
Aankruislijst BPV-opdrachten  
voor student Creatief vakman (crebonr. 25548) 
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 5 heb je alle opdrachten gedaan.  

 

B1-K1 
Werkt idee uit tot ontwerp voor een creatief 
ambachtelijk product 

BPV 
1 

BPV 
2 

BPV 
3 

BPV 
4 

BPV 
5 

B1-K1-W1 Oriënteert zich op een idee of opdracht      
B1-K1-W2 Ontwikkelt concepten werkt ze uit tot voorstellen      
B1-K1-W3 Presenteert voorstellen en maakt keuzes      
B1-K1-W4 Werkt voorstel uit tot ontwerp      

B1-K2 Vervaardigt een creatief ambachtelijk product      

B1-K2-W1 Bereidt de opdracht voor      
B1-K2-W2 Vervaardigt materiaal en/of onderdelen      

B1-K2-W3 
Verwerkt en bewerkt materialen en/of onderdelen tot 
een creatief ambachtelijk product 

     

B1-K2-W4 Levert het product op      
B1-K3 Start en/of runt een zzp-onderneming      

B1-K3-W1 Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming      
B1-K3-W2 Geeft aan de zzp-onderneming-eenmanszaak vorm      

B1-K3-W3 
Regelt het financiële gedeelte (van het opstarten) van 
de onderneming 

     

B1-K3-W4 
Bewaakt, registreert en verantwoordt de financiële 
situatie 

     

B1-K3-W5 Presenteert en promoot de onderneming      
B1-K3-W6 Koopt in voor de onderneming      
B1-K3-W7 Verwerft opdrachten en bindt klanten      

I Inspiratie en innovatie      
I1 Werkt actief aan de eigen ontwikkeling en inspiratie      

I2 
Komt uit zichzelf met creatieve ideeën en-of stelt een 
aanpassing voor 

     

I3 Houdt trends en ontwikkelingen bij      
 

  

 



Overzicht BPV-opdrachten Creatief vakman  

B1-K1 Werkt idee uit tot ontwerp 
voor een creatief 

ambachtelijk product 

BPV-opdrachten 

B1-K1-W1 Oriënteert zich op een idee of 
opdracht 

Uitgangpunten voor een ontwerp in kaart brengen.  
Student kiest uit 2 opdrachten. 

1. Uitgangspunten ontwerp BPV 
2. Uitgangspunten eigen opdracht 

 thema 

 doel 

 doelgroep 

 materialen 

 gelegenheid 

 budget   

B1-K1-W2 Ontwikkelt concepten werkt ze 
uit tot voorstellen 

Student kiest uit 2 opdrachten. 
1. Schetsen op de BPV bekijken 

2. Zelf een voorlopig ontwerp schetsen 

B1-K1-W3 Presenteert voorstellen en 

maakt keuzes 

Student kiest uit 3 opdrachten. 
1. Interview over presentaties van het BPV-bedrijf 
2. Presentatiematerialen ontwikkelen voor het BPV-

bedrijf 
3. Eigen ontwerp presenteren 

B1-K1-W4 Werkt voorstel uit tot ontwerp Definitief ontwerp maken 

B1-K2 Vervaardigt een creatief 

ambachtelijk product 

BPV-opdrachten 

B1-K2-W1 Bereidt de opdracht voor Student kiest uit 2 opdrachten. 
1. Proefstuk (sample maken) 
2. Werkvolgorde en planning maken 

B1-K2-W2 Vervaardigt materiaal en/of 
onderdelen 

Student kiest afhankelijk van de opleiding een opdracht. 
1. Patroon maken (leer)  

2. Werkbeschrijving machine maken  

3. Patroon voor een hoed maken 
 

B1-K2-W3 Verwerkt en bewerkt 

materialen en/of onderdelen tot 
een creatief ambachtelijk 

product 

Student kiest uit 2 opdrachten. 
1. Experimenteren met drie nieuwe technieken 
2. Oefenen met nauwkeurig werken 

B1-K2-W4 Levert het product op Student kiest uit 3 opdrachten. 
1. De oplevering van een product bijwonen  

2. Zelf een product opleveren 

B1-K3 Start en/of runt een zzp-

onderneming 

BPV-opdrachten 

B1-K3-W1 Bepaalt het (toekomst)beeld 
van de onderneming 

SWOT-analyse van BPV-bedrijf maken 

B1-K3-W2 Geeft aan de zzp-onderneming-

eenmanszaak vorm 

6 P’s marketingmix in kaart brengen 

B1-K3-W3 Regelt het financiële gedeelte 

(van het opstarten) van de 

onderneming 

Interview financiën BPV-bedrijf 

  

B1-K3-W4 Bewaakt, registreert en 

verantwoordt de financiële 

situatie 

Offerte en factuur op de BPV bekijken 

B1-K3-W5 Presenteert en promoot de 

onderneming 

Student doet 2 opdrachten na elkaar en maakt een 

presentatie voor klasgenoten. 
1. Onderzoeken hoe de promotie op de BPV verloopt 

2. Ideeën bedenken om de promotie te verbeteren 

 

B1-K3-W6 Koopt in voor de onderneming Interview inkopen en onderhandelen 

B1-K3-W7 Verwerft opdrachten en bindt 

klanten 

Klantgesprek bijwonen 

 
 



I Inspiratie en innovatie BPV-opdrachten 

I1 Werkt actief aan de eigen 
ontwikkeling en inspiratie 

Student kies uit vier opdrachten. 
1. Inspiratie halen uit de natuur 

2. Inspiratie halen uit de media 
3. Inspiratie halen uit een museumbezoek 

4. Een uitstapje bedenken 

I2 Komt uit zichzelf met creatieve 
ideeën en-of stelt een 

aanpassing voor 

Student doet deze opdracht op z’n vroegst in BPV 3. 
Met creatieve ideeën komen voor het BPV-bedrijf 

I3 Houdt trends en ontwikkelingen 
bij 

Trends en ontwikkelingen onderzoeken   

 

  

 



  ORIËNTEERT ZICH OP EEN IDEE OF OPDRACHT 
 
KERNTAAK WERKT IDEE UIT TOT ONTWERP VOOR EEN CREATIEF  
AMBACHTELIJK PRODUCT   

WERKPROCES B1-K1-W1 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman kun je de informatie verzamelen die je nodig hebt voordat je gaat 

ontwerpen. 

 Je kunt de uitgangspunten (programma van eisen) voor je ontwerp in kaart 

brengen: thema, doel, doelgroep, materialen, gelegenheid, budget. 

 Je kunt een globale inschatting maken van de kosten. 

BPV-OPDRACHT 

 

Afhankelijk van je BPV-periode en je ervaring kies je een van de onderstaande opdrachten. 

Ga je een eigen ontwerp maken? Kies dan altijd voor opdracht 2. 

 

1 Uitgangspunten ontwerp BPV 

Als creatief vakman krijg je te maken met allerlei uitgangspunten (randvoorwaarden/eisen) 

waaraan je ontwerp moet voldoen. Je gaat op je BPV onderzoeken wat de uitgangspunten 

waren voor een ontwerp. 

1. Kies op je BPV een ontwerp uit dat je inspireert. 

2. Plan een gesprek met de ontwerper van het product. 

3. Informeer wie de opdrachtgever was. 

4. Vraag wat de uitgangspunten waren voor het ontwerp. Denk aan: 

 thema 

 doel 

 doelgroep 

 materialen 

 gelegenheid 

 budget   

 

2 Uitgangspunten eigen ontwerp 

Vraag aan je praktijkopleider om een opdracht (voor een klant of voor het BPV-bedrijf zelf) 

waar jij een ontwerp voor mag maken. Verzamel alle informatie die je nodig hebt.   

 Voer een gesprek met de opdrachtgever. 

 Inventariseer wat de uitgangspunten zijn (zie bullets bij opdracht 1). 

 Maak aantekeningen van het gesprek.   

BEWIJSLAST   

 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Werkt idee uit tot 

een creatief ambachtelijk product. Voeg toe: 

 

 bij 1: het ontwerp waar jij 

de uitgangspunten voor in 
kaart hebt gebracht 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 
 bij 1 en 2: verslagje met 

daarin de uitgangspunten voor 
het ontwerp 

 

 

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


  ONTWIKKELT CONCEPTEN EN WERKT ZE  
UIT TOT VOORSTELLEN 
KERNTAAK WERKT IDEE UIT TOT EEN CREATIEF  
AMBACHTELIJK PRODUCT   
WERKPROCES B1-K1-W2 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman kun je concepten ontwikkelen en deze uitwerken tot voorstellen die je 

aan de klant gaat doen.   

 Je kunt ideeën vertalen naar een concept. 

 Je kunt keuzes maken voor de vormgeving, materialen, afmetingen, kleuren, 

technieken. 

 Je kunt voorstellen voor een klant uitwerken die realiseerbaar zijn. 

 Je kunt de voorstellen laten zien in schetsen of in een prototype. 

BPV-OPDRACHT 

 

Afhankelijk van de BPV-periode die je doet kies je voor opdracht 1 of opdracht 2.  

Opdracht 2 is geschikt om uit te voeren tijdens de één na laatste BVP, waarin je gaat 

nadenken over je examenwerkstuk. 

 

1 Schetsen op de BPV bekijken 

Plan een gesprek met iemand op de BPV die ontwerpschetsen maakt.  

 Vraag hoe in het bedrijf concepten ontwikkeld worden en hoe er geschetst wordt 

(papier/computer?). 

 Als er digitaal geschetst wordt, welk programma gebruikt men? 

 Bekijk een aantal schetsen. 

 Vraag om tips aan de ontwerper voor als jij zelf gaat schetsen. 

 

2 Zelf een concept ontwikkelen en schetsen maken 

 Maak een voorlopig ontwerp voor een opdracht. Denk na over de vormgeving, kleur, 

materiaal, afmeting, te gebruiken technieken. Houd rekening met de uitgangpunten 

(thema, doel, doelgroep, budget e.d.). 

o schets het voorlopig ontwerp op papier 

o of schets het op de computer (doe dit minimaal 1 x tijdens je 

opleiding) 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Werkt idee uit tot 

een creatief ambachtelijk product. Voeg toe: 

 de schetsen 

 bij opdracht 1: het product 

dat gemaakt is n.a.v. de 
schetsen 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 bij opdracht 1: aantekeningen 
van het gesprek 

 bij opdracht 2: je eigen 
schetsen van het voorlopig 

ontwerp 

  

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


  PRESENTEERT VOORSTELLEN EN MAAKT KEUZES 
 

KERNTAAK WERKT IDEE UIT TOT EEN CREATIEF AMBACHTELIJK PRODUCT   
WERKPROCES B1-K1-W3 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman is het belangrijk dat je geïnteresseerden kunt enthousiasmeren. 

 Je kunt je voorstellen presenteren aan de klant. 

 Je kunt in overleg met de klant het uiteindelijke voorstel kiezen. 

 Je kunt een inschatting maken van de kosten. 

BPV-OPDRACHTEN 

 

Afhankelijk van je BPV-periode en ervaring kies je een van de onderstaande opdrachten.  

Ga je een eigen ontwerp maken? Kies dan altijd voor opdracht 3. 

Tip: doe deze opdracht in combinatie met B1-K1-W2 Ontwikkelt concepten en werkt ze uit tot 

voorstellen. De voorstellen die je daar ontwikkelde kun je in deze opdracht presenteren.  

 

1 Interview over presentaties van het 

BPV-bedrijf 

Onderzoek hoe het BPV bedrijf presentaties 

aan klanten verzorgt. Interview een 

medewerker die deze presentaties verzorgt. 

Stel hem/haar vragen, bijvoorbeeld: 

 Hoe bereidt u een presentatie voor? 

 Gebruikt u hulpmiddelen tijdens de 

presentatie? 

 Hoe gaat u om met reacties op de 

voorstellen? 

 Hoe wordt uiteindelijk een keuze 

 gemaakt? 

 En wat je nog meer wilt weten… 

2 Presentatiematerialen ontwikkelen 

voor het BPV-bedrijf  

Informeer of je op je BPV behulpzaam kan 

zijn bij het maken van een presentatie 

voor een klant. Denk aan: 

 het maken van een collage over het 

thema 

 het maken van een PowerPoint 

 het uitwerken van de schetsen van 

het voorstel 

 meehelpen met het uitwerken van 

een prototype 

 andere dingen… 

Maak de materialen en vraag om 

feedback van je praktijkopleider. 

 

3 Eigen ontwerp presenteren 

Deze opdracht doe je als je tijdens je BPV een eigen ontwerp gaat maken. 

1. Maak een presentatie waarin je je voorstellen presenteert.  

o vertel over de uitgangspunten  

o laat schetsen zien 

o laat zien met welke materialen en kleuren je wilt gaan werken 

o geef een inschatting van de kosten 

2. Geef de presentatie. 

3. Vraag na afloop om feedback van je praktijkopleider. 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Werkt idee uit tot 

een creatief ambachtelijk product. Voeg toe: 

 de presentatiematerialen 

 of jij die de presentatie geeft 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 
 bij 1: kort verslag van het 

interview 

 bij 2 en 3: materialen die je 
hebt ontwikkeld voor de 

presentatie 
 bij 2 en 3: feedback die je 

kreeg van je praktijkopleider  
 

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


  WERKT VOORSTEL UIT TOT ONTWERP 
 
KERNTAAK WERKT IDEE UIT TOT EEN CREATIEF AMBACHTELIJK PRODUCT   

WERKPROCES B1-K1-W4 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman ga je een definitief ontwerp maken. 

 Je kunt een voorstel uitwerken tot ontwerp. 

 Je kunt het ontwerp uitwerken met tekeningen. 

 Je kunt materiaalspecificaties opstellen.   

 Je kunt de financiële haalbaarheid van het ontwerp berekenen. 

 Je kunt de technische haalbaarheid van het ontwerp bepalen. 

BPV-OPDRACHT 

 

Definitief ontwerp maken 

Je doet deze opdracht of voor jezelf (eigen ontwerp), of je kiest een ontwerp dat voor het 

BPV-bedrijf gemaakt gaat worden. 

 

De eindproducten die bij deze opdracht horen zijn: 

 gedetailleerde beschrijving van het product: materiaal, kleur, vorm 

 artist impression (uitgewerkte nette 3D-tekening) 

 technische tekeningen van het ontwerp 

 definitieve begroting  

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de Werkt idee uit tot een creatief 

ambachtelijk product. Voeg toe: 

 jij in het BPV bedrijf 

 artist impression 

 technische tekening 

 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 gedetailleerde beschrijving 

 definitieve begroting 

   

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


 

 

  BEREIDT DE OPDRACHT VOOR 
 
KERNTAAK VERVAARDIGT EEN AMBACHTELIJK PRODUCT 
WERKPROCES B1-K2-W1 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

 Je kunt op basis van een ontwerp een plan van aanpak maken. 

 Je kunt een proefstuk (sample) maken. 

 Je kunt een werkvolgorde vaststellen. 

 Je kunt een tijdsplanning maken. 

BPV-OPDRACHT 

 

Maak een proefstuk (sample) voor een ontwerp 

Werk je een eigen idee uit? Pak dan je eigen technische tekeningen erbij.  

Werk je in opdracht van een ontwerper op de BPV, vraag dan om de technische tekeningen 

van het product waar je een proefstuk voor gaat maken. 

 Maak een proefstuk (sample) van je ontwerp. Daarbij probeer je de technieken uit 

die je nodig hebt. 

 Tip: houd bij hoeveel uur je met verschillende handelingen bezig bent. 

 Inventariseer de knelpunten. 

 Bedenk oplossingen voor de knelpunten. Vraag daarbij om tips en tricks van je 

praktijkopleider. 

 Pas je technische tekeningen aan. 

 Maak een werkvolgorde en tijdsplanning. 

 Presenteer je definitieve ontwerp aan je praktijkopleider.  

o motiveer je keuzes. 

o laat met een fotoverslag zien hoe je te werk bent gegaan 

 

BEWIJSLAST   

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

ambachtelijk product. Voeg toe: 

 het proefstuk 
 fotoverslag   

 datum + BPV periode   
 naam BPV-bedrijf 

 knelpunten die je tegenkwam 
 definitieve technische tekening 

 werkvolgorde en tijdsplanning  

 je presentatie met de 
motivatie van je keuzes 

 bijschriften bij de foto’s 
   

 

  

 

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


  VERVAARDIGT MATERIAAL EN/OF ONDERDELEN 
 
KERNTAAK VERVAARDIGT EEN AMBACHTELIJK PRODUCT 
WERKPROCES B1-K2-W2 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

 Je kunt productievormen (zoals patronen en mallen) maken. 

 Je kunt de hulpmiddelen maken die voor je product je nodig hebt. 

 Je kunt onderdelen van je ontwerp, hulpmiddelen en/of materialen in de juiste vorm 

maken. 

BPV-OPDRACHT 
 

Afhankelijk van je opleiding kies je een van de onderstaande opdrachten. 
 

Patroon maken (leer) 

Maak een patroon, digitaal of handmatig, dat je nodig hebt voor een ontwerp. 

Zorg ervoor dat het compleet is: 

 voering 

 buitenkant 

 versteviging 

 markeringspunten 

 boorgaten 
 

Patroon maken (hoed) 

Maak een patroon (digitaal of handmatig) van een hoed of pet naar keuze. 

Zorg dat het patroon compleet is: 

 benoemen de patroondelen 

 geef de draadrichting aan  

 vermeld op het patroon hoe vaak het van stof geknipt moet worden 

 maak ook het patroon voor voering 

 geef de benodigde naadtoeslag aan 
 

Werkbeschrijving machine maken  

Kies een handeling die jij uitvoert op een machine in de BPV. Maak een werkbeschrijving 

voor een stagiaire die na jou in het BPV bedrijf komt.  
 

Werkvoorbereiding hout 

Maak een van de volgende hulpmiddelen die je kunt gebruiken voor het vervaardigen van 

een onderdeel van je werkstuk: 

 een freesmal voor de bovenfrees 

 een zaaghulpstuk, bijvoorbeeld voor: 

o het zagen van ronde onderdelen 

o het zagen onder een schuine hoek 

 een mal voor lamineerwerk of buigwerk 

 hulpstukken voor een complexe lijmopstelling 
  

BEWIJSLAST   

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

ambachtelijk product. Voeg toe: 

 

 jij in het BPV-bedrijf 

 foto’s van het proces en 

het materiaal/onderdeel 
dat je vervaardigde 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 bij werkbeschrijving (als je 
deze opdracht uitvoert) 

 bijschriften bij de foto’s    

 

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


  VERWERKT EN BEWERKT MATERIAAL  
EN/OF ONDERDELEN TOT EEN CREATIEF 
AMBACHTELIJK PRODUCT 
KERNTAAK VERVAARDIGT EEN AMBACHTELIJK PRODUCT 
WERKPROCES B1-K2-W3 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

 Je kunt materialen en onderdelen verwerken tot een product. 

 Je kunt experimenteren met nieuwe technieken en materialen. 

 Je kunt controleren of het product voldoet aan de eisen van het ontwerp. 

BPV-OPDRACHT 

 

1 Experimenteren met drie technieken die nieuw voor jou zijn 

Vraag advies aan je vakdocent welke technieken voor jou belangrijk zijn om te leren. Je kunt 

een mail sturen naar hem of haar. Onderzoek of je met deze technieken op je BPV kunt 

oefenen. Zo niet, kies dan alternatieven. 

Ga de nieuwe technieken oefenen: 

1 Kijk hoe het moet 

2 Oefen met de techniek 

3 Vraag om feedback aan je praktijkopleider 

4 Verbeter je techniek door nogmaals te oefenen   

 

2 Oefenen met nauwkeurig werken 

 Vraag om een opdracht van het bedrijf waarvoor je een onderdeel gaat 

vervaardigen. 

 Let bij het maken van dit onderdeel extra op nauwkeurig werken.  

 Laat het resultaat zien aan je praktijkopleider en vraag om feedback. 

 Controleer en informeer of het onderdeel voldoet aan de kwaliteitseisen. 

 

BEWIJSLAST   

 

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

ambachtelijk product. Voeg toe: 

 

 bij 1: de nieuwe techniek 

 bij 2: het onderdeel dat je 
maakte 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 
 bijschriften bij de foto’s 

 feedback van je 
praktijkopleider 

 

   

 

  

 

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


N   LEVERT HET CREATIEF AMBACHTELIJK  
PRODUCT OP 
KERNTAAK VERVAARDIGT EEN AMBACHTELIJK PRODUCT 
WERKPROCES B1-K2-W4 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

 Je kunt een product opleveren dat voldoet aan de wensen van de klant. 

 Je kunt een product opleveren dat voldoet aan de kwaliteitseisen. 

 Je kunt de gemaakte keuze, maakwijze en kosten verantwoorden. 

BPV-OPDRACHT 

 

Afhankelijk van je BPV-periode en ervaring kies je voor één van de onderstaande 

opdrachten. 

 

1 De oplevering van een product bijwonen 

Informeer bij je BPV of je een keer bij een oplevering van een product aan een klant mag 

zijn. Observeer hoe de oplevering gaat: 

 Hoe presenteert het bedrijf het eindproduct? 

 Wat is de reactie van de klant? 

 Hoe verantwoordt het bedrijf de gemaakte keuzes? 

 Hoe wordt het gesprek afgerond? 

 

2 Zelf een product opleveren 

Je hebt een opdracht gekregen om een deel of een heel product te maken. Je levert op wat 

je gemaakt hebt aan je praktijkopleider of aan een klant.   

 Voordat je gaat opleveren evalueer je met je praktijkopleider. 

o Voldoet het product aan de gestelde eisen? 

o Waar ben je wel/niet tevreden over? 

o Wat zou je de volgende keer anders doen?  

 Bedenk hoe je het gaat presenteren. 

 Wat ga je laten zien/vertellen over je gemaakte keuzes (maakwijze, kosten)? 

 Bereid je presentatie voor en maak de materialen die je hierbij nodig hebt. 

 Geef je presentatie (ga je presenteren voor een klant oefen je presentatie dan 

vooraf een keer voor je praktijkopleider). 

 Vraag om feedback op je presentatie van je praktijkopleider. 

BEWIJSLAST   

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

ambachtelijk product. Voeg toe: 

 bij 1: foto’s van de 

oplevering aan de klant door 
het bedrijf 

 bij 2: de oplevering van je 
product die jij verzorgde 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 
 bij 1: je observatiepunten 

tijdens de oplevering 
 bij 2: je presentatie 

(bijschriften bij de foto’s + 

punten  
 bij 2: feedback van je 

praktijkopleider 
   

 

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


  BEPAALT HET (TOEKOMST)BEELD VAN  
DE ONDERNEMING 
KERNTAAK START EN/OF RUNT EEN ZZP-ONDERNEMING   
WERKPROCES B1-K3-W1 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman onderzoek je de kansen en mogelijkheden voor de start, overname of 

voortgang van een onderneming.   

 Je kent de kenmerken en wensen van je doelgroep. 

 Je kunt sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de onderneming in kaart 

brengen. 

 Je kunt een toekomstrichting voor de onderneming bepalen. 

 

BPV-OPDRACHT 

 

SWOT-ANALYSE van BPV-bedrijf   

Jij gaat een SWOT-analyse maken van het BPV-bedrijf. Daarmee breng je het volgende in 

kaart:  

 Intern: de sterktes en zwaktes   

 Extern: de kansen en de bedreigingen   

   

1. Plan een interview met je praktijkopleider. 

2. Stel hem/haar de volgende vragen: 

 

Intern  

 Sterktes: Waar is het bedrijf goed in? Wat loopt goed in het bedrijf? 

 Zwaktes: Waar is het bedrijf niet 

goed in? Wat werkt niet? Wat kan er 

beter (intern)? 

 

Extern 

 Kansen: Welke kansen zijn er voor 

het bedrijf in de markt?  

 Bedreigingen: Welke bedreigingen 

zijn er vanuit de markt? Denk aan 

concurrentie, andere behoeften van 

klanten e.d. 

3. Werk de antwoorden van je interview uit in een kort verslag. Hierboven zie je een 

voorbeeld hoe je dat eenvoudig kunt doen in een schema.  

4. Laat het schema zien aan je praktijkopleider en vraag of hij/zij nog aanvullingen heeft. 

 

BEWIJSLAST   

 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Start en/of runt een 

ZZP-onderneming. Voeg toe: 

 

 producten die het BPV-

bedrijf maakt 
 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 
 uitkomst van de SWOT-

analyse  

 

 

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


  GEEFT AAN DE ZZP-ONDERNEMING/ 
EENMANSZAAK VORM 
KERNTAAK START EN/OF RUNT EEN ZZP-ONDERNEMING 
WERKPROCES B1-K3-W2 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman kun je de keuzes die je gemaakt hebt voor je onderneming helder in een 

plan beschrijven.   

 Je kunt het (toekomst)beeld van de onderneming uitwerken (doelgroep, aanbod, 

verdienmodel).  

 Je kunt bepalen hoe je het aanbod aan de doelgroep aanbiedt (marketing). 

 Je kunt financiële keuze maken (ondernemingsvorm, samenwerking, externe 

deskundigen). 

BPV-OPDRACHT 

 

6 P’s marketingmix in kaart brengen 

Een onderneming kan de marketingmix met de 6 P’s gebruiken om een marketingstrategie te 

bepalen. Jij gaat de 6 P’s op je BPV in kaart brengen. 
 

1. Plaats:  

Waar is de onderneming gevestigd? Waar worden de producten verkocht (winkel, 

internet)? 

2. Product 

Welke producten/diensten verkoopt de onderneming? 

3. Prijs 

Wat kosten de producten/diensten? Wordt er wel eens korting gegeven? Waarom? 

Wanneer? Hoeveel? 

4. Personeel 

Wie verkoopt de producten/diensten? Wat moeten ze daarvoor kunnen? Welke 

opleiding hebben ze gedaan? 

5. Promotie 

Hoe maakt de onderneming reclame voor de producten/diensten? Worden er 

advertenties geplaatst? Artikelen op nieuwssites?   

6. Presentatie 

Waar en op welke manier worden de producten gepresenteerd? Op internet, in een 

winkel?  
 

 Maak een (foto)verslag van de 6 P’s en laat het lezen door je praktijkopleider.  

 Vraag om feedback en verwerk deze in je verslag.  

BEWIJSLAST   

 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Start en/of runt een 

ZZP-onderneming. Voeg toe: 
 

 onderdelen van de 6 P’s die 
je kunt fotograferen 

 datum + BPV periode   
 naam BPV-bedrijf 

 verslag van de 6 P’s 
 bijschriften bij foto’s 

 

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


  REGELT HET FINANCIËLE GEDEELTE (VAN HET 
OPSTARTEN) VAN DE ONDERNEMING  
KERNTAAK START EN/OF RUNT EEN ZZP-ONDERNEMING 
WERKPROCES B1-K3-W3 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman is het belangrijk om begrip te hebben van financiële zaken.   

 Je kunt de (verwachte) kosten en opbrengsten in kaart brengen. 

 Je kunt mogelijkheden onderzoeken om kosten te besparen. 

 Je kunt een financieringsplan en/of investeringsbegroting maken. 

BPV-OPDRACHT 

 

Inzicht in financiën krijgen 

1. Ga op je BPV op zoek naar iemand die verstand heeft van de financiën.  

2. Maak een afspraak voor een interview. 

3. Bedenk vragen die jij wilt stellen over de financiën van de onderneming.  

4. Houd het interview 

5. Maak er een kort verslag van. 

 

Houd er rekening mee dat je mogelijk niet op al je vragen antwoord krijgt, vanwege de 

gevoeligheid van financiële informatie. 

 

Voorbeeldvragen: 

 Met welke producten/diensten wordt geld verdiend? 

 Hoe wordt de administratie bijgehouden? (boekhoudprogramma?) 

 Doet u de boekhouding zelf of heeft u een boekhouder? 

 Hoe bewaart u de bonnetjes van spullen die u koopt? 

 Wat is de grootste kostenpost van uw onderneming? 

 Heeft u een plan om uw winst te vergroten/hoe werkt u daar aan? 

 Heeft u investeringsplannen? 

 Heeft de onderneming investeerders? 

BEWIJSLAST   

 
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Start en/of runt een 

ZZP-onderneming. Voeg toe: 
 

 jij tijdens het interview  datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 
 verslag van je interview  

   

 

  

 

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


  BEWAAKT, REGISTREERT EN VERANTWOORDT  
DE FINANCIËLE SITUATIE 
KERNTAAK START EN/OF RUNT EEN ZZP-ONDERNEMING 
WERKPROCES B1-K3-W4 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman is het belangrijk om de financiële gegevens van de onderneming bij te 
houden. 

 Je kunt de financiële administratie op orde houden. 

 Je kunt facturen opstellen en betalingen verwerken in de administratie. 

 Je kunt financiële gegevens op tijd aanleveren bij anderen (zoals belastingdienst, 

uitkeringsinstantie, boekhouder/accountant). 

 Je kunt balansen en jaarrekeningen gebruiken om prognoses te maken.  

BPV-OPDRACHT 

 

Opmerking: bij de onderstaande opdracht krijg je te maken met vertrouwelijke 

bedrijfsinformatie. Deze mag je niet zomaar verspreiden. 

 

Offerte en factuur bekijken  

1. Vraag aan je praktijkopleider om een product waarvoor een offerte en een factuur 

aan een klant zijn gestuurd. 

2. Ga op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de offerte en de factuur. 

Vraag aan je praktijkopleider waardoor verschillen (bijvoorbeeld in product, of prijs) 

zijn ontstaan. 

3. Ga naar de website van de belastingdienst en zoek uit welke gegevens er verplicht 

op een factuur moeten staan.  

4. Bekijk of alle gegevens erop staan.  

5. Als jij een eigen bedrijf zou hebben, zou je de factuur dan op dezelfde manier 

maken? Zo nee, wat zou je anders doen?  

6. Heb je tips over de tekst of de vormgeving? Vraag aan je praktijkopleider of hij/zij 

belangstelling heeft voor jou tips. Zo ja, geef ze dan. 

  

BEWIJSLAST   

 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Start en/of runt een 
ZZP-onderneming Voeg toe: 

 

 bij 1: als het mag de 
offerte en de factuur 

(mogelijk moet je de naam 
van de klant afdekken) 

 datum + BPV periode   
 naam BPV-bedrijf 

 beknopt het antwoord op de 
vragen 

   

 

  

 

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


  PRESENTEERT EN PROMOOT DE ONDERNEMING 
KERNTAAK START EN/OF RUNT EEN ZZP-ONDERNEMING 
WERKPROCES B1-K3-W5 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman is het belangrijk om je onderneming te presenteren en promoten aan 
klanten en relaties. 

 Je kunt concrete handelingen bedenken en uitvoeren om klanten te trekken. 

 Je kunt een aantrekkelijk en onderscheidend imago neerzetten. 

 Je kunt klanten aan de onderneming binden. 

BPV-OPDRACHTEN 

 

Opdracht 1 en 2 horen bij elkaar. Voer ze allebei uit. 

 

1 Onderzoeken hoe de promotie op de BPV verloopt 

Plan een interview met iemand in het bedrijf die verantwoordelijk is voor presentatie en 

promotie van producten.  

Stel de volgende vragen: 

 Hoe worden de producten gepromoot? 

o Folders, advertenties, workshops, wedstrijden, nieuwsbrief, social media, 

beurzen, evenementen, netwerkbijeenkomsten? 

 Indien het BPV-bedrijf producten promoot op een beurs: hoe worden producten daar 

gepresenteerd? Vraag om foto’s van de stand en de presentatiematerialen. 

 Verwerk de antwoorden op je vragen in een presentatie voor je klasgenoten. Denk 

aan een PowerPoint of Prezi. 

 

2 Voorstel doen om de promotie te verbeteren 

 Je weet nu hoe producten gepromoot worden op de BPV. Misschien heb je 

suggesties ter verbetering? 

 Schrijf een A4-tje met jouw verbetervoorstellen voor de promotie. 

 Bespreek je ideeën met je praktijkopleider en vraag om feedback.  

 Verwerk de feedback in je voorstel. 

 

BEWIJSLAST   

 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Start en/of runt een 
ZZP-onderneming. Voeg toe: 

 
 jij in het bedrijf 

 de promotiematerialen 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 bij 1: de PowerPoint of Prezi 
voor je klasgenoten 

 bij 2: het A4-tje met daarop 
je verbetervoorstellen   

 

   
 

  

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


  KOOPT IN VOOR DE ONDERNEMING 
KERNTAAK START EN/OF RUNT EEN ZZP-ONDERNEMING 
WERKPROCES B1-K3-W6 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman wil je producten of diensten zo gunstig mogelijk inkopen. 

 Je kiest welke producten/diensten je inkoopt of huurt. 

 Je kunt op basis van kwaliteit en prijs kiezen bij wie je iets koopt of huurt. 

 Je kunt onderhandelen o.a. over prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden. 

 Je kunt afspraken maken met leveranciers. 

 Je kunt bestaande afspraken en contracten evalueren. 

BPV-OPDRACHT 

 

Interview inkopen en onderhandelen 

Ga op zoek naar iemand in het BPV-bedrijf die producten/materialen inkoopt. Maak een 

afspraak voor een interview. Bedenk een aantal vragen over inkopen en onderhandelen. 

 

Voorbeeldvragen: 

 Wat koopt u zoal in? Kies vervolgens een product waar je meer over wilt weten. 

 Wat is de levertijd? 

 Bent u tevreden over de leverancier? Waarom wel, waarom niet? 

 Wat is de prijs van het product? 

 Heeft u onderhandeld over de prijs? Waarom wel, waarom niet? Hoe verliep de 

onderhandeling? 

 

Nog meer vragen over onderhandelen: 

 Kunt u iets vertellen over een onderhandeling waar u trots op bent? 

 Hoe verliep die onderhandeling? 

 Heeft u tips voor mij om goed te leren onderhandelen? 

BEWIJSLAST   

 
Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Start en/of runt een 

ZZP-onderneming. Voeg toe: 
 

 het product dat is ingekocht  datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 
 kort verslag van het 

interview  

   

 

  

 

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


  VERWERFT OPDRACHTEN BINDT KLANTEN 
KERNTAAK START EN/OF RUNT EEN ZZP-ONDERNEMING 
WERKPROCES B1-K3-W7 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als creatief vakman leer je hoe je opdrachten verwerft en klanten bindt. 

 Je weet hoe je nieuwe klanten werft.          

 Je weet hoe je klanten aan je onderneming bindt. 

BPV-OPDRACHT 

 

Klantgesprek bijwonen 

Vraag aan je praktijkopleider of je bij een klantgesprek mag zijn. Observeer het gesprek en 

maak aantekeningen voor het verslag dat je gaat maken. Geef daarin antwoord op de 

onderstaande vragen. 

 

 Hoe verliep het gesprek? (ontvangst, inleiding, kern, afronding) 

 Hoe was de sfeer tijdens het gesprek? (Wat bepaalt de sfeer?) 

 Wat deed de verkoper om de klant aan zich te binden? (aanbod) 

 Wat was de uitkomst van het gesprek? (contract, afspraken, verkoop) 

 Heb jij nog tips voor de verkoper als het gaat om de klantenbinding? (Bespreek ze 

als de verkoper dit wil.) 

 Wat heb jij voor jezelf geleerd van het gesprek? 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Start en/of runt een 

ZZP-onderneming. Voeg toe: 

 

 jij in het BPV-bedrijf (als 

het mag tijdens het 

klantgesprek) 

 

 datum + BPV periode   

 naam BPV-bedrijf 

 kort verslag het 
klantgesprek 

 

 

  

 

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


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

LEERDOELEN  

 

 Je weet dat het belangrijk is om tijd vrij te maken om jezelf te ‘voeden’, zodat je 

geïnspireerd blijft. 

 Je kunt inspiratie halen uit de natuur. 

 Je kunt inspiratie halen uit de media. 

 Je kunt inspiratie halen uit een museumbezoek. 

 Je kunt inspiratie opdoen binnen je vakgebied. 

INSPIRATIEOPDRACHTEN 

 

Hierna lees je voorbeelden van inspiratieopdrachten. Pas ze gerust aan als je daardoor meer 

geïnspireerd raakt.  

Tip: neem een notitieboekje en/of mobiel mee als je de opdracht gaat uitvoeren. 

 

1 Inspiratie halen uit de natuur 

Ga de natuur in. Als je samen met iemand anders gaat, spreek dan af dat je momenten in 

stilte doorbrengt om de opdracht met aandacht uit te voeren. 

 Kies een plek uit waar je een momentje stil kunt zitten. 

 Richt je aandacht allereerst naar binnen (sluit je ogen). 

 Pas als je je helemaal rustig voelt ga je met je aandacht naar buiten.  

 Wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik je? Wat zie je? 

 Observeer nu waar jouw aandacht naartoe getrokken wordt. Misschien is het een 

boom, een plant, een dier of het landschap zelf.  

 Focus nu minimaal een paar minuten op het onderdeel waar je aandacht naartoe 

getrokken werd.  

 Maak er daarna een tekening, foto of filmpje van. 

 Verbind wat je hebt meegemaakt (gezien, gehoord, gevoeld, geroken) nu met je 

vakgebied.  

 Komen er ideeën in je op? Krijg je zin om eens iets uit te proberen? 

 Houd je ideeën vast door ze op te schrijven of te tekenen. 

 

2 Inspiratie halen uit de media 

Kies een tijdschrift, website, online platform, tv-programma of een ander medium dat je 

inspireert. Bekende platforms zoals Pinterest, Instagram en Facebook kun je prima 

gebruiken. Als je hier al regelmatig op kijkt kun je ook juist kiezen voor een tijdschrift. 

 Neem minimaal 30 minuten de tijd om afbeeldingen te verzamelen van dingen die je 

inspireren of verrassen.  

 Maak er (scherm)afbeeldingen van. 

 Maak nu van alle afbeeldingen samen een collage.  

 Schrijf er woorden bij die in je opkomen. 

 Verbind je collage nu met je vakgebied.  

 Komen er ideeën in je op? Krijg je zin om eens iets uit te proberen?  

 Houd je ideeën vast door ze op te schrijven of te tekenen. 

 

 

 

 



 

3 Inspiratie halen uit een museumbezoek 

Ga op zoek naar een museum dat je wilt bezoeken. Tip: neem een kijkje op de site 

www.museumgidsnederland.nl.  

 

Laat je inspireren door de kunstwerken en objecten die er zijn. Kies er eentje uit waar je op 

wilt focussen. 

 Bekijk het kunstwerk of object met aandacht. 

 Neem er langer de tijd voor dan je gewend bent. 

 Laat je gedachten vrij. 

 Verbind je gedachten over het kunstwerk nu met je vakgebied. 

 Komen er ideeën in je op? Krijg je zin om eens iets uit te proberen?  

 Houd je ideeën vast door ze op te schrijven of te tekenen. 

 

4 Inspiratie opdoen binnen je vakgebied 

Ga op zoek naar inspiratie binnen je eigen vakgebied. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een 

bedrijf te bezoeken.       

 Mogelijk zijn er leveranciers waar je BPV-bedrijf zaken mee doet, die je meer kunnen 

vertellen over de materialen die ze leveren. 

 Ook kun je aan je docent van het HMC vragen om tips voor een bedrijfsbezoek.  

 Of zoek op internet naar bedrijven of plekken waar jij wel eens een bezoekje aan 

wilt brengen. 

 Voer je plan uit en laat je inspireren! 

 Houd je ideeën vast door ze op te schrijven of te tekenen. 

 

BEWIJSLAST 

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

innovatie. Voeg toe:

 de plek die je bezocht 

hebt 

 onderdelen die in de 

opdracht beschreven 

staan 

 datum + BPV periode  

 naam BPV-bedrijf 

 aantekeningen die je maakte in je 

notitieblok of op je mobiel 

 beschrijving hoe het bezoekje jou 

geïnspireerd heeft 

http://www.museumgidsnederland.nl/
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. 

BPV-OPDRACHT 

Deze opdracht doe je op zijn vroegst in je 3e BPV-periode.  

Met creatieve ideeën komen voor het BPV-bedrijf 

Je hebt nu minimaal 2 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. Daarbij houd je goed contact met je praktijkopleider, want 

idealiter houd je je bezig met een onderwerp waar je BPV-bedrijf ook echt iets aan heeft. 

Waar dus wensen liggen om iets te verbeteren. 

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 ook je eigen 

creativiteit. 

d. Schrijf je advies in een paar zinnen op.    
 

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

jouw advies gedaan worden. 
  

5. Beschrijf de reactie van je praktijkopleider op je advies. Beschrijf ook de acties die er 

mogelijk naar aanleiding van je advies ondernomen worden.   

BEWIJSLAST   

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

innovatie. Voeg toe:

 een fotocollage van het 

onderwerp/proces waar jij 

je op focust 

 datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 uitkomst van opdracht 3 a t/m d 

 uitkomst opdracht 5 

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


  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-OPDRACHT 

Trends en ontwikkelingen onderzoeken   

In deze opdracht ga je onderzoek doen naar trends en ontwikkelingen binnen je eigen 

vakgebied. Ook onderzoek je hoe zaken in het verleden aangepakt werden.  

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

 een nieuw materiaal 

 een nieuwe vormgeving/stijl 

 een nieuwe techniek (denk aan machines of productiewijzen)   

 een communicatievorm 

 

2. Onderzoek hoe het NU gaat. Beschrijf het en/of maak foto’s (indien mogelijk binnen 

het BPV-bedrijf).  

 

3. Onderzoek: 

 verleden 

 toekomst 

 

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

Vraag: 

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

foto’s van vroeger) 

 waar de ontwikkelingen volgens hem of haar naartoe gaat 

 waar het bedrijf zijn informatie vandaan haalt om bij te blijven 

BEWIJSLAST   

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

innovatie. Voeg toe:  

 verleden 

 NU (opmerking: vraag 

vooraf om toestemming 

aan het BPV-bedrijf om 

foto’s te maken) 

 toekomstige 

ontwikkelingen (trends) 

 datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 kort verslag van je onderzoek  

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


  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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