoende. 

 

 

De gekozen cesuur is dekkend voor de kerntaken.   

 


