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Voorwoord 

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

Certificaat A Duurzaamheid te behalen. Het Certificaat A Duurzaamheid is een toetsing 

van beroepsvaardigheden, beroepskennis en houding van de student rondom het thema 

Duurzaamheid. 

Het Certificaat A Duurzaamheid bestaat uit drie onderdelen. Dit zijn de verplichte lessen, 

de praktische opdracht en de eindtoets. De praktische opdracht en de eindtoets worden 

uitgevoerd nadat alle lessen zijn gevolgd. Het ROC geeft een beoordeling aan de hand 

van het beoordelingsformulier en de gekozen cesuur. 

 

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

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

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 

Februari 2013



 

 

2 

Procedure Certificaat A Duurzaamheid  

1. Inhoudsopgave 

 

 Voorwoord 1 

   

1 Inhoudsopgave 2 

   

2 Tijdslijn en Procedure Uitvoering Certificaat A Duurzaamheid 3 

    

 2.1 Stap 1 Lesprogramma 3 

    

 2.2 Stap 2 Uitvoering en Beoordeling 3 

  2.2.1 Uitvoering Opdracht en Toets 4 

  2.2.2 Beoordeling Opdracht en Toets 4 

  2.2.3 Vaststelling Eindbeoordeling Certificaat A Duurzaamheid 4 

    

 2.3 Stap 3 Certificering 4 

   

   

  

   



 

 

3 

Procedure Certificaat A Duurzaamheid  

2. Tijdslijn en Procedure Uitvoering Certificaat A Duurzaamheid 

Het Certificaat A Duurzaamheid (Certificaat A) is een verplicht onderdeel binnen het vak 

Loopbaan & Burgerschap (L&B). De uitvoering van het Certificaat A verloopt volgens een 

vastgelegde procedure en tijdslijn. Onderstaand is de tijdslijn van het Certificaat A 

uitgewerkt in een stroomschema. Vervolgens gaat dit hoofdstuk stap voor stap in op de 

daarbij behorende procedure. 

 

 

2.1  Stap 1 Lesprogramma  

Voor het Certificaat A Duurzaamheid zijn verplicht vier lessen rondom het thema 

Duurzaamheid te volgen binnen het vak Loopbaan & Burgerschap. De start van deze 

lessen wordt ingezet door de L&B-docent op een zelf gekozen moment in het schooljaar. 

De uitwerking van deze lessen is te vinden in de Docentenhandleiding. 

 

 
 

2.2  Stap 2 Uitvoering en Beoordeling 

 

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

stappen: 
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2.2.1 Uitvoering Opdracht en Toets 

Na het volgen van het lesprogramma en het afronden van de tussentijdse 

huiswerkopdrachten, kan de student beginnen met het uitvoeren van de 

praktische opdracht en het afleggen van de toets. Deze vinden plaats op het ROC 

in een klassikale setting binnen 1 L&B les.   

 

 

2.2.2 Beoordeling Opdracht en Toets 

De ROC-beoordelaar beoordeelt de uitvoering van de opdracht. Hiervoor gebruikt 

hij het beschikbare beoordelingsformulier. Daarnaast beoordeelt de ROC-

beoordelaar de afgenomen toets aan de hand van de gekozen normering en 

cesuur.  

 

 

2.2.3 Vaststelling Eindbeoordeling Certificaat A Duurzaamheid 

Als zowel de praktische opdracht als de toets zijn beoordeeld, stelt de ROC-

beoordelaar de eindbeoordeling voor het Certificaat A Duurzaamheid vast. Deze 

vult hij in op de Verzamellijst Certificaat A Duurzaamheid.  

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

beoordelaar verantwoordelijk voor het versturen van dit resultaat naar de 

Teamexamencommissie. 

 
Bij een negatief resultaat voor het Certificaat A 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 betreffende opdracht of toets moeten 

uitvoeren. De student heeft recht op één herkansing per examenvorm. 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 A Duurzaamheid en stelt de 

student hiervan schriftelijk en/of digitaal op de hoogte.  

 

 

 
 


