
 

 

 

 

 

 

 

  

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid – Kerntaak 1 

Naam deelnemer:  

Inschrijfnummer:  

Contactpersoon ROC:  

BPV-bedrijf en contactpersoon:  

Kwalificatieprofiel  

Uitstroomdifferentiatie  

Crebonummer  

Niveau 2 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepas-
sen van duurzame sys-
temen en/of technieken 

1.7 Organiseren van middelen 

1.8 Uitvoeren productieproces 

1.12 Opleveren product en rapporteren 



 

 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.7.  Organiseren van middelen 

Omschrijving De student bestudeert de werkopdracht. Als hem iets niet duidelijk is vraagt hij 
om uitleg. Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (werkinstructies, 
tekeningen, schetsen, installatie- en bedieningsvoorschriften, etc.).  Op basis 
van deze informatie en de opgestelde planning, verzamelt de student alle beno-
digde materialen en middelen en richt de werkplek veilig in.  

Gewenst resultaat Materialen, gereedschappen en materieel t.b.v. de opdracht zijn beschikbaar. 
Alle relevante gegevens over de uit te voeren werkzaamheden en te gebruiken 
materialen en middelen zijn bekend. Werkopdracht kan veilig, efficiënt en binnen 
de vastgestelde planning worden uitgevoerd. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student bespreekt de werkopdracht, vraagt bij 
onduidelijkheid uitleg of aanvullende informatie, 
stemt de aanpak van werken en de te nemen veilig-
heidsmaatregelen af met de leidinggevende en/of 
andere betrokkenen zodat problemen worden voor-
komen en werkzaamheden veilig en efficiënt kunnen 
worden uitgevoerd. 

 Hanteren van relevante Arbo-, veiligheids-, milieu en 
bedrijfs-voorschriften  

 Kennis van de branche en producten en diensten 
van het eigen bedrijf  

 Kennis van materialen en middelen die bij de werk-
zaamheden 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 zorgt ervoor dat de werkomgeving veilig 
is en alle relevante informatie en de juiste en vol-
doende materialen, gereedschappen, materieel en 
persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn 
zodat het werk veilig en efficiënt kan worden uitge-
voerd. 

Competentie: Q. Plannen en organiseren 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.7.  Organiseren van middelen 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoor-
deling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Observatie: 
Overleg met betrokkenen 

Heeft de werkopdracht besproken met de leidinggevende en 
eventueel andere betrokkenen en heeft zich bij onduidelijkhe-
den geïnformeerd.  

 E 

Observatie: 
Organiseren van middelen 

Heeft gecontroleerd of de materialen, materieel en gereed-
schappen beschikbaar zijn 

 Q 

Heeft de juiste materialen, materieel en gereedschappen ver-
zameld en gereed gemaakt voor gebruik. 

 Q 

Heeft de werkplek veilig en efficiënt ingericht  Q 

Product: 
Werkmap 

In de werkmap zijn alle benodigde werkinstructies, materiaal- 
en gereedschapslijsten, tekeningen, schetsen en/of installatie- 
en bedieningsvoorschriften opgenomen. 

 
Q 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.7 

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 voldoen-
de 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 



 

 

 

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 



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.12.  Opleveren product en rapporteren 

Omschrijving De student ondersteunt het opleveren van het werk aan de klant door samen 
met zijn leidinggevende het werk over te dragen aan de klant. Hij legt vast dat 
het werk volgens specificaties is uitgevoerd zodat het werk kan worden afge-
rond. De student vult alle relevante formulieren en het logboek in en maakt een 
rapport voor zijn leidinggevende. 

Gewenst resultaat Vastgelegde acceptatie van het werk door de klant. 
Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en van de status van het pro-
duct en/of systeem is gemaakt. 

 

Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden 

De student rapporteert (de resultaten van) de werk-
zaamheden volledig, nauwkeurig en volgens bedrijfs-
voorschriften, zodat de klant een duidelijk beeld heeft 
van (de resultaten van) de werkzaamheden. Hij legt de 
acceptatie van het werk door de klant vast.  

 Kennis van de branche en producten en diensten 
van de organisatie (bedrijf)  

 Kennis van organisatie/bedrijfsculturen  

 Kennis van vakjargon binnen de branche 

 Werkgebied gerelateerde vakkennis en vaardig-
heden 

Competentie: J. Formuleren en rapporteren 

De student controleert of er aan de verwachtingen en 
wensen van de klant is voldaan, neemt klachten van 
de klant serieus en onderneemt zo nodig actie zodat 
de kans groter wordt dat de klant in de toekomst terug-
komt met een opdracht. 

Competentie: R. Op de behoeften en verwachtin-
gen van de klant richten 

 

 

  



 

 

 

Kerntaak 1 Ontwerpen en toepassen van duurzame systemen en/of technieken 

Werkproces 1.12.  Opleveren product en rapporteren 

Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria 

Beoordeling 

c
o

m
p

e
te

n
ti

e
 

 
O/V 

 
 

Product: 
Rapportage Interne over-
dracht 

De rapportage bevat een heldere en volledige omschrijving 
van de werkzaamheden en is opgesteld volgens bedrijfs-
voorschriften, indien mogelijk aangevuld met bewijsmateri-
aal (logboek etc.). 
 

 

J 

Product:  
Vastlegging acceptatie 
klant 

De rapportage bevat een nauwkeurige vastlegging van de 
acceptatie van de klant van het werk. 

 
J 

Observatie: 
Oplevering werk 

Heeft samen met de leidinggevende het werk aan de klant 
overgedragen. Heeft in duidelijke taal uitleg gegeven bij het 
uitgevoerde werk. 

 
R 

Is nagegaan/ heeft gevraagd of het opgeleverde werk vol-
doet aan de wensen/vereisten van de klant. Bij klach-
ten/problemen heeft hij mogelijke oplossingen aangedragen 
en/of suggesties gedaan. Waar nodig heeft hij acties in 
gang gezet. 

 

R 

Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eindoordeel werkproces 1.12 

Cesuur is: 
 Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvol-

doende zijn. 

 Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 1 beoordelingscriterium  
onvoldoende is. 

 Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 3 van de 4 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 1.7 Organiseren van middelen  

Werkproces 1.8 Uitvoeren productieproces  

Werkproces 1.12 Opleveren product en rapporteren  

Cesuur De kerntaak is behaald met een voldoende wanneer alle werkprocessen minimaal met een voldoende 

zijn behaald. 

De kerntaak is behaald met een goed wanneer  3 van de 3 werkprocessen zijn beoordeeld met een 

goed. 

EINDRESULTAAT KERNTAAK 1 AFGEWEZEN BEHAALD 

RESULTAAT O/V/G examencommissie 

 

 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
Datum: 
 

 


