
 

 

 

 

 

 

 

  

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid – Kerntaak 1 

Naam deelnemer:  

Inschrijfnummer:  

Contactpersoon ROC:  

BPV-bedrijf en contactpersoon:  

Kwalificatieprofiel  

Uitstroomdifferentiatie  

Crebonummer  

Niveau 1 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepas-
sen van duurzame  

systemen en/of  

technieken 

1.8 Uitvoeren productieproces 



 

 

 

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 



 

 

 

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 1.8 Uitvoeren productieproces  

Cesuur De kerntaak is behaald met een voldoende wanneer het werkproces minimaal met een voldoende is 

behaald. 

De kerntaak is behaald met een goed het werkproces is beoordeeld met een goed. 

EINDRESULTAAT KERNTAAK 1 AFGEWEZEN BEHAALD 

RESULTAAT O/V/G examencommissie 

 

 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
Datum: 
 


