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VASTSTELLINGSEISEN    
OPDRACHT:    Certificaat B Duurzaamheid 

 

 

DOMEIN:   Techniek en Technologie 

 

LEERWEG:   BOL en BBL 
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Vaststellingeisen opdracht Certificaat B Duurzaamheid 

 

 

 
 

 

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

 

Betreft: 
Opleiding: 

Crebonummer: 
Niveau: 

Vereiste: de opdracht… Akkoord TEC  Eventuele opmerkingen 

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

  

-  bevat de naam van de ROC-begeleider   

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

-  bevat een planning in tijd en omvang in uren   

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

  

-  bevat de gegevens van de 
praktijkbeoordelaar 

  

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

  

- toevoegen duurzaamheidseisen   

 

 

Namens de Teamexamencommissie: 

Naam, handtekening, datum

Vaststellingseisen opdracht  
Certificaat B Duurzaamheid 



 

Vaststellingseisen opdracht Certificaat B Duurzaamheid 3 

Gewenste omvang, complexiteit en zelfstandigheid van de opdracht 

 

 Omvang opdracht Complexiteit Zelfstandigheid 

Niveau 1 De opdracht omvat 

een/ enkele activiteiten 

en is beperkt in 

tijdsomvang 

De beroepscontext is 

eenvoudig. Binnen de 

opdracht wordt gewerkt 

volgens instructies en 

voorgeschreven werkwijzen. 

Er wordt gebruik gemaakt 

van elementaire basiskennis 

en vaardigheden 

De opdracht wordt onder 

begeleiding en volgens 

instructie van een 

(vakvolwassen) collega of 

leidinggevende uitgevoerd 

Niveau 2 De opdracht is niet 

omvangrijk 

De beroepscontext is 

eenvoudig. Binnen de 

opdracht wordt gewerkt 

volgens standaard 

werkwijzen. Er wordt gebruik 

gemaakt van algemene 

basiskennis en vaardigheden 

De opdracht wordt 

zelfstandig, onder 

begeleiding en volgens 

instructie van een 

(vakvolwassen) collega of 

leidinggevende uitgevoerd 

Niveau 3 De opdracht heeft een 

beperkte omvang 

De beroepscontext is 

enigszins complex. Binnen de 

opdracht wordt deels 

gewerkt volgens standaard 

werkwijzen, een ander deel 

van het werk wordt naar 

eigen inzicht uitgevoerd. Er 

wordt gebruik gemaakt van 

specialistische kennis en 

vaardigheden 

De opdracht wordt 

zelfstandig onder toezicht 

van een leidinggevende 

uitgevoerd 

Niveau 4 De opdracht is 

omvangrijk 

De beroepscontext is 

complex. Binnen de opdracht 

wordt deels gewerkt volgens 

standaardwerkwijzen, een 

ander deel naar eigen 

inzicht. Er wordt gebruik 

gemaakt van specialistische 

kennis en vaardigheden 

De opdracht wordt 

zelfstandig uitgevoerd, 

waarbij “hulp vragen” tot een 

van de vaardigheden behoort 

 

 


