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Inleiding 
 

Werkboek BPV 3 & 4 is bedoeld voor BOL studenten Operator C in de eindfase van hun opleiding.  BPV 3 en 4 horen 

bij elkaar, in 20 weken tijd ga je aan de slag met de voorbereiding (BPV) én de uitvoering van het eindexamen van je 

opleiding: De Proeve van Bekwaamheid (PvB).  De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 

1. De meteropname ( week -1) 

Voorafgaande aan de BPV start je met een ‘meteropname’. Welke werkprocessen en competenties zijn goed 

ontwikkeld, welke hebben nog aandacht nodig? Om de stand van zaken op te nemen gebruik je werkdocument 1. 

De resultaten bespreek je met je SLBC-coach en de BPV-begeleider  voordat je op stage gaat. De resultaten worden 

verwerkt in je Plan van Aanpak.  

 

2. Onderzoeksopdracht 

Een groot deel van je BPV besteed je aan je onderzoeksopdracht. In deze opdracht voer je een praktijkonderzoek uit 

in het kader van kerntaak 3: ‘Meewerken aan procesverbetering en productontwikkeling’. Samen met de 

praktijkbegeleider wordt bepaald met welk procesdeel of installatie je aan de slag kan. Meer info vind je in 

hoofdstuk 1. 

 

3. Verdiepingsopdrachten 

Naast je onderzoek werk je aan vier (keuze) opdrachten voor verdere verdieping. In de opdrachten moet je laten 

zien dat je de geleerde theorie kunt vertalen naar de praktijk van je bedrijf. Waar mogelijk gebruik je de 

verdiepingsopdrachten als onderbouwing voor je onderzoek.  Meer info vind je in hoofdstuk 2. 

 

4. Proeve van Bekwaamheid  

De proeve van bekwaamheid is het examen van je opleiding. Aan het eind van de BPV periode worden kerntaak 1 , 2 

en 3 geëxamineerd door middel van een Proeve van Bekwaamheid. Meer informatie krijg je van je BPV-docent. 

 

 Beoordeling 

Voor een voldoende voor BPV 3 & 4: 

• zijn alle goedgekeurde uitwerkingen van de producten opgeslagen in Onstage; 

• zijn alle urenstaten ingevuld en goedgekeurd opgeslagen in Onstage; 

• zijn alle ondertekende voortgangsformulieren opgeslagen in Onstage; 

• is voldaan aan de wettelijke urennorm (= 684 uur zonder STOEB, 720 uur met STOEB). 

 

Wanneer de BPV is behaald, heb je in principe toegang tot de Proeve van Bekwaamheid (PvB). 
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Planning BPV 3 en 4 
 

Periode 3 en 4 

 

 

 

 

  

POK  + Vragenlijst Week  Digitaal exemplaar op intranet Scalda. 

Voortgangsgesprek 1 bedrijf. 

Voortgangsgesprek1 school  

Week    

Week  

Plan van aanpak klaar en gecontroleerd en 
gemaild 

Terugkomdag 11 mei in C001B om 09:00 uur 

Voortgangsgesprek 2 bedrijf; 
BPV-docent aanwezig 

Voortgangsgesprek 2 

School  

Week  

 

Week  

Bespreking actuele stand van zaken onderzoek. 

 

Terugkomdag 1 juni in C001B om 09:00 uur 

Voortgangsgesprek 3 bedrijf. 

 

 

Week  

 

Bespreking eindresultaat 
verwerkingsopdrachten en het onderzoek. 
Verslag afgerond en gemaild naar BPV-
begeleider school en bedrijf ter goedkeuring op 
8 juni. 

Voorbereiding eindpresentatie; 

Eindbeoordeling kerntaak 3 op 
afspraak 

Week  

 

 

Eindbeoordeling op Scalda door het 
presenteren van het onderzoek. Lokaal nader 
te bepalen 

 

Herkansingen eindbeoordeling 
kerntaak 3 

 

Week  

 

Herkansing eindbeoordeling op Scalda door het 
presenteren van het onderzoek. Lokaal nader 
te bepalen 
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Algemeen 
 

Achtergrond 

Kerntaak 3 van je opleiding heet formeel: Meewerken aan procesverbetering en productontwikkeling. Als Operator 

C moet je in staat zijn om op basis van je kennis en ervaring goede en werkbare verbetervoorstellen te doen. In deze 

onderzoeksopdracht moet je laten zien dat jij dit voldoende beheerst, zodat je klaar bent voor de PvB. 

De opdracht 

Onderzoek een mogelijke procesverbetering (of productontwikkeling) voor dit bedrijf. Presenteer je bevindingen 

aan de opdrachtgever (het bedrijf). 

 

Voorwaarden 

 De opdracht moet in goed overleg met het bedrijf en de opleiding worden gekozen. 

 De opdracht moet voldoende niveau hebben voor een student in de eindfase van zijn opleiding: 

o Het resultaat van het onderzoek is niet vooraf bekend; 

o De installatie en/of de omstandigheden zijn voldoende complex. 

 De opdrachtgever is een leidinggevende van de plant (plantverantwoordelijke). 

 De opdracht moet door de student zelf uitgevoerd worden. 

 De opdracht moet haalbaar zijn binnen de BPV tijd van 20 weken. 

 Het Plan van Aanpak moet besproken worden met de praktijkbegeleider én de BPV-docent. 

 De praktijkbegeleider moet schriftelijke goedkeuring (mail) geven. 

 De BPV-docent moet schriftelijke goedkeuring (mail) geven. 

 Indien het plan niet akkoord is, dienen de praktijkbegeleider en de BPV-docent schriftelijk feedback te geven. 

Na aanpassing volgen wederom de bovenstaande stappen. 

 Plaats daarna het goedgekeurde plan in Onstage. 

 Pas als het Plan van Aanpak goedgekeurd is, heb je toestemming om te starten met je onderzoek. 

 

Flowschema werkwijze  

1. Maak een plan van aanpak. 

2. Bewaar dit bestand met de bestandsnaam: PVA-kerntaak_3-naam-klas 

3. Laat dit plan beoordelen door de praktijkbegeleider en de BPV-docent. 

4. Voer het onderzoek uit in het bedrijf. 

5. Vraag regelmatig feedback en stel bij waar nodig. 

6. Bespreek de voortgang tijdens de drie terugkomdagen op school. 

7. Bespreek de formele voortgang tijdens de drie voortgangsgesprekken. 

8. Schrijf het onderzoeksverslag. 

9. Laat het verslag beoordelen door de Praktijkbegeleider en de BPV-docent. 

10. Maak afspraken voor de eindpresentatie. 
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Het Plan van Aanpak is de start van je onderzoeksopdracht. Een goed en doordacht plan is essentieel voor een goed 

verloop van je onderzoek! Het Plan van Aanpak bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

1. Inleiding  

 Schrijf bij de inleiding kort iets over het bedrijf en de betreffende installatie.  

 Maak een algemene procesbeschrijving. Zoom daarna in op het deel van het proces waarin het onderzoek zich 

afspeelt.  

 Beschrijf duidelijk hoe het onderzoek past in het gehele proces. 

 

2. Probleemanalyse 

Geef antwoord op de volgende vragen: 

 Wat is het hoofdprobleem dat je gaat onderzoeken? 

 Uit welke deelproblemen (of deelvragen) bestaat je onderzoek? 

 Waarom is het probleem nog niet opgelost of onderzocht? 

 Waar in het proces speelt het probleem? 

 Wat zijn de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van het probleem? 

 Maak een theoretische onderbouwing:  

 Beschrijf kort welke theorie ten grondslag ligt aan het oplossen van het probleem dat je gaat onderzoeken. 

Geef aan welke wetmatigheden, formules, grootheden en eenheden je gaat toepassen. In de 

bronvermelding geef je aan welke bronnen je hebt gebruikt. 

 

3. Kwaliteitseisen en Randvoorwaarden 

Kwaliteitseisen 

Beschrijf aan welke kwaliteitseisen het onderzoeksresultaat moet voldoen volgens de opdrachtgever. Wanneer is 

het resultaat van de opdracht goed genoeg? Beschrijf ook hoe de kwaliteit wordt beheerst. 

Randvoorwaarden 

Bij de randvoorwaarden geef je aan waar je rekening mee moet houden bij de uitvoering van de opdracht: 

 Theorie: Beschrijf kort welke theorie ten grondslag ligt aan het oplossen van het probleem. Geef aan welke 

wetmatigheden, formules, grootheden en eenheden je gaat toepassen.  

 Organisatie: Beschrijf de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de personen die betrokken zijn bij deze 

opdracht. 

 Faciliteiten:  Wat is er allemaal nodig voor het onderzoek? (denk aan betrouwbaar bronmateriaal, tekeningen, 

documenten, materialen, vergunningen, veiligheid, etc.) 

 Communicatie: Met wie moet je overleggen, bij wie moet je feedback en/of goedkeuring vragen? Wat moet je 

doen bij problemen? 

 Informatie: Denk na over de zogenaamde informatiebeheersing: Wie levert welke informatie aan, waar wordt 

de informatie opgeslagen, op welke manier gebeurt dit, etc.? 
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4. Planning en mijlpalen 

 Maak een overzicht van de activiteiten die je moet doen om een goed onderzoeksrapport af te kunnen leveren. 

 Bedenk wanneer deze activiteiten moeten gebeuren.  

 Werk dit uit in een tijdsplanning (EXCEL , strokenplanning).  

 Geef ook duidelijk aan welke mijlpalen er zijn en neem deze op in de planning.  

 

5. Persoonlijke leerdoelen 

Zie werkdocument 1.  Stel drie  ‘SMART’-geformuleerde beroepsdoelen op  en neem deze op in je Plan van Aanpak. 
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Hieronder vind je de afspraken rondom het onderzoeksverslag. 

 

Algemeen 

 Het verslag is publiekgericht, dit wil zeggen dat het door derden goed leesbaar en te begrijpen is. 

 Bestandsnaam: kerntaak_3-naam-klas 

 Lettertype: Times New Roman; titels e.d. fonthoogte 16; tekst fonthoogte 12. 

 Omvang verslag is in totaal 40 pagina’s: 

o max. 20 pagina’s voor de onderzoeksopdracht. 

o max. 20 pagina’s voor de vier verdiepingsopdrachten. 

 

Inhoudsopgave 

1. Voorblad: Titel onderzoek; datum; auteur; docent 

2. Inhoudsopgave met hoofdstukindeling en bladzijde verwijzing 

3. Inleiding 

4. Theoretische onderbouwing 

5. Uitwerking van de onderzoeksopdracht 

6. Conclusies en aanbevelingen 

7. Bronvermelding 

8. Bijlagen onderzoeksopdracht 

9. Bijlagen uitwerkingen verdiepingsopdrachten 

 

Inleiding 

Maak op basis van je inleiding in het Plan van Aanpak een kloppend verhaal. Maak een algemene procesbeschrijving. 

Zoom daarna in op het deel van het proces waarin het onderzoek zich afspeelt. Beschrijf duidelijk hoe het 

onderzoek past in het gehele proces. Geef antwoord op de volgende vragen: 

• Wat is het hoofdprobleem dat je gaat onderzoeken? 

• Uit welke deelproblemen (of deelvragen) bestaat je onderzoek? 

• Waarom is het probleem nog niet opgelost of onderzocht? 

• Waar in het proces speelt het probleem? 

• Wat zijn de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van het probleem? 

 

Theoretische onderbouwing 

Beschrijf kort welke theorie ten grondslag ligt aan het oplossen van het probleem dat je hebt onderzocht. Geef aan 

welke wetmatigheden, formules, grootheden en eenheden je gaat toepassen. In de bronvermelding geef je aan 

welke bronnen je hebt gebruikt. 
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Uitwerkingen van de onderzoeksopdracht 

Verwerk de punten uit het plan van aanpak in heldere beschrijvingen. NB: Het rekenwerk wordt in EXCEL 

uitgevoerd, tekeningen worden in VISIO gemaakt. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Je zorgt voor een stevige onderbouwing van de resultaten. Daarnaast voer je een kosten/baten analyse uit ter 

ondersteuning van het onderzoek. In de aanbevelingen geef je aan of je procesverbetering haalbaar is voor het 

bedrijf en waarom. 

  

Bijlagen 

In de bijlagen doe je tabellen, grafieken, kosten/baten analyse. De verwerkingsopdrachten neem je op in een aparte 

bijlage. 

 

Bronvermelding 

Maak een overzicht van de gebruikt bronnen (Titel boek, auteur, hoofdstukken) en websites (http//:www.xxxxxx.nl) 

 

Feedback & beoordeling 

1. Het Onderzoeksverslag moet besproken worden met de praktijkbegeleider én de BPV-docent. 

2. De praktijkbegeleider moet schriftelijke goedkeuring (mail) geven. 

3. De BPV-docent moet schriftelijke goedkeuring (mail) geven. 

4. Indien het verslag niet akkoord is, dienen de praktijkbegeleider en de BPV-docent schriftelijke feedback te 

geven. Na aanpassing volgen wederom stap 1 -3. 

5. Plaats daarna het goedgekeurde verslag in Onstage. 

6. Pas als het verslag goedgekeurd is, heb je toestemming om je eindpresentatie te houden. 
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De eindpresentatie is ten eerste bedoeld om te laten zien dat jij tijdens de afgelopen weken voldoende kennis en 

inzicht hebt verkregen op basis van je uitgevoerde onderzoek.  De presentatie is daarnaast  ook meteen de inleiding 

voor het Criteriumgericht Interview dat behoort bij de Proeve van Bekwaamheid (PvB) voor kerntaak 3: ’meewerken 

aan proces verbetering en productontwikkeling’.  

 

Afspraken: 

 Je presentatie maak je in POWERPOINT .  

 Je presenteert in ongeveer in 15-20 minuten je onderzoek. 

 Als richtlijn voor het aantal slides kun als vuistregel hanteren dat je ongeveer 3 minuten per slide presenteert. 

 De eerste slide is een voorblad met de titel van je onderzoek en op welk bedrijf. 

 De tweede slide is bedoeld om je voor te stellen aan de groep toehoorders. 

 De derde slide gebruik je om je om het proces toe te lichten aan de hand van een blokschema. 

 De vierde slide gebruik je om je onderzoek in te leiden en de hoofdvraag toe te lichten. 

 De vijfde slide gebruik je om concreet de resultaten toe te lichten. Maak deze slide zo eenvoudig mogelijk en let 

op bij gebruik van tabellen en/of grafieken. 

 De zesde slide gebruik je om conclusies en aanbevelingen te geven eventueel onderbouwd met kosten/baten 

analyse. 

 De laatste slide gebruik je om vragen te beantwoorden. Ongeveer 5 minuten reserveren om vragen te 

beantwoorden. 

 

Tips presentatie 

 Selecteer de belangrijkste gegevens uit je verslag voor je presentatie. 

 Geef duidelijk aan wat het doel is van onderzoek. 

 Geef de stappen aan die je hebt doorlopen. 

 Geef de resultaten en je conclusies of aanbevelingen duidelijk weer. 

 Gebruik eigen woorden en termen, waarvan je de betekenis kent. 

 Bedenk dat een plaatje net zoveel zegt als 1000 woorden. (vermijd teveel tekst)  

 De presentatie wordt naast inhoud ook beoordeeld op : lay-out , overzichtelijkheid en taalgebruik. 

 Oefen je presentatie voor : ploeg, familie, etc. 
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Praktijkbegeleider 

De praktijkbegeleider is je eerste aanspreekpunt. Vraag regelmatig feedback en laat je voortgang zien. Zijn er 

problemen, bespreek het dan direct met je praktijkbegeleider. Hij/zij beoordeelt ook je tussen- en eindproducten. 

 

BPV-docent 

De BPV-docent volgt op afstand je vorderingen. Zijn er problemen waar jij en de praktijkbegeleider niet direct 

uitkomen, schakel dan de docent in. De docent beoordeelt ook je tussen- en eindproducten. 

 

Stageterugkomdagen 

Tijdens deze BPV periode heb je drie terugkomdagen op school, waarin de voortgang en eventuele problemen 

besproken worden. 

 

Voortgangsgesprekken 

Tijdens deze periode zijn er drie formele voortgangsgesprekken met je praktijkbegeleider. Bij voortgangsgesprek 

2 is ook je BPV-docent aanwezig. De benodigde voortgangsformulieren vind je in de bijlagen. 
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Beoordelingsmodel Voortgangsgesprek 1  (In te vullen door praktijkbegeleider) 

Naam student: 

Naam praktijkbegeleider: 

Werkplek/afdeling 

Datum: 

 

Producten Ingeleverd? 

Plan van Aanpak Ja / nee 

Planning Ja / nee 

 

Beoordelingsrichtlijn:  

De norm is datgene wat verwacht mag worden van een beginnende / gevorderde / start bekwame student.  

De student scoort: Onder de norm = O  /   Rond de norm = V  / Boven de norm = G 

Cruciale competenties Beoordeling 

Toont initiatief en inzet. O     V     G 

Toont zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. O     V     G 

Past vakdeskundigheid toe. O     V     G 

Werkt nauwkeurig en planmatig. O     V     G 

Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften. O     V     G 

Werkt volgens procedures en voorschriften. O     V     G 

Gebruikt voor het beoordelen van de werksituatie relevante informatie. O     V     G 

Communiceert adequaat en toont interesse. O     V     G 

Rapporteert relevante gegevens en bevindingen aan betrokkenen. O     V     G 

Werkt goed samen in een team en is collegiaal. O     V     G 

 

  



 

11 59   

Beoordeling kerntaak 3, werkproces 3.2 Beoordeling 

E Vraagt meningen en ideeën bij  het opstellen van een plan van aanpak. O     V     G 

E Stemt zijn plan af met betrokkenen. O     V     G 

E Informeert betrokkenen en belanghebbenden. O     V     G 

J Zorgt voor een duidelijk plan van aanpak voor onderzoekswerkzaamheden en beschrijft daarin 

helder wie welke acties gaat uitvoeren. 
O     V     G 

K Stelt op basis van zijn inzicht in het proces een realistisch plan van aanpak op voor een 

procesverbetering en/of productontwikkeling. 

O     V     G 

Q Brengt activiteiten in kaart, schat de benodigde tijd voor activiteiten realistisch in, stelt 

mensen en middelen vast die nodig zijn om het werk uit te voeren. 

O     V     G 

 

Opmerkingen, tips, verbeterpunten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            datum:                                          akkoord paraaf: 

Praktijkbegeleider: 

 

  

Deelnemer: 

 

  

BPV - docent: 
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Beoordelingsmodel Voortgangsgesprek 2  (In te vullen door praktijkbegeleider) 

Naam student: 

Naam praktijkbegeleider: 

Werkplek/afdeling 

Datum: 

 

Producten Ingeleverd? 

Minimaal twee verdiepingsopdrachten Ja / nee 

Bijgestelde planning Ja / nee 

 

Beoordelingsrichtlijn:  

De norm is datgene wat verwacht mag worden van een beginnende / gevorderde / star bekwame student.  

De student scoort: Onder de norm = O  /   Rond de norm = V  / Boven de norm = G 

Cruciale competenties Beoordeling 

Toont initiatief en inzet. O     V     G 

Toont zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. O     V     G 

Past vakdeskundigheid toe. O     V     G 

Werkt nauwkeurig en planmatig. O     V     G 

Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften O     V     G 

Werkt volgens procedures en voorschriften. O     V     G 

Gebruikt voor het beoordelen van de werksituatie relevante informatie. O     V     G 

Communiceert adequaat en toont interesse. O     V     G 

Rapporteert relevante gegevens en bevindingen aan betrokkenen. O     V     G 

Werkt goed samen in een team en is collegiaal. O     V     G 
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Beoordeling kerntaak 3, werkproces 3.3 Beoordeling 

E Informeert proactief belanghebbenden en stemt zaken af met betrokkenen. O     V     G 

J Registreert en rapporteert onderzoeksgegevens nauwkeurig. O     V     G 

L Zorgt dat apparatuur, materialen en middelen tijdens de onderzoek werkzaamheden efficiënt 

en effectief worden gebruikt. 
O     V     G 

M Controleert en beoordeelt meetgegevens, legt verbanden en trekt hieruit de juiste conclusies. O     V     G 

N Verzamelt relevante informatie op basis waarvan duurzame procesverbetering en 

productontwikkeling kan worden uitgevoerd 

O     V     G 

O Is constant op zoek naar mogelijkheden voor procesverbetering en productontwikkeling, ziet 

deze en past deze toe bij het uitvoeren van de onderzoek werkzaamheden. 

O     V     G 

S Is tijdens de onderzoek werkzaamheden kritisch op de eigen werkuitvoering en die van anderen 

en voldoet aan de afgesproken kwaliteitsnormen en haalt de productiviteitsnormen. 

O     V     G 

T Voert de onderzoek werkzaamheden accuraat uit op het gebied van milieu en ARBO. O     V     G 

U Past zich flexibel aan veranderingen in het proces en product aan. O     V     G 

 

Opmerkingen, tips, verbeterpunten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            datum:                                               akkoord paraaf: 

Praktijkbegeleider: 

 

  

Deelnemer: 

 

  

BPV - docent: 
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Beoordelingsmodel Voortgangsgesprek 3  (In te vullen door praktijkbegeleider) 

Naam student: 

Naam praktijkbegeleider: 

Werkplek/afdeling 

Datum: 

 

Producten Ingeleverd? 

Concept onderzoeksverslag Ja / nee 

Vier uitgewerkte verdiepingsopdrachten Ja / nee 

Bijgestelde planning Ja / nee 

 

Beoordelingsrichtlijn:  

De norm is datgene wat verwacht mag worden van een beginnende / gevorderde / star bekwame student.  

De student scoort: Onder de norm = O  /   Rond de norm = V  / Boven de norm = G 

Cruciale competenties Beoordeling 

Toont initiatief en inzet. O     V     G 

Toont zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. O     V     G 

Past vakdeskundigheid toe. O     V     G 

Werkt nauwkeurig en planmatig. O     V     G 

Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften O     V     G 

Werkt volgens procedures en voorschriften. O     V     G 

Gebruikt voor het beoordelen van de werksituatie relevante informatie. O     V     G 

Communiceert adequaat en toont interesse. O     V     G 

Rapporteert relevante gegevens en bevindingen aan betrokkenen. O     V     G 

Werkt goed samen in een team en is collegiaal. O     V     G 
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Beoordeling kerntaak 3, werkproces 3.1 Beoordeling 

A Neemt initiatief voor duurzame procesverbetering en productontwikkeling. O     V     G 

A Onderneemt de juiste acties binnen de organisatie. O     V     G 

E Bedenkt samen met collega’s uit zijn team ideeën voor duurzame procesverbetering en 

productontwikkeling. 
O     V     G 

E Koppelt proactief aan het team terug wat er met de geleverde input is gebeurd. O     V     G 

H Komt actief met ideeën, standpunten en/of voorstellen naar voren, overtuigt anderen en 

creëert draagvlak voor ideeën die kunnen bijdragen aan duurzame procesverbetering en 

productontwikkeling en kan deze onderbouwen 

O     V     G 

K Heeft inzicht in de verschillende factoren die met het proces te maken hebben en de wijze 

waarop deze elkaar beïnvloeden 

O     V     G 

O Is constant op zoek naar mogelijkheden voor procesverbetering en productontwikkeling en 

ziet deze. 

O     V     G 

 

Opmerkingen, tips, verbeterpunten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            datum:                                               akkoord paraaf: 

Praktijkbegeleider: 

 

  

Deelnemer: 

 

  

BPV - docent: 
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Eindbeoordelingsdocument BPV 3 & 4  (In te vullen door praktijkbegeleider) 

Checklist verplichtingen: Ingeleverd? 

Documenten in OnStage: 

 Is het goedgekeurde Plan van Aanpak aanwezig? 

 Is het goedgekeurde onderzoeksrapport aanwezig?  

 Zijn de goedgekeurde verdiepingsopdrachten aanwezig? 

 Zijn alle drie de voortgangsformulieren aanwezig? 

Ja / nee 

Zijn alle voortgangs- en beoordeling formulieren ondertekend? Ja / nee 

Heeft de student voldaan aan de wettelijke uren norm? 

BPV van 20 weken =  684 uur zonder STOEB, 720 uur met STOEB 
Ja / nee 

Beoordelingsrichtlijn:  

De norm is datgene wat verwacht mag worden van een beginnende / gevorderde / star bekwame student.  

De student scoort: Onder de norm = O  /   Rond de norm = V  / Boven de norm = G 

Cruciale competenties Beoordeling 

Toont initiatief en inzet. 

Toont zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Past vakdeskundigheid toe. 

Werkt nauwkeurig en planmatig. 

Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften 

Werkt volgens procedures en voorschriften. 

Gebruikt voor het beoordelen van de werksituatie relevante informatie. 

Communiceert adequaat en toont interesse. 

Rapporteert relevante gegevens en bevindingen aan betrokkenen. 

Werkt goed samen in een team en is collegiaal 

O     V     G 

O     V     G 

O     V     G 

O     V     G 

O     V     G 

O     V     G 

O     V     G 

O     V     G 

O     V     G 

O     V     G 

Ingeleverde Producten Beoordeling 

De student heeft een Plan van Aanpak geschreven dat voldoet aan alle eisen O     V     G 

De student heeft een onderzoeksverslag geschreven dat voldoet aan alle eisen O     V     G 

Eindpresentatie Beoordeling 

De presentatie is overzichtelijk ingedeeld, kent een verzorgde lay-out O     V     G 

De student gebruikt de juiste vaktermen en heeft een correct taalgebruik O     V     G 

De student laat tijdens de eindpresentatie blijken dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, 

vaardigheid en inzicht m.b.t. kerntaak 3 van deze opleiding: 

‘Meewerken aan procesverbetering en productontwikkeling’ 

O     V     G 
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Toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Akkoordverklaring:  

Student heeft voldaan aan alle eisen, een voldoende voor de cruciale competenties en voldoende ontwikkeling laten zien. 

De student heeft daarmee BPV 3 & 4  behaald en mag deelnemen aan de Proeve van Bekwaamheid. 

 

                                                            datum:                                               akkoord paraaf: 

Praktijkbegeleider: 

 

  

BPV - docent: 
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Inleiding 

In deze BPV periode ga je ook aan de slag met verdiepingsopdrachten. Waar mogelijk kun je de 

verdiepingsopdrachten gebruiken als onderbouwing voor je onderzoeksopdracht. Met de uitwerking van deze 

opdrachten laat je zien dat je de geleerde kennis goed kunt vertalen naar de praktijk. Je kunt (deels) zelf kiezen 

welke opdrachten je wilt uitvoeren, zolang je er maar vier uitwerkt. De uitwerkingen neem je op als bijlagen bij je 

onderzoeksverslag. Omvang is maximaal 20 pagina’s. 

 

Werkwijze 

Kies 1 of 2 van de 4 opdrachten Procestechniek 

Je kunt kiezen uit : de verwerkingsopdrachten ‘Massabalansen’, ‘Stroming’, ‘Warmteoverdracht’ en 

‘Energiebalansen’.  

 

Kies 1 of 2 van de 4 opdrachten Procesbeheersing 

De verwerkingsopdrachten ‘Instrumentatieschema’s’, ‘Meettechnieken’, ‘Transmitters en corrigerende organen’ en 

‘Automatisering’  

 

Kies 1 of 2 van de 4 opdrachten Procestechnologie IV of Productietechnologie IV 

Je kunt kiezen uit de verwerkingsopdrachten ‘Instellen regelaars’, ‘Regelgedrag op storingen’, ‘Destilleren en 

rectificeren’ en ‘Fysisch mechanische scheidingsbewerkingen (drogen, extractie)’.  

 

Kies 1 van de 5 opdrachten Procesbedrijfsvoering 

Kies 1 onderwerp uit de volgende verwerkingsopdrachten ‘Milieutechniek’, ‘Bedrijfskunde’, 

‘Onderhoudsmanagement’, ‘Kwaliteit’en ‘Logistiek’. 

 

Feedback & beoordeling 

1.  De vier uitgewerkte verdiepingsopdrachten worden beoordeeld door de praktijkbegeleider én de BPV-docent. 

2. De praktijkbegeleider moet schriftelijke goedkeuring (mail) geven. 

3. De BPV-docent moet schriftelijke goedkeuring (mail) geven. 

4. Indien een verslag niet akkoord is, dient de praktijkbegeleider en de BPV-docent schriftelijke feedback te geven. 

Na aanpassing volgen wederom stap 1 -3. 

5. Plaats daarna de goedgekeurde verslagen in Onstage. 

6. Pas als alle verdiepingsopdrachten goedgekeurd zijn, heb je toestemming om je eindpresentatie te houden. 
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1. Verwerkingsopdracht massabalansen 

Maak van een bestaand productieproces een sluitende massabalans. 

 Geef een korte beschrijving van het totale productieproces. 

 Maak een flowschema van het totale productieproces. 

 Maak een sluitende massabalans inclusief alle noodzakelijke berekeningen. 

 Beargumenteer aan de hand van de resultaten wat er ten laste van het milieu komt. 

 Geef een aanbeveling waar we de mogelijke uitstoot kunnen verminderen. 

 Berekeningen moeten worden uitgewerkt in EXCEL. 

 

 2. Verwerkingsopdracht stroming 

 

Binnen ieder proces hebben we te maken met vloeistof en gasstromen. Het is belangrijk te weten met welke vorm 

van stroming we te maken hebben i.v.m. de keuze van de juiste equipement ( warmteoverdracht, 

productiecapaciteit enzovoort  

 maak een flowschema van het totale productieproces 

 maak een overzicht van de verschillende vloeistof/gasstromen in het proces 

 geef weer of de verschillende stromen van aard veranderen onder invloed van een hogere of lagere doorzet 

 beargumenteer bij welke doorzet van de plant de stroming niet optimaal is. 

 Maak een leidingkarakteristiek in EXCELL van een bestaande pompinstallatie. 

 Voeg de pompkarakteristiek toe in je EXCELL bestand. 

 Bepaal het bedrijfspunt. 

 Bereken in EXCELL het pompvermogen. 

 Controleer je uitwerking in de praktijk. 

 

 

3. Verwerkingsopdracht warmteoverdracht 

Bij veel processen in de procestechniek speelt de temperatuur een belangrijke rol. Bij de meeste processen is het zo 

dat we de temperatuur op een bepaald niveau moeten houden. Er zijn processen waarbij we moeten verwarmen en 

processen waarbij we moeten koelen. Om te koelen en te verwarmen maken we veelal gebruik van 

warmtewisselaars. Er bestaan vele soorten warmtewisselaars. De toepassing van een bepaald type warmte 

wisselaar is afhankelijk van de procescondities. 

De bedrijfsleiding van jouw bedrijf heeft laten weten dat een van de processen wil wijzigen. De wijziging heeft tot 

gevolg dat de procescondities veranderen, onder andere de toe te voeren en af te voeren energie. De bedrijfsleiding 

betwijfelt of de capaciteit van de huidige warmtewisselaar voldoende is om het proces te regelen. Jij krijgt daarom 

de opdracht om te bepalen in welke mate de capaciteit van de warmtewisselaar tijdens de oorspronkelijke 

procesvoering benut wordt. 
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Je bevindingen geef je weer in een verslag. Aan de hand van het verslag moet duidelijk zijn hoe je aan de resultaten 

en conclusies bent gekomen. 

 Maak een warmtebalans over de warmtewisselaar in EXCEL. 

 Bereken in EXCEL de warmteoverdrachtcoëfficiënt. 

 Zoek uit wat de warmteoverdrachtcoëfficiënt van de warmtewisselaar is volgens de fabrikant c.q. constructeur. 

 Onderbouw je conclusie. 

 

  

4. Verwerkingsopdracht energiebalansen 

In het algemeen is het belangrijk om zuinig met energie om te gaan. Het milieu en de economische aspecten spelen 

hierbij een belangrijke rol. De bedrijfsleiding wil het energieverbruik gaan beperken en daarom willen ze weten waar 

per energievorm de grootste verbruiken zitten. 

Jij krijgt de taak de bedrijfsleiding te voorzien van een  energiebalans aan de hand van een rapport. Een wens van de 

bedrijfsleiding is dat de balans opgesteld moet zijn op basis van de meest ongunstige situatie. Om de energiebalans 

op te stellen moet je een bepaalde periode metingen verrichten in je bedrijf. 

In het rapport horen de volgende punten aan bod te komen: 

 een korte omschrijving van het proces 

 een korte omschrijving van wat je definieert als de meest ongunstige situatie 

 een overzicht van de productiegegevens die je als basis hebt gebruikt om de energiebalans op te stellen 

 de opgestelde energiebalans in EXCEL. 

 beargumenteer de resultaten en geef aan waar besparingen mogelijk zijn. 
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1. Verwerkingsopdracht instrumentatieschema`s 

Bijna alle bedrijven maken gebruik van een of meerdere installaties. Ook binnen ons bedrijf staan er een of meer. De 

installatie waarin je werkt bestaat uit 1 of meerdere units. Elke unit heeft zijn eigen besturing en regelkringen die bij 

een paneel samenkomen. In verband met het updaten van de procescomputer zal voor alle units van de installatie 

P&ID schema`s gemaakt moeten worden met detailschema`s en diagrammen. Jij krijgt de taak een van de units voor 

je rekening te nemen. 

Van jou wordt verwacht dat je in je verslagvorm aandacht besteed aan het volgende: 

 de P&ID schema`s en diagrammen uitwerken in VISIO 

 een beschrijving van alle regelkringen met omschrijving van bijbehorend doel 

 een vermelding van het type regeling ( zoals feedback, feedforward of complex ) 

 een korte omschrijving van de werking van de regelkring 

 een vermelding van de instelwaarden. (gain, intergratietijd, differentiatietijd, Bias) 

 Beschrijving van de werkingsrichting van de regelaars. Direct werkend of indirect werkend; aangevuld met 

de regelaarkarakteristieken. 

 

  

2. Verwerkingsopdracht Meettechnieken 

De verschillende regelkringen binnen de afdeling worden gevoed door informatie. Deze informatie wordt verkregen 

door verschillende meettechnieken. 

 benoem binnen de afdeling twee verschillende regelkringen en meettechnieken. 

 zoek bij de gebruikte meettechniek documentatie en geef een beknopte beschrijving van het gebruikte 

systeem 

 verklaar de werking van de gebruikte meettechniek en geef de gebruikte formule en maak hierbij een 

berekening. (uitgangspunt bij deze berekening is de gemeten eenheid en hoe je de te regelen of te meten 

eenheid berekent) 

 zoek een alternatief voor de op dit moment gebruikte meettechniek en verwerk dit in een regelkring. Geef 

bij dit alternatief ook de gebruikte formule en verwerk dit in de gebruikte berekening. 

 

Bespreek de opdracht met je bedrijfsbegeleider en de BPV-begeleider van de school. 
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1. Verwerkingsopdracht instellen regelaars 

Jouw afdeling wil een overzicht laten maken van hoe de verschillende regelingen ingesteld moeten worden tijdens 

de opstart, ten behoeve van herziening van enkele procedures in verband met het kwaliteitshandboek. 

Jij krijgt de opdracht om te onderzoeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de regelkringen in te 

kunnen stellen. 

Je mag ervan uit gaan dat de installatie enkele weken uit bedrijf is geweest in verband met groot onderhoud. Je 

bevindingen geef je weer in een kort verslag. Besteed ook aandacht aan de volgende punten. 

 de startvoorwaarden voordat met het instellen gestart kan worden. 

 de afstelgegevens per regelkring en de manier waarop de afstelling plaats vindt 

 de controles die na de afstelling uitgevoerd worden 

 de controles na de opstart 

 

2. Verwerkingsopdracht Regelgedrag op storingen 

In jouw bedrijf komen regelkringen voor. Deze systemen zijn vaak gevoelig en dus kunnen er gemakkelijk storingen 

optreden. De afdelingsleider wil graag een overzicht van de meest voorkomende storingen die bij regelkringen in 

het bedrijf voorkomen en hoe deze storingen zijn te voorkomen of op te lossen. 

De vraag aan jou is om de voorkomende storingen op te sporen en de invloed van de storingen op het regelgedrag 

te onderzoeken. 

Kies in jouw afdeling een of meer regelsystemen waar veel regelmatig storingen in voorkomen. 

 Maak een tekening in VISIO van een regelsysteem en verklaar welke type regeling. dit is ( P, PI, PID ) 

 Inventariseer welke storingen voor kunnen komen. 

 Bepaal de invloed van de storing op het regelgedrag 

 Maak een grafische voorstelling van de storingsimpuls ( input ) en geef aan welke respons dit heeft op het 

regelgedrag 

 Maak een voorstel om dit storingsgedrag te voorkomen of binnen bepaalde regelgrenzen te houden, zodanig 

dat de productie hier geen last van heeft 

 

Bespreek de opdracht met je bedrijfsbegeleider en de BPV-begeleider van de school. 

 

3. Verwerkingsopdracht Transmitters en corrigerende organen  

Meet en regelkringen zijn in een modern bedrijf van groot belang. Transmitters en corrigerende organen kunnen op 

grote afstand van elkaar liggen. Ook moeten signalen die een transmitter afgeeft via een regelsysteem, op de goede 

wijze vertaald worden door het corrigerend orgaan. 

 Kies een regelsysteem (geen open dicht regeling) in jouw bedrijf en verwerk de volgende zaken in de 

opdracht.  

 Maak een tekening van het regelsysteem.  

 Leg uit wat voor soort transmitter gebruikt wordt en wat regelafwijkingen kunnen zijn. 

 Leg uit wat voor soort corrigerend orgaan gebruikt wordt en waarom.  

 Bereken aan hand van het transmitter signaal welke stand het corrigerend orgaan aanneemt (bijvoorbeeld 

klepstand) Stel de deviatie is 5%. Wat voor effect heeft dit op het corrigerend orgaan? 
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4. Verwerkingsopdracht Automatisering  

Een productiebedrijf zonder automatiseringssysteem is bijna niet meer denkbaar in onze samenleving. Dit betekent 

dat de moderne operator een goed inzicht moet hebben in het automatiseringssysteem. Aan jou wordt gevraagd 

om een automatiseringssysteem van jouw bedrijf op een duidelijke manier te beschrijven.  

 Kies in jouw bedrijf een automatiseringssysteem.  

 Maak een uitgebreid schema van het automatiseringssysteem.  

 Geef aan welke signaalgevers gebruikt worden, waarom deze gebruikt worden en wat voor signaal 

afgegeven wordt. (analoog / digitaal)  

 Geef aan wat voor besturingseenheid gebruikt wordt en wat deze met de ingangssignalen. 

(setpointinstelling, versterkingsfactoren, geheugenfuncties, digitale en/of integrale tijdsinstellingen 

enzovoort)  

 Geef aan welke uitvoerende of corrigerende organen gebruikt worden, waarom deze gebruikt worden en 

welk signaal nodig is voor de aansturing. (analoog / digitaal)  

 Bekijk of het automatiseringssysteem in een netwerk zit (bijvoorbeeld PLC netwerk) en ga na welke 

gegevens voor welk doel in het bedrijf gebruikt worden. (bijvoorbeeld kostenberekeningen, planning, 

datacommunicatie.)  

  

5. Verwerkingsopdracht Scheidingsbewerkingen 

( destilleren, rectificeren, extraheren, filtreren, bezinken ) 

In jouw afdeling staan een of meerdere installaties waarmee een of meerdere van bovenstaande bewerkingen 

wordt uitgevoerd. Kies hiervan een bewerking . De productieleiding wil de productiehoeveelheid verhogen, maar 

vraagt zich af of de gekozen bewerking dit aankan voor wat betreft de hoeveelheid en de kwaliteit. 

Ga na of de bestaande installatie voor de bewerking die jij hebt gekozen een productieverhoging van 25% aan zal 

kunnen. 

 Maak een flowschema van het totale productieproces in VISIO 

 Beschrijf de gekozen eenheidsbewerking en de bestaande installatie waarmee de eenheidsbewerking wordt 

uitgevoerd 

 Bereken de maximale doorzet bij de gewenste kwaliteitseisen 

 Doe een aantal suggesties waarmee we de capaciteit van de installatie kunnen oprekken. ( onderbouwd met 

berekeningen in EXCEL en opgave van extra kosten ) 

 

6. Verwerkingsopdracht Besturingstechniek 

In de afdeling waar je werkt staan een aantal installaties die door besturingstechniek goed functioneren. De 

productieleiding wil graag nog meer produceren dan nu al het geval is. De productieleiding vraagt zich wel af of de 

besturingstechniek het wel aankan als de productiesnelheid wordt verhoogd. De productieleiding komt bij jou met 

de vraag om de besturingstechniek te tekenen en verder uit te werken om daaruit te kunnen bepalen of de 

besturing de productieverhoging wel aankan. Kies een installatie in jouw afdeling waar besturingstechniek wordt 

toegepast: 

 maak een schematische tekening van de besturing 

 beschrijf de werking van de besturing 

 maak een waarheidstabel van de besturing 

 maak een tijdvolgorde-diagram 

 maak een bewegingsdiagram 

 maak een functiediagram 

 maak een ladderdiagram 

 

Bepaal met je bedrijfsbegeleider welke opdracht je neemt, en welke diagrammen je verwerkt in de opdracht. 
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1. Verwerkingsopdracht Milieutechniek 

In de procesindustrie hebben alle bedrijven te maken met afvalstoffen. In verband met milieuvoorschriften zijn 

bedrijven genoodzaakt te letten op hun afvalstromen. In sommige gevallen is het bedrijven toegestaan om 

onbeperkt afvalstoffen te produceren. Echter voor de meeste gasvormige en vloeibare afvalstoffen gelden in het 

algemeen wel beperkingen. Om deze reden controleren bedrijven regelmatig of ze de toegestane hoeveelheid niet 

overschrijden. 

Bij deze opdracht gaat het er om dat je je op de hoogte stelt van het wat, hoe en waarom van de 

milieuproblematiek waar jouw bedrijf mee te maken heeft. Met deze kennis ben je in staat om op niveau 4  over 

deze onderwerpen mee te denken. Het gaat om de volgende thema’s: 

 Technologie, milieu, milieuzorg en ontwikkelingen 

 Toxicologie en ecosystemen 

 Water, lucht en bodem 

 Normen, preventie, reinigingsmethoden en toezicht 

 Energie en milieu 

 Afval en afvalverwerking 

 Zorgsystemen. 

 

Verzamel de informatie over metingen en bevindingen met betrekking tot het milieu. Beperk je tot  één afdeling of 

unit. Bepaal dit in overleg met je bedrijfsmentor. Besteed tenminste aandacht aan de volgende punten: 

 De afval producerende units met de daarbij behorende stoffen die in de lucht worden of via lozing worden 

uitgestoten. 

 De milieunormen waaraan het bedrijf moet voldoen. 

 De uitstoot en/of lozing van de afgelopen drie maanden. Verklaar eventuele afwijkingen.  

 Een omschrijving van de manier waarop deze gegevens tot stand zijn gekomen.  

 Een eigen kritische noot.   
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2. Verwerkingsopdracht Bedrijfskunde 

In de huidige economie van scherpe concurrentie en daardoor de noodzakelijke verhoging van efficiëntie in 

productiesystemen, zijn aanpassingen in de productieorganisatie een voortdurend punt van aandacht. Aanpassing 

op een onderdeel van de bedrijfskunde vereist vaak ook een aanpassing op een ander terrein van de bedrijfskunde. 

Van jou wordt verwacht op niveau 4 procestechniek, dat je die aanpassingen juist kunt inschattenen daarbinnen 

optimaal kunt functioneren. Daarom is een goed inzicht in de materie van groot belang. 

Bij deze opdracht gaat het erom dat je je op de hoogte stelt van de bedrijfskundige visie in het bedrijf waar je werkt 

en daardoor de meest recente aanpassingen met elkaar in verband kunt brengen. Met deze kennis ben je in staat 

om op niveau over de aanpak en aanpassingen te communiceren om zodoende een betere bijdrage te kunnen 

leveren aan de doelstelling van de organisatie. 

Het gaat om onderstaande thema`s: 

 een aanpassing in de modernisering van het productiesysteem en/of de installatie 

 de optimalisatie van de organisatiestructuur 

 een verhoging van de inzetbaarheid van de productiemedewerkers 

 de verbetering van de ARBO omstandigheden 

 de optimalisatie van de plantechnieken van de organisatie 

 de verbetering van het kwaliteit beheerssysteem 

 de verlaging van de productiekosten. 

 

Kies in overleg met je begeleider een actuele of recente bedrijfskundige aanpassing binnen het bedrijf. De 

aanpassing dient te passen binnen een of enkele van de hierboven genoemde thema`s. Meestal moet je kiezen voor 

een klustering van thema`s om de verbanden niet uit elkaar te halen. Meestal zal er sprake zijn van een hoofdthema 

met verbanden naar enkele andere thema`s. In het verslag ga je in ieder geval in op de volgende punten: 

 Een organogram van de formele en informele organisatie 

 Een omschrijving van de meest recente belangrijke aanpassing binnen het door jouw gekozen hoofdthema. 

 De aanleiding voor de aanpassing 

 Het doel van de aanpassing 

 Een onderbouwing van alle relevante gegevens in de vorm van berekeningen , schema`s stroom en 

flowdiagrammen. 

 Een beschrijving van jouw visie of de meetbare uitkomst van de aanpassing effectief is of zal zijn. 
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3. Verwerkingsopdracht Onderhoudsmanagement 

Alle bedrijven willen zo goed mogelijk producten produceren op een kwalitatief goed niveau binnen de specificaties. 

Een manier om dit doel te bereiken, is doordacht onderhoud management uit te voeren. Ook binnen ons bedrijf 

wordt aandacht besteed aan onderhoudsmanagement. Bij deze opdracht gaat het erom dat je je op de hoogte stelt 

van het hoe en waarom van de onderhoudspraktijk binnen ons bedrijf, en deze vervolgens toets aan het geleerde in 

de theorie. Met deze kennis ben je in staat om op niveau 4 te communiceren over de onderhoudspraktijk. 

Het gaat om onderstaande thema`s 

 storingen en bedrijfszekerheid 

 onderhoudsstrategie en onderhoudsprogramma`s 

 planning, organisatie en kosten 

 evaluatie van de onderhoudspraktijk 

 

Kies voor één van bovengenoemde thema`s of een combinatie daarvan. Beperk je verslag tot één productieafdeling, 

lijn of unit. Het gaat in de eerste plaats om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. 

 Beschrijf vervolgens het wat en hoe van de onderhoudspraktijk, en verklaar waarom. Zoek daarbij 

nadrukkelijk naar argumenten. 

 Relateer je bevindingen aan de geleerde theorie over dit onderwerp. Toets je mening aan de 

vakdeskundigen binnen de organisatie, verwerk deze meningen ook in het verslag. 

 

4. Verwerkingsopdracht Kwaliteit 

Kwaliteit en het op de juiste manier omgaan met klachten gaan hand in hand. Klachten kunnen zowel geuit worden 

door externe klanten als interne. 

 Maak een inventarisatie van klachten die de laatste 3 maanden zijn binnengekomen. 

 Ga na om voor wat soort klachten het gaat. Het is de bedoeling dat je de klachten categoriseert. 

Onderscheid bijvoorbeeld interne en externe klachten, structurele en incidentele klachten.  

 Ga na wat de mogelijke oorzaken zijn van de klachten 

 Geef aanbevelingen om de klachten op te lossen op zowel korte als lange termijn. 

 Vraag je ook af in hoeverre procedures aangepast moeten worden. 

 

Bouw je verslag zo op dat je naast de bovenstaande punten ook aandacht besteed aan onderstaande onderwerpen. 

 Een beschrijving van wat ons bedrijf verstaat onder kwaliteitszorg 

 Een omschrijving van de activiteiten binnen ons bedrijf welke de kwaliteiten moet borgen of verbeteren. 

 Een overzicht van de kwaliteit controle die in de verschillende deelprocessen plaatsvinden en uitleg waarom 

er in deze deelprocessen kwaliteit controles plaats vinden op de gegeven punten. 

 

  



 

27 59   

5. Verwerkingsopdracht Logistiekmanagement 

 

Binnen alle procestechnische bedrijven is er sprake van een goederenstroom. De constructie en de uitvoering van 

het logistieke proces zijn in belangrijke mate mede bepalend voor de kwaliteit en de kosten. Doordat logistieke 

processen altijd meerdere afdelingen doorlopen mag je dit proces zonder overdrijving complex noemen. In proces 

technische bedrijven vervullen operators vrijwel altijd een rol in het logistieke proces. Meestal is de rol zo beperkt 

dat het voor de betrokken operator moeilijk is om zijn rol ten aanzien van het totale proces op waarde in te 

schatten. Anderzijds is het voor de ontwerper en de beheerder van het logistiek proces  moeilijk om in tot alle 

details te kunnen overzien wat er bij de uitvoering op de werkplek van de operator relevant is voor het logistieke 

proces. 

Bij deze opdracht gaat het er om dat je je op de hoogte stelt  van het logistieke proces binnen en rond het bedrijf, 

zodat je het een en andere met elkaar in verband kunt brengen. Met deze kennis ben je in staat om op niveau 4 

over de logistieke processen te communiceren. 

Het gaat om onderstaande thema`s: 

 de begrippen goederenstroom, kostenbeheersing, voorraadbeheer en planning. 

 de factoren die het verloop van de goederenstroom kunnen beïnvloeden. 

 de belangrijke productie planning systemen. 

 

Kies met je bedrijfsbegeleider voor een of meerdere goederenstromen in het bedrijf. Werk ten minste de 

onderstaande vijf deelopdrachten uit. 

 Breng de hoofdstroom van de goederen in beeld, onderscheid de transformatie, de opslag en de 

distributieprocessen. 

 Geef aan hoe de goederenstroom wordt beheerst, bepaal het ontkoppelpunt, verklaar waarom het een en 

ander zo is opgezet. 

 Bepaal volgens welke methode de voorraad op het ontkoppelpunt wordt beheerd, verklaar waarom voor 

deze methode is gekozen. 

 Bepaal voor de vier belangrijkste grondstoffen de optimale bestelgrootte, beschrijf welke consequenties dit 

heeft voor de manier van aanleveren en opslaan. 

 Bepaal welke verschillende planning in je bedrijf vooraf gaan aan het opstellen van een werkorder, noem 

door welke functionaris deze afzonderlijke planningen worden gemaakt en hoe vaak dit gedaan wordt. 
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Versie: 0-meting 

 

In te vullen door student, voorafgaande aan start van de BPV 

 

Naam student: 

Naam bedrijf: 

Afdeling: 

Naam SLB coach: 

Naam BPV-docent: 

 

 

Instructie: 

1. Geef in onderstaande lijsten aan wat volgens jou de status is per onderdeel. Gebruik de volgende 

waardering: 

 

1 = Geen of nauwelijks kennis en ervaring 

2 = Enige kennis en ervaring 

3 = Voldoende kennis en ervaring 

4 = Ruime kennis en ervaring 

 

2. Vul de ‘Top 5’ in . 

3. Lees vervolgens Werkdocument 2: SMART doelen formuleren . 

4. Formuleer de drie leerdoelen. 

5. Stuur de meteropname en leerdoelen naar je SLB- coach. 

6. Bespreek de resultaten met je SLB-coach . 

7. Neem de goedgekeurde leerdoelen op je Plan van Aanpak. 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

Ik… Status 

bezit brede en specialistische kennis van beveiligingen en beveiligingstechnieken 1   2   3   4  

kan wettelijke en bedrijfsregels/procedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn 

en milieu 
1   2   3   4  

kan toezien op de naleving van wettelijke regels en bedrijfsprocedures met betrekking tot veiligheid, 

gezondheid, welzijn en milieu 
1   2   3   4  

bezit brede kennis van verschillende ondernemingsvormen 1   2   3   4  

bezit brede en specialistische kennis van exacte vakken (wis- natuur- , scheikunde en statistiek) toegepast 

in/bij de proces/productietechniek 
1   2   3   4  

bezit brede en specialistische kennis van installaties, machines die bij eenheidsbewerkingen gebruikt 

worden 
1   2   3   4  

bezit kennis van werkingsprincipes van materialen en gereedschappen  1   2   3   4  

bezit brede en specialistische kennis van de (eigenschappen van) materialen en grondstoffen toegepast 

in/bij procestechniek 
1   2   3   4  

bezit brede en specialistische kennis van proces- en of productietechniek 1   2   3   4  

bezit kennis van het belang van werkvoorbereiding, (werk)tekening, werkorganisatie 1   2   3   4  

bezit kennis van een kwaliteitszorgsysteem 1   2   3   4  

bezit brede en specialistische kennis van procesbeheersing 1   2   3   4  

kan relevante machines, gereedschappen en hulpmiddelen gebruiken / bedienen 1   2   3   4  

kan relevante meet-, controle- en testapparatuur gebruiken / bedienen 1   2   3   4  

bezit kennis van handgereedschappen en hulpmiddelen 1   2   3   4  

bezit kennis van registratie- en informatiesystemen voor proces en product 1   2   3   4  

bezit kennis van mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrische 

besturingscomponenten/onderdelen 
1   2   3   4  

bezit kennis van onderhoudsmanagementsystemen 1   2   3   4  

bezit kennis van logistieke processen 1   2   3   4  

bezit kennis van  de kwaliteit/functionaliteit van materialen/componenten/systemen/producten 1   2   3   4  

kan werken volgens technische tekeningen en schema's (PFD, P&ID) 1   2   3   4  

kan relevante informatiebronnen raadplegen 1   2   3   4  

kan technische informatie en werkinstructies opzoeken in digitale systemen en toepassingen 1   2   3   4  

kan beroep specifieke technische documentatie en instructies in het Engels lezen 1   2   3   4  

kan productieplanningen (mede) opstellen, lezen en interpreteren 1   2   3   4  

kan werken met (voorraad)administratiesysteem  1   2   3   4  

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K1-W1 Bereidt productieproces voor: Status 

neemt actief deel aan werkbesprekingen 1   2   3   4  

leest de productieplanning en gebruikt deze, zoekt relevante informatie snel  1   2   3   4  

roept bij problemen tijdig de hulp van collega’s en/of leidinggevende in 1   2   3   4  

maakt materialen, gereedschappen en apparatuur klaar voor gebruik 1   2   3   4  

gaat efficiënt en effectief omgaat met materialen en middelen 1   2   3   4  

beoordeelt de werksituatie vakkundig en accuraat 1   2   3   4  

bouwt indien nodig de apparatuur op of om 1   2   3   4  

stelt het proces in de apparatuur af- of in en controleert hierbij de afstelling aan de hand van de 
specificaties 

1   2   3   4  

draagt zorg voor de aan- en afvoer van materialen en registreert en rapporteert de voorraadgegevens 1   2   3   4  

werkt veilig en volgens de geldende normen en procedures 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties: Status 

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid 1   2   3   4  

toepassen 1   2   3   4  

Materialen en middelen inzetten 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K1-W2 Bedient apparatuur Status 

bedient en stopt de apparatuur bedreven, accuraat, efficiënt en effectief 1   2   3   4  

reageert direct op afwijkende processignalen en stuurt deze tijdig bij 1   2   3   4  

maakt gebruik van de voorgeschreven materialen en middelen 1   2   3   4  

verhelpt problemen en stelt de apparatuur en het proces bij en optimaliseert deze 1   2   3   4  

reageert op signalen van de procesapparatuur 1   2   3   4  

werkt volgens instructies, procedures en voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties: Status 

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Materialen en middelen inzetten 1   2   3   4  

Kwaliteit leveren 1   2   3   4  

Instructies en procedures opvolgen 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K1-W3 Bewaakt procesverloop Status 

verzamelt, analyseert en interpreteert gegevens en trekt conclusies 1   2   3   4  

loopt rondes langs de verschillende onderdelen van de installatie en bewaakt het procesverloop 1   2   3   4  

gebruikt, als de veiligheidsvoorschriften dit toelaten, zijn eigen zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen) bij het 
signaleren van mogelijk procesafwijkingen 

1   2   3   4  

onderneemt bij geconstateerde afwijkingen onmiddellijk actie, informeert belanghebbenden en stemt waar 
nodig zaken af 

1   2   3   4  

legt productiegegevens, eventuele afwijkingen en ondernomen acties vast 1   2   3   4  

verzamelt gegevens, analyseert en interpreteert, legt verbanden en trekt conclusies  1   2   3   4  

Bijbehorende competenties: Status 

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Analyseren 1   2   3   4  

Kwaliteit leveren 1   2   3   4  

Instructies en procedures opvolgen 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K1-W4 Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product Status 

neemt monsters en voert eventueel de metingen uit 1   2   3   4  

controleert, analyseert en beoordeelt de meetgegevens en rapportages aan de hand van specificaties 1   2   3   4  

signaleert aan de hand van gevonden waarden eventuele afwijkingen aan proces en/of product 1   2   3   4  

onderneemt bij de gesignaleerde afwijkingen actie en stemt deze zo nodig in overleg met collega’s en/of 
leidinggevende af 

1   2   3   4  

Bijbehorende competenties: Status 

Kwaliteit leveren 1   2   3   4  

Analyseren 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Instructies en procedures opvolgen 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K1-W5 Onderhoudt apparatuur Status 

controleert de technische staat van de apparatuur op basis van technisch inzicht 1   2   3   4  

signaleert tijdens zijn werkzaamheden en bij de controle van apparatuur eventuele onderhoudsproblemen 1   2   3   4  

bepaalt in overleg met zijn leidinggevende welke acties ondernomen moeten worden en wie deze gaat 
uitvoeren 

1   2   3   4  

stelt aan de hand van de juiste procedures het proces veilig t.b.v. onderhoudswerkzaamheden 1   2   3   4  

communiceert in overleg met zijn leidinggevende de aard van de storing bij complexe en/of omvangrijke 
onderhoudswerkzaamheden aan de technische dienst 

1   2   3   4  

houdt zijn eigen werkomgeving overzichtelijk en schoon 1   2   3   4  

verricht eventueel assisterende werkzaamheden 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties: Status 

Instructies en procedures opvolgen 1   2   3   4  

Materialen en middelen inzetten 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K1-W6 Bewaakt geautomatiseerde processen en stuurt deze bij Status 

verzamelt gegevens, analyseert en interpreteert procesinformatie uit geautomatiseerde processen 1   2   3   4  

legt verbanden, trekt conclusies uit beschikbare procesinformatie, trekt conclusies 1   2   3   4  

bewaakt de kwaliteit en productiviteit aan de hand van procesvariabelen en op basis van specificaties 1   2   3   4  

signaleert afwijkingen en storingen aan de installatie en procesvariabelen en stelt de procesvariabelen bij 
zodat het proces weer stabiel verloopt 

1   2   3   4  

registreert en rapporteert gegevens in de daarvoor van toepassing zijnde systemen 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties: Status 

Beslissen en activiteiten initiëren 1   2   3   4  

Omgaan met verandering  1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Onderzoeken 1   2   3   4  

Analyseren 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K2-W1 Maakt de planning Status 

maakt in overleg met zijn leidinggevende een productie- en capaciteitsplanning en stelt hierin prioriteiten 1   2   3   4  

maakt  in overleg met zijn leidinggevende een onderhoudsplanning voor eenvoudige preventieve en 
correctieve onderhoudswerkzaamheden (eerste-lijnsonderhoud) 

1   2   3   4  

zet in overleg met zijn leidinggevende de noodzakelijke mensen, machines en materialen in 1   2   3   4  

stelt belanghebbenden op de hoogte 1   2   3   4  

registreert en rapporteert de gegevens met betrekking tot de planning 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties: Status 

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K2-W2 Bewaakt de planning Status 

bewaakt aan de hand van de productie-, capaciteits- en onderhoudsplanning de voortgang van zijn eigen 
werk en dat van anderen  

1   2   3   4  

neemt in overleg met zijn leidinggevende bij afwijkingen direct en proactief actie 1   2   3   4  

informeert belanghebbenden en stemt waar nodig zaken met betrokkenen af 1   2   3   4  

registreert en rapporteert gegevens consequent in de daarvoor van toepassing zijnde systemen 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties: Status 

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Plannen en organiseren 1   2   3   4  

Kwaliteit leveren 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 

 

 

 

 

 

  



 

39 59   

 

Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K2-W3 Begeleidt en instrueert medewerkers en/of derden Status 

zorgt er voor dat anderen weten wat de doelen en prioriteiten bij bepaalde werkzaamheden zijn 1   2   3   4  

stemt werkzaamheden met betrokkenen af 1   2   3   4  

geeft duidelijke en begrijpelijke instructies aan betrokkenen 1   2   3   4  

begeleidt en instrueert ook externe betrokkenen bij het werkproces 1   2   3   4  

stimuleert de medewerkers om volgens richtlijnen en procedures te werken door het goede voorbeeld te 
geven 

1   2   3   4  

spreekt medewerkers op hun eventuele afwijkende gedrag/werkhouding aan  

Bijbehorende competenties: Status 

Beslissen en activiteiten initiëren 1   2   3   4  

Aansturen 1   2   3   4  

Begeleiden 1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen  

Formuleren en rapporteren  

Vakdeskundigheid toepassen  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K3-W1 Levert input vanuit de werkvloer Status 

ziet mogelijkheden voor duurzame procesverbetering en productontwikkeling op de werkvloer 1   2   3   4  

komt uit zichzelf met gefundeerde ideeën, standpunten en/of voorstellen, overtuigt anderen en creëert 
draagvlak 

1   2   3   4  

bedenkt samen met collega’s uit zijn team ideeën voor duurzame procesverbetering en productontwikkeling 
en maakt gebruik van de kennis en inzichten van het team 

1   2   3   4  

presenteert hij zijn voorstellen aan anderen 1   2   3   4  

werkt mee aan speciale projecten die kunnen bijdragen aan de product- en procesverbeteringen.   

Bijbehorende competenties: Status 

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Beslissen en activiteiten initiëren 1   2   3   4  

Overtuigen en beïnvloeden 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Creëren en innoveren  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K3-W2 Stelt een plan van aanpak op voor de werkvloer Status 

stelt op basis van zijn procesinzichten een projectmatig en realistisch plan van aanpak op voor een 
procesverbetering en of productontwikkeling 

1   2   3   4  

gebruikt bij het opstellen van het plan van aanpak de ideeën van het projectteam 1   2   3   4  

stemt zijn plan van aanpak inhoudelijk af met het projectteam en eventuele andere belanghebbenden. 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties: Status 

Beslissen en activiteiten initiëren 1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Overtuigen en beïnvloeden 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen  

Creëren en innoveren  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K3-W3 Voert onderzoekswerkzaamheden uit Status 

voert diverse onderzoekswerkzaamheden uit in het kader van procesverbetering en/ of productverbetering 
en verzamelt de benodigde informatie 

1   2   3   4  

controleert, analyseert en beoordeelt verkregen meetgegevens, legt verbanden en trekt hieruit de juiste 
conclusies 

1   2   3   4  

informeert betrokkenen over de onderzoekswerkzaamheden en stemt waar nodig zaken met hen af 1   2   3   4  

handelt proactief bij veranderingen die van invloed zijn op het onderzoek 1   2   3   4  

rapporteert en registreert onderzoeksgegevens  

Bijbehorende competenties: Status 

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Analyseren 1   2   3   4  

Onderzoeken  

Creëren en innoveren  

Omgaan met verandering en aanpassen  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Top 5 

Bekijk de resultaten uit de meteropname. Welke kennis en vaardigheden zijn nog het minst ontwikkeld?  Welke 
het meest? Welke werkprocessen zijn het minst ontwikkeld? Welke het meest? Geef hieronder het overzicht. 

 

Top 5 minst ontwikkelde kennis en vaardigheden Top 5 meest ontwikkelde kennis en vaardigheden 

1 bv: bezit kennis van onderhouds-managementsystemen 
 

1  
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
 

Top 5 minst ontwikkelde items binnen de 

werkprocessen 

Top 5 meest ontwikkelde items binnen de 

werkprocessen 

1 bv: Werkproces B1-K1-W4: signaleert aan de hand van 
gevonden waarden eventuele afwijkingen aan proces 
en/of product 

1  
 
 

2 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

 

 

Formulering leerdoelen 

Leerdoel 1: 
Kies uit de top 5 van minst ontwikkelde kennis en vaardigheden één item. Formuleer voor dit item één SMART 
geformuleerd leerdoel met behulp van Werkdocument 2: ’SMART doelen formuleren’:  

Leerdoel 2 en 3: 
Kies uit de top 5 van minst ontwikkelde items binnen de werkprocessen  twee items. Formuleer voor deze items 
SMART geformuleerde leerdoelen met behulp van Werkdocument 2:  ’SMART doelen formuleren’: 

 

Stuur de meteropname en de leerdoelen vervolgens naar je SLB coach. 

  



 

44 59 

 

 

 

 

 

Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Om 

succesvol te ontwikkelen moet je zoveel mogelijk SMART doelen stellen. SMART staat voor: Specifiek - Meetbaar -

Acceptabel - Realistisch - Tijdgebonden. Door een doelstelling SMART te formuleren is de kans groter dat er in de 

praktijk iets van terecht komt. 

 

Specifiek 

Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven 

waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is. 

Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zes w-vragen: 

 Wat wil ik bereiken? 

 Wie zijn erbij betrokken? 

 Waar ga ik het doen? 

 Wanneer gebeurt het? 

 Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? 

 Waarom willen we dit doel bereiken? 
 

Meetbaar 

Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Wat is er af als het af is? Een SMART-doel moet je kunnen zien, 

horen, proeven, ruiken of voelen. 

Actiegericht 

De doelstelling moet uitnodigen tot actie en energie losmaken. Er moeten echte acties aan gekoppeld zijn. En de 

doelstelling moet positief geformuleerd zijn, maar let erop dat een SMART-doel een bepaald resultaat voorschrijft, 

niet een inspanning. 

Realistisch 

Is het doel haalbaar en realistisch? Is er voldoende knowhow, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Dit is 

belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert je niet. Een SMART-doel moet gezien worden als een project, niet 

als een taak. Durf een uitdaging aan te gaan! 

Een realistische doelstelling moet rekening houden met de praktijk. In geen enkele organisatie kunnen mensen 

100% aan één doel werken. Er zijn altijd andere activiteiten, onverwachte gebeurtenissen en afleidingen. 

Tijdgebonden 

Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt? 

Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum. 

SMART voorbeelden uit andere sectoren 

 Dit jaar wil ik 20 studiepunten van mijn koksopleiding halen. 

 Over 5 jaar wil ik projectmanager zijn, verantwoordelijk voor ICT-projecten van 100.000 tot 1.000.000 euro. 

 De winst moet volgend jaar 30% hoger zijn dan die van vorig jaar. 
 

Slechte voorbeelden  

 Ik wil een leuke baan (niet specifiek, niet meetbaar, niet tijdgebonden). 

 We worden de beste in onze markt (niet meetbaar, niet tijdgebonden). 
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In te vullen door Student én Praktijkbegeleider 

Naam student: 

Naam bedrijf: 

Afdeling: 

Naam praktijkbegeleider: 

Naam BPV-docent: 

 

 

Instructie: 

1. Voorafgaande aan de start van de BPV heb je deze meteropname al een keer ingevuld. Nu is het tijd voor 

een tussentijdse meting, waarbij ook de mening van de praktijkbegeleider gevraagd wordt. 

2. Geef in onderstaande lijsten aan wat volgens jou de status is per onderdeel. Gebruik de volgende 

waardering: 

 

1 = Geen of nauwelijks kennis en ervaring 

2 = Enige kennis en ervaring 

3 = Voldoende kennis en ervaring 

4 = Ruime kennis en ervaring 

3. Leg uit wat de bedoeling is en laat vervolgens de lijst invullen door de praktijkbegeleider. 

4. Bespreek daarna de overeenkomsten en verschillen met je praktijkbegeleider in de tussentijdse beoordeling. 

5. Stel tot slot je leerdoelen bij en stuur deze naar je praktijkbegeleider en BPV-docent. 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K1-W1 Bereidt productieproces voor: Student 
Praktijk-  

begeleider 

neemt actief deel aan werkbesprekingen 1   2   3   4  

1   2   3   4  

leest de productieplanning en gebruikt deze, zoekt relevante informatie snel  1   2   3   4  

roept bij problemen tijdig de hulp van collega’s en/of leidinggevende in 1   2   3   4  

maakt materialen, gereedschappen en apparatuur klaar voor gebruik 1   2   3   4  

gaat efficiënt en effectief omgaat met materialen en middelen 1   2   3   4  

beoordeelt de werksituatie vakkundig en accuraat 1   2   3   4  

bouwt indien nodig de apparatuur op of om 1   2   3   4  

stelt het proces in de apparatuur af- of in en controleert hierbij de afstelling aan de hand van 
de specificaties 

1   2   3   4  

draagt zorg voor de aan- en afvoer van materialen en registreert en rapporteert de 
voorraadgegevens 

1   2   3   4  

werkt veilig en volgens de geldende normen en procedures 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties:   

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid 1   2   3   4  

toepassen 1   2   3   4  

Materialen en middelen inzetten 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K1-W2 Bedient apparatuur Student 
Praktijk-  

begeleider 

bedient en stopt de apparatuur bedreven, accuraat, efficiënt en effectief 1   2   3   4  

1   2   3   4  

reageert direct op afwijkende processignalen en stuurt deze tijdig bij 1   2   3   4  

maakt gebruik van de voorgeschreven materialen en middelen 1   2   3   4  

verhelpt problemen en stelt de apparatuur en het proces bij en optimaliseert deze 1   2   3   4  

reageert op signalen van de procesapparatuur 1   2   3   4  

werkt volgens instructies, procedures en voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en 
veiligheid 

1   2   3   4  

Bijbehorende competenties:   

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

1   2   3   4  
Materialen en middelen inzetten 1   2   3   4  

Kwaliteit leveren 1   2   3   4  

Instructies en procedures opvolgen 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K1-W3 Bewaakt procesverloop Student 
Praktijk-  

begeleider 

verzamelt, analyseert en interpreteert gegevens en trekt conclusies 1   2   3   4  

1   2   3   4  

loopt rondes langs de verschillende onderdelen van de installatie en bewaakt het 
procesverloop 

1   2   3   4  

gebruikt, als de veiligheidsvoorschriften dit toelaten, zijn eigen zintuigen (zien, horen, ruiken, 
voelen) bij het signaleren van mogelijk procesafwijkingen 

1   2   3   4  

onderneemt bij geconstateerde afwijkingen onmiddellijk actie, informeert belanghebbenden 
en stemt waar nodig zaken af 

1   2   3   4  

legt productiegegevens, eventuele afwijkingen en ondernomen acties vast 1   2   3   4  

verzamelt gegevens, analyseert en interpreteert, legt verbanden en trekt conclusies  1   2   3   4  

Bijbehorende competenties:   

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Analyseren 1   2   3   4  

Kwaliteit leveren 1   2   3   4  

Instructies en procedures opvolgen 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K1-W4 Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product Student 
Praktijk-  

begeleider 

neemt monsters en voert eventueel de metingen uit 1   2   3   4  

1   2   3   4  

controleert, analyseert en beoordeelt de meetgegevens en rapportages aan de hand van 
specificaties 

1   2   3   4  

signaleert aan de hand van gevonden waarden eventuele afwijkingen aan proces en/of 
product 

1   2   3   4  

onderneemt bij de gesignaleerde afwijkingen actie en stemt deze zo nodig in overleg met 
collega’s en/of leidinggevende af 

1   2   3   4  

Bijbehorende competenties:   

Kwaliteit leveren 1   2   3   4  

1   2   3   4  
Analyseren 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Instructies en procedures opvolgen 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 

 

 

 

 

 

  



 

51 59   

Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K1-W5 Onderhoudt apparatuur Student 
Praktijk-  

begeleider 

controleert de technische staat van de apparatuur op basis van technisch inzicht 1   2   3   4  

1   2   3   4  

signaleert tijdens zijn werkzaamheden en bij de controle van apparatuur eventuele 
onderhoudsproblemen 

1   2   3   4  

bepaalt in overleg met zijn leidinggevende welke acties ondernomen moeten worden en wie 
deze gaat uitvoeren 

1   2   3   4  

stelt aan de hand van de juiste procedures het proces veilig t.b.v. 

onderhoudswerkzaamheden 
1   2   3   4  

communiceert in overleg met zijn leidinggevende de aard van de storing bij complexe en/of 
omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan de technische dienst 

1   2   3   4  

houdt zijn eigen werkomgeving overzichtelijk en schoon 1   2   3   4  

verricht eventueel assisterende werkzaamheden 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties:   

Instructies en procedures opvolgen 1   2   3   4  

1   2   3   4  

Materialen en middelen inzetten 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K1-W6 Bewaakt geautomatiseerde processen en stuurt deze bij Student 
Praktijk-  

begeleider 

verzamelt gegevens, analyseert en interpreteert procesinformatie uit geautomatiseerde 
processen 

1   2   3   4  

1   2   3   4  

legt verbanden, trekt conclusies uit beschikbare procesinformatie, trekt conclusies 1   2   3   4  

bewaakt de kwaliteit en productiviteit aan de hand van procesvariabelen en op basis van 
specificaties 

1   2   3   4  

signaleert afwijkingen en storingen aan de installatie en procesvariabelen en stelt de 
procesvariabelen bij zodat het proces weer stabiel verloopt 

1   2   3   4  

registreert en rapporteert gegevens in de daarvoor van toepassing zijnde systemen 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties:   

Beslissen en activiteiten initiëren 1   2   3   4  

1   2   3   4  

Omgaan met verandering  1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Onderzoeken 1   2   3   4  

Analyseren 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K2-W1 Maakt de planning Student 
Praktijk-  

begeleider 

maakt in overleg met zijn leidinggevende een productie- en capaciteitsplanning en stelt hierin 
prioriteiten 

1   2   3   4  

1   2   3   4  

maakt  in overleg met zijn leidinggevende een onderhoudsplanning voor eenvoudige 
preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden (eerste-lijnsonderhoud) 

1   2   3   4  

zet in overleg met zijn leidinggevende de noodzakelijke mensen, machines en materialen in 1   2   3   4  

stelt belanghebbenden op de hoogte 1   2   3   4  

registreert en rapporteert de gegevens met betrekking tot de planning 1   2   3   4  

Bijbehorende competenties:   

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

1   2   3   4  Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K2-W2 Bewaakt de planning Student 
Praktijk-  

begeleider 

bewaakt aan de hand van de productie-, capaciteits- en onderhoudsplanning de voortgang 
van zijn eigen werk en dat van anderen  

1   2   3   4  

1   2   3   4  
neemt in overleg met zijn leidinggevende bij afwijkingen direct en proactief actie 1   2   3   4  

informeert belanghebbenden en stemt waar nodig zaken met betrokkenen af 1   2   3   4  

registreert en rapporteert gegevens consequent in de daarvoor van toepassing zijnde 
systemen 

1   2   3   4  

Bijbehorende competenties:   

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

1   2   3   4  
Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Plannen en organiseren 1   2   3   4  

Kwaliteit leveren 1   2   3   4  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K2-W3 Begeleidt en instrueert medewerkers en/of derden Student 
Praktijk-  

begeleider 

zorgt er voor dat anderen weten wat de doelen en prioriteiten bij bepaalde werkzaamheden 
zijn 

1   2   3   4  

1   2   3   4  

stemt werkzaamheden met betrokkenen af 1   2   3   4  

geeft duidelijke en begrijpelijke instructies aan betrokkenen 1   2   3   4  

begeleidt en instrueert ook externe betrokkenen bij het werkproces 1   2   3   4  

stimuleert de medewerkers om volgens richtlijnen en procedures te werken door het goede 
voorbeeld te geven 

1   2   3   4  

spreekt medewerkers op hun eventuele afwijkende gedrag/werkhouding aan  

Bijbehorende competenties:   

Beslissen en activiteiten initiëren 1   2   3   4  

1   2   3   4  

Aansturen 1   2   3   4  

Begeleiden 1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen  

Formuleren en rapporteren  

Vakdeskundigheid toepassen  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K3-W1 Levert input vanuit de werkvloer Student 
Praktijk-  

begeleider 

ziet mogelijkheden voor duurzame procesverbetering en productontwikkeling op de 
werkvloer 

1   2   3   4  

1   2   3   4  

komt uit zichzelf met gefundeerde ideeën, standpunten en/of voorstellen, overtuigt 
anderen en creëert draagvlak 

1   2   3   4  

bedenkt samen met collega’s uit zijn team ideeën voor duurzame procesverbetering en 
productontwikkeling en maakt gebruik van de kennis en inzichten van het team 

1   2   3   4  

presenteert hij zijn voorstellen aan anderen 1   2   3   4  

werkt mee aan speciale projecten die kunnen bijdragen aan de product- en 
procesverbeteringen.  

 

Bijbehorende competenties:   

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

1   2   3   4  

Beslissen en activiteiten initiëren 1   2   3   4  

Overtuigen en beïnvloeden 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Creëren en innoveren  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Kennis en ervaring werkprocessen Operator C  
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C 

B1-K3-W2 Stelt een plan van aanpak op voor de werkvloer Student 
Praktijk-  

begeleider 

stelt op basis van zijn procesinzichten een projectmatig en realistisch plan van aanpak op 
voor een procesverbetering en of productontwikkeling 

1   2   3   4  

1   2   3   4  gebruikt bij het opstellen van het plan van aanpak de ideeën van het projectteam 1   2   3   4  

stemt zijn plan van aanpak inhoudelijk af met het projectteam en eventuele andere 
belanghebbenden. 

1   2   3   4  

Bijbehorende competenties:   

Beslissen en activiteiten initiëren 1   2   3   4  

1   2   3   4  

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

Overtuigen en beïnvloeden 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen  

Creëren en innoveren  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Vakkennis en vaardigheden Operator C 
Dit is mijn huidige vakkennis en vaardigheden als beginnende/gevorderde /startbekwame student  van de opleiding Operator C. 

B1-K3-W3 Voert onderzoekswerkzaamheden uit Student 
Praktijk-  

begeleider 

voert diverse onderzoek werkzaamheden uit in het kader van procesverbetering en/ of 
productverbetering en verzamelt de benodigde informatie 

1   2   3   4  

1   2   3   4  

controleert, analyseert en beoordeelt verkregen meetgegevens, legt verbanden en trekt 
hieruit de juiste conclusies 

1   2   3   4  

informeert betrokkenen over de onderzoek werkzaamheden en stemt waar nodig zaken 
met hen af 

1   2   3   4  

handelt proactief bij veranderingen die van invloed zijn op het onderzoek 1   2   3   4  

rapporteert en registreert onderzoeksgegevens  

Bijbehorende competenties:   

Samenwerken en overleggen 1   2   3   4  

1   2   3   4  

Formuleren en rapporteren 1   2   3   4  

Vakdeskundigheid toepassen 1   2   3   4  

Analyseren 1   2   3   4  

Onderzoeken  

Creëren en innoveren  

Omgaan met verandering en aanpassen  

 

Eindscore: De meest voorkomende score is: 1   2   3   4  

Toelichting: 
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Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming 


