Aankruislijst BPV-opdrachten
voor student Werkvoorbereider meubelindustrie (scheeps)interieurbouw
(crebonr. 25020)
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.
Kruis de opdrachten die je hebt afgerond aan in het schema.
BPV periode 3
P4-K1
P4-K1-W1, 2, 3
P4-K2
P4-K2-W1, 2
P4-K2-W3
P4-K2-W4
P4-K2-W5
P4-K3
P4-K3-W1, 2, 3
P4-K3-W4
P4-K4
P4-K4-W1, 2, 3
K
K0303
K0638
K0331

Inmeten
Inmeten voorbereiden, controleren en uitvoeren
Productiegegevens en productieplanningen
samenstellen en afstemmen
Verzamelen en delen van informatie en
technische schetsen maken
Productiegegevens maken
Productieplanningen opstellen
Productiegegevens en productieplanningen
overdragen aan productie
Calculeren en offreren
Calculeren en offreren
Nacalculaties maken
Inkopen
Inkoop-bestelorders voorbereiden, realiseren en
leveringsprocessen bewaken
Keuzedelen
Digitale technieken en productievoorbereiding
Procesoptimalisatie
Programmeren online aansturen

INMETEN VOORBEREIDEN, CONTROLEREN
EN UITVOEREN
KERNTAAK INMETEN
WERKPROCESSEN KERNTAAK
P4-K1-W1 Inmeten voorbereiden
P4-K1-W2 Controle van de situatie op locatie
P4-K1-W3 Inmeetwerkzaamheden uitvoeren

BPV-OPDRACHT
Tijdens deze BPV-opdracht ga je oefenen voor het examen Inmeten dat je tijdens de BPV
gaat doen. Voer alle drie de opdrachten uit. Onder ‘Checklist’ lees je waar de opdracht aan
moet voldoen.
W1 Inmeten voorbereiden
 Vraag aan je praktijkopleider (PO’er) om een ruimte die je mag gaan inmeten (een
werkopdracht).

Checklist:





Zorg ervoor dat je precies begrijpt wat er van je verwacht wordt.
Stel vragen als er zaken onduidelijk zijn.
Bepaal hoe je te werk gaat bij het inmeten van de ruimte.
o Zijn er bijv. bedrijfsformulieren waar je gebruik van kunt maken?
Verzamel alle meetgereedschappen en materialen die je nodig hebt.

W2 Controle van de situatie op locatie

Checklist:




Inspecteer de ruimte en beoordeel of deze voldoet aan de gestelde eisen.
Maak aantekeningen van je bevindingen na het inspecteren van de ruimte
Bedenk of je eventuele vragen van een klant goed zou kunnen beantwoorden.

W3 Inmeetwerkzaamheden uitvoeren
 Als er collega’s zijn die je assisteren, geef dan duidelijke instructies zodat het
inmeetwerk efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd.

Checklist:







Noteer de gegevens nauwkeurig
Maak mallen indien nodig.
Leg afwijkingen zorgvuldig vast.
Gebruik de juiste meetgereedschappen en pas de juiste werkwijze toe.
Rapporteer de inmeetgegevens aan je praktijkopleider.
Houd je bij het inmeten aan de voorschriften en procedures die binnen het bedrijf
gelden.

Opmerking: vraag bij elke opdracht om tips en tops van je praktijkopleider en
verwerk deze in je bewijslast.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Inmeten. Voeg toe:
 bij W1: alle
meetgereedschappen en
materialen die je verzamelde
 bij W2: de ruimte die je gaat
inmeten

 datum + BPV periode
 naam BPV-bedrijf
 bij W2: aantekeningen van je
bevindingen
 bij W3: rapportage van de
inmeetgegevens
 tips en tops van je PO’er

VERZAMELEN EN DELEN VAN INFORMATIE EN
TECHNISCHE SCHETSEN MAKEN
KERNTAAK PRODUCTIEGEGEVENS EN PRODUCTIEPLANNINGEN
SAMENSTELLEN EN AFSTEMMEN
WERKPROCES P4-K2-W1 EN W2
WERKPROCESSEN KERNTAAK
P4-K2-W1
P4-K2-W2

Verzamelen en delen van informatie
Technische schetsen maken

BPV-OPDRACHTEN
Tijdens deze BPV-opdracht oefen je voor het examen Technische schetsen maken. Onder
‘Checklist’ lees je waar de opdracht aan moet voldoen.
1 Informatie verzamelen
Verzamel informatie op je BPV-bedrijf over een meubel- of scheepsinterieurbouwproduct
waar jij een ontwerpschets voor mag maken. Deze schets gaat later als discussiestuk
dienen in het proces.

Checklist:




Controleer of je alle benodigde informatie hebt (denk aan het programma van
eisen).
Vraag ook naar randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden (bijv. kosten
of aantal beschikbare maakuren: dit om de maakbaarheid vooraf in te schatten).
Controleer of je alle informatie die je hebt ontvangen goed begrijpt.

2 Technische schets maken
Maak technische schetsen van het product op A3- of A4-formaat.

Checklist:





Maak de schetsen om het materiaalgebruik en de constructie te laten zien.
Maak een detail/doorsnede-tekening.
Schets met potlood.
Zorg ervoor dat de verhoudingen op de schets kloppen.

3 Overzicht materialen/beslag + onderbouwing maken
Maak een lijst met daarop al het materiaal en beslag dat je wilt gaan toepassen.

Checklist:



Controleer of de materiaallijst compleet is.
Onderbouw je keuzes voor het gebruik van materialen/beslag en de constructie.

Opmerking: vraag bij elke opdracht om tips en tops van je praktijkopleider en
verwerk deze in je bewijslast.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Productiegegevens
en productieplanningen samenstellen en afwerken. Voeg toe:
 bij 2: de technische
schets(en)

 datum + BPV periode
 naam BPV-bedrijf
 bij 1: informatie die je kreeg
voordat je ging schetsen
 bij 3: lijst met materialen
 bij 3: onderbouwing van je
keuzes
 tips en tops van je
praktijkopleider

PRODUCTIEGEGEVENS MAKEN

KERNTAAK PRODUCTIEGEGEVENS EN PRODUCTIEPLANNINGEN
SAMENSTELLEN EN AFSTEMMEN
WERKPROCES P4-K2-W3
LEERDOELEN WERKPROCES





Je kunt alle informatie verzamelen die je nodig hebt om de productiegegevens te maken.
Je kunt een werktekening en materiaalstaat maken.
Je kunt programma’s maken (of genereren uit tekenprogramma’s) die de CNC-machine
aansturen.
Je kunt productiegegevens archiveren.

BPV-OPDRACHT
Vraag aan je praktijkopleider om een opdracht voor elk project je de volgende 3 opdrachten mag
uitvoeren. Het is de bedoeling dat het een kleine opdracht is. Deze dient ter voorbereiding van
het examen Werktekening en productiegegevens maken.

Je leest steeds hoe je de opdracht uit gaat voeren tijdens je examen. Het kan zijn dat er andere
bedrijfsnormen zijn. Bijvoorbeeld andere programma’s waarmee je werkt, of andere
bedrijfsprocedures. Houd je daaraan bij je opdracht, maar vergeet niet om te oefenen met de
HMC-norm voor je examen. Onder ‘Checklist’ lees je waar de opdracht aan moet voldoen.
1 Werktekening maken
 Maak een werktekening in AutoCAD. Deze tekening moet voldoen aan de NEN 916
(arcering, maatvoering, teksten, lijndikte, lay-out, doorsnede, overzichtstekening).

Checklist:







Overleg je keuzen/technische problemen met je leidinggevende.
Maak in je werktekening gebruik van blokken, lagen en de bibliotheek.
Geef de constructies weer in aanzichten en doorsneden.
Raadpleeg meerdere bronnen om tot een keuze te komen voor een uiteindelijke
constructie.
Onderbouw je keuze aan de hand van: constructie eisen, kosten, uitvoerbaarheid
Print de werktekening uit op A0-formaat.

2 Materiaalstaat maken
 Maak een materiaalstaat in Excel. Als het bedrijf met een ander pakket werkt, onderzoek
dan welke verschillen er tussen de programma’s en de uitkomsten zijn.

Checklist:






Orden de materialen op een logische wijze.
Zorg ervoor dat de materiaalstaat ‘zelfrekenend’ is.
Gebruik formules voor het berekenen van afvalpercentages.
Pas bruto en netto maten toe.
Per materiaal noteer je: de omschrijving, aantallen, artikelnummer, leveranciers.

3 CNC-simulatie maken
Maak de simulatie in AlphaCam.

Checklist:






Kies het juiste gereedschap voor de bewerkingen.
Kies de juiste afname per freesgang.
Kies de juiste verspaningsrichting.
Zorg ervoor dat de doorlooptijd is geoptimaliseerd.
Controleer of de simulatie zonder problemen verloopt.

Tip: doe deze opdrachten in combinatie met: P4-K2-W5 Productiegegevens en
productieplanningen overdragen aan productie.

Opmerking: vraag bij elke opdracht om tips en tops van je praktijkopleider en
verwerk deze in je bewijslast.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Productiegegevens en
productieplanningen samenstellen en afstemmen. Voeg toe:


2

bij 1: de werktekening

datum + BPV periode
naam BPV-bedrijf
bij 1: bronnenlijst + de
onderbouwing van je keuzes
 bij 2: de materiaalstaat
 bij 3: het bestand met de CNCsimulatie
 bij 1, 2 en 3: tips en tops van je
praktijkopleider





PRODUCTIEPLANNINGEN OPSTELLEN

KERNTAAK PRODUCTIEGEGEVENS EN PRODUCTIEPLANNINGEN
SAMENSTELLEN EN AFSTEMMEN
WERKPROCES P4-K2-W4
LEERDOELEN WERKPROCES
Als werkvoorbereider in de meubelindustrie ben je onder andere verantwoordelijk voor een
goede planning.
 Je kunt productieplanningen opstellen.
 Je kunt productieplanningen bespreken met je leidinggevende
 Je kunt indien nodig zaken bijstellen.
 Je kunt werken met een digitaal format voor een productieplanning.

BPV-OPDRACHT
Vraag aan je praktijkopleider om een product waar jij de bewerkingsstaat en de
productieplanning voor mag maken.

Je leest steeds hoe je de opdracht uit gaat voeren tijdens je examen. Het kan zijn dat er andere
bedrijfsnormen zijn. Bijvoorbeeld andere programma’s waarmee je werkt, of andere
bedrijfsprocedures. Houd je daaraan bij je opdracht, maar vergeet niet om te oefenen met de
HMC-norm voor je examen. Onder ‘Checklist’ lees je waar de opdracht aan moet voldoen.
1 Bewerkingsstaat maken
 Maak een complete bewerkingsstaat van het product in het Excel-format.

Checklist:



Beschrijf alle de handelingen die verricht moeten worden.
Zet ze in de juiste volgorde.

2 Productieplanning maken
 Maak een productieplanning in het Excel-format.

Checklist:




Neem de volgende aspecten op:
o Activiteiten, tijd, middelen, mensen
Overleg de planning met je leidinggevende.
Voer eventuele aanpassingen door.

Tip: doe deze opdrachten in combinatie met: P4-K2-W5 Productiegegevens en
productieplanningen overdragen aan productie
Opmerking: vraag bij elke opdracht om tips en tops van je praktijkopleider en
verwerk deze in je bewijslast.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Productiegegevens
en productieplanningen samenstellen. Voeg toe:


het product waarvoor jij de
bewerkingsstaat en planning
gaat maken







datum + BPV periode
naam BPV-bedrijf
bij 1: de bewerkingsstaat
bij 2: de productieplanning
tips en tops van je
praktijkopleider

PRODUCTIEGEGEVENS EN PRODUCTIEPLANNINGEN
OVERDRAGEN AAN PRODUCTIE
KERNTAAK PRODUCTIEGEGEVENS EN PRODUCTIEPLANNINGEN
SAMENSTELLEN EN AFSTEMMEN
WERKPROCES P4-K2-W5
LEERDOELEN WERKPROCES




Je kunt ervoor zorgen dat de juist productiegegevens op de juiste plek aanwezig
zijn.
Je kunt overleg voeren met direct betrokkenen over de uit te voeren
werkzaamheden.
Je kunt betrokkenen volledig en juist informeren.

BPV-OPDRACHT
Gebruik deze opdracht om te oefenen voor het examen dat je het HMC gaat afleggen. Het
examen is een simulatie. Gebruik je BPV-periode om het overdragen van werk goed te oefenen.
Productiegegevens en –planning overdragen
 Kies een project dat jij hebt voorbereid, waarvoor jij de productiegegevens en
planning mag overdragen.
Tip: je kunt misschien de gegevens gebruiken uit de BPV-opdrachten
o
P4-K2-W3 Productiegegevens maken
o
P4-K2-W4 Productieplanningen opstellen
 Vraag aan je praktijkopleider om je te observeren, zodat je na afloop tips en tops
kunt ontvangen.
 Je gaat deze overdracht geven aan een medewerker in het bedrijf.

Checklist:







Geef deskundig advies over de materialen, middelen en constructies die toegepast
worden.
Geef ook uitleg over de werkwijze die toegepast dient te worden.
o Maak schetsen om je uitleg te ondersteunen.
Controleer tijdens het gesprek regelmatig of de ontvanger je informatie goed heeft
begrepen.
Beantwoord eventuele vragen die je krijgt.
Geeft een toelichting bij de werkplanning.
Verzamel feedback van de ontvanger:
o
Vraag om tips en tops.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Productiegegevens
en productieplanningen samenstellen en afwerken. Voeg toe:
 jij tijdens de
productieoverdracht
 eventuele schetsen die je
maakte tijdens de overdracht

 datum + BPV periode
 naam BPV-bedrijf
 de productiegegevens van het
project
 de productieplanning van het
project
 tips en tops van je
praktijkopleider en de
ontvanger

CALCULEREN EN OFFREREN
KERNTAAK CALCULEREN EN OFFREREN
WERKPROCES P4-K3-W1, 2 EN 3
WERKPROCESSEN KERNTAAK




P4-K3-W1 Werkzaamheden voor calculeren en offreren voorbereiden
P4-K3-W2 Calculaties maken
P4-K3-W3 Offerte opstellen

BPV-OPDRACHTEN
Tijdens deze BPV-opdracht ga je oefenen voor het examen Calculeren en offreren. Vraag aan
je praktijkopleider om een klein project waarmee je opdracht 1, 2 en 3 kunt uitvoeren. Onder
‘Checklist’ lees je waar de opdracht aan moet voldoen.
1 Voorbereiden
 Verzamel in het BPV-bedrijf alle informatie die je nodig hebt voor het maken van een
calculatie en offerte.

Checklist:



Controleer of alle gegevens compleet zijn.
Stel vragen aan je praktijkopleider als je zaken niet begrijpt.

2 Calculatie maken
 Maak een kostprijsberekening.
 Vraag aan je praktijkopleider of je een werkvoorbereidingspakket van het bedrijf
mag gebruiken voor je calculatie.

Checklist:




Maak een onderscheid in: materiaal, bewerkingen, loon, uit te besteden werk,
algemene bedrijfskosten
Vraag om feedback van je praktijkopleider en voer eventuele verbeteringen door.
Archiveer je gegevens.

3 Offerte opstellen
 Maak een offerte. Informeer of je hiervoor software van het bedrijf mag gebruiken.

Checklist:






Let op spelling en grammatica.
Vermeld in elk geval het volgende: gegevens bedrijf en klant, naam opsteller, uit te
voeren werkzaamheden, totaalprijs, btw-tarief en btw-bedrag.
Maak duidelijk welke (onvoorziene) kosten niet zijn opgenomen.
Vraag om feedback van je praktijkopleider en voer eventuele verbeteringen door.
Archiveer de offerte.

Opmerking: vraag bij elke opdracht om tips en tops van je praktijkopleider en
verwerk deze in je bewijslast.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Calculeren en
offreren. Voeg toe:


geen foto nodig







datum + BPV periode
naam BPV-bedrijf
bij 2: de calculatie
bij 3: de offerte
tips en tops van je
praktijkopleider

NACALCULATIES MAKEN
KERNTAAK CALCULEREN EN OFFREREN
WERKPROCES P4-K3-W4
LEERDOELEN WERKPROCES




Je kunt de werkelijk gemaakte kosten in kaart brengen.
Je kunt een verschilanalyse maken.
Je kunt de nacalculatie en verschilanalyse rapporteren aan je leidinggevende.

BPV-OPDRACHTEN
Tijdens deze BPV-opdracht ga je oefenen voor het examen Nacalculatie.

Je leest steeds hoe je de opdracht uit gaat voeren tijdens je examen. Het kan zijn dat er andere
bedrijfsnormen zijn. Denk bijvoorbeeld een werkvoorbereidingspakket waarmee je mag werken,
of andere bedrijfsprocedures. Houd je daaraan bij je opdracht, maar vergeet niet om te oefenen
met de HMC-norm voor je examen. Onder ‘Checklist’ lees je waar de opdracht aan moet voldoen.
1 Nacalculatie maken
Vraag aan je praktijkopleider om een project waar jij de nacalculatie voor mag maken. Maak de
nacalculatie in Excel.

Checklist:
Neem de volgende posten op:
 Post Materiaal: naam van de materialen, hoeveelheid, totaal aantal kosten.
 Post Productie: naam machine, aantal uren kosten per eenheid, totaalkosten per
machine.
 Post Manuren: aantal uren per productieonderdeel, voorbereiding, productie (en
montage), vervoer, plaatsingen en nazorg, totaal van de loonkosten.
 De totale doorlooptijd van het project.
2 Verschilanalyse maken
Analyseer het verschil tussen de voorcalculatie en nacalculatie.

Checklist:
Breng de volgende onderdelen op een overzichtelijke wijze in kaart:
 Winst: begrote winst en de reële winst, verschil.
 Materialen: begrote kosten, reële kosten, verschil, verklaring voor het verschil.
 Productie: begrote kosten, reële kosten, verschil, verklaring voor het verschil.
 Manuren: begrote kosten, reële kosten, verschil, verklaring voor het verschil.
3 Rapportage maken
Maak een rapportage voor je leidinggevende.

Checklist:
Deze onderdelen moeten erin staan:
 Winst: begrote winst en de reële winst, winstpercentage.
 Opmerkingen over de uitvoering van het project.
 Conclusies over het geconstateerde verschil tussen begrote en reëel kosten.
 Voeg de nacalculatie en de verschilanalyse toe aan je rapportage.

Opmerking: vraag bij elke opdracht om tips en tops van je praktijkopleider en
verwerk deze in je bewijslast.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de
Voeg toe:
 geen foto nodig







kerntaak Calculeren en offreren.
datum + BPV periode
naam BPV-bedrijf
bij 1: de nacalculatie
bij 2: de verschilanalyse
bij 3: de rapportage
tips en tops van je PO’er

INKOOP/BESTELORDERS VOORBEREIDEN,
REALISEREN, PROCESSEN BEWAKEN
KERNTAAK INKOPEN
WERKPROCES P4-K4-W1
WERKPROCESSEN
P4-K4-W1 Inkoop-bestelorders voorbereiden
P4-K4-W2 Inkoop-bestelorders realiseren
P4-K4-W3 Inkoop-leveringsprocessen bewaken

BPV-OPDRACHTEN
Deze BPV-opdrachten ga je doen als voorbereiding op het examen inkoop.
1 Inkooporder voorbereiden
 Vraag aan je praktijkopleider om een lopend project waar jij materialen voor mag
bestellen.
 Lees de productiegegevens van het project zorgvuldig door.
 Maak een overzicht van de materialen die je nodig hebt.
 Onderzoek welke materialen in de voorraad aanwezig zijn.
 Overleg met je praktijkopleider welke materialen je uit de voorraad mag halen.
 Informeer of je de materialen die je uit de voorraad haalt moet bijstellen.
 Maak nu een definitief overzicht van alle materialen die je moet bestellen.
2 Bestelbon maken
 Pak de materiaallijst uit opdracht 1 erbij.
 Vraag aan je praktijkopleider naar de procedure op het BPV-bedrijf voor het maken van
een bestelbon.
 Het kan zijn dat je een winkelmandje op een website moet invullen.
 Of misschien heb je hulp nodig van de inkoper van het BPV-bedrijf om de bestelling te
doen.
 Zorg er in elk geval voor dat jij leert hoe een definitieve bestelling door het BPV-bedrijf
gedaan wordt.
3 Binnengekomen bestelling controleren
 Controleer een binnengekomen bestelling op volledigheid.
Hiervoor gebruik je de pakbon die bij de bestelling zit.
 Doorloop de volgende stappen:
o Leg de bestelbon en de pakbon naast elkaar en kijk of ze overeenkomen.
o Controleer of alle spullen die op de pakbon staan daadwerkelijk binnengekomen
zijn.
 Laat aan je praktijkopleider weten of de bestelling compleet is of niet.

Opmerking: vraag bij elke opdracht om tips en tops van je praktijkopleider en
verwerk deze in je bewijslast.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Inkopen. Voeg toe:




bij 1: de productiegegevens
van het project (inscannen
mag ook)
bij 1: het magazijn met
daarin de voorraad









datum + BPV periode
naam BPV-bedrijf
bij 1: overzicht van de materialen
die op voorraad zijn.
bij 1: definitief overzicht van de
bestelling
bij 2: de bestelbon
bij 3: de bestelbon en de pakbon
tips en tops van je praktijkopleider

DIGITALE TECHNIEKEN EN PRODUCTIEVOORBEREIDING
KEUZEDEEL K0303
WERKPROCESSEN KEUZEDEEL
D1-K1-W1
D1-K1-W2

Maakt digitale designs en/of visualisaties
Bereidt een eenvoudig industrieel en/of digitaal productieproces voor

BPV-OPDRACHT
Deze opdracht kun je alleen uitvoeren als op de BPV gewerkt wordt met een lasersnijder of
3D-printer.
1 Onderzoeksopdracht
 Ga op zoek naar een lasersnijder of 3D-printer in het bedrijf
 Maak een foto van de machine
 Geef de technische specificaties van de machine
 Waar gebruikt het bedrijf het apparaat voor?
 Wat zijn daarvan de voordelen?
2 Maak een product op een van de apparaten
 Bedenk een product dat je op een van de apparaten kunt maken dat meerwaarde
heeft voor het bedrijf.
 Overleg met je praktijkopleider wat je gaat maken.
 Maak het.
 Noteer stap voor stap de handelingen die je uitvoerde voor in je portfolio.
Opmerking: Vraag eerst aan je praktijkopleider of je iets voor het bedrijf mag
maken.
Als hij/zij geen opdracht voor je heeft, bedenk dan zelf een klein object dat je gaat
maken.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het keuzedeel Digitale
technieken en productievoorbereiding. Voeg toe:

 bij 1: het apparaat
 bij 2: het product dat je
gemaakt hebt

datum + BPV periode
naam BPV-bedrijf
bij 1: naam van het apparaat
bij 1: de voordelen voor het
bedrijf
 bij 2: de handelingen die je
uitvoerde





PROCESOPTIMALISATIE LEAN
KEUZEDEEL K0638
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 LEANfilosofie, 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.

PROGRAMMEREN ONLINE AANSTURING
KEUZEDEEL K0331
LEERDOELEN KEUZEDEEL








Je kent verschillende 3-, 4- en 5-assige bewerkingen.
Je kent verschillende programmeermethoden voor het bewerkingscentrum.
Je kent verschillende manieren om een programma voor het bewerkingscentrum
samen te stellen (nulpunt, voedingssnelheid, toerental, G-codes e.a.)
Je kent verschillende programmeerfuncties.
Je kunt een bewerkingscentrum bedienen.
Je kunt programma’s voor de aansturing maken met 3D cad/cam-software.
Je kunt bewerkingen simuleren.

BPV-OPDRACHT
Programmeren online aansturing
Onderzoek met welke software het BPV-bedrijf de online aansturing van het CNCbewerkingscentrum regelt.
Optie 1: Het BPV-bedrijf werk met een ander softwarepakket dan het HMC:
 Maak een afspraak met de programmeur van het bedrijf en vraag om een introductie
om het programma te leren kennen.
 Onderzoek de verschillen en overeenkomsten met AlphaCam.
 Vraag aan de programmeur wat de voor- en nadelen zijn van het pakket dat in het
BPV-bedrijf gebruikt wordt.
Optie 2: Het BPV-bedrijf werkt met AlphaCam:
 Vraag aan de programmeur of je voor een onderdeel van een project een
programma mag maken.
 Laat de simulatie van het resultaat aan de programmeur zien.
 Vraag om tips en tops.

BEWIJSLAST
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het keuzedeel Programmeren
online aansturing. Voeg toe:

 geen

 datum + BPV periode
 naam BPV-bedrijf
 bij 1: naam van het pakket,
overeenkomsten en
verschillen, voor- en nadelen.
 bij 2: screenshot van de
simulatie, tips en tops van je
praktijkopleider

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
Oksana van Vellinga

020 - 680 28 28
010 - 285 55 55

e-mail: j.mestebeld@hmcollege.nl
e-mail: o.vanvellinga@hmcollege.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:

