
Aankruislijst BPV-opdrachten  
Voor student Allround montagemedewerker Industrieel produceren met hout (crebonr. 25007) / 
Allround montagemedewerker Houttechniek (crebonr. 25585) 

In het schema zie je de werkprocessen van je opleiding. Bij elk werkproces hoort een BPV-opdracht. Ze staan in 
B3net. Je kunt ze vinden in de B3net-app onder de knop Documenten. 
Kies de opdrachten in overleg met je praktijkopleider.  
Kruis de opdrachten die je hebt afgerond aan in het schema.  

• Per BPV-periode voer je minimaal 3 opdrachten uit.  
• Aan het eind van BPV 4 heb je alle opdrachten gedaan.  

 
B1-K1 Houten elementen assembleren BPV 

1 
BPV 
2 

BPV 
3 

BPV 
4 

B1-K1-W3 Houten elementen samenstellen     
B1-K1-W4 Houten elementen afmonteren     
B1-K1-W5 Houten elementen verzendklaar maken     

B1-K2 Hout/plaatmateriaal voor houten elementen 
bewerken met machines en gereedschappen 

    

B1-K2-W3 Snijgereedschappen aanbrengen en instellen     
B1-K2-W4-5 Houtbewerkingsmachines instellen en proefbewerking 

doen 
    

B1-K2-W6 Bewerkingen uitvoeren met houtbewerkingsmachines     
P2-K1 Productieproces begeleiden      

P2-K1-W1 Medewerkers begeleiden en instrueren.     
P2-K1-W2 Productieproces bewaken     

AV Algemene vaardigheden      
AV1 Werkopdracht voorbereiden      
AV2 Materiaalkennis vergroten       
AV3 Intern transport verzorgen      
AV4 Opdracht afronden     
K Keuzedelen     

K0637 Procesoptimalisatie LEAN     
K0330 Industrieel spuiten     
K0707 Voorbereiding werkvoorbereider     
K0332 Specialisatie procesoperator CNC     

I Inspiratie en innovatie     
I1 Actief werken aan de eigen ontwikkeling en inspiratie     
I2 Met creatieve ideeën komen en aanpassingen voorstellen     
I3 Trends en ontwikkelingen bijhouden     

 



  HOUTEN ELEMENTEN SAMENSTELLEN 
KERNTAAK HOUTEN ELEMENTEN ASSEMBLEREN 
WERKPROCES B1-K1-W3 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

 Je kunt controleren of de onderdelen van de houten elementen voldoen aan de 

gewenst kwaliteit, vorm en maatvoering. 

 Je kunt beschadigde onderdelen herstellen met reparatiemiddelen. 

 Je kunt de houten elementen op de juiste manier samenstellen, zowel met lijm- als 

met schroef-/spijkerverbinding. 

 Je kunt gereedschappen en machines die je daarbij nodig hebt op de juiste manier 

gebruiken. 

 Je kunt nauwkeurig en precies werken. 

BPV-OPDRACHT 

 

Oefen tijdens je BPV met de verschillende handelingen om houten elementen samen te 

stellen: 

 

Opsluiten 
 deur opsluiten 

 kozijn opsluiten 

 raam opsluiten 

 

Voormontage 
 spouwlatten aanbrengen 

 vulhout aanbrengen 

 rekwerk maken en op kozijn 

plaatsen 

 

HSB-wand maken 
 frame samenstellen 

 

Spuitklaar maken 
 repareren beschadigingen 

 aanbrengen hijsvoorziening 

spuiterij 

 
Overig 

 Interne Kwaliteitsbewakingslijst 

(IKB) invullen met je PO-er 
 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Houten elementen 

assembleren. Voeg toe: 

 jij die de handeling uitvoert 

 het eindproduct 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 aandachtspunten waar je op 
moet letten bij de uitvoering 

 tips en tops die je kreeg van 
je praktijkopleider 

   

 

  

 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  HOUTEN ELEMENTEN AFMONTEREN 
KERNTAAK HOUTEN ELEMENTEN ASSEMBLEREN 
WERKPROCES B1-K1-W4 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

 Je kunt ontbrekende onderdelen plaatsen op houten elementen. 

 Je kun bewegende delen afhangen. 

 Je kunt tussenproducten (bijv. kozijnen of dakramen) plaatsen, stellen en 

bevestigen. 

 Je kunt de kwaliteit van het afgemonteerde werk controleren. 

 Je kunt de houten elementen klaarleggen voor opslag. 

BPV-OPDRACHT 

 

Oefen tijdens je BPV met de verschillende handelingen om houten elementen af te 

monteren: 

 

Laagreliëfdorpel monteren 

 DTS-dorpel 

 Holoniet dorpel 

 BUVA dorpel 

 … 

 
Vakvulling maken 

 damp-dichte folie aanbrengen 

 binnenplaat aanbrengen 

 isolatiemateriaal aanbrengen 

 damp-open folie aanbrengen 

 spijkerregels aanbrengen 

 buitenbekleding aanbrengen 

 

Waterkerende folie aanbrengen 

 DPC-folie aanbrengen 

 EPCM op bovendorpel aanbrengen 

 
Glas plaatsen 

 beglazingsstrips monteren 

 glas plaatsen 

 sandwichpaneel plaatsen 

 
Hang- en sluitwerk monteren 

 scharnieren schroeven 

 slot/sluitkommen plaatsen 

 raam of deur afhangen 

 

BEWIJSLAST 

 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Houten elementen 

assembleren. Voeg toe: 

 

 jij dit de handeling uitvoert 

 het eindproduct 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 aandachtspunten waar je op 
moet letten bij de uitvoering 

 tips en tops die je kreeg van je 
praktijkopleider  

   

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  HOUTEN ELEMENTEN VERZENDKLAAR  
MAKEN 
KERNTAAK HOUTEN ELEMENTEN ASSEMBLEREN 
WERKPROCES B1-K1-W5 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

 Je kunt de houten elementen verzamelen die bij een order horen. 

 Je kunt pakketten samenstellen met daarin alle materialen die op de bouwlocatie 

nodig zijn. 

 Je kunt voorzieningen aanbrengen om schade tijdens het transport te voorkomen. 

 

BPV-OPDRACHT 

 

Oefen tijdens je BPV met de verschillende handelingen om houten elementen verzendklaar 

te maken: 

 

Klaarzetten van de houten elementen voor opslag 

 hijsvoorzieningen aanbrengen 

 kozijnen/HSB-wanden pakketteren (transportlatten aanbrengen) 

 kozijnen/HSB-wanden op bok plaatsen 

 kozijnen/HSB-wanden in folie pakken (sealen) 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Houten elementen 

assembleren. Voeg toe: 

 jij die de handeling uitvoert 

 jij bij het product 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 aandachtspunten waar je op 
moet letten bij de uitvoering 

 tips en tops die je kreeg van je 

praktijkopleider  
   

 

  

 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  SNIJGEREEDSCHAP AANBRENGEN EN  
INSTELLEN 
KERNTAAK HOUT/PLAATMATERIAAL VOOR HOUTEN ELEMENTEN  
BEWERKEN MET MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN 
WERKPROCES B1-K2-W3 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als allround montagemedewerker voor de timmerindustrie leer je om te werken met diverse 

houtbewerkingsmachines.   

 Je kent de eigenschappen van snijgereedschappen die bij een machine horen. 

 Je kunt snijgereedschap verwisselen. 

 Je kunt nieuw gereedschap aanbrengen. 

 Je kunt het snijgereedschap op de juiste manier instellen. 

 Je weet welke hulp-gereedschappen nodig zijn voor het verwisselen en instellen. 

BPV-OPDRACHT 

Overleg met je praktijkopleider op welke machine je snijgereedschap mag aanbrengen en 

instellen. Oefen gedurende je opleiding en de verschillende BPV-periodes met zo veel 

mogelijk verschillende machines: 

 cirkelzaagmachine 

 afkortzaag 

 freesmachine 

 pennebank 

 vlakbank 

 vandiktebank 

 vierzijdige schaafmachine 

 lintzaag 

 overige machines 

 

Opmerking: bij de stationair-frees kun je als verdieping de profielmessen van een wisselmes-

blok verwisselen. 

 

Tip: combineer deze opdracht met: 

 B1-K2-W4/5 Houtbewerkingsmachines instellen en proefbewerkingen doen 

 B1-K2-W6  Bewerkingen uitvoeren met houtbewerkingsmachines 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Hout/Plaatmateriaal 

voor houten elementen bewerken met machines en gereedschappen. Voeg toe: 

 jij bij de machine 

 close-up van het  
 snijgereedschap 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 
 naam van de machine 

 aandachtspunten waar je op 
moet letten bij deze handeling  

   

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  HOUTBEWERKINGSMACHINES INSTELLEN  
EN PROEFBEWERKINGEN DOEN 
KERNTAAK HOUT/PLAATMATERIAAL VOOR HOUTEN ELEMENTEN  
BEWERKEN MET MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN 
WERKPROCES B1-K2-W4 EN W5 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als allround montagemedewerker voor de timmerindustrie leer je om te werken met diverse 

houtbewerkingsmachines.   

 Je kunt diverse houtbewerkingsmachines, mogelijk CNC-gestuurde, instellen. 

 Je kunt bewerkingsmaten of programmagegevens invoeren en wijzigen. 

 Je kunt proefbewerkingen uitvoeren op alle soorten machines. 

 Je kunt instellingen verbeteren als dat nodig is. 

BPV-OPDRACHT 

Ga op zoek naar een of meerdere machines op je stagebedrijf waarmee je proefbewerkingen 

wilt uitvoeren. Denk aan: cirkelzaagmachine, afkortzaag, freesmachine, pennebank, 

vlakbank, vandiktebank, vierzijdige schaafmachine, lintzaag, e.a.   

Overleg met je praktijkopleider hoe je het uitvoeren van de (proef)bewerkingen wilt 

aanpakken. Vraag om feedback (tips en tops) tijdens de uitvoering.    

 

Tip: combineer deze opdracht met: 

B1-K2-W3  Snijgereedschap aanbrengen en instellen 

 B1-K1-W6 Bewerkingen uitvoeren met houtbewerkingsmachines 

  

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Hout/Plaatmateriaal 

voor houten elementen bewerken met machines en gereedschappen. Voeg toe: 

 jij bij de machine 
 de bewerking die je 

uitgevoerd hebt 

 

 datum + BPV periode   
 naam BPV-bedrijf 

 naam van de machine 

 aandachtspunten waar je op 
moet letten bij de uitvoering 

 tips en tops van je 
praktijkopleider  

   

 

  

 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  BEWERKINGEN UITVOEREN MET 
HOUTBEWERKINGSMACHINES 
KERNTAAK HOUT/PLAATMATERIAAL VOOR HOUTEN ELEMENTEN  
BEWERKEN MET MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN 
WERKPROCES B1-K2-W6 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als allround montagemedewerker voor de timmerindustrie kun je bewerkingen uitvoeren met 

conventionele en mogelijk ook met CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines.   

 Je weet hoe je de houtbewerkingsmachine bedient. 

 Je kunt standaard bewerkingen uitvoeren met zowel conventionele als mogelijk met 

computergestuurde houtbewerkingsmachines. 

 Je weet hoe je de machines moet instellen voor de bewerking die je wilt uitvoeren. 

 Je kunt het te bewerken materiaal invoeren of opspannen. 

 Je kunt de kwaliteit van de bewerking controleren. 

 BPV-VAARDIGHEDEN 

Overleg met je praktijkopleider op welke machine je een bewerking uit gaat voeren. Oefen 

gedurende je opleiding en in de verschillende BPV-perioden met zo veel mogelijk 

verschillende machines: 

 cirkelzaagmachine 

 afkortzaag 

 freesmachine 

 pennebank 

 vlakbank 

 vandiktebank 

 vierzijdige schaafmachine 

 lintzaag 

 overige machines 

 

Tip: combineer deze opdracht met: 

B1-K2-W3  Snijgereedschap aanbrengen en instellen 

 B1-K2-W4/5 Houtbewerkingsmachines instellen en proefbewerkingen doen 

  

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Hout/Plaatmateriaal 

voor houten elementen bewerken met machines en gereedschappen. Voeg toe: 

 jij bij de machine 

 de bewerking die je 

uitgevoerd hebt 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 naam van de machine 
 aandachtspunten waar je op 

moet letten bij de uitvoering 

 tips en tops van je 
praktijkopleider 

 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  MEDEWERKERS BEGELEIDEN EN  
INSTRUEREN 
PRODUCTIEPROCES BEGELEIDEN 
WERKPROCES P2-K1-W1 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als allround montagemedewerker voor de timmerindustrie leer je hoe je 

montagemedewerkers kunt aansturen en begeleiden bij het uitvoeren van eenvoudige taken. 

 Je kunt montagemedewerkers begeleiden bij de uitvoeren van hun werkzaamheden.   

 Je kunt heldere uitleg, instructies en aanwijzingen geven. 

 Je kunt medewerkers motiveren. 

 Je kunt medewerkers feedback geven op hun functioneren. 

BPV-OPDRACHTEN  

Gedurende je opleiding en de verschillende BPV-perioden doe je ervaring op met zowel het 

krijgen als het geven van instructies. 

In het 3e leerjaar 1e periode is het voldoende als je bekijkt hoe er instructie gegeven 

wordt in het bedrijf. Dat kan een instructie zijn die jij zelf van je praktijkopleider krijgt. Of je 

kijkt naar een instructie die iemand anders kreeg. 

Stel jezelf een aantal vragen zoals: 

 Was de instructie helder? 

 Begreep je na afloop wat je verwacht werd? 

 Kon je de materialen en middelen vinden die je nodig had? 

 Had je zin om aan de slag te gaan met de klus? 

 Wat deed je opleider om je te motiveren? 

In het 3e leerjaar 2e periode ga je zelf een instructie geven. Vraag aan je praktijkopleider 

om een concrete klus die jij mag uitbesteden aan een collega of externe. 

 Bereid de instructie goed voor. 

 Schrijf puntsgewijs op wat je wilt vertellen. 

 Verzamel materialen en middelen die je nodig hebt bij de instructie. 

 Bedenk hoe je de ander kunt motiveren om de klus te doen. 

  

BEWIJSLAST   

 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Productieproces 

begeleiden. Voeg toe: 

 

 jij tijdens de instructie 

  
 

 datum + BPV periode (4 of 5)   

 naam BPV-bedrijf 
 korte beschrijving van de klus 

waarvoor je een instructie gaf 

 als je een instructie van iemand 
anders bekeek, schrijf dan de tips 

en tops op 
 gaf je zelf een instructie schrijf 

dan de tips en tops op die je 
kreeg van je praktijkopleider  

 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  PRODUCTIEPROCES BEWAKEN 
PRODUCTIEPROCES BEGELEIDEN 
WERKPROCES P2-K1-W2 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als allround montagemedewerker voor de timmerindustrie kun je de voortgang van de 

productiewerkzaamheden bewaken. 

 Je kunt de voortgang van de productie bewaken. 

 Je kent de bedrijfsprocedures. 

 Je kent regels waar het bedrijf zich aan moet houden als het gaat om arbo, veiligheid 

en milieu. 

 Je kunt een kwaliteitscontrole uitvoeren op het eindproduct. 

 Je kunt hulp vragen aan je leidinggevende als je knelpunten tegenkomt. 
  

BPV-OPDRACHTEN  

Afhankelijk van het leerjaar waarin je je bevindt en je ervaringen in eerdere BPV’s kies je een 

van de volgende opdrachten. 

1 Bedrijfsprocedures in kaart brengen 

Ga op zoek in het bedrijf naar procedures die er gelden als het gaat om arbo, veiligheid, of 

milieu. Kies een procedure waar je meer over wilt weten. Beantwoord de volgende vragen. 

 Waar kun je de procedure vinden en hoe weten medewerkers over deze procedure? 

 Wat staat er in de procedure? 

 Wat gebeurt er als procedures niet worden nageleefd? 
 

2 Kwaliteitscontrole uitvoeren 

Kies in overleg met je praktijkopleider een product waar jij de kwaliteitscontrole voor mag 

uitvoeren. 

 Aan welke eisen moet het product voldoen?  

 In welke gevallen moet je het product zeker afkeuren? 

 Wat is de procedure bij afwijkingen? 

 Had de praktijkopleider nog tips en tops voor je? 

 

3 Knelpunten oplossen 

 Beschrijf een knelpunt dat je tegenkwam op je BPV. 

 Waar had het knelpunt mee te maken? 

 Had het knelpunt voorkomen kunnen worden, zo ja hoe? 

 Wat heb je gedaan om het knelpunt op te lossen? 

 Had de praktijkopleider nog tips en tops voor je? 
  

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Productieproces 

begeleiden. Voeg toe: 

 jij in het bedrijf 

 foto’s voor in je verslag  

 

 datum + BPV periode (4 of 5)   

 naam BPV-bedrijf 
 verslag met daarin het 

antwoord op je vragen  

 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  WERKOPDRACHT VOORBEREIDEN 
ALGEMENE VAARDIGHEDEN 
AV1 
 

LEERDOELEN  

 

 Je kunt een gegeven werktekening lezen en hieruit informatie halen die je nodig 

hebt om een klus goed uit te voeren. 

 Je kunt de juiste materialen en gereedschappen selecteren die je voor een klus 

nodig hebt.  

 Je kunt op basis van de werktekening en de productiegegevens een werkvolgorde 

opstellen. 

BPV-OPDRACHT 

Voorbereiden van een werkopdracht 

Overleg met je praktijkopleider voor welke opdracht je de voorbereiding mag gaan doen.   

 Vraag om een werktekening. 

 Lees en interpreteer deze, onderzoek deze op fouten. 

 Bespreek je bevindingen met je praktijkopleider. 

 Maak zelf een materiaalstaat. (Als je van kantoor al een materiaalstaat ontvangt, 

laat deze dan even liggen en maak er eerst zelf eentje. Vergelijk ze daarna met 

elkaar.) 

 Maak een werkvolgorde voor de werkzaamheden die je gaat uitvoeren. 

 Selecteer de juiste materialen en gereedschappen voor het uitvoeren van de 

klus. 

 Vraag om feedback van je praktijkopleider. 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de vaardigheid Werkopdracht 

voorbereiden. Voeg toe: 

 

 de werktekening 

 de materialen en 
gereedschappen die je 

nodig hebt voor de 

klus 
 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 
 de materiaalstaat 

 de werkvolgorde die jij gemaakt hebt 

 tips en tops van je praktijkopleider 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  MATERIAALKENNIS VERGROTEN   
ALGEMENE VAARDIGHEDEN 
AV2 – IPMH 
 

LEERDOELEN  

 

 Je kunt verschillende houtsoorten en plaatmaterialen herkennen. 

 Je kunt soorten hang- en sluitwerk herkennen en toepassen. 

BPV-OPDRACHT 

Deze opdracht doe je tijdens je eerste BPV-periode.  

Houtsoorten en plaatmaterialen 

Inventariseer met welke houtsoorten en plaatmaterialen in het bedrijf gewerkt wordt. 

Maak foto’s van de materialen. Noteer in je porfolio bij de foto: 

 naam materiaal 

 eigenschappen van het materiaal 

 waar het voor gebruikt wordt 

 

Hang- en sluitwerk 

Inventariseer met welk hang- en sluitwerk in het bedrijf gewerkt wordt. 

Maak foto’s van het hang- en sluitwerk. Noteer in je porfolio bij de foto: 

 naam van het hang- en sluitwerk 

 leverancier en artikelnummer 

 hoe het toegepast wordt 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de vaardigheid Materiaalkennis 

vergroten. Voeg toe: 

 bij 1: de houtsoorten en 
plaatmaterialen   

 bij 2: het hang- en 

sluitwerk 
 

 datum + BPV periode   
 naam BPV-bedrijf 

 bijschriften bij de foto’s met 

daarin de naam, eigenschappen 
en toepassingen   
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  INTERN TRANSPORT VERZORGEN 
ALGEMENE VAARDIGHEDEN 
AV3 
 

LEERDOELEN  

 

 Je kunt de geselecteerde materialen schadevrij door het bedrijf transporteren. 

BPV-OPDRACHT 

 

Intern transport verzorgen 

 Je gaat het transport verzorgen van materialen in het bedrijf. Bijvoorbeeld: 

o Materialen die van de leverancier aankomen en in het magazijn geplaatst 

moeten worden. 

o Materialen die naar machines gebracht moeten worden voor de bewerking. 

o Bewerkte onderdelen die samengesteld worden op een andere plek in het 

bedrijf. 

o Het eindproduct gereedmaken voor transport naar de klant. Informeer hoe 

je het precies moet inpakken om schade bij het verdere transport te 

voorkomen. 

Voorbereiding: 

 Voordat je de onderdelen gaat transporteren controleer je of ze aan de 

kwaliteitseisen voldoen. 

 Overleg met je praktijkopleider wat deze kwaliteitseisen precies zijn. 

 Vervolgens laad je ze op een transportmiddel, waarmee je ze gaat vervoeren. 

 

Transport: 

Overleg met je praktijkopleider welk transportmiddel je mag gebruiken. Oefen gedurende je 

opleiding en de BPV-perioden met zoveel mogelijk transportmiddelen, denk aan: 

 platenkar 

 platte kar 

 vacuümtiller 

 anders, nl … 

 

Na afloop: 

Bij aankomst controleer je of het intern transport schadevrij is verlopen. 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de vaardigheid Intern transport 

verzorgen. Voeg toe: 

 de materialen en die je 

gaat vervoeren 

 jij bij het transportmiddel 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 aandachtspunten waarop je 
moest letten bij het intern 

transport 

 tips en tops die je kreeg van je 
praktijkopleider 

 

    

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  OPDRACHT AFRONDEN 
ALGEMENE VAARDIGHEDEN 
AV4 
 

LEERDOELEN 

 

 Je kunt materialen en (snij)gereedschappen netjes opruimen. 

 Je kunt de houtbewerkingsmachines en de werkplek schoon achterlaten. 

 Je kunt kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan machines en 

gereedschappen. 

 Je weet hoe je afval gescheiden moet afvoeren. 

BPV-OPDRACHT 

Gedragsregels/procedures in kaart brengen  

 Onderzoek wat de algemene gedragsregels en/of procedures zijn als het gaat om: 

o onderhoud van je werkplek 

o klein onderhoud aan machines en gereedschap 

o afvalscheiding 

 Observeer of deze gedragsregels uitgevoerd worden. 

 Bedenk verbetermogelijkheden en bespreek deze voorstellen met je praktijkopleider. 

 Vraag aan je praktijkopleider om feedback op je voorstel. 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de vaardigheid Opdracht 

afronden. Voeg toe: 

 opgeruimde werkplekken 

 het afvalscheidingssysteem 

(voor de verschillende 
afvalstromen) 

 een werkplek waar jij denkt 
dat het beter kan 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 uitleg bij de foto’s 
 verbetervoorstellen die jij 

hebt gegeven aan je 
praktijkopleider 

 tips en tops van je 

praktijkopleider 
 

 

  

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  PROCESOPTIMALISATIE LEAN  
  
KEUZEDEEL K0637   
 

LEERDOELEN KEUZEDEEL   

 

 Je kunt kritisch zijn over de standaard werkwijzen bij het produceren van producten. 

 Je kunt in samenwerking met het team een bijdrage leveren aan procesoptimalisatie. 

BPV-OPDRACHT 

 

Opdracht 1 - Ga op zoek naar 8 verspillingen 

 Ga op je BPV op zoek naar voorbeelden van verspilling (8 vormen volgens de LEAN-

filosofie, zie afbeelding). Dit zijn verspillingen die in de ogen van de klant geen 

waarde toevoegen. Tip: zoek op ‘8 verspillingen’ op YouTube en bekijk filmpjes.   

 Maak een foto + korte beschrijving van elke vorm van verspilling (8 stuks totaal).   

Opdracht 2 – Bedenk oplossingen voor 2 vormen van verspillingen 

 Kies 2 vormen van verspilling die je wilt onderzoeken. 

o Bespreek je keuze met je praktijkopleider. 

o Onderzoek de verspillingen uitgebreider:  

 Observeer: Wanneer vinden ze plaats (welke plek/machine)? 

Waardoor ontstaan ze? Wat is het gevolg? 

 Maak 5 foto’s per verspilling voor in je portfolio. 

 Bedenk oplossingen om de verspilling tegen te gaan. 

 Bespreek je oplossingen met je praktijkopleider (vraag om feedback). 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het keuzedeel 

Procesoptimalisatie. Voeg toe: 

 bij 1: 8 verspillingen (1 foto 

per vorm)  

 bij 2: 2 verspillingen (5 foto’s 
per vorm) 

 
 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 bij 1: bijschrift bij de foto 
 bij 2: kort verslag van je 

observatie (denk aan 
tussenkopjes en alinea’s), 

oplossingen die je bedacht, 

feedback van je PO’er.  
 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  INDUSTRIEEL SPUITEN 
  

 

KEUZEDEEL K0330 

WERKPROCESSEN KEUZEDEEL 

 

D1-K1-W1 Industrieel spuiten van timmerwerk voorbereiden 

D1-K1-W2 Materialen en gereedschappen selecteren en controleren 

D1-K1-W3 Bereidt houten ondergronden van timmerwerk voor 

D1-K1-W4 Brengt laksystemen op timmerwerk aan 

D1-K1-W5 Werkopdracht afronden 

BPV-OPDRACHT 

 

Onderzoek doen naar spuitwerk  

Je gaat onderzoeken hoe het spuitwerk in het BPV-bedrijf precies in zijn werk gaat. 

 

Voorbereiding: 

 Wat moet er allemaal gebeuren voordat het element gespoten wordt? Breng het 

stap voor stap in kaart. Doe dit met foto’s. 

o Tip: dit is het proces na de opsluitbank. 

Spuiten: 

 Hoe vindt het interne transport naar de spuiterij plaats? Maak er foto’s van. 

 Wat gebeurt er precies tijdens het spuitproces? Laat alle stappen zien. 

 

Nacontrole: 

 Onderzoek of het bedrijf een nacontrole doet van het spuitwerk. Hoe gebeurt dat? 

Beschrijf het kort en laat het zien met foto’s. 

 

Opmerking:  

In een trappenfabriek zal het spuitproces anders verlopen dan in een kozijnen-, ramen-, 

deurenfabriek. Het spuiten en de nacontrole vindt hier ook plaats, maar de voorbereiding zal 

anders gaan. Laat het met foto’s en bijschriften zien. 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het keuzedeel Industrieel 

spuiten. Voeg toe: 

 

 fotoverslag van het proces van 

spuitproces  

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 de voorbereiding in stappen 
 het spuiten in stappen (ook 

het intern transport) 
 de nacontrole in stappen 

 bijschriften bij de foto’s 
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  VOORBEREIDING WERKVOORBEREIDER 
  

 

KEUZEDEEL K0707 

WERKPROCESSEN KEUZEDEEL 

 

D1-K1-W1 Productiegegevens houten elementen voorbereiden 

D1-K1-W2 Productiegegevens houten elementen maken 

D1-K1-W3 Productiegegevens houten elementen overdragen aan productie 

D1-K2-W1 Bestelorders voorbereiden 

D1-K2-W2 Bestelorders realiseren 

D1-K2-W3  Leveringsprocessen bewaken 

BPV-OPDRACHT 

 

Deze opdracht helpt je om je te oriënteren op het werk van de werkvoorbereider IPMH. 

 

Oriëntatie taken werkvoorbereider 

 Ga op zoek in het BPV-bedrijf naar een werkvoorbereider met wie jij een oriënterend 

gesprek wilt. 

 Maak een afspraak voor het gesprek. 

 Bereid het gesprek voor: 

o Bedenk vragen die je wilt stellen over de werkprocessen die bij dit keuzedeel 

horen. 

o Bedenk wat je nog mee wilt weten: denk aan; arbeidsmarktperspectief, 

doorgroeimogelijkheden, verantwoordelijkheden, benodigde competenties. 

 Maak een kort verslag van het gesprek. 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het keuzedeel Voorbereiding 

werkvoorbereider. Voeg toe: 

 geen   datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 kort verslag van het gesprek 
n.a.v. je vragen  
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  SPECIALISATIE PROCESOPERATOR CNC 
  

 

KEUZEDEEL K0332 

WERKPROCESSEN KEUZEDEEL 

 

D1-K1-W1 Bereidt het geautomatiseerde houtbewerkingsproces voor 

D1-K1-W2 Begeleidt en instrueert medewerkers aan geautomatiseerde 

productieprocessen 

D1-K1-W3 Bewaakt het geautomatiseerde procesverloop 

D1-K1-W4 Voert tijdens het geautomatiseerde procesverloop kwaliteitscontroles uit 

BPV-OPDRACHT 

Deze opdracht kun je alleen uitvoeren als het bedrijf een CNC-machine heeft. Doe eerst 

opdracht 1 en daarna opdracht 2. 

1 Instructie CNC-machine bijwonen 

Vraag aan je praktijkopleider of je een instructie mag krijgen voor het werken met een CNC-

machine. Maak aantekeningen tijdens de instructie. 

Na de instructie: 

 weet je hoe je veilig werkt met de machine 

 weet je waar de noodstoppen zitten (neem foto’s) 

 weet je hoe je de machine aan en uit zet 

 weet je hoe je materiaal op de juiste wijze op de machine legt 

 weet je hoe je de nulpunten bepaalt 

 weet je hoe je een bewerking start 

 weet je hoe je de machine na afloop schoonmaakt 

 

Opmerking: maak een foto van het typeplaatje van de machine voor in je portfolio. Daarop 

staan de technische specificaties van de machine. 

 

2 Bewerking uitvoeren op de CNC-machine 

 Vraag aan je praktijkopleider welke bewerking je mag uitvoeren op de CNC-machine. 

 Bereid de handelingen goed voor met hem of haar. 

 Voer de bewerking uit. 

 Maak de machine en de werkplek schoon. 

 Vraag om tips en tops van je praktijkopleider.  

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het keuzedeel Specialisatie 

procesoperator CNC. Voeg toe: 

 jij bij de machine 

 de noodstoppen op de 

machine 
 het typeplaatje van de 

machine 
 bij 2: de bewerking die je 

uitvoerde 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 naam van de machine 
 bij 1: kort verslag van de 

instructie 
 bij 2: aandachtspunten waar je 

op moet letten bij de CNC-

bewerking 
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  ACTIEF WERKEN AAN DE EIGEN  
ONTWIKKELING EN INSPIRATIE 
ONDERDEEL INSPIRATIE EN INNOVATIE 

LEERDOELEN  

 

 Je kunt inspiratie halen uit de motivatie, werkwijzen en ideeën van andere mensen. 

 Je kunt actief op zoek gaan naar innovaties in het BPV-bedrijf. 

BPV-OPDRACHTEN 

 

Kies een opdracht die jou het meeste aanspreekt. 

 

1 Interview houden 

Ga op zoek naar een medewerker op je BPV die jij inspirerend vindt en waar je van hoopt te 

leren. 

1. Ga voor jezelf na wat je zo inspirerend vindt aan deze persoon. 

Schrijf het op. 

2. Welke vragen zou je aan de ze persoon willen stellen? 

Schrijf de vragen op. 

3. Maak een afspraak voor een interview. 

4. Houd het interview. 

5. Werk de antwoorden uit in een kort verslag.   

 Beschrijf in je verslag hoe het interview je geïnspireerd heeft om iets op een andere 

manier aan te pakken. 

   

2 Op zoek gaan naar innovaties 

Ga op zoek naar innovaties die het BPV bedrijf toepast. Misschien zie je zaken die anders 

aangepakt worden dan jij op school geleerd hebt? Daar kun je mogelijk inspiratie uit halen. 

 

Denk aan innovaties op het gebied van : 

 Technieken 

 Werkwijzen 

 Logistiek 

 Gebruik van materialen 

 

1. Beschrijf de innovatie. 

2. Beschrijf de voordelen ervan. 

3. Beschrijf de nadelen ervan. 

BEWIJSLAST 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het onderdeel Inspiratie en 

innovatie. Voeg toe:

 1: de medewerker die je 

interviewde 

 2: de innovatie 

 datum + BPV periode  

 naam BPV-bedrijf 

 1: kort verslag van het interview 

 2: kort verslag van de opdracht 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  MET CREATIEVE IDEEEN KOMEN EN/OF 
AANPASSINGEN VOORSTELLEN 
ONDERDEEL INSPIRATIE EN INNOVATIE 

LEERDOELEN   

 

 Je kunt kritisch nadenken. 

 Je kunt in oplossingen denken in plaats van in problemen. 

 Je kunt out of the box denken 

 Je kunt initiatief nemen. 

VAARDIGHEDEN 

Deze opdracht doe je op zijn vroegst in je 4e BPV-periode. 

Je hebt nu minimaal 3 BPV perioden achter de rug. Jij hebt gezien hoe een BPV-bedrijf 

allerlei zaken aanpakt. Je gaat die ervaring gebruiken om in je huidige BPV-bedrijf een 

verbetering voor te stellen. 

1. Kies een onderwerp voor je opdracht. Het kan gaan om: 

 Werkwijzen   

 Arbeidsomstandigheden 

 Duurzaamheid  

 Transport en logistiek 

 

2. Maak het onderwerp kleiner. Kies je bijvoorbeeld voor duurzaamheid, dan kun je 

focussen op de afvalscheiding. 

 

3. Vergelijk hoe de BPV-bedrijven waar jij hebt gewerkt met dit onderwerp omgaan. 

a. Beschrijf hoe elk bedrijf het aanpakte. 

b. Benoem de voor- en nadelen van elke methode. 

c. Bedenk wat je huidige BPV-bedrijf zou kunnen verbeteren. Doe dit op basis 

van je ervaring bij andere bedrijven. Maar je gebruikt en je eigen creativiteit. 

d. Schrijf je advies in een paar steekwoorden op.    

 

4. Deel de uitkomst met je praktijkopleider. Misschien kan er in het bedrijf iets met 

jouw advies gedaan worden. 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het onderdeel Inspiratie en 

innovatie. Voeg toe:

 het onderwerp/proces waar 

jij je op focust 

 datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 uitkomst van opdracht 3 a t/m d 
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  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BIJHOUDEN 
 

 

ONDERDEEL INSPIRATIE EN INNOVATIE 

LEERDOELEN   

 

 Je weet hoe zaken in je vakgebied op dit moment aangepakt worden. 

 Je weet hoe zaken in het verleden aangepakt werden. 

 Je weet wat de toekomstige trends en ontwikkelingen in je vakgebied zijn. 

BPV-OPDRACHTEN 

In deze opdracht ga je onderzoek doen naar trends en ontwikkelingen in je eigen vakgebied. 

Ook onderzoek je hoe zaken in het verleden aangepakt werden.  

1. Kies een onderwerp waar je op wilt focussen. Denk aan: 

 materiaal 

 vormgeving 

 techniek (denk aan machines of productiewijzen)   

 communicatie 

 

2. Beschrijf en/of maak foto’s van hoe het NU gaat.   

 

3. Onderzoek: 

 Verleden 

 Toekomst 

 

Je kunt onderzoek doen door een medewerker van het BPV-bedrijf te interviewen. 

Vraag: 

o hoe het in het verleden ging (informeer ook of het bedrijf een archief heeft met 

foto’s van vroeger) 

o waar de ontwikkelingen volgens hem of haar naartoe gaat (informeer ook waar 

trends te volgen zijn, denk aan beurzen, tijdschriften) 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het onderdeel Inspiratie en 

innovatie. Voeg toe:  

 verleden 

 NU 

 toekomstige ontwikkelingen 

(trends) 

 datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 kort verslag van je onderzoek  
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  BEDRIJFSPROFIEL INVULLEN  
OF CONTROLEREN   
ALGEMENE OPDRACHT 
 

GOEDE MATCH TUSSEN STUDENT EN BPV-BEDRIJF VIA B3NET 

 

B3net is de BPV-software van het HMC. Om een goede match tussen een student en 

BPV-bedrijf te maken is het belangrijk dat de bedrijfsprofielen van alle BPV-bedrijven 

volledig zijn ingevuld.   

 

In het bedrijfsprofiel staat onder andere: 

 voor welke branche het bedrijf werkt 

 met welke digitale programma’s een bedrijf werkt 

 wat je bij een bedrijf kunt leren 

 de grootte van het bedrijf 

OPDRACHT 

 

Jij gaat samen met je praktijkopleider het bedrijfsprofiel van je huidige BPV-bedrijf invullen of  

controleren.     

 Is het profiel nog niet ingevuld door het bedrijf, vul het dan samen met je 

praktijkopleider in. 

 Heeft je praktijkopleider het bedrijfsprofiel onlangs met een andere student ingevuld, 

dan hoef je niks te doen.  

 Is het profiel al een tijdje geleden ingevuld? Open het profiel dan samen met je 

praktijkopleider en controleer het. 

 

Belangrijk: stuur na het invullen/controleren een e-mail naar het HMC om te laten weten 

dat het bedrijfsprofiel volledig en juist ingevuld is.   

HMC-Rotterdam:  Bas Egeter  e-mail: b.egeter@hmcollege.nl 

HMC-Amsterdam:  Simon Jorritsma  e-mail: s.jorritsma@hmcollege.nl 

 

INLOGGEN IN B3NET 

Vraag aan je praktijkopleider om in te loggen in B3net (https://hmc.b3net.nl/).  

Vul als gebruikersnaam het e-mailadres van de praktijkopleider in, zoals dat bij het HMC 

bekend is. Dit is het e-mailadres waarop hij of zij het BPV-blad heeft ontvangen. 

 

Wachtwoord vergeten of nog niet aangemaakt? Volg de stappen op het scherm en log in. 

Gebruikersnaam onbekend of problemen met inloggen? Neem contact op met het HMC. 
 

Joy Mestebeld   020 - 680 28 28  e-mail: j.mestebeld@hmcollege.nl 

Oksana van Vellinga  010 - 285 55 55  e-mail: o.vanvellinga@hmcollege.nl 

 

https://hmc.b3net.nl/


GA NAAR HET TABBLAD ORGANISATIES EN KLIK OP STAGEBEDRIJVEN 

 

 

TYP DE BEDRIJFSNAAM IN HET ZOEKVENSTER EN KLIK OP ZOEKEN 

 

 

KLIK OP HET PIJLTJE HELEMAAL RECHTS OP HET SCHERM 



KLIK OP PROFIEL 

 

VUL HET BEDRIJFSPROFIEL IN OF CONTROLEER HET 

 Vul het bedrijfsprofiel in als dit nog niet gebeurd is. 

 Controleer het profiel als het al is ingevuld. 

 Pas het bedrijfsprofiel aan als het niet meer klopt.   

 

KLIK OP OPSLAAN EN SLUITEN 

DANK JE WEL VOOR JE HULP! 



 

REFLECTIE BPV  
 
Lever het verslag in (via de Magister ELO) bij je SLB er. 
Doe dit uiterlijk een week na afloop van je BPV.  
Beoordeling: O, V, G 

ALGEMENE INFORMATIE          

Naam: typ hier je naam 

Klas: typ hier je klas 

BPV-periode: kies de BPV periode 

BPV bedrijf: vul de naam van het bedrijf in 

Producten die het bedrijf maakt:  

Aantal medewerkers:  

Naam praktijkopleider: typ hier de naam    

DIT WAREN MIJN TAKEN        

Beschrijf de taken die je kreeg tijdens de BPV:   

AAN DEZE BPV-OPDRACHTEN HEB IK GEWERKT      

Vul hieronder de titels van de BPV-opdrachten in:   

1 titel BPV-opdracht  

2  titel BPV-opdracht 

3 titel BPV-opdracht 

4 titel BPV-opdracht 

Maak je lijst compleet. 

Hier staat de bewijslast:  link naar je (online) portfolio in  

  



 
 

DIT HEB IK GELEERD TIJDENS DE BPV        

Kennis (bijv. over technieken, materialen en gereedschappen): 

Vaardigheden (bijv. nieuwe handelingen, bewerkingen e.d.): 

Houding (bijv. persoonlijke uitdagingen die je tegenkwam):  

DUURZAAMHEID 

Wat doet het bedrijf aan duurzaamheid? 

Hoe kan het bedrijf nog duurzamer worden volgens jou?    

SNELLE REFLECTIE 

Als je iemand aan je vraagt: hoe was het op je BPV?  Wat is dan je eerste antwoord? 

Leg je antwoord uit. 

DIT GING GOED           

Top (beschrijf drie dingen waar je blij van werd of trots op bent, leg uit waarom):   

1  

2  

3 

DIT GA IK EEN VOLGENDE KEER ANDERS AANPAKKEN       

Tip (beschrijf drie dingen die je een volgende keer anders zou aanpakken, leg uit waarom):   

1 

2 

3 

VOLGENDE STAGE - TOEKOMST 

Wat zijn je ideeën voor een volgende stage en/of je toekomst?  

Soort bedrijf (BPV of werk): 

Werkzaamheden: 

Studie: 
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