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Introductie 
 

Dit  BPV Werkboek hoort bij je eerste, oriënterende stage van je opleiding tot allround operator C. Daarnaast 

heb je ook de Info map BPV ontvangen, met algemene informatie en werkdocumenten die je nodig hebt tijdens 

de BPV. 

In dit werkboek zijn opdrachten opgenomen die je voorbereiden op je eindexamen en het werken in de praktijk.  

Door het werken in de praktijk én het werken aan opdrachten leer je de praktijk beter kennen en de gevraagde 

werkzaamheden goed uit te voeren. Tijdens je stage besteed je ongeveer 70% van je tijd aan dagelijkse 

werkzaamheden. De overige 30% van je tijd besteed je aan de beroepstaken in dit werkboek. Het zal zeker ook 

vaak voorkomen dat het dagelijks werk én een opdracht goed gecombineerd kunnen worden. 

De beroepstaken in dit werkboek zijn uitgewerkt aan de hand van de kerntaken, werkprocessen en 

competenties van je opleiding. Elke beroepstaak bestaat uit meerdere deelopdrachten. 

 

Wij wensen je veel succes tijdens je BPV! 

Team Procestechniek 

 

Wat ga ik doen? 

Tijdens je BPV werk je aan beroepstaken die beschreven zijn in dit werkboek. Hoe, wanneer en waar (aan welke 

installatie) je de praktijkopdrachten uitvoert, spreek je af met je praktijkbegeleider. Aan het begin van de BPV 

maak je een planning waarin je vastlegt wanneer welke praktijkopdracht klaar is. Je bespreekt dit met je 

praktijkbegeleider. De planning mail je binnen 2 weken na aanvang van de BPV-periode naar je praktijkdocent. 

De praktijkopdrachten worden beoordeeld door jezelf en je praktijkbegeleider. Na bespreken van de beoordeling 

wordt de definitieve beoordeling vastgesteld. Alle uitwerkingen en beoordelingen bewaar je digitaal in Onstage.  

 

Overzicht beroepstaken  

 beroepstaak deelopdrachten doorlooptijd 

1 Voorbereiden 

productieproces 

1. Jouw werkplek in de organisatie 

2. Het proces in beeld 

 

2 weken 

2 Lopen van een 

controleronde 

3. Verzamelen productiegegevens 

4. Afwijkingen constateren, signaleren en 

communiceren 

5. Het nemen van monsters 

 

7 weken 

3 Assisteren plannen 

en begeleiden 

6. Bewaken productieplanning 

7. Bewaken onderhoudsplanning 

 

1 week 
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In de eerste opdracht ga je uitzoeken hoe de organisatie waar je stage loopt in elkaar zit en ga je achterhalen 

wat er op jouw werkplek allemaal gebeurt. De opdracht bestaat uit twee deelopdrachten. 

 Deelopdracht 1.1: Mijn werkplek in de organisatie 

 Deelopdracht 1.2: Het proces in beeld 

 

In elke deelopdracht zijn vragen opgenomen. Deze vragen beantwoord je zo volledig mogelijk. Aan het eind van 

de totale opdracht laat je jouw werk beoordelen door je praktijkbegeleider. Je moet deze opdracht in de eerste 

twee weken van je stage periode hebben afgerond. 

 

Deze beroepstaak hoort bij  1.1: Voorbereiden productieproces. Bij deze werkprocessen werk je 

aan de volgende competenties: 

 Instructies en procedures opvolgen 

 Samenwerken en overleggen 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen 

 Materialen en middelen inzetten 
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DEELOPDRACHT 1.1: JOUW WERKPLEK IN DE ORGANISATIE 

Inleiding 

Deze deelopdracht gaat over jouw plaats in de organisatie. Welke afdelingen zijn er en met wie heb je te maken? 

De deelopdracht gaat ook over de veiligheid op en rondom je werkplek. Het is belangrijk dat je altijd de procedures 

en voorschriften op het gebied van veiligheid opvolgt. Alleen dan werk je veilig. 

 

Mogelijke bronnen 

 Het personeelshandboek 

 Het calamiteitenplan  

 Procedures en werkinstructies 

 Veiligheidsvoorschriften 

 Procesbeschrijvingen 

 Theorieboeken, bedrijfskunde, veiligheid, procestechniek 

 Tabellenboek 

 

Opdrachten 

Opdracht 1: Organigram tekenen 

a. Kopieer het organigram of het organisatieschema van de afdeling. Als dit er niet is, teken het dan 

zelf.  

b. Geef een overzicht van de verschillende operatorfuncties en geef de verschillen aan. 

c. Benoem kort de (soorten) overleggen waarmee jij te maken hebt. Zorg dat je uit kunt 

leggen wat het doel is van het overleg. 

d. Ga voor één overleg na hoe het verslag of de notulen uitgewerkt worden. 

e. Maak zelf één keer een verslag (of de notulen) van een overleg. 

f. Vraag feedback op je verslag en noteer de leerpunten voor jezelf. 

 

Opdracht 2: Blokschema maken 

g. Maak een blokschema van de processtappen van een eenheidsbewerking op je werkplek. 

h. Leg dit uit aan je praktijkbegeleider en noteer daarna de leerpunten voor jezelf. 

 

Opdracht 3: Veiligheidszonering 

Neem onderstaande tabel (1.1) over en vul hem in voor jouw leerbedrijf. 

i. De verschillende (veiligheids)zones. 

j. De regels die in de zones gelden. 

k. De PBM's die in de zone gebruikt moeten worden. 

l. De procestechnische werkzaamheden die in de betreffende zone worden uitgevoerd. 

Tabel 1.1 Veiligheidszonering 

Zone/situatie Regels PBM Procestechnische 

werkzaamheden 
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Opdracht 4: Veiligheidssymbolen 

m. Op je werkplek moet je veel veiligheidsregels volgen. Het is belangrijk dat je de voorschriften kent. Ga 

na welke veiligheidssymbolen je tegenkomt in de volgende situaties: 

 op je eigen afdeling/werkplek; 

 als je werkt met een gevaarlijke stof; 

 op je werkplek in geval van storingen; 

 als er brand uitbreekt. 

n.  Geef de betekenis van elk symbool aan en zoek de juiste afbeelding op internet. 

 

Opdracht 5: Gevaarlijke stoffen 

Kies één gevaarlijke stof waarmee jij of een collega werkt. Zoek het veiligheidsblad/ gevaarlijke 

stoffenblad/chemiekaart van deze stof op. Maak een kopie en bewaar deze bij je uitwerkingen.  

o. Welke H- en P-zinnen (of R- en S-zinnen) horen bij die gevaarlijke stof? Leg de betekenis uit. 

p. Welke gevarensymbolen tref je aan op het etiket van de stof? 

q. Hoe wordt gezorgd dat deze informatie actueel blijft? 

 

Opdracht 6: Calamiteiten 

Bij elk bedrijf kunnen zich calamiteiten voordoen, de twee belangrijkste zijn meestal brand of het vrijkomen van 

een gas. 

r. Hoe word je gewaarschuwd bij het ontstaan van deze twee calamiteiten? 

s. Wat moet jij doen als een calamiteit optreedt als je in de controle kamer bent en indien je in de 

installatie bent? 

t. Kopieer de plattegrond. Geef de verzamelpunten aan. 

u. Kies een willekeurig punt in de installatie waar jij je kan bevinden en veronderstel dat er een 

calamiteiten alarm afgaat.  

v. Teken de route die jij moet lopen als de windrichting Noord-West is om jezelf op de juiste veilige plek 

te brengen? Welke signalering kom je tegen?  

w. Bespreek deze route met een ervaren collega. 

x. Bespreek met die zelfde ervaren collega zijn ervaringen met een calamiteit (of een 

calamiteitenoefening). Wat is hem of haar het meest bij gebleven? 

 

Opdracht 7: Taken van een operator 

In deze opdracht ga je ten minste 2 collega’s bevragen (interviewen) over de taken die ze uitvoeren.  

y. Gebruik voor de uitwerking van deze opdracht de onderstaande tabel.  

z. Bedenk bij elk onderwerp een aantal goede vragen.  

aa. Geef bij elke taak kort aan wat jij nog moet doen om die aan te leren.  

bb. Leg dit ten slotte uit aan je praktijkbegeleider. 

 

 taken nog te leren 

1. bedienen apparatuur 

 

- - 

2. bewaken procesverloop 

 

- - 

3. kwaliteitszorg 

 

- - 

4. onderhoud 

 

- - 

5. overig 
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DEELOPDRACHT 1.2: HET PROCES IN BEELD 

Inleiding 

De kwaliteit van in- en uitgaande stoffen wordt vaak gecontroleerd. Dit kan door off-line (na monstername) of 

in-line kwaliteitsmetingen in het productieproces. In deze deelopdracht komen de kwaliteitseigenschappen 

aan de orde waarop de stoffen worden gecontroleerd. De werkwijze van de kwaliteitscontroles komt later aan 

de orde in beroepstaak 2. 

 

Mogelijke bronnen 

 registratie- of informatiesysteem 

 werkvoorschriften/procedures 

 veiligheidsvoorschriften 

 productieplanning 

 

Opdrachten 

Opdracht 1: Grondstoffen in ontvangst nemen 

a. Zoek in de informatiesystemen of procedures hoe grondstoffen bij je bedrijf in ontvangst worden 

genomen. 

b. Noteer puntsgewijs welke personen wat doen bij het in ontvangst nemen. 

c. Observeer een collega. Noteer de belangrijkste aandachtspunten. 

d. Grondstoffen kunnen ook direct van een andere productie installatie komen. Bespreek met een 

ervaren collega hoe in dit geval controle op de hoeveelheid en de kwaliteit plaats vindt.  

e. Leg de controleprocedure uit aan je praktijkbegeleider en noteer de leerpunten voor jezelf. 
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Opdracht 2: Onderzoek stofeigenschappen 

Kies een (deel)proces uit en beantwoord de volgende vragen. Gebruik voor het beantwoorden van de 

vragen tabel 3. 

f. Geef de stofnamen en specificaties van maximaal vier grondstoffen/toeslagstoffen. 

g. Geef de belangrijkste stofeigenschappen aan. Waar vind je die informatie? 

h. Kies een grondstof met een stofeigenschap die bepalend is voor het procesverloop. Leg uit 

waarom die stofeigenschap zo belangrijk is. 

i. Geef van iedere grondstof, hulpstof/toeslagstof en eindproduct een voorbeeld waarop deze kan 

worden afgekeurd = afkeurspecificatie. 

j. Hoe kun jij zien dat een ingaande stof is goedgekeurd? 

k. Leg de procedure uit aan je praktijkbegeleider en noteer de leerpunten voor jezelf. 

 

Tabel 3: Eigenschappen van in- en uitgaande stoffen 

 

Naam (deel)proces 

In
ga

n
gs

st
ro

m
en

 

Grondstof Stofeigenschappen Functies van de 

stof in proces 

afkeurspecificatie 

    

    

    

    

    

Hulpstof Stofeigenschappen Functies van de 

stof in proces 

afkeurspecificatie 

    

    

    

    

    

U
it

ga
n

gs
st

ro
m

en
 

Eindproduct Stofeigenschappen Functies van de 

stof in proces 

afkeurspecificatie 

    

    

    

    

    

    

 

Opdracht 3: Blokschema 

l. Maak een eenvoudig blokschema op basis van tabel 3. 

m. Leg het blokschema uit aan je praktijkbegeleider. Noteer je leerpunten. 

 

Opdracht 4: Proces in beeld  

In deze opdracht ga je het proces verder in beeld brengen door een P&ID te maken. Spreek met je 

praktijkbegeleider af welk (deel)proces je gaat nalopen en in kaart gaat brengen. 

n. Zoek eerst een bestaande P&ID van een systeem en ga na of je alles begrijpt. 

o. Leg de P&ID en de gebruikte codering uit aan een collega. Noteer je leerpunten.  

p. Zoek de P&ID van de installatie die je moet nalopen. Loop de installatie na. Markeer alle leidingen 

en apparatuur die je hebt gezien met een markeerstift op de P&ID. 

q. Teken een P&ID van een eenheidsbewerking, bv. een destillatiekolom. 

r. Vraag feedback op je P&ID. Noteer je leerpunten. 
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BEOORDELINGSOPDRACHT BEROEPSTAAK 1 

 

  

Je hebt je werkplek nu beter leren kennen. Maak een afspraak 

met je praktijkbegeleider voor de onderstaande 

beoordelingsopdracht.  

 

 

De opdracht 

In deze opdracht ga je ter  plekke een deelproces uitleggen aan 

je praktijkbegeleider. 

 

 

 

 

 

a. Kijk eerst kritisch naar de beoordelingslijsten die horen bij deze opdracht. Hierin lees je op welke 

criteria je wordt beoordeeld. Beheers je ze alle? 

b. Bestudeer de resultaten uit opdrachten 1, 3 en 4 nog eens. 

c. Maak een afspraak met je praktijkbegeleider, plan minimaal een half uur en maximaal 1 uur voor 

deze opdracht.  

d. Ga samen naar de (deel-)installatie en geef daar een mondelinge uitleg over de volgende 

onderwerpen. Wijs zaken aan en wees zorgvuldig!: 

 blokschema, processchema 

 veiligheidsmaatregelen 

 grondstoffen 

 hulpstoffen 

 gevaarlijke stoffen 

 operatorstaken 

 specificaties 

e. Beantwoord de vragen die je praktijkbegeleider ongetwijfeld zal stellen. 

f. Vul vervolgens je beoordelingsformulier in. Ook je praktijkbegeleider zal dit doen. 

g. Bespreek met je praktijkbegeleider wat er goed ging en wat minder. 

h. De norm voor het behalen van een beoordelingsopdracht is 80%. Voor deze opdracht betekent dit: 

 2 van de 3 leerdoelen zijn voldoende of goed beoordeeld 

 10 van de 13 competenties zijn voldoende of goed beoordeeld 
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Beoordelingsformulier beroepstaak 1: voorbereiden productieproces 

Naam: 

Naam praktijkbegeleider: 

Uitvoeringsdatum: 

 

Werkproces: 1.1 voorbereiden productieproces Deelnemer 
Praktijk 

begeleider 

Stagiair kan algemene beschrijving geven van het bedrijf en de afdeling. O     V     G O     V     G 

Stagiair heeft inzicht in veiligheidsregels binnen het bedrijf. O     V     G O     V     G 

Stagiair heeft inzicht in het productieproces. O     V     G O     V     G 

Competentie: Samenwerken en overleggen   

Ik overleg over de werkzaamheden en lees de rapportages. O     V     G O     V     G 

Ik zorg dat ik een goed beeld heb van de werksituatie en de  

productiegegevens. 

O     V     G O     V     G 

Ik geef en ontvang feedback van collega’s O     V     G O     V     G 

Competentie: Instructies en procedures opvolgen   

Ik houd me aan procedures/afspraken van het bedrijf  O     V     G O     V     G 

Ik ken het calamiteitenplan en de vluchtwegen O     V     G O     V     G 

Ik gebruik gereedschap, apparatuur en PBM’s volgens voorschriften O     V     G O     V     G 

Competentie:  Persoonlijke ontwikkeling   

Ik houd rekening met collega’s O     V     G O     V     G 

Ik ben bereid bij te springen O     V     G O     V     G 

Ik luister naar anderen O     V     G O     V     G 

Ik gedraag me als werknemer bij het uitvoeren van werkzaamheden O     V     G O     V     G 

Competentie: Materialen en middelen inzetten   

Ik neem goederen in ontvangst en controleer ze O     V     G O     V     G 

Ik maak materialen, gereedschappen en apparatuur klaar voor gebruik O     V     G O     V     G 

Competentie: Materialen en middelen inzetten   

Ik leg gegevens vast in verslagen, notulen, systemen en lijsten O     V     G O     V     G 

Ik rapporteer volgens de voorschriften O     V     G O     V     G 

 

Indien onvoldoende, graag toelichting op volgende pagina. 

  



 

10 25 

 

Leerpunten volgens deelnemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tops:  Sterke punten volgens praktijkbegeleider 

 

 

 

 

 

 

Tips: Verbeterpunten volgens praktijkbegeleider 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  datum:                                paraaf: 

akkoord praktijkbegeleider: 

 

  

akkoord deelnemer: 

 

  

Gezien BPV - docent: 
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Tijdens je stage loop je dagelijks mee met controlerondes. In deze tweede opdracht gaan we wat dieper in op het 

wat, hoe en waarom van de controleronde. Dit herken je in de volgende deelopdrachten die je gaat uit voeren: 

 

■ Deelopdracht 2.1: Het verzamelen van productiegegevens 

■ Deelopdracht 2.2: Afwijkingen constateren, signaleren en communiceren 

■ Deelopdracht 2.3: Het nemen van monsters 

 

In elke deelopdracht zijn vragen opgenomen. Deze vragen beantwoord je zo volledig mogelijk en aan het eind 

van de totale opdracht laat je jouw werk beoordelen door je praktijkbegeleider. Dit doe je door samen met je 

praktijkbegeleider een controle ronde te lopen waarin je alle aspecten van de deelopdrachten laat zien. Voor 

deze beroepstaak geldt een doorlooptijd van 7 weken. 

Competenties 

Deze beroepstaak gaat over werkproces 1.2: bedienen apparatuur, 1.3 bewaken procesverloop en 1.4 uitvoeren 

kwaliteitscontrole. Bij deze werkprocessen werk je aan de volgende competenties: 

 Instructies en procedures opvolgen 

 Samenwerken en overleggen 

 Kwaliteit leveren 

 Analyseren 

 Formuleren en rapporteren 

 Vakdeskundigheid toepassen 
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DEELOPDRACHT 2.1 : VERZAMELEN PRODUCTIEGEGEVENS 

Inleiding 

In de eerste beroepstaak heb je met behulp van een P&ID, jouw (deel)proces verkend. In deze opdracht ga je 

leren welke productiegegevens je moet verzamelen bij het lopen van een controle ronde.  

 

Mogelijke bronnen 

 Werkinstructies 

 Lijsten voor controlerondes 

 Registratiesysteem productie 

 Procedures en voorschriften 

 

Opdrachten 

Opdracht 1: Productiegegevens verzamelen 

Je loopt regelmatig allerlei rondes. Bepaal in overleg met je collega bij welke ronde je hem/haar mag 

observeren voor deze opdracht.  

a. Maak een overzicht van de belangrijkste gegevens die de operator noteert, beschrijft of vastlegt. 

b. Van welke soort formulieren maakt hij gebruik? Bijvoorbeeld van standaardformulieren, 

productielijsten, lijst voor controleronde, checklist e.d. 

c. Vraag aan het einde van de controleronde of de operator nog andere gegevens had kunnen 

onderzoeken en waarom hij deze nu niet heeft onderzocht. 

d. Noteer bij je overzicht wat er gebeurt met de vastgelegde gegevens. 

 

Opdracht 2: Doen: vastleggen productiegegevens 

Bij deze opdracht ga je zelf de ronde uitvoeren, uiteraard onder toezicht.  

e. Vraag uiteraard vooraf aan deze opdracht of en wanneer jij de productiegegevens mag 

verzamelen tijdens een ronde.  

f. Bij alles wat je vastlegt leg je uit voor wie deze informatie bedoelt is en wat er gebeurt met deze 

gegevens. 

g. Maak na afloop een kopie van de ingevulde controlelijst. 

h. Leg deze lijst uit aan je praktijkbegeleider aan de hand van de ingevulde specificaties. Noteer de 

leerpunten voor jezelf.  
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DEELOPDRACHT 2.2 : AFWIJKINGEN CONSTATEREN EN SIGNALEREN 

 

Inleiding 

Als je afwijkingen en storingen op tijd signaleert en meldt, kun je vaak grotere problemen voorkomen. Dit wordt 

onder andere gedaan door te letten op: 

 Proceswaarden: Hoe zijn de proceswaarden (druk, temperatuur, etc) 

 Visuele kenmerken: Is het opgeruimd, zijn er geen gevaarlijke situaties, lekkages etc.? 

 Geluid: Klinkt de installatie anders dan gewoonlijk?  

 Geur: Is de geur in de fabriek anders dan anders, lekkages?  

 

Mogelijke bronnen 

 Bedieningsinstructies 

 Lijst voor controleronde 

 Standaard afwijkingen of verstoringen en oplossingen 

 

Opdrachten 

Opdracht 1: Onderzoek naar afwijkingen in het verleden 

Inmiddels heb je al enige controlerondes samen met anderen gelopen. Hebben zich tijdens die 

controlerondes afwijkingen of storingen voorgedaan? Neem deze dan op in de onderstaande tabel. 

Kijk in het logboek of in het informatiesysteem welke afwijkingen/storingen tijdens controlerondes in een 

periode van 5 tot 7 weken werden opgemerkt. Maak uit de gegevens van eerdere controlerondes een tabel van 

frequent voorkomende afwijkingen of storingen. Waren er ook veiligheidsrisico's? Geef dit aan in de tabel. 

Tabel 2.2 Historie afwijkingen/storingen 

Plaats Apparaat Omschrijving Veiligheidsrisico? 
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Opdracht 2: Procesverstoring onderzoeken 

Kies in overleg met je praktijkbegeleider een procesverstoring die onlangs heeft plaats gevonden en die 

gevolgen had voor het productieproces van het bedrijf. Zoek zelf de antwoorden op de volgende vragen 

binnen het bedrijf of de afdeling. 

a. Ging het om het een acute verstoring of om een verstoring die niet meteen opgelost hoeft te worden? 

Anders gezegd: is de verstoring van invloed op de directe situatie? Of kan de oplossing wachten tot 

onderhoud wordt gedaan? 

b. Wat is het verschil tussen een storing en een verstoring? 

c. Welke schriftelijke afspraken/procedures zijn er voor het melden van verstoringen? 

d. Hoe meld je een verstoring als deze? 

e. Bij welk type verstoring informeer je ook andere afdelingen? 

f. Hoe is er gehandeld tijdens de signalering, melding en het verhelpen van de verstoring? Wat 

waren eventuele leerpunten? 

g. Maak een kopie van het formulier of de procedure die wordt gebruikt bij het melden van een 

verstoring. 

h. Leg de werkwijze bij storingen ten slotte uit aan je praktijkbegeleider. Maak gebruik van bovenstaande 

vragen. Noteer je leerpunten voor jezelf. 

 

Opdracht 3: Verstoringen tijdens een ronde 

i. Let bij een volgende ronde vooral op verstoringen. 

j. Neem tabel 2.3 over en noteer de verstoringen die jullie tegen komen. Noteer ook aan wie ze worden 

gemeld en welke handelingen ter plaatse verricht worden. 

k. Indien de verstoring niet ter plaatse kan worden verholpen, waar en door wie wordt de verstoring 

verholpen? 

 

Tabel 2.3 Controleronde 

Verstoring Melden aan: Bedieningshandeling Veiligheidsrisico? 

    

    

    

 

Opdracht 4: Nabespreken van de verstoring 

l. Bespreek met de ervaren operator de opdracht na: 

o Is er gehandeld volgens de voorschriften? waarom wel/niet? 

o Wat is de (mogelijke) oorzaak van de verstoring? 

o Wat zijn de veiligheidsrisico’s? 

o Is er veilig gewerkt? 

m. Leg de wijze van signalering en de afhandeling van de verstoring ten slotte uit aan je 

praktijkbegeleider. Noteer de leerpunten voor jezelf. 
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DEELOPDRACHT 2.3: HET NEMEN VAN MONSTERS 

 

 
Inleiding 

In deze opdracht leer je hoe je monsters moet nemen en onderzoek je wat er daarna gebeurt met een 

monster. Overleg met je praktijkbegeleider welke monsters jij zelfstandig zou mogen nemen. Is hiertoe geen 

mogelijkheid dan moet je wel kunnen vertellen hoe je een monster in jouw deel van je proces zou moeten 

nemen. Worden er in jouw deel van het proces helemaal geen monsters genomen, overleg dan met je 

praktijkbegeleider waar wel monsters worden genomen en vraag of je die monstername procedure mag 

trainen. 

 

 

Mogelijke bedrijfsbronnen 

 procedures en voorschriften monstername 

 MSDS van de stoffen die je gaat bemonsteren 

 Informatie betreffende het uitvoeren van kwaliteitscontroles 

 Productspecificaties van de stoffen die je gaat bemonsteren 

 

Opdrachten 

 

Opdracht 1: procedure onderzoek monstername 

Om te weten welke monsters moeten worden genomen en hoe je deze moet uitvoeren heb je richtlijnen nodig. 

Ga als volgt te werk: 

a. Zoek de procedures/voorschriften/PBM’s op die je nodig hebt voor de controles. Zoek de 

MSDS van het product op dat je gaat bemonsteren. 

b. Lees de documenten goed door en stel vragen/opmerkingen bij onduidelijkheden. 

c. Maak een stappenplan waarin je de handelingen die je moet verrichten in de juiste volgorde zet. 

d. Welke risico's zijn er bij het nemen van dit monster, welke maatregelen moet je vooraf nemen en hoe 

moet je handelen indien het toch fout gaat? 

 

Opdracht 2: Observeren collega: controle producten 

Vraag een ervaren operator of je met hem mag meelopen tijdens het nemen van monsters. Observeer hem 

tijdens de uitvoering. Vergelijk zijn werkwijze met jouw stappenplan en veiligheidsmaatregelen. 

e. Waarom is het belangrijk dat alles volgens procedure verloopt? 

f. Wat zijn de belangrijkste veiligheidsmaatregelen? 

g. Wat is jou tijdens de observatie opgevallen? Bespreek dit ook met diegene die je hebt 

geobserveerd. 

 

Opdracht 3: onderzoek wat er met het monster gebeurt 

Een monster wordt geanalyseerd, dit kan gebeuren in het eigen laboratorium of door een extern bureau. 

h. Waar en waarop wordt jouw monster geanalyseerd? 

i. Indien het monster geanalyseerd wordt in het eigen laboratorium, bezoek dan dit lab en 

stel er de volgende vragen. 

j. Waar moet voor het laboratorium een goed monster aan voldoen? 

k. Hoe wordt het monster geanalyseerd? Vraag of je een analyse mag bij wonen en of je het 

analyse voorschrift mag lezen. 

l. Wat gebeurt er met de analyse resultaten, naar wie gaan deze toe? 

m. Hoelang duurt het voordat de analyse resultaten na monstername bekend zijn? 

n. Wat er gebeurt als de analyse resultaten afwijken van de specificaties? 

o. Leg ten slotte aan je praktijkbegeleider uit hoe monsters genomen worden en wat er 

daarna met het monster gebeurt. Noteer je eigen leerpunten. 
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Opdracht 4: Doen: zelf controles uitvoeren (indien mogelijk) 

Je gaat nu zelf een monster nemen van een grondstof of tussen- of eindproduct. Laat een ervaren operator jouw 

handelswijze observeren. 

 

p. Lees de procedure en jouw stappenplan nog eens goed door. 

q. Stel je zeker dat je alle veiligheidsmaatregelen hebt genomen die noodzakelijk zijn. 

r. Voordat je daadwerkelijk het monster gaat nemen vertel je eerst aan de ervaren operator, 

hoe je het werk gaat uitvoeren. 

s. Voer de monstername procedure dan zelf uit. Houd rekening met de volgende 

aandachtspunten: 

o werk nauwkeurig en planmatig; 

o werk volgens voorschriften/procedures; 

o volg de voorschriften (o.a. voor opslaan en voorbereiding) als je een monster 

neemt; 

t. verwerk de gegevens volgens de juiste procedures. 

u. Bespreek met je collega  hoe de controle verliep en vraag de operator om feedback: wat 

ging er goed, wat kon beter. 

Indien jij en de operator niet tevreden zijn over de uitvoering (er ging te veel mis) doe het dan later nog een keer 

over. 
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BEOORDELINGSOPDRACHT BEROEPSTAAK 2 

 

Je hebt nu samen met ervaren operators en misschien ook al 

alleen diverse controle rondes gelopen waarbij je 

voorkomende werkzaamheden zoals: reageren op afwijkingen 

en storingen, monster nemen en in en uit bedrijf nemen hebt 

geoefend. Je bent nu klaar om te laten zien dat je de 

werkzaamheden die horen bij het lopen van een controle 

ronde daad werkelijk beheerst. 

 

Maak een afspraak met je praktijkbegeleider om samen met 

hem een controle ronde te lopen. Hij zal je beoordelen of je deze ronde ook werkelijk goed uitvoert. 

De opdracht 

a. Kijk kritisch naar de beoordelingslijsten die horen bij deze opdracht. Hierin lees je op welke 

criteria je wordt beoordeeld. Beheers je ze alle? 

b. Maak op basis van de voorgaande opdrachten een onderwerpenlijst. Je praktijkbegeleider gaat 

deze lijst gebruiken voor het stellen van vragen over je controleronde. 

c. Loop samen met je praktijkbegeleider een procescontroleronde, zoals je deze moet uitvoeren. Je 

kunt diverse vragen van je praktijkbegeleider verwachten zoals: 

• Wat moet je doen als deze waarde afwijkt van normaalbedrijf? 

• Wat moet je doen als je een bepaalde verstoring waarneemt? 

• Hoe moet je een monster nemen van dit product? 

d. Vul vervolgens je beoordelingsformulier in. Ook je praktijkbegeleider zal dit doen. 

e. Bespreek met je praktijkbegeleider wat er goed ging en wat minder. 

f. De norm voor het behalen van een beoordelingsopdracht is 80%. Voor deze opdracht betekent dit: 

 3 van de 4 leerdoelen zijn voldoende of goed beoordeeld 

 14 van de 17 competenties zijn voldoende of goed beoordeeld 
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Beoordelingsformulier beroepstaak 2: Lopen van een controleronde 

Naam: 

Naam praktijkbegeleider: 

Uitvoeringsdatum:  

Werkprocessen: 1.2: bedienen apparatuur, 1.3 bewaken procesverloop en 

1.4 uitvoeren kwaliteitscontrole. 
Deelnemer 

Praktijk 

begeleider 

Stagiair kan op juiste wijze een controleronde uitvoeren O     V     G O     V     G 

Stagiair kan productiegegevens registreren O     V     G O     V     G 

Stagiair kan afwijkingen constateren, signaleren O     V     G O     V     G 

Stagiair kan op juiste wijze monsters nemen. O     V     G O     V     G 

Competentie: Samenwerken en overleggen   

Ik vraag informatie aan collega’s bij twijfel of onduidelijkheden O     V     G O     V     G 

Ik overleg met een collega over een te nemen actie O     V     G O     V     G 

Ik geef en ontvang feedback van collega’s O     V     G O     V     G 

Competentie: Instructies en procedures opvolgen   

Ik houd me aan procedures/afspraken van het bedrijf  O     V     G O     V     G 

Ik laat een gedisciplineerde werkhouding zien O     V     G O     V     G 

Ik reageer alert bij onveilige situaties en handel volgens de 

veiligheidsvoorschriften 

O     V     G O     V     G 

Competentie:  Kwaliteit leveren   

Ik werk volgens het kwaliteitssysteem van het bedrijf O     V     G O     V     G 

Ik ben alert tijdens het bewaken van het procesverloop O     V     G O     V     G 

Ik behandel monsters volgens de voorschriften O     V     G O     V     G 

Competentie Formuleren en rapporteren   

Ik rapporteer en registreer concreet in de juiste systemen O     V     G O     V     G 

Ik rapporteer nauwkeurig en volgens de voorschriften O     V     G O     V     G 

Ik gebruik de juiste woorden en vaktermen O     V     G O     V     G 

Competentie Persoonlijke ontwikkeling   

Ik houd rekening met collega’s O     V     G O     V     G 

Ik werk nauwkeurig en planmatig O     V     G O     V     G 

Ik ben bereid bij te springen O     V     G O     V     G 

Ik luister naar anderen O     V     G O     V     G 

Ik gedraag me als werknemer bij het uitvoeren van werkzaamheden O     V     G O     V     G 

 

Indien onvoldoende, graag toelichting op volgende pagina. 
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Leerpunten volgens deelnemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tops:  Sterke punten volgens praktijkbegeleider 

 

 

 

 

 

 

Tips: Verbeterpunten volgens praktijkbegeleider 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  datum:                                paraaf: 

akkoord praktijkbegeleider: 

 

  

akkoord deelnemer: 

 

  

Gezien BPV - docent: 
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In deze beroepstaak ga je meer te weten komen over een productieplanning en een onderhoudsplanning. De 

complexiteit van de productieplanning is sterk afhankelijk van het type bedrijf waar jij je BPV nu doet. Is het een 

batchproces dan is de productieplanning vaak complexer dan bij een continu bedrijf. 

Onderhoudsplanningen zijn meestal gekoppeld aan werkvergunningen, waarin de risico's van het onderhoud 

worden beheerst. Je moet bij de planning van dit onderhoud dan ook rekening houden met meerdere betrokken 

partijen en verschillende prioriteiten.  

 

Je gaat in deze opdracht 2 deelopdrachten uit voeren. In elke deelopdracht zijn vragen opgenomen. Deze vragen 

beantwoord je zo volledig mogelijk en aan het eind van de totale opdracht laat je jouw werk beoordelen door je 

praktijkbegeleider. Je hebt voor deze opdracht ongeveer 2 weken doorlooptijd nodig. 

 

Competenties 

Deze beroepstaak gaat over werkproces 2.1: bewaken planning. Bij dit werkproces werk je aan de volgende 

competenties: 

 Samenwerken en overleggen 

 Plannen en organiseren 

 Formuleren en rapporteren 

 Kwaliteit leveren 

 Vakdeskundigheid toepassen 
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DEELOPDRACHT 3.1: BEWAKEN VAN DE PRODUCTIEPLANNING 

Inleiding 

Productieplanningen verschillen sterk per bedrijf. Bij batch processen bestaat de planning vaak uit een recept 

met hoeveelheidseisen. 

Bij continu bedrijf krijg je vaak te horen hoeveel je die dag moet produceren en binnen welke eind specificaties 

dit moet gebeuren. Maar er zijn ook afdelingen die hun grondstoffen van een andere afdeling krijgen en deze 

verder moet verwerken. Hoe de productieplanning bij jouw BPV bedrijf werkt, ga je hier uitzoeken. 

Mogelijke bronnen 

 Werkinstructies en procedures 

 Productieplanning 

 Recepten 

 

 

Opdrachten 

Opdracht 1: Informatie over planning en productie  

a. Je gaat met je leidinggevende/teamleider een gesprek voeren over het behalen van de 

productieplanning. Plan dit gesprek dat maximaal een half  uur mag duren. 

b. Bereid het gesprek voor en stel vragen over de volgende onderwerpen 

 Waar haalt een operator informatie over de productieplanning vandaan en wat moet hij 

registreren? 

 Hoe worden afwijkingen aan de planning door gegeven en aan wie? 

 Wie controleert of de planning wordt gehaald en hoe wordt dat gedaan? 

 Hoe worden andere operators geïnformeerd? 

 Wat is de rol van de leidinggevende bij het bepalen van de planning? 

c. Maak een verslagje (2 A4, 1000 woorden) van je vragen en antwoorden. 

 

Opdracht 2: Eigen planning 

d. Maak na afloop van een ploegoverdracht een eigen planning van jouw werkzaamheden voor 

deze dienst. Wat zijn jouw taken en wanneer doe je wat? Stel logische prioriteiten. Vraag je zelf 

af waarom deze volgorde, waarom niet anders. 

e. Probeer je planning uit te voeren en kijk aan het einde van de dag of je planning is gehaald.  

f. Wat ging goed en wat minder? Bedenk hoe je jouw dagplanning kunt verbeteren. 
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DEELOPDRACHT 3.2 BEWAKEN VAN EEN ONDERHOUDSPLANNING 

 

Inleiding 

Tijdens een controle ronde kan je apparatuur tegen komen die kapot is of lekt. Het plannen van het onderhoud is 

niet zo eenvoudig als het lijkt. Vaak zijn er meerdere (externe) partijen betrokken en moet de apparatuur eerst 

veilig worden gesteld. In deze opdracht ga jij een reparatie volgen van het moment van melding tot dat het defect 

gerepareerd is en weer in bedrijf genomen is. 

 

Mogelijke bronnen 

 Werkinstructies en procedures 

 Registratiesysteem onderhoud 

 

Opdrachten 

Maak met je praktijkbegeleider een afspraak en bespreek met hem welke onderhoudsmelding jij kan volgen. 

Voor deze melding ga je de onderstaande opdrachten uitzoeken: 

 

Opdracht 1: oriënteren onderhoudsplanning 

a. Wie heeft de melding gemaakt en waarom heeft hij deze gemaakt? 

b. Welke prioriteit heeft deze melding en wat betekent dat? 

c. Wie stelt de prioriteit vast? 

d. Als de reparatie moet worden uitgevoerd wie zijn daar dan bij betrokken?  

e. Hoe komen de betrokkenen te weten dat zij een reparatie moeten verrichten? 

f. Is voor het werk een werkvergunning, een TRA of LOTO nodig? 

g. Ga na of de apparatuur en de omgeving veilig gesteld moeten worden. Waarom wel of waarom niet? 

h. Zoek het logboek (of registratie) van de gehele melding en uitgevoerde werkzaamheden op. Noteer wat je 

niet begrijpt en vraag uitleg aan een collega.  
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BEOORDELINGSOPDRACHT BEROEPSTAAK 3 

 

 

In deze beoordelingsopdracht laat je zien dat je de beroepstaak: 

planning bewaken voldoende beheerst. In feite ga je opdracht 3.2 

nog eens uitvoeren, maar nu met het doel je praktijkbegeleider te 

laten zien dat je deze taak onder de knie hebt.  

 

 

 

 

 

 

a. Bepaal vooraf met je praktijkbegeleider welke (nieuwe!) 

onderhoudsmelding jij kan volgen. Maak een afspraak met je begeleider voor de beoordeling van de 

opdracht. 

b. Kijk kritisch naar de beoordelingslijsten die horen bij deze opdracht. Hierin lees je op welke criteria je wordt 

beoordeelt. Beheers je ze alle? 

c. Bereid je voor aan de hand van de volgende vragen: 

o Leg aan de hand van het logboek de werkwijze en  onderhoudsplanning uit aan je begeleider. 

o Wie heeft de melding gemaakt en waarom heeft hij deze gemaakt? 

o Welke prioriteit heeft deze melding en wat betekent dat? 

o Wie stelt de prioriteit vast? 

o Als de reparatie moet worden uitgevoerd wie zijn daar dan bij betrokken?  

o Hoe komen de betrokkenen te weten dat zij een reparatie moeten verrichten? 

o Is voor het werk een werkvergunning, een TRA of LOTO nodig? 

o Ga na of de apparatuur en de omgeving veilig gesteld moeten worden. Waarom wel of waarom 

niet? 

d. Beantwoord tot slot de vragen van je praktijkbegeleider. 

e. Vul vervolgens je beoordelingsformulier in. Ook je praktijkbegeleider zal dit doen. 

f. Bespreek met je praktijkbegeleider wat er goed ging en wat minder. 

g. De norm voor het behalen van een beoordelingsopdracht is 80%. Voor deze opdracht betekent dit: 

 2 van de 2 leerdoelen zijn voldoende of goed beoordeeld 

 11 van de 14 competenties zijn voldoende of goed beoordeeld 
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Beoordelingsformulier beroepstaak 3 

Naam: 

Naam praktijkbegeleider: 

Uitvoeringsdatum: 

 

Werkprocessen: 2.1 Bewaken planning Deelnemer 
Praktijk 

begeleider 

Stagiair kan een productieplanning toelichten O     V     G O     V     G 

Stagiair kan een onderhoudsplanning toelichten. O     V     G O     V     G 

Competentie: Samenwerken en overleggen   

Ik vraag duidelijkheid bij afwijkingen in een planning O     V     G O     V     G 

Ik geef informatie tijdig door aan anderen O     V     G O     V     G 

Ik geef en ontvang feedback van collega’s O     V     G O     V     G 

Competentie: Plannen en organiseren   

Ik ben op de hoogte van de onderhoudsplanning en de productieplanning O     V     G O     V     G 

Ik bewaak de voortgang van mijn eigen werk O     V     G O     V     G 

Ik stel mijn planning bij O     V     G O     V     G 

Competentie:  Formuleren en rapporteren   

Ik rapporteer en registreer concreet in de juiste systemen  O     V     G O     V     G 

Ik rapporteer nauwkeurig zodat anderen de voortgang kunnen aflezen O     V     G O     V     G 

Ik geef correcte informatie door t.b.v. de planning O     V     G O     V     G 

Competentie: Persoonlijke ontwikkeling   

Ik houd rekening met anderen O     V     G O     V     G 

Ik werk nauwkeurig en planmatig O     V     G O     V     G 

Ik toon begrip en respect voor anderen O     V     G O     V     G 

Ik luister naar anderen O     V     G O     V     G 

Ik gedraag me als werknemer bij het uitvoeren van werkzaamheden O     V     G O     V     G 

 

 

Indien onvoldoende, graag toelichting op volgende pagina. 
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Leerpunten volgens deelnemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tops:  Sterke punten volgens praktijkbegeleider 

 

 

 

 

 

 

Tips: Verbeterpunten volgens praktijkbegeleider 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  datum:                                paraaf: 

akkoord praktijkbegeleider: 

 

  

akkoord deelnemer: 

 

  

Gezien BPV - docent: 
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Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming 


