Introductie
Dit BPV werkboek hoort bij de tweede, verdiepende stage van je opleiding tot allround operator C. Hoog tijd om
de verse kennis toe te gaan passen in de praktijk! Bedenk dat je ongeveer 60% van je tijd dient te besteden aan het
dagelijks werk bij het bedrijf. De overige tijd is bedoeld voor het werken aan de opdrachten, probeer altijd te
combineren!
Wij wensen je veel succes met BPV2!
Team Procestechniek

Beroepstaken
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

doorlooptijd

1

Voorbereiden
productieproces




Jouw werkplek in de organisatie
Proces in beeld

1 week

2

Begeleiden en
instrueren




Begeleiden en instrueren
Overdracht van informatie

1 week

3

Werkzaamheden van
de Operator



5 weken





Registreren en beoordelen van
productiegegevens
In/uit bedrijfnemen van procesapparatuur
Regelkringen in de plant
Regelkringen in de controlekamer





Inzicht in kosten
Inzicht in verliezen
Stroming optimaliseren

3 weken
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deelopdrachten
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product of proces
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Werkwijze bij opdrachten

Oriëntatie
Als eerste ga je jezelf oriënteren op de opdracht. Dit betekent dat je goed gaat kijken waar de opdracht over gaat,
dat je informatie verzamelt en dat je een beeld vormt van de mogelijke werkzaamheden.
Observeren
In deze stap zul je vaak een ervaren collega observeren. Je kijkt hoe hij de klus uitvoert en stelt hem vragen als
dingen onduidelijk zijn.
Uitleggen
Nu je hebt gezien hoe de klus wordt geklaard, kun uitleggen wat je moet doen en waarom je het moet doen.
Uitvoeren
De voorbereiding gebruik je om de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.
Terugkijken
Je hebt de beroepstaak uitgevoerd en afgerond. Je kijkt nu terug naar de dingen die goed gingen en dingen die een
volgende keer beter kunnen. Je bent nu in staat om uit te leggen hoe en waarom de klus of taak uitgevoerd moet
worden.

Beoordeling
Voor een voldoende voor de BPV periode:
 zijn alle uitwerkingen van de opdrachten opgeslagen in Onstage;
 zijn alle beoordelingsopdrachten opgeslagen in Onstage;
 zijn alle urenstaten ingevuld en goedgekeurd in Onstage;
 zijn alle beoordelingsopdrachten met een voldoende of goed beoordeeld;
 is voldaan aan de wettelijke urennorm (= 342 uur zonder STOEB, 360 uur met STOEB).
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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. Let op: Als je stage loopt bij hetzelfde bedrijf als
BPV 1, hoef je deze opdracht niet uit te voeren.
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 en aan
het eind van de totale opdracht laat je je werk beoordelen door je praktijkbegeleider. Je moet deze
opdracht in de eerste week afronden.
Deze beroepstaak hoort bij werkproces 1.1: Voorbereiden productieproces. Bij dit werkproces werk je
aan de volgende competenties:
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Instructies en procedures opvolgen
Samenwerken en overleggen
Persoonlijke ontwikkeling
Formuleren en rapporteren
Vakdeskundigheid toepassen
Materialen en middelen inzetten

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. Ga op zoek naar een actueel organigram of het organisatieschema van de afdeling.
b. Geef een overzicht van de operatorfuncties, leg de functies kort uit 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 elk overleg.

d. Indien mogelijk, maak zelf het verslag (of de notulen) van een overleg.
e. Vraag feedback op je verslag en noteer de leerpunten voor jezelf.

Opdracht 2: Blokschema maken

f. Kies in overleg met je praktijkbegeleider een (deel)proces en maak een blokschema.
g. Leg dit uit aan je praktijkbegeleider en noteer daarna de leerpunten voor jezelf.
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Opdracht 3: Veiligheidszonering
Neem onderstaande tabel over en vul hem in voor jouw leerbedrijf.

h.
i.
j.
k.

De verschillende (veiligheids)zones.
De regels die in de zones gelden.
De PBM's die in de zone gebruikt moeten worden.
De procestechnische werkzaamheden die in de betreffende zone worden uitgevoerd.

Tabel 1.1 Veiligheidszonering
Zone/situatie

Regels

PBM

Procestechnische
werkzaamheden

Opdracht 4: Gevaarlijke stoffen
Kies één gevaarlijke stof waarmee jij of een collega werkt. Zoek via MSDS de informatie over deze stof. Maak een
kopie en bewaar deze bij je uitwerkingen. Beantwoord de volgende vragen:

l. Welke H- en P-zinnen (of R- en S-zinnen) horen bij die gevaarlijke stof? Leg de betekenis uit.
m. Welke gevarensymbolen tref je aan op het etiket van de stof?
n. Op welke manier wordt gezorgd dat deze informatie actueel blijft?
Opdracht 5: Calamiteiten
Bij elk bedrijf kunnen zich calamiteiten voordoen, de twee belangrijkste zijn vaak brand of het vrijkomen van
een gas.

o. Hoe word je gewaarschuwd bij het ontstaan van deze twee calamiteiten?
p. Wat moet jij doen als een calamiteit optreedt als je in de controle kamer bent en indien je in de
installatie bent?

q. Kopieer de plattegrond. Geef de verzamelpunten aan.
r. 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?

s. Loop samen met een collega een veiligheidsronde door de plant.
t. Leg daarna aan je praktijkbegeleider uit waar op gelet moet worden tijdens een veiligheidsronde.
Noteer je leerpunten.
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DEELOPDRACHT 1.2: HET PROCES IN BEELD
Inleiding
Inzicht in het proces is misschien wel dé kernkwaliteit van elke procesoperator. In deze deelopdracht wordt
ingegaan op grondstoffen, stofeigenschappen en het overall proces van in- en uitgaande grondstoffen.
Mogelijke bronnen





registratie- of informatiesysteem
werkvoorschriften/procedures
veiligheidsvoorschriften
productieplanning

Opdrachten
Opdracht 1: Grondstoffen in ontvangst nemen

a.
b.
c.
d.

Zoek in het informatiesysteem hoe grondstoffen bij je bedrijf in ontvangst worden genomen.

e.

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

Noteer puntsgewijs welke personen wat doen bij het in ontvangst nemen.
Kijk mee met een collega en vraag wat je niet snapt. Noteer je leerpunten.
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.

Opdracht 2: Onderzoek stofeigenschappen
Kies een (deel)proces uit en beantwoord de volgende vragen. Gebruik voor het beantwoorden van de vragen tabel
3.

f.
g.
h.

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

i.

Geef van iedere grondstof, hulpstof/toeslagstof en eindproduct een voorbeeld waarop deze kan
worden afgekeurd = afkeurspecificatie.

j.
k.

Hoe kun jij zien dat een ingaande stof is goedgekeurd?

Geef de belangrijkste stofeigenschappen aan. Waar vind je die informatie?
Kies een grondstof met een stofeigenschap die bepalend is voor het procesverloop. Leg uit waarom
die stofeigenschap zo belangrijk is.

Leg de procedure uit aan je praktijkbegeleider en noteer de leerpunten voor jezelf.
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Functies van de stof
in proces

afkeurspecificatie

Hulpstof

Stofeigenschappen

Functies van de stof
in proces

afkeurspecificatie

Eindproduct

Stofeigenschappen

Functies van de stof
in proces

afkeurspecificatie

Uitgangsstromen

Ingangsstromen

Tabel 3: Eigenschappen van in- en uitgaande stoffen
Naam (deel)proces
Grondstof
Stofeigenschappen

Opdracht 3: Blokschema

l.
m.

Maak een blokschema op basis van tabel 3.
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 een 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.

o.

Teken een vereenvoudigd P&ID (zonder leidingcoderingen) van een eenheidsbewerking, bv. van een
destillatiekolom.

p.

Leg je P&ID uit aan je praktijkbegeleider. Noteer je leerpunten.

Opdracht 5: Procedures in beeld
‘Werken volgens procedure’ is vaste prik voor een operator. In deze opdracht kijken we naar
procedure(beschrijvingen) in dit bedrijf.
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q.
r.

Welke soorten procedures zijn er binnen dit bedrijf?

s.
t.
u.

Op welke manier wordt de procedure gecontroleerd en beheerd?

35

Kies (in overleg met je praktijkbegeleider) een procedure uit. Bekijk de opbouw en volgorde van de
procedure. Geef aan wat je niet begrijpt en vraag dit na.
Geef twee voorbeelden van wat er fout kan gaan bij het niet correct volgen van de procedure.
Leg de controleprocedure ten slotte uit aan je praktijkbegeleider en noteer de leerpunten voor
jezelf.

BEOORDELINGSOPDRACHT BEROEPSTAAK 1

Inleiding
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 beoordelingslijst die hoort bij deze opdracht. Hierin lees je op welke criteria je
wordt beoordeeld. Beheers je ze alle?

b. Maak een afspraak met je praktijkbegeleider, plan minimaal een half uur voor deze opdracht.
c. Ga samen naar de (deel-)installatie en geef daar een mondelinge uitleg over de volgende onderwerpen.
Wijs zaken aan en wees zorgvuldig!:

blokschema, processchema







d.
e.
f.
g.

veiligheidsmaatregelen
grondstoffen
hulpstoffen
gevaarlijke stoffen
operatorstaken
specificaties

Beantwoord de vragen die je praktijkbegeleider ongetwijfeld zal stellen.
Vul vervolgens je beoordelingsformulier in. Ook je praktijkbegeleider zal dit doen.
Bespreek met je praktijkbegeleider wat er goed ging en wat minder.
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



10 van de 13 gedragscriteria 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 kan (een deel van) het productieproces toelichten

O

V

G

O

V

G

Stagiair kan een procedure(beschrijving) toelichten

O

V

G

O

V

G

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 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

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

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

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

Competentie: Samenwerken en overleggen

Competentie: Instructies en procedures opvolgen

Competentie: Persoonlijke ontwikkeling

Competentie: Materialen en middelen inzetten

Competentie: Materialen en middelen inzetten

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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Elk bedrijf heeft wel eens te maken met bezoekers van buitenaf. Een bezoeker kent lang niet altijd het bedrijf en
de veiligheidsrisico’s en moet dus begeleid worden tijdens zijn bezoek. Jij gaat straks je docentbegeleider
begeleiden tijdens zijn stagebezoek (opdracht 2.1). Daarnaast ga je je verdiepen in de communicatie tussen de
controlekamer en de field-operators (opdracht 2.2).
Competenties
Deze beroepstaak gaat over werkproces 2.2: begeleiden medewerkers. Bij dit werkproces werk je aan de volgende
competenties:
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Samenwerken en overleggen
Plannen en organiseren
Formuleren en rapporteren
Kwaliteit leveren
Aansturen
Begeleiden
Vakdeskundigheid toepassen
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DEELOPDRACHT 2.1: BEGELEIDEN EN INSTRUEREN
Inleiding
Jij gaat straks je BPV-docent begeleiden tijdens zijn/haar stagebezoek. Ter voorbereiding oefen je eerst met een
collega.
Mogelijke bronnen



Werkinstructies en procedures
Boek VCA

Opdrachten

Opdracht 1: Begeleiden bezoeker
a.
b.

Ga in overleg met je praktijkbegeleider na welke route door de installatie deze bezoeker kan en mag lopen.
Teken dit in op een plattegrond.
Onderzoek welke risico’s en maatregelen er zijn op de werkplek en de omgeving voor een bezoeker van de
installatie. Denk bijvoorbeeld aan:

-

c.
d.
e.
f.
g.

bewegende apparatuur
gevaarlijke stoffen
werken op hoogte
vallen en struikelen

Nomex kleding, PBM
Je gaat straks je docent begeleiden tijdens een veiligheidsronde door de plant. Bereid deze ronde helemaal
voor.
Bespreek daarna je plan, route en informatie met je praktijkbegeleider en vul aan waar nodig.
Maak een afspraak met een collega (of praktijkbegeleider) voor het oefenen van je begeleidingstaak.
Voer de oefenversie van de veiligheidsronde uit, let vooral ook op je eigen veiligheid!
Bespreek de oefenversie van de ronde na met je collega en verwerk de feedback.
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DEELOPDRACHT 2.2 OVERDRACHT VAN INFORMATIE
Inleiding
Goede en heldere communicatie is ontzettend belangrijk. In deze opdracht ga je na hoe de informatieoverdracht
tussen fieldoperators en de controlekamer verloopt.
Mogelijke bronnen
Werkinstructies
Voorschriften werken met portofoons/telefoons
Logboeken
Opdrachten
Opdracht 1: Logboek
Het logboek is een belangrijk hulpmiddel bij het overdrachten van informatie aan het eind van een shift.
Bestudeer het logboek van gisteren. Welke onderwerpen staan in het logboek?
Zorg dat je alle informatie begrijpt. Verklaar de volgorde van de onderwerpen.
Ga na wat de werkwijze is voor gebruik van het logboek. Wat gebeurt er met de informatie uit het logboek?
Fouten maken is menselijk, daarom is controle essentieel. Geef een voorbeeld van wat er zou kunnen gebeuren
wanneer er een (typ)fout in het logboek staat, zonder dat er controle plaats vindt.
Wie hebben toegang tot het logboek? Wie controleert de juistheid van de gegevens?
Leg het logboek en de werkwijze uit aan je praktijkbegeleider. Noteer je leerpunten.
Opdracht 2: Communicatie apparatuur
Tijdens een controleronde is er regelmatig contact tussen de fieldoperator en de controlekamer.
Let tijdens een controleronde goed op de manier van communiceren en beantwoord de volgende vragen.
Welke communicatiemiddelen worden gebruikt? Naast portofoons/telefoons wordt misschien ook gebruik
gemaakt van handhelds.
Wat zijn de voor- en nadelen van de gebruikte apparatuur?
Wat is de procedure of werkwijze voor correct gebruik van deze apparatuur?
Hoe zorg je dat een bericht foutloos over komt tussen zender en ontvanger?
Wordt er tijdens portofoon of telefoonverkeer gebruik gemaakt van het NATO alfabet? Waarom wel of waarom
niet?
Wat moet je doen als je portofoon/telefoon ter plaatse niet werkt?
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BEOORDELINGSOPDRACHT BEROEPSTAAK 2
Inleiding
In deze beoordelingsopdracht laat je zien dat je de
beroepstaak: begeleiden medewerkers voldoende beheerst.
Hiervoor maak je een afspraak met je praktijkbegeleider. Kijk
kritisch naar de beoordelingslijsten die horen bij deze
opdracht. Hierin lees je op welke criteria je wordt
beoordeeld. Beheers je ze alle?

De opdracht:
a.
b.
c.
d.
e.

Je gaat je BPV-docent informeren over het bedrijf aan de hand van een veiligheidsronde door de plant.
Ga eerst na wanneer je BPV-docent langs komt voor het bedrijfsbezoek.
Maak een planning voor het begeleiden van de veiligheidsronde. De ronde duurt max. 1 uur.
Bereid de begeleiding goed voor. Zorg indien mogelijk ook voor de juiste communicatie apparatuur.
Voer de veiligheidsronde uit. Informeer ook de controlekamer op juiste wijze. NB: I.v.m. de veiligheid zal je
praktijkbegeleider uiteraard ook mee gaan. Richt je echter vooral op je bezoeker.

f. Vul vervolgens je beoordelingsformulier in. Ook je praktijkbegeleider zal dit doen.
g. Bespreek met je BPV-docent en 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:
 3 van de 3 leerdoelen zijn voldoende of goed beoordeeld
 11 van de 14 competenties zijn voldoende of goed beoordeeld
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Beoordelingsformulier beroepstaak 2: Begeleiden en instrueren
Naam:
Naam praktijkbegeleider:
Uitvoeringsdatum:
Werkprocessen: 2.2 Begeleiden medewerkers

Deelnemer

Praktijk
begeleider

Stagiair kan een bezoeker veilig begeleiden.

O

V

G

O

V

G

Stagiair kan de communicatie tussen operator en controlekamer
toelichten.

O

V

G

O

V

G

Stagiair kan correct omgaan met portofoon / telefoon.

O

V

G

O

V

G

Ik stem mijn werk af met anderen

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

Ik communiceer volgens de bedrijfsprocedure

O

V

G

O

V

G

Ik bereid een veiligheidsronde op juiste wijze voor

O

V

G

O

V

G

Ik begeleid een bezoeker en geef juiste informatie

O

V

G

O

V

G

Ik geef uitleg over doel en noodzaak van de handelingen

O

V

G

O

V

G

Ik beantwoord op correcte wijze vragen van collega’s en bezoekers

O

V

G

O

V

G

Ik wijs anderen op risico’s en onveilige situaties

O

V

G

O

V

G

Ik houd rekening met collega’s

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

Competentie: Samenwerken en overleggen

Competentie: Vakdeskundigheid toepassen

Competentie Persoonlijke ontwikkeling

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 duik je wat dieper in de typische werkzaamheden van de operator. Daarbij kijken we qua
vakkennis wat gerichter naar regelkringen in de plant en de controlekamer. Dit herken je in de volgende
deelopdrachten:





Deelopdracht 3.1: Registreren en beoordelen van productiegegevens
Deelopdracht 3.2: Het in/uit bedrijfnemen van procesapparatuur.
Deelopdracht 3.3: Regelkringen in de plant.
Deelopdracht 3.4: Regelkringen in de controlekamer.

Voor deze beroepstaak geldt een doorlooptijd van 5 weken.
Competenties
Deze beroepstaak gaat over werkproces 1.1 voorbereiden productieproces, 1.2: bedienen apparatuur, 1.3 bewaken
procesverloop en 1.4 uitvoeren kwaliteitscontrole. Bij deze werkprocessen werk je vooral aan de volgende
competenties:
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Instructies en procedures opvolgen
Samenwerken en overleggen
Kwaliteit leveren
Analyseren
Formuleren en rapporteren
Vakdeskundigheid toepassen
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DEELOPDRACHT 3.1 REGISTREREN EN BEOORDELEN
Inleiding
Je hebt inmiddels al meerdere controlerondes gelopen. Je hebt vast gemerkt dat een goede registratie erg
belangrijk is om fouten te voorkomen. In deze opdracht leer je hoe je de gemeten waarden en eventuele
afwijkingen vastlegt, begrijpt en beoordeelt. Ook leer je hoe je handelingen zoals het in en uit bedrijf nemen van
procesapparatuur en het nemen van monsters vastgelegd moeten worden.
Mogelijke bronnen
Om deze opdracht goed uit te voeren, maak je gebruik van de volgende bronnen:
 Informatiesystemen (papier of computer)
 Registratiesystemen (papier of computer)
 Voorschriften voor registratie
Opdrachten
Opdracht 1: Welke gegevens moeten worden geregistreerd
Bijna elk bedrijf heeft een kwaliteitssysteem (ISO 9000). Afhankelijk van het soort product dat je maakt, moeten
gegevens vast liggen. De kwaliteit van producten wordt voortdurend gemeten en moet worden geregistreerd. De
kwaliteitsgegevens worden vastgelegd in verschillende systemen. Ook de handelingen, die je doet aan het product,
moeten vaak geregistreerd zijn in verschillende systemen.
Ook in het bedrijf waar jij nu stage loopt is iemand verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem. Maak met deze
persoon een afspraak en stel hem de volgende vragen:
a.
b.
c.
d.

Wat is het belang van het kwaliteitssysteem en wat moeten operators hieraan bijdragen?
Welke gegevens moet je vastleggen na het lopen van een controleronde?
In welk systeem moet je dit vastleggen?
Wat gebeurt er met de gegevens die worden geregistreerd?

Opdracht 2: Welke gegevens moet je registreren
Je hebt nu diverse controlerondes gelopen. Iedere handeling af meting die je hebt verricht vereist een bepaalde
vorm van registratie.
e.

Neem de volgende tabel over en leg hier in vast welke gegevens je per soort werkzaamheid moet vast leggen
en in welk systeem je dit moet vast leggen.

Tabel 2.1 Registratiesystemen
Werkzaamheden tijdens ronde

Welke gegevens moet je
registreren?

Waar moet je deze gegevens
registreren?

Controleronde

Afwijkingen en storingen

Monstername

In - en uitbedrijfname
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DEELOPDRACHT 3.2 IN/UIT BEDRIJFNEMEN PROCESDEEL
Inleiding
Een complete installatie in en uit bedrijf nemen kan zeer complex zijn. Bij veel continue processen gebeurt het
stoppen en starten van de complete installatie slechts eens in de drie jaar. Tijdens deze stop (shutdown) worden
volgens een vooraf gemaakte planning diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Wat vaker voorkomt, is het in en uit bedrijf nemen van een gedeelte van de installatie. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het starten van een pomp, het wisselen van een filter, een klep op de bypass nemen. Bij een verkeerde
werkwijze kan persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur of installatie optreden. Het in en uit bedrijf nemen
moet op een veilige manier, volgens de voorschriften gebeuren. Bij een batchproces moet vaak een nieuwe batch
(handmatig) worden gestart. Ook dit kun je zien als het in bedrijf nemen van een (deel)proces.
Als in/uit bedrijfname in de periode dat je stage loopt niet voorkomt voer je de opdracht gesimuleerd uit. Dat
houdt in dat je alles doet behalve het daadwerkelijk in/uit bedrijfnemen een procesdeel.

Mogelijke bedrijfsbronnen
 Werkinstructies/procedures voor in en uit bedrijf nemen
 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot in en uit bedrijf nemen
 Documentatie over bedrijfsspecifieke apparatuur

Opdrachten
Kies in overleg met je praktijkbegeleider één of meerdere gedeelte(n) van het proces wat in/uit bedrijf genomen
gaat worden. Denk hierbij aan:
 pomp starten/stoppen;
 omzetten/verwisselen van een filter;
 op de bypass nemen van een klep;
 starten nieuwe batch;
 omzetten apparaat bij dubbel uitgevoerde apparaten.
Opdracht 1: Informatie over in bedrijf nemen/uit bedrijf nemen
a.
b.
c.

Zoek een mogelijke situatie waarbij een gedeelte van het proces in/uit bedrijf moet worden genomen.
Maak een P&ID van het deelproces/apparaat wat uit bedrijf genomen moet worden. Geef hierin de belangrijke
leidingen en appendages aan.
Benoem puntsgewijs hoe de in bedrijfname van dit deelproces verloopt. Denk aan:
 Wat doet de Paneloperator?
 Wat doet de Fieldoperator?
 Hoe verloopt de communicatie?
 Wat zijn de veiligheidsmaatregelen?



Welke gegevens moet je vastleggen?

Opdracht 2: Collega observeren bij het in bedrijf nemen/uit bedrijf nemen
d.
e.
f.
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Observeer een collega die een (deel)proces in/uit bedrijf neemt.
Noteer de zaken of aandachtspunten die je nog niet wist.
Bespreek je aandachtspunten met je collega.
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Opdracht 3: In/uit bedrijf nemen
Als deze opdracht niet daadwerkelijk kan worden uitgevoerd dan voer je de opdracht uit in de vorm van simulatie.
Simulatie wil zeggen dat jij precies kan vertellen welke handelingen in de juiste volgorde je moet verrichten om de
procesapparatuur (bv. pomp, filter) in of uit bedrijf te nemen.
g.

h.
i.
j.
k.

Ga samen met een ervaren operator een deelinstallatie (procesapparatuur) in of uit bedrijf nemen. Jij voert
alle handelingen uit, de ervaren operator observeert jou. Houd rekening met: Voorschriften/procedures,
veiligheidsrisico's, omstandigheden en de tijd die ervoor staat.
Vertel voordat je begint aan de ervaren operator welke handelingen je in welke volgorde gaat verrichten.
Hij/zij geeft daarna toestemming voor het vervolg.
Voer de werkzaamheden uit.
Bespreek met de ervaren operator zijn feedback, wat ging er goed, wat kan er beter.
Als er nog veel te verbeteren valt, voer de opdracht dan op een later moment nogmaals uit.
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DEELOPDRACHT 3.3 : REGELKRINGEN IN DE PLANT
Inleiding
Hoe groot of ingewikkeld een (deel)proces ook is, in elk proces kom je dezelfde onderdelen (blokken) van de
regelkring tegen: meten, vergelijken, regelen en corrigeren. In deze opdracht volgen we twee regelkringen in de
plant. In de volgende opdracht doen we dat vanuit de controlekamer.

Mogelijke bronnen
 Bedieningsinstructies
 Tabellenboek
 DCS
Opdrachten
In opdrachten 1, 2 en 3 verdiep je je in een regelkring rondom de procesvalue Temperatuur.
Opdracht 1: Blokschema
a. Kies in overleg met je praktijkbegeleider een (deel)proces voor deze opdracht.
b. Maak een blokschema van de regelkring, inclusief de juiste tags.
c. Leg het blokschema uit aan een collega. Noteer je leerpunten.
Opdracht 2: Het meetorgaan
d. Ga na welk meetorgaan gebruikt wordt in deze regelkring. Wat is het werkingsprincipe/meettechniek?
e. Waarom wordt deze meettechniek hier toegepast? Bedenk ook een alternatief. Waarom zou je voor de
alternatieve meettechniek kiezen?
f. Welke gegevens vind je op de tag van het meetorgaan?
g. Naar welk standaard signaal wordt de gemeten procesgrootheid Temperatuur omgezet?
h. Leg ten slotte het meetorgaan uit aan je praktijkbegeleider aan de hand van de meetorgaan-karakteristiek.
Noteer de leerpunten.
Opdracht 3: Het corrigerend orgaan (regelklep)
i. Kies voor deze regelkring een regelklep uit mét klepstandsteller. Maak een eenvoudige doorsnedetekening van de opbouw van de klep. Benoem alle onderdelen.
j. Waarom is deze kleptechniek hier het meest geschikt? Bedenk een alternatief. Wanneer zou je voor dit
alternatief kiezen?
k. Ga na wat de principewerking is van de klepstandsteller, maak een principe tekening.
l. Waarom is de klepstandsteller nodig? Wat zou het effect op de regelkring zijn zonder klepstandsteller?
m. Welke gegevens vind je op de tag van de regelklep?
n. Naar welk standaard signaal wordt de gemeten procesgrootheid Temperatuur omgezet?
o. Leg ten slotte de regelklep én de klepstandsteller uit aan je praktijkbegeleider aan de hand van de
klepkarakteristiek en de principetekening. Noteer de leerpunten.

In opdrachten 4, 5, en 6 verdiep je je in een regelkring rondom de procesvalue Niveau.
Opdracht 4: Blokschema
p. Kies in overleg met je praktijkbegeleider een (deel)proces voor deze opdracht.
q. Maak een blokschema van de regelkring, inclusief de juiste tags.
r. Leg het blokschema uit aan een collega. Noteer je leerpunten.
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Opdracht 5: Het meetorgaan
s. Ga na welk meetorgaan gebruikt wordt in deze regelkring. Wat is het werkingsprincipe/meettechniek?
t. Waarom wordt deze meettechniek hier toegepast? Bedenk een alternatief. Waarom zou je voor de
alternatieve meettechniek kiezen?
u. Welke gegevens vind je op de tag van het meetorgaan?
v. Leg ten slotte het meetorgaan uit aan je praktijkbegeleider aan de hand van de meetorgaan-karakteristiek.
Noteer de leerpunten.
Opdracht 6: Het corrigerend orgaan (regelklep)
w. Kies voor deze regelkring een regelklep uit.
x. Waarom is deze kleptechniek hier het meest geschikt? Bedenk een alternatief. Wanneer zou je wél voor
dit alternatief kiezen?
y. Welke gegevens vind je op de tag van de regelklep?
z. Leg ten slotte de regelklep uit aan je praktijkbegeleider aan de hand van de klepkarakteristiek. Noteer de
leerpunten.
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DEELOPDRACHT 3.4 REGELKRINGEN IN DE CONTROLEKAMER
Inleiding
De controle en besturing van een regelkring vindt uiteraard plaats in de controlekamer. In deze opdracht volgen
we de regelkring Temperatuur (uit opdracht 2.3) vanuit de controlekamer.

Mogelijke bedrijfsbronnen
 DCS
 Manuals en instructies

Opdrachten
Opdracht 1: DCS
a. Vraag eerst toestemming om voor deze opdracht mee te kijken in de controlekamer.
b. Welk type DCS wordt gebruikt? Wat zijn hier de voor- en nadelen van?
c. Welk alternatief zou er zijn voor dit bedrijf? Waarom?
d. Vraag ter plekke of iemand de temperatuurregelkring (uit opdracht 2.3) op het scherm wil tonen.
Opdracht 2: Configuratie
e. Hoe is de regelaar geconfigureerd? P, PI of PID?
f. Teken de regelaarkarakteristiek.
g. Wat is de P-actie? Geef de kenmerken.
h. Wat is de I-actie? Geef de kenmerken.
i. Wat is de D-actie? Geef de kenmerken.
j. Leg de acties uit aan je praktijkbegeleider. Noteer je leerpunten.
Opdracht 3: Historie
k. Ga een dag terug in de historie van deze regelkring.
l. Bestudeer de gegevens / grafische weergaves op het scherm.
m. Wat is er de vorige dag gebeurd? Welke (besturings)acties zijn er genomen?
n. Maak een print van een grafische weergave uit de regelkring.
o. Leg de grafische weergave vervolgens uit aan je praktijkbegeleider. Noteer je leerpunten.
Opdracht 4: Alarmeringen
p. Welke alarmeringen behoren bij deze regelkring?
q. Welke niveaus van alarmeringen zijn er? Wat zijn de bijbehorende acties?
r. Indien mogelijk: Vraag of je (onder begeleiding) zelf enkele alarmen mag quiteren. Wat zijn de oorzaken van
de alarmen?
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BEOORDELINGSOPDRACHT BEROEPSTAAK 3
Inleiding
Je hebt in deze beroepstaak een aantal voorkomende
werkzaamheden geoefend en je inzicht in het proces vergroot. In deze
beoordelingstaak kan je laten zien dat je de werkzaamheden
daadwerkelijk beheerst en je kennis op peil is. De kern van deze
opdracht is het in- of uitbedrijf nemen van een procesdeel. Dit heb je
al geoefend in opdracht 3.2.

De opdracht
a.
b.
c.

Kijk kritisch naar de beoordelingslijsten die horen bij deze opdracht. Hierin lees je op welke criteria je wordt
beoordeeld. Beheers je ze alle?
Bespreek met je praktijkbegeleider welk procesdeel je in of uit bedrijf kunt nemen (zie ook opdracht 3.2).
Je praktijkbegeleider zal op basis van de onderstaande opdrachten (d, e en f) vragen stellen over je
werkzaamheden (en kennis) als operator:

d.

Voorbereiding
 Bestudeer de procedure en zorg dat alles duidelijk is.
 Ga na welke taken de paneloperator/controlekamer heeft in de procedure.
 Ga na welke taken de fieldoperator heeft in de procedure.
 Ga na welke graphic van de DCS (of welk besturingspaneel) gebruikt wordt. Zorg dat je de graphic of het
paneel begrijpt.
 Ga na welke alarmeringen voor kunnen komen bij deze procedure.
 Controleer of de tag(s) die weergegeven zijn in de graphic overeenkomen met de installatie in de plant.
Zorg dat je alle informatie begrijpt.
 Bereid de in/uitbedrijfname goed voor op basis van de procedure.

e.

Uitvoering (Als uitvoering in de praktijk niet mogelijk is, dan uitvoeren d.m.v. simulatie ter plaatse!)
 Neem het procesdeel volgens procedure in- of uit bedrijf (onder begeleiding).
 Benoem telkens de installatiedelen, wijs aan wat je gaat doen en werk veilig!

f.

Afronding
 Registreer na afloop de werkzaamheden in de juiste systemen.
 Geef aan welke kwaliteitssystemen hierbij zijn betrokken.

g.
h.
i.

Vul vervolgens het beoordelingsformulier in. Ook je praktijkbegeleider zal dit doen.
Bespreek met je praktijkbegeleider wat er goed ging en wat minder.
De norm voor het behalen van een beoordelingsopdracht is 80%. Voor deze opdracht betekent dit:
 4 van de 5 leerdoelen zijn voldoende of goed beoordeeld
 13 van de 17 competenties zijn voldoende of goed beoordeeld
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Beoordelingsformulier beroepstaak 3: in/uit bedrijfname procesdeel
Naam:
Naam praktijkbegeleider:
Uitvoeringsdatum:

Werkprocessen: 1.1 voorbereiden productieproces, 1.2 bedienen
apparatuur, 1.3 bewaken procesverloop, 1.4 uitvoeren kwaliteitscontrole

Deelnemer

Praktijk
begeleider

Stagiair kan een (in/uitname) procedure uitleggen.

O

V

G

O

V

G

Stagiair kan de bijbehorende taken van een operator uitleggen.

O

V

G

O

V

G

Stagiair kan toegewezen procesapparatuur in/uit bedrijf nemen.

O

V

G

O

V

G

Stagiair kan relevante graphics/panelen toelichten.

O

V

G

O

V

G

Stagiair kan werkzaamheden op juiste wijze registreren.

O

V

G

O

V

G

Ik vraag informatie aan collega’s bij twijfel of onduidelijkheden

O

V

G

O

V

G

Ik overleg vooraf met een collega over te nemen acties

O

V

G

O

V

G

Ik overleg tijdens uitvoering op juiste wijze met paneloperator

O

V

G

O

V

G

Ik geef en ontvang feedback van collega’s

O

V

G

O

V

G

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

Ik werk volgens het kwaliteitssysteem van het bedrijf

O

V

G

O

V

G

Ik bedien apparatuur nauwkeurig

O

V

G

O

V

G

Ik wijs onderdelen aan en laat de juiste vakkennis zien

O

V

G

O

V

G

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 vaktermen

O

V

G

O

V

G

Competentie: Samenwerken en overleggen

Competentie: Instructies en procedures opvolgen

Competentie: Kwaliteit leveren

Competentie: Formuleren en rapporteren
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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 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:
akkoord praktijkbegeleider:

akkoord deelnemer:

Gezien BPV - docent:
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paraaf:

BEROEPSTAAK 4 OPTIMALISEREN VAN PROCES OF PRODUCT
Elk bedrijf wil zo optimaal mogelijk presteren. In een ideale situatie zijn de kosten minimaal en de opbrengsten
maximaal. Helaas is de werkelijkheid anders… In de praktijk heeft elk proces en elke installatie te maken met
diverse vormen van verliezen, die de opbrengst negatief beïnvloeden. Komen tot een optimaal resultaat vraagt
vooral kennis, inzet en goede ideeën!
In deze beroepstaak werk je aan de volgende opdrachten:
 Deelopdracht 4.1: Inzicht in kosten
 Deelopdracht 4.2: Inzicht in verliezen
 Deelopdracht 4.3: Stroming optimaliseren

Competenties
Deze beroepstaak gaat over werkproces 3.1 Leveren input vanuit werkvloer, 3.2 Opstellen plan van aanpak voor
werkvloer, 3.3 Uitvoeren onderzoek werkzaamheden. Bij deze werkprocessen werk je aan de volgende
competenties:








Formuleren en rapporteren
Kwaliteit leveren
Analyseren
Onderzoeken
Creëren en innoveren
Materialen en middelen in zetten
Vakdeskundigheid toepassen
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DEELOPDRACHT 4.1: INZICHT IN KOSTEN
Inleiding
De kosten van een product worden bepaald door de optelsom van de kosten van grondstoffen en de kosten van
het productieproces. Daarnaast heeft elk bedrijf te maken met productieverliezen.
Mogelijke bronnen




Werkinstructies en procedures
productieplanning
registratie of informatiesysteem

Opdrachten
Opdracht 1: Kostenopbouw

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Welke afdeling berekent de kosten van het eindproduct?

g.
h.

Welke kostenpost heeft de grootste invloed op de verkoopprijs?

Welke grondstoffen hebben de grootste invloed op de verkoopprijs?
Welke andere kostenposten zijn er?
Hoe is de kostenopbouw van het eindproduct (per aantal, run, of kg)?
Geef de kostenopbouw weer in % van het totaal.
Geef aan wat het verschil is tussen de kostprijs en verkoopprijs van het eindproduct in %. Anders gezegd:
wat is de toegevoegde waarde op het product (in %)?
Leg de kostenopbouw uit aan je praktijkbegeleider. Noteer je leerpunten.

Opdracht 2: Uitval en afval
Tijdens de productie is er altijd productieverlies. Je wilt dit productieverlies tot een minimum beperken.

i.
j.

Wat is het verschil tussen uitval en afval?

k.
l.
m.
n.

Zoek uit hoe en in welke hoeveelheden afval wordt gescheiden binnen dit bedrijf.
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Onderzoek twee voorbeelden van reprocessing van uitval. Welk voorbeeld levert financieel het meeste
op?
Onderzoek twee voorbeelden van afvalscheiding. Welk voorbeeld is het duurst? Hoe komt dat?
Wat zijn de kosten van emissies (in % van de totale kosten)?
Leg de voorbeelden van uitval én afval uit aan je praktijkbegeleider. Noteer je leerpunten.
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DEELOPDRACHT 4.2: INZICHT IN VERLIEZEN
Inleiding
In elk productieproces vinden verliezen plaats. In deze opdracht ga je deze verliezen in kaart brengen door het
uitvoeren van een kleinschalig onderzoek.
Mogelijke bronnen




Werkinstructies en procedures
Productieplanning
Registratie of informatiesysteem

Opdrachten

a.
b.
c.

Je gaat uitzoeken welke verliezen zich hebben voorgedaan in de afgelopen maand.
Overleg met je praktijkbegeleider welke informatiebronnen je nodig hebt voor deze opdracht.
Gebruik de onderstaande tabel als hulpmiddel:
o Geef een korte beschrijving van het verlies
o Geef een korte verklaring van de oorzaak
o Geef aan hoe het verlies voorkomen of beperkt kan worden

Tabel: verliezen gedurende 1 week
Datum onderzoek: ……….
categorie
Korte beschrijving van
het verlies

Oorzaak van het verlies

Hoe voorkomen of
beperken?

defecten
herbewerken
wachten
overprocessing
ongevallen
afval
uitval

d.

Bespreek tenslotte je onderzoekje met je praktijkbegeleider om te kijken of jouw bevindingen juist zijn.
Noteer de leerpunten voor jezelf.
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DEELOPDRACHT 4.3: STROMING OPTIMALISEREN
Inleiding
In een productieproces wordt veel energie gebruikt. Bijna elke processtap kost energie, zelfs het transporteren
van een vloeistof. In deze opdracht ga je onderzoeken hoeveel energie vloeistoftransport kost of hier nog energie
kan worden bespaard.

Mogelijke bronnen




Werkinstructies en procedures
productieplanning
registratie of informatiesysteem

Opdrachten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
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Kies in overleg met je praktijkopleider een pompinstallatie met zuigleiding, pomp en persleiding.
Bestudeer het procesflowschema en vraag wat je niet begrijpt.
Ga vervolgens de pompinstallatie buiten bezoeken en controleer of alle appendages in het procesflowschema
overeenkomen met de werkelijke situatie.
Maak een theoretische leidingkarakteristiek van de pompinstallatie (in Excel).
Zoek de pompkarakteristiek op en voeg deze toe in je Excel-document. Bepaal het bedrijfspunt.
Bereken het pompvermogen (in Excel).
Bekijk wat het vermogen is van de pompmotor (tag-plaatje van de motor). Vergelijk nu je eigen berekening
met de pompmotorgegevens. Verklaar eventuele verschillen.
Bedenk op welke manier het energieverlies van de pompinstallatie beperkt kan worden.
Leg je werkwijze en de resultaten uit aan je praktijkbegeleider. Noteer je leerpunten voor jezelf.
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BEOORDELINGSOPDRACHT BEROEPSTAAK 4

Inleiding
In deze beoordelingsopdracht laat je zien dat je de beroepstaak:
optimaliseren proces of product voldoende beheerst. Hiervoor
maak je een afspraak met je praktijkbegeleider. Kijk kritisch naar
de beoordelingslijsten die horen bij deze opdracht. Hierin lees je
op welke criteria je wordt beoordeeld. Beheers je ze alle?

De opdracht:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Kies in overleg met je praktijkopleider een nog niet onderzochte pompinstallatie met zuigvat, zuigleiding,
pomp, persleiding en persvat.
Bestudeer het procesflowschema. Ga vervolgens de pompinstallatie buiten bezoeken en controleer of alle
appendages in het procesflowschema overeenkomen met de werkelijke situatie.
Maak een theoretische leidingkarakteristiek van de installatie (in Excel).
Zoek de pompkarakteristiek op en voeg deze toe in je Excel-document. Bepaal het bedrijfspunt.
Bereken het pompvermogen (in Excel).
Bekijk wat het vermogen is van de pompmotor (tag-plaatje van de motor). Vergelijk nu je eigen berekening
met de pompmotorgegevens. Verklaar eventuele verschillen.
Bedenk op welke manier het energieverlies van de pompinstallatie beperkt kan worden.
Presenteer je werkwijze en de resultaten tot slot aan je praktijkbegeleider.
Vul vervolgens het beoordelingsformulier in. Ook je praktijkbegeleider zal dit doen.
Bespreek met je praktijkbegeleider wat er goed ging en wat minder.
De norm voor het behalen van een beoordelingsopdracht is 80%. Voor deze opdracht betekent dit:
 3 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 4: Optimaliseren van proces op product
Naam:
Naam praktijkbegeleider:
Uitvoeringsdatum:
Werkprocessen: 3.1 Leveren input vanuit werkvloer, 3.2 Opstellen plan
van aanpak voor werkvloer, 3.3 Uitvoeren onderzoekswerkzaamheden

Deelnemer

Praktijk
begeleider

Stagiair kan productieverliezen verklaren

O

V

G

O

V

G

Stagiair kan een kleinschalig onderzoek uitvoeren naar energieverliezen

O

V

G

O

V

G

Stagiair kan een voorstel doen voor het verminderen van energieverlies

O

V

G

O

V

G

Ik gebruik de juiste bronnen voor het vinden van informatie

O

V

G

O

V

G

Ik leid uit een veelheid aan informatie de essentiële zaken af

O

V

G

O

V

G

Ik werk veilig en volgens de geldende voorschriften

O

V

G

O

V

G

Ik zoek bewust naar de meest optimale procesvoering

O

V

G

O

V

G

Ik pas geleerde kennis toe over procestechniek en procesbeheersing
principes

O

V

G

O

V

G

Ik houd rekening met collega’s

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

Ik analyseer gegevens op juiste wijze en herken trends

O

V

G

O

V

G

Ik zie hoe de verschillende factoren van een probleem met elkaar
samenhangen

O

V

G

O

V

G

Ik kan aangeven wat de samenhang is tussen procesvariabelen en het
procesverloop

O

V

G

O

V

G

Competentie: Materialen en middelen inzetten

Competentie: Vakdeskundigheid toepassen

Competentie Persoonlijke ontwikkeling

Competentie Analyseren

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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Dit boek is eigendom van:

Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming

