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Projectbeschrijving 
 
Introductie 
 
Deze periode staat de Salpeterzuurfabriek van Yara centraal als leeromgeving.  Belangrijkste 
onderwerpen zijn deze keer: Het opstellen van een Energiebalans, Meettechnieken en Innovatie & 
Duurzaamheid.  
 
In dit project ga je net als de vorige periode weer in duo’s aan de slag. De planning en volgorde van de 
opdrachten kun je voor een deel zelf bepalen, dus een goede overall planning en beheersing is erg 
belangrijk.  
 
Succes! 
 
 
Leerdoelen project ‘Energie in Balans’: 
Na afloop van deze periode kun je: 
 

 Een Plan van Aanpak schrijven. 
 Een tijdsplanning en een werkverdeling opstellen en bewaken. 
 Gegevens uit een procesverloop verzamelen, analyseren en hieruit conclusies trekken. 
 Een posterpresentatie geven. 
 Correct omgaan met materialen en middelen. 
 Gegevens afleiden uit een gesimuleerde omgeving. 
 Veilig werken volgens voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid. 
 Wiskundige vaardigheden toepassen bij het benodigde rekenwerk. 
 Vaardigheden in Excel toepassen bij het benodigde rekenwerk. 
 Een energiebalans opstellen voor een samengestelde unit. 
 Metingen uitvoeren in de proeffabriek en in een computer gesimuleerde omgeving. 
 De stoomvraag van een installatie berekenen aan de hand van een vastgesteld energieverlies. 
 De energievraag berekenen bij een verandering in de bedrijfssituatie. 
 Een procedure uitwerken voor het in- en uit bedrijf nemen van een warmtewisselaar. 
 Een warmtewisselaar in- en uit bedrijf nemen in de proeffabriek. 
 De kenmerken, gevaren en veiligheidsmaatregelen van ammoniak en salpeterzuur toelichten. 
 Meettechnieken herkennen en toelichten. 
 Het meetgedrag van meetinstrumenten verklaren d.m.v. wiskundige formules. 
 Niveau metingen in de proeffabriek uitvoeren. 
 Een gedetailleerde P&ID van een meetinstallatie maken. 
 Een voorstel voor een overvulbeveiliging uitwerken en presenteren. 
 Een nieuwe toepassing voor CO2 en/of restwarmte bedenken. 

 
 
 
Voorkennis 
Projectmatig werken 
Procesbeheersing niveau 4 
Procestechniek niveau 4 
Veiligheid 
Rekenvaardigheden 
Simulatie vaardigheden 
Bedieningsvaardigheden  
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De opdrachtgever 
 
Yara, Salpeterzuurfabriek 
 
De naam "Yara" staat voor een goede oogst en een goed jaar.…  
 
Yara Sluiskil B.V. produceert en verkoopt vooral stikstofhoudende meststoffen en daarnaast ook 
technische chemicaliën. Op het terrein van Yara Sluiskil staan de volgende productieafdelingen: drie 
ammoniak fabrieken, twee salpeterzuur fabrieken, twee ureum fabrieken (één prill -en één granulatie 
fabriek) en twee nitraat granulatie eenheden. Binnen Yara International heeft Sluiskil de grootste 
capaciteit aan ammoniak- en nitraatproductie van heel Europa.  
Meer informatie vind je op www.yara.nl. 
 
 
 
 
1. Werkprocessen en competenties in dit project: 
 
 

 Werkprocessen Competenties 

KT 1 1.1 Voorbereiden productieproces 
1.2 Bedienen apparatuur 
1.3 Bewaken procesverloop 
1.4 Uitvoeren kwaliteitscontroles  
1.6 Bewaken en bijsturen geautomatiseerde processen 
(gesimuleerd) 
 
 

A:Beslissen en activiteiten initiëren 
C:Begeleiden 
E: Samenwerken en overleggen 
J: Formuleren en rapporteren 
K: Vakdeskundigheid toepassen 
L: Materialen en middelen inzetten 
M: Analyseren 
N:Onderzoeken 
P: Leren 
Q: Plannen en organiseren 
S: Kwaliteit leveren 
T: Instructies en procedures opvolgen 
V: Met druk en tegenslag omgaan 

KT 2 2.1 Maken planning 
2.2 Bewaken planning 
 

KT 3 3.1 Leveren input vanuit de werkvloer 
3.2 Opstellen plan van aanpak voor werkvloer 
3.3 Uitvoeren onderzoekswerkzaamheden 
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And the winner is ? 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yara beoordeelt straks de posterpresentaties en kiest uiteindelijk het beste eindproduct. Naast eeuwige 
roem wordt de winnende projectgroep beloond met 1 extra bonuspunt!  
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De opdrachten 
 
Hieronder vind je de opdrachten voor dit project. Zorg zelf voor een goede planning! 
 
 
Algemeen 
 
 Maak  een Plan van Aanpak. Gebruik het format uit de bijlage.   
 Maak een gedetailleerde strokenplanning en werkverdeling in Excel of Visio.   
 Let op: Je mag pas aan de slag met het project als het Plan van Aanpak én de planning goedgekeurd 

zijn door de projectbegeleider. 
 
 
Energiebalans warmtewisselaars Proeffabriek 
 
Yara wil d.m.v. een energiebalans beter inzicht in de energievraag van de installatie Salpeterzuur 6. Een 
mooie opdracht, maar… om dit voor elkaar te krijgen gaan jullie eerst ‘proefdraaien’ met een 
energiebalans voor de warmtewisselaars in de Proeffabriek.  
 
Jullie opdracht: 
Stel een bruikbaar, begrijpelijk en betrouwbaar rekenblad op voor de energiebalans over de 
warmtewisselaars HX1100 en HX1200 in de proeffabriek. Gebruik hiervoor de onderstaande 
deelopdrachten én de simulatie van de warmtewisselaars in Proces Studio. 
 
Instructies:  
 Stel de overall energiebalans op van de warmtewisselaars (HX1200 en HX1100 samen). Gebruik de 

meettabel, voer minimaal 10 metingen uit in meestroom en tegenstroom. 
 Bereken het stoom-massa-debiet met de overall energiebalans. 
 Stel de energiebalans op over HX1100. Gebruik de meettabel, voer minimaal 10 metingen uit in 

meestroom en tegenstroom. 
 Bereken het stoom-massa-debiet met de energiebalans van HX1100. 
 Stel de energiebalans op over HX1200. Gebruik de meettabel, voer minimaal 10 metingen uit in 

meestroom en tegenstroom. 
 Onderzoek nu of er sprake is van energieverlies. Toon dit aan door middel van heldere 

berekeningen.  
 Bereken bij energieverlies de extra stoomvraag. 
 Verwerk je berekeningen in een dynamisch werkblad (Excel). 
 Verwerk je conclusies in een kort verslag (2 A4). 
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Meettabel meestroom: 

 
 
 
Meettabel tegenstroom:  
 

  

Meetgegevens warmtewisselaar

datum:

pomp flow proceswater temp. Uit stoomkaars temp. In proces temp.uit proces koelwater in koelwater debiet temp. Koelw. Uit

PU1101 setpoint PU1101 FIC1102 TI-1102 TI1202-1 TI1202-2 TI1201-2 FIC1202 FIC1202 TI1202-1

configuratie [RPM] [%] [L/s] [C] [C] [C] [C] [L/s] [%] [C]

meestroom 2386 85 10

2386 85 20

2386 85 25

2386 85 30

2386 85 35

2386 85 40

2386 85 45

2386 85 50

2386 85 55

2386 85 60

2386 85 65

2386 85 70

2386 85 75

2386 85 80

2386 85 85

2386 85 90

2386 85 95

2386 85 100

2284 80 100

2143 75 100

2005 70 100

1864 65 100

1684 60 100

1559 55 100

1448 50 100

1299 45 100

1146 40 100

1000 35 100

854 30 100

713 25 100

569 20 100

pomp flow proceswater temp. Uit stoomkaars temp. In proces temp.uit proces koelwater in koelwater debiet temp. Koelw. Uit

PU1101 setpoint PU1101 FIC1102 TI-1102 TI1202-2 TI1202-1 TI1201-2 FIC1202 FIC1202 TI1202-1

configuratie [RPM] [%] [L/s] [C] [C] [C] [C] [L/s] [%] [C]

tegenstroom 2143 75 10

2143 75 20

2143 75 25

2143 75 30

2143 75 35

2143 75 40

2143 75 45

2143 75 50

2143 75 55

2143 75 60

2143 75 70

2143 75 75

2143 75 80

2143 75 85

2143 75 90

2143 75 95

2143 75 100

2003 70 100

1862 65 100

1719 60 100

55 10

1448 50 100

45 100

1149 40 100

35 100

855 30 100

25 100

568 20 100
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Warmtewisselaar HX1200 
 
Jullie hebben inmiddels flink wat gerekend aan de warmtewisselaar. Maar in deze opdracht even geen rekenwerk. 
Het is tijd om je vaardigheden als operator te laten zien…   

 
Jullie opdracht: 
Het in- en uit bedrijf nemen van de HX1200. 

 
Vooraf: 

 Stel eerst een in- en uit bedrijfname procedure op voor de HX1200. 
 Test de procedure eerst zelf in Proces Studio, demonstreer dit vervolgens aan de docent. 
 Laat de procedure goedkeuren door de docent. 

 
De praktijk: 

 Controleer vóór de inbedrijfname de utilities koelwater, instrumentlucht en werklucht. 
 Neem de warmtewisselaar HX1200 volgens procedure in- en uit  bedrijf. 
 Werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden onder begeleiding van een docent/begeleider. 
 Werk veilig! 

 
Na afloop: 

 Zorg dat de installatie weer volledig gebruiksklaar is.  
 Let op: Jullie kennis en handelingen worden tijdens de uitvoering beoordeeld (zie 

beoordelingsformulier, bijlage 2). 
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Energiebalans Salpeterzuur 6, Yara 
 
De Salpeterzuur 6 bij Yara verdampt normaal  480 ton ammoniak per dag (situatie 1). Yara vraagt jullie 
om d.m.v. een energiebalans uit te rekenen wat de extra energievraag is als de ammoniakverdamping 
opgeschroefd wordt naar 520 t/d (situatie 2). 
 
Situatieschets: 
De ammoniakverdamper is een pijpenbundelwarmtewisselaar. Het medium koelwater bevindt zich om 
de pijpen, het medium ammoniak bevindt zich in de pijpen. Er vindt een faseovergang plaats tussen 
vloeibare ammoniak en dampvormige ammoniak in de verdamper. Als opwarmmedium wordt 
koelwater gebruikt. Het koelwater wordt primair gebruikt als koelmiddel op de absorptietoren. 
Energetisch is het nl. gunstig om het opgewarmde koelwater te gebruiken als warmtemiddel op de 
ammoniakverdamper. 
 
Specs situatie 1: 
qm NH3   480 ton/dag 
Rv NH3   1225 kJ/kg 
cwater  4,19 kJ/kg.C 

Tin koelwater 46° C 
Tuit koelwater 19° C 
 
Specs situatie 2: 
qm NH3   520 ton/dag 
Rv NH3   1225 kJ/kg 
cwater  4,19 kJ/kg.C 

Tin koelwater 46° C 
Tuit koelwater 19° C 
 
Je kunt er vanuit gaan dat in de damper alle ammoniak (welke fase dan ook) dezelfde temperatuur heeft. 

 
Instructies: 

 Maak een energiebalans van de Salpeterzuur 6 op basis de bovenstaande gegevens en de informatie 
uit het gastcollege van Yara. 

 Maak alle berekeningen in een dynamisch werkblad in Excel. 

 Zet alle eenheden eerst om in de standaard eenheden. 

 Laat d.m.v. een berekening zien hoe je de gevraagde toename in NH3 verdamping kunt realiseren. 

 Bereken vervolgens de benodigde extra energievraag (kW). 

 Is het praktisch mogelijk om de gevraagde aanpassing procesmatig te regelen in de bestaande 
bedrijfssituatie? Zo ja, onderbouw dit d.m.v. een berekening. Zo nee, wat zou je dan moeten 
aanpassen? Toon dit ook aan met een berekening. 

 Ga na wat de gevaren zijn van ammoniak voor mens, milieu en machines. Gebruik de MSDS. 

 Welke veiligheidsmaatregelen voor het werken met ammoniak zijn nodig in de installatie? 
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Meettechnieken Proeffabriek 
 
Workshops: 
meettechnieken 1: rekenen met formules 
meettechnieken 2: principewerking van meettechnieken 
meettechnieken 3: meettechnieken in de proeffabriek 
meettechnieken 4: niveaumetingen in de proeffabriek 
 
Deelopdrachten: 

 Gebruik bij de workshops onderstaande voorbeeldtabel 1. 
 
 
 
Tabel 1: meettechnieken proeffabriek 
 

meettechniek 
 

Bevindt zich op 
de volgende 
installatie(s) 

Functie van de 
meettechniek 

tag gegevens Wiskundige 
formule 

Gedrag op basis 
van formule 

1      
2      
3      
…      
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Meettechnieken Yara: Veiligheid van opslagtanks 
 
Achtergrond 
De overheid stelt steeds strengere eisen aan milieu en veiligheid, die vertaald worden in nieuwe regels 
en voorschriften. De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), is een handreiking voor bedrijven die 
gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. Ook overheidsinstanties gebruiken 
PGS voor het toezicht op bedrijven en de vergunningverlening. In een PGS document wordt een 
overzicht gegeven van de voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden.  
Zie:  http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl    
 
De PGS 29 beschrijft nieuwe richtlijnen voor Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tankinstallaties en 
afleverinstallaties. Het doel van de nieuwe richtlijnen is een verdere verbetering van de algehele 
veiligheid van de installatie. 
 
Yara is inmiddels aan de slag gegaan met PGS 29. Belangrijk onderdeel van de verbetering is  het 
aanbrengen van overvulbeveiligingen op de opslagtanks. Deze overvulbeveiliging wordt vervolgens 
gekoppeld aan de interlockbeveiliging, in dit geval afschakeling van de gehele installatie (plant-trip).  
 
Jullie opdracht: 
Bedenk één of meerdere oplossingen voor het overlopen van een opslagtank met salpeterzuur d.m.v. een 
goede overvulbeveiliging. 
 
Instructies: 

 Wat zijn de kenmerken en gevaren  van salpeterzuur voor mens, milieu en installatie? Gebruik de 
MSDS. 

 Welke overvulbeveiligingen zijn geschikt in deze situatie? Gebruik o.a. de informatie uit de 
workshop en verklaar je keuzes. 

 Wat is de principe-werking van de mogelijke overvulbeveiligingen? 

 Welke meettechnieken zijn geschikt voor deze situatie? Verklaar je keuzes. 

 Wat is de principe-werking van deze meettechnieken? 

 Hoe zorg je voor betrouwbare meetgegevens? Laat dit zien in jullie voorstel/opstelling. 

 Maak een goede P&ID van jullie voorstel/opstelling. 

 Laat in de P&ID de samenhang tussen de overvulbeveiliging en de interlockbeveiliging zien.  

 Verwerk je bevindingen in een advies voor Yara (ca. 5 A4). 

 Bereid een posterpresentatie voor. 
 
Specs opslagtank: 
Volume:  2000 m3 
Capaciteit:  1600 ton 
 
 
  

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/
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Innovatie & Duurzaamheid  
 
Yara heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Eén van de uitdagingen voor Yara is zuinig en slim 
om te gaan met restenergie. Het Ad blue (of Air one) project en het Warmco2 project zijn mooie 
voorbeelden van innovatie en duurzaamheid: 
http://nederlands.air1.info/nl/  
http://www.warmco.nl/page/warmco/Yara  
 
Jullie opdracht: 
Bedenk een nieuwe toepassing voor restwarmte en/of CO2 afkomstig van Yara. 
 
Instructies: 
• Neem deel aan het bedrijfsbezoek en gastcollege bij Yara. 
• Volg workshop 1: Duurzaamheid bij je thuis 
• Volg workshop 2: Circulaire economie, CO2 en Restwarmte 
• Presenteer je duurzaamheidsidee aan het eind van de workshop. Gebruik je kennis en creativiteit 

voor het beste idee. Let op: je hebt maar 1 uur om iets te bedenken. Think fast!  
• Het beste idee wint ….…!? 
 
Tip:  
Tijdens het bedrijfsbezoek zal informatie gegeven worden over Air Blue en Warmco2. Dé kans om de 
juiste vragen te stellen… 
 
  

http://nederlands.air1.info/nl/
http://www.warmco.nl/page/warmco/Yara
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2.2 Werkwijze 
 
In dit project werk je als duo op vier manieren:  

 Projectbijeenkomsten: werken aan opdrachten en verwerken van resultaten 

 Praktijksessies: leren in de Proeffabriek 

 Simulatiesessies: werken in  Proces Studio 

 Workshops: leren en oefenen van nieuwe vaardigheden 
 
Tips en begeleiding krijg je van je docent of begeleider. 
 
 
Weekschema periode 3 
 
 
 

les 
week 

PB1 
2 u/w 

PB2 
2 u/w 

PB3 
2 u/w 

workshops e.d. 
4 u/w 

Projecttheorie 
4 u/w 

Theorieleerlijn 
2 u/w 
 

1 project sim project/ 
proeffabriek 

 bedrijfsbezoek Yara / 
Gastcolleges en 
rondleiding 

Energiebalans 
Meettechnieken 

zie studiewijzer 
leerjaar 2, 
periode 3 

2 project sim project/ 
proeffabriek 

workshops:  

 duurzaamheid bij je 
thuis 

 check op rekenblad 

3 project sim project/ 
proeffabriek 

workshops: 

 meettechnieken 1 

 meettechnieken 2 

4 project sim project/ 
proeffabriek 

workshops: 

 meettechnieken 3 

 meettechnieken 4 

5 project project project/ 
proeffabriek 

workshop: 

 overvulbeveiligingen 

6 project project project/ 
proeffabriek 

workshop:  

 circulaire economie, 
restwarmte en CO2 

7 project project project/ 
proeffabriek 

workshop lab:  

 Ph waarde meten 

8 
 

project project project  

9 toetsweek 

   



 

12 15 

Hoofdstuk 4. Producten en criteria  
 

Producten Criteria 

 
1. Plan van Aanpak  

2. Strokenplanning 

 

 PvA is uitgewerkt volgens format  

 PvA bevat goede analyse van de opdrachten 

 PvA bevat strokenplanning en werkverdeling (in Excel  of Visio) 

 Strokenplanning bevat minimaal: hoofd en 

subactiviteiten/start/einde/duur/speling/relaties  

 De strokenplanning is realistisch  

 De strokenplanning is regelmatig gecontroleerd en bijgesteld 

 De controles en bijstellingen zijn vastgelegd in een logboek  

3. Energiebalans HX1100 en 

HX1200  

De uitwerking: 

 bevat een blokschema met productvormen (volgens NEN 3157) 

 bevat een totaalbalans in Excel 

 bevat deelbalansen voor HX1100 en HX1200 in Excel 

 bevat een correcte rekenkundige controle op de energiebalans 

 bevat correcte en voldoende metingen in mee- en tegenstroom 

 bevat een berekening voor het vaststellen van het energieverlies  

 De berekeningen zijn uitgewerkt in een dynamisch werkblad met 

werkende formules in Excel 

 De conclusies zijn samengevat in een kort verslag (2 A4)  

4. In- en uitbedrijfname HX1200  Er is een zelf uitgewerkte procedure ontwikkeld.  

 De benodigde handelingen zijn correct en volgens procedure 

uitgevoerd (zie beoordelingsformulier bijlage 2). 

5. Energiebalans Salpeterzuur 6 De uitwerking: 

 bevat een blokschema met productvormen (volgens NEN 3157) 

 bevat een totaalbalans in Excel 

 bevat een correcte rekenkundige controle op de energiebalans 

 bevat een correcte berekening van de extra energievraag  

 bevat een correcte afweging van de praktische haalbaarheid van 

de veranderde situatie 

 bevat een correcte uitwerking van de gevaren van ammoniak 

 bevat een overzicht van de veiligheidsmaatregelen voor het 

werken met ammoniak 

6. Meettechnieken Proeffabriek   De uitwerking bevat een tabel: 

 waarin 5 meettechnieken in de proeffabriek zijn weergegeven  

 waarin de functie van elke meettechniek correct is 

weergegeven 

 met alle correcte tag-gegevens per meettechniek 

 met correcte formule per meettechniek  

 met gedrag op basis van formule 

 Er zijn drie correcte P&ID’s van meettechnieken uitgewerkt 

volgens NEN-normering, inclusief tags. 

 Er zijn correcte beschrijvingen van de principewerking van drie 

meettechnieken uitgewerkt. 
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7. Meettechnieken Yara, 

opslagtanks 

In het voorstel: 

 is het probleem van de opdrachtgever helder geformuleerd  

 is de gevolgde aanpak van het probleem helder uitgewerkt.  

 is een juiste uitwerking van de kenmerken en gevaren van 

salpeterzuur opgenomen. 

 is aangegeven welke overvulbeveiligingen geschikt zijn voor de 

situatie 

 is aangegeven wat het werkingsprincipe van een 

overvulbeveiliging is 

 is aangegeven welke meettechnieken nodig én geschikt zijn 

 is het werkingsprincipe van de gekozen meettechnieken correct 

uitgewerkt 

 is helder aangegeven op welke wijze redundantie is ingezet 

 is een juist en volledig P&ID uitgewerkt van de bedachte 

opstelling 

 is de relatie tussen de overvulbeveiliging en de 

interlockbeveiliging correct weergegeven in de P&ID.  

 

 De deelnemers kunnen mondeling een juiste toelichting geven 

a.d.h.v. een posterpresentatie. 

 

8. Innovatie & Duurzaamheid  Tijdens de workshop is een haalbaar duurzaamheidsidee 

gepresenteerd. 
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Bijlage 1: Format Plan van Aanpak 
 
0. Voorblad 
<titel project, opdracht> 
<namen projectleden> 
 
1. Opdracht en opdrachtgever 
<omschrijving opdracht> 
<gegevens opdrachtgever> 
<startdatum, einddatum> 
 
2. Analyse opdrachten 
<wat is de situatie of het probleem?> 
<voor wie is het een probleem?> 
<waarom is het een probleem?> 
<wat moet er gebeuren om het probleem op te lossen?> 
 
3. Op te leveren resultaten 
<beschrijving op te leveren (eind)producten> 
 
4. Activiteitenplan 
<Beschrijf alle uit te voeren activiteiten> 
<Zet ze in de juiste volgorde> 
<Benoem per activiteit wie het uitvoert> 
<Benoem per activiteit wanneer het uitgevoerd/opgeleverd wordt> 
< Maak een strokenplanning> 
 
5. Benodigde kennis 
<Bepaal welke kennis en vaardigheden (of competenties) nog nodig zijn voor dit project> 
<Geef aan waar je deze vandaan haalt> 
<Bepaal wie verantwoordelijk is voor elke bron> 
<Vul vervolgens onderstaand schema in> 
 

Kennis/vaardigheid/competentie Informatiebron Verantwoordelijke 

1.   

2.   

Enz.   

 
6. Afspraken en begeleiding 
<Leg vast wanneer je vaste afspraken hebt met je team, je docent/begeleider> 
<Leg vast welke teamafspraken jullie hebben gemaakt over samenwerken, afspraken nakomen> 
 
 



 

15 15   

Bijlage 2: Beoordelingsformulier:  In/uit bedrijf nemen HX1200 
  

Naam student: 

Naam begeleider:  

Uitvoeringsdatum: 

Werkprocessen:  1.1 voorbereiden productieproces, 1.2 bedienen apparatuur 

 
 

Leerdoelen 
 

Beoordeling Begeleider 
 

O    V    G  Student kan een (in/uit bedrijf name) procedure uitleggen. 

 Student kan de bijbehorende taken van een operator 
uitleggen. 

O    V    G 

 Student kan de HX1200  in/uit bedrijf nemen. O    V    G 

 
 

Criteria competenties Beoordeling Begeleider 

Materialen en middelen inzetten 

1. Ik zorg dat hulpstoffen en apparatuur klaar zijn voor 

gebruik 

 
O    V    G 

     

Instructies en procedures opvolgen 
2. Ik werk volgens de procedure 

3. Ik laat een gedisciplineerde werkhouding zien 

4. Ik reageer alert bij onveilige situaties  

5. Ik werk veilig  volgens de voorschriften (verplicht) 

 
O    V    G 
O    V    G 
O    V    G 
O    V    G 

Vakdeskundigheid toepassen 
6. Ik beoordeel de werksituatie vooraf 

7. Ik houd rekening met de specificaties  

8. Ik houd rekening met eventuele storingen  

 
O    V    G 
O    V    G 
O    V    G 

 

Kwaliteit leveren 
9. Ik bedien apparatuur nauwkeurig  

10. Ik wijs onderdelen aan en laat de juiste vakkennis zien  

11. Ik ben kritisch op mijn eigen werk  

12. Ik overleg met mijn collega  

 
O    V    G 
O    V    G 
O    V    G 
O    V    G 

 
Leerpunten, tips: 

 
 
 
 

 

  
Normering: 

onvoldoende  Niet alle leerdoelen behaald, en/of; 

 Minder dan 9 gedragscriteria met beoordeling ‘voldoende’, en/of; 

 Niet veilig gewerkt (criterium 5) 

voldoende  Alle leerdoelen behaald 

 Meer dan 10 gedragscriteria met beoordeling ‘voldoende’ 

goed  Alle leerdoelen behaald 

 Alle gedragscriteria beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ 

 Meer dan 8 gedragscriteria met beoordeling ‘goed’ 

 
Beoordeling: 

Eindbeoordeling in/uit bedrijf nemen HX1200 
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Paraaf begeleider: 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

                     Dit boek is eigendom van:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming 


