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Inleiding 
 
Deze BPV–gids gaat over de BeroepsPraktijk Vorming (BPV) van de ICT–Academie van het 
Albeda College. De gids is bedoeld voor jou en voor het BPV–bedrijf. In de gids wordt 
meestal gesproken over “hij” maar kan uiteraard ook worden gelezen door “zij”. 
 
Per 2014 zijn de N4 ICT opleidingen veranderd van 4 jaar (N3+N4 gestapeld) naar 3 jaar N4. 
In die 3-jarige opleiding zijn twee (2) BPV-perioden benoemd in het 2e en 3e leerjaar. Deze 
gids heeft betrekking op de nieuwe 3-jarige N4 opleiding op de eerste BPV-periode. 
 
Voor jou: 

 uitleg over de plaats van de BPV bij het diploma; 

 uitleg over de procedures en regels rond BPV; 

 uitleg over de praktijkopdrachten. 
Voor het BPV–bedrijf: 

 uitleg over de verhouding tussen BPV–werk en school; 

 uitleg over wat wordt verwacht van het BPV–bedrijf; 

 suggesties voor concreet werk. 
 
Er is een verschil tussen "stage" en "BPV". Stage lopen in het voortgezet onderwijs doe je 
om kennis te maken met het werken in een organisatie. BPV in het MBO gaat verder. BPV is 
om in de praktijk te leren voor het beroep waarvoor je hebt gekozen. 
 
 
 
 
 
 
De BPV is een onderdeel van de ICT opleiding. Je gaat oefenen met: 

 kennis paraat krijgen, direct weten in plaats van opzoeken; 

 vaardiger worden in het vakgebied; 

 communicatie met collega’s, eindgebruikers en externe contacten; 

 als leerling-werknemer meedraaien in een werkende organisatie. 
 
Kijk tijdens de hele BPV–periode op welke opleidingsgebieden je moet oefenen. Doe dit 
samen met het BPV–bedrijf en met de BPV–begeleider van school. De praktijkopdrachten 
zijn daarbij een hulpmiddel. 
 
Deze gids gaat alleen over de BPV. Examens en proeven van bekwaamheid worden wel 
genoemd maar informatie hierover wordt op een andere plaats gegeven. 
Het BPV–bedrijf is de organisatie waarin het BPV–werk plaatsvindt. De BPV–plaats is de 
door SBB (voorheen Ecabo) erkende functie met werkzaamheden behorende bij de ICT–
opleiding niveau 2, 3 of 4. 
 

Crebo 95311, Applicatieontwikkelaar 

KD 2013 – 2014 Applicatieontwikkeling,  
Profiel Applicatieontwikkelaar 

Cohort 2015 

BPV September 2016 – Januari 2017 

Datum Maart 2016 

Auteurs mvdbee, lzwaa 

Bijdragen Bvhel 

Versie v2a 

Status Concept 

 BPV lopen is oefenen 
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FAQ voor het BPV–bedrijf 
 

Wat moet de stagiair voor werk doen? 

In het hoofdstuk “Praktijkopdrachten deel 3” staan de werkprocessen die de stagiair volgens 
de kwalificatiedossiers zou moeten doen. Kwalificatiedossiers zijn de officiële 
opleidingsdocumenten. Het werkproces is compact maar voldoende duidelijk beschreven om 
de basis te zijn voor concreet BPV–werk. 

Wat doet de school? 

De school heeft per stagiair een BPV–begeleider die tijdens de BPV–periode langskomt. 
Tijdens de eerste BPV-periode twee keer, tijdens de tweede periode drie keer. Daarnaast is 
de BPV–begeleider per e-mail of telefoon bereikbaar voor overleg. Er is een BPV–
coördinator voor algemene en technische zaken. De leerling krijgt lessen over BPV en 
proeven van bekwaamheid. 

Wat beoordeelt het BPV–bedrijf van de stagiair? 

 De algemene beroepshouding. 

 Een voorlopig oordeel over praktijkopdrachten. 

 Een voorlopig oordeel bij de proeven van bekwaamheid die op het BPV–bedrijf worden 
afgenomen. Tijdens de eerste BPV-periode niet, tijdens de tweede periode wel. 

Hoe zit het met examens? 

De ICT proeven van bekwaamheid voor niveau 4 vinden plaats op school en/of op BPV. Dit 
wordt door de examencommissie nog nader bepaald. De overige examens (Nederlands, 
Engels, Rekenen, Leren en Burgerschap) vinden plaats op school en zoveel mogelijk op 
schooldagen.  
 
De N4 ICT-opleiding is 3-jarig. In de 1e BPV-periode (2e leerjaar) vinden geen proeven 
plaats. In de 2e BPV-periode (3e leerjaar) wel. 
 
De school verzoekt het BPV–bedrijf om medewerking aan proeven van bekwaamheid die op 
het BPV–bedrijf worden afgenomen. Denk aan werktijd, faciliteiten en vrijgeven op 
examendagen. De examendata worden in de loop van het schooljaar gepland en 
doorgegeven aan de examenkandidaat. 

Hoeveel tijd mag de stagiair besteden aan zijn opdrachten? 

Dat gaat in onderling overleg, uitgangspunt is dat het BPV–werk voor gaat. De stagiair kan 
aan de praktijkopdrachten werken op het BPV–bedrijf, (deels) op school en thuis. Werk dat 
de stagiair voor de BPV doet kan hij inbrengen als praktijkopdracht, bijvoorbeeld een 
gebruikersinstructie, systeemdocumentatie of goed verslag van werkzaamheden. 

Wij hebben weinig ervaring met stagiairs, hoe kunnen we dat organiseren? 

Zie www.stagewerkt.nl voor ideeën. U kunt zich aanmelden voor StageCoach om de stage 
zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Op school doen ze het anders dan bij ons in het bedrijf. 

De werkwijze van het BPV–bedrijf is leidend, de stagiair moet zich daaraan aanpassen. Als 
een onderwerp alleen informeel is geregeld kan de stagiair terugvallen op de werkwijze van 
school. 
  

http://www.stagewerkt.nl/
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FAQ voor de stagiair 
 

Hoeveel uur moet ik BPV lopen? 

Minimaal 500 uur, 4 dagen per week van februari tot juli. De feitelijke werkweken bepaal je in 
overleg met het BPV-bedrijf in je jaarplanning. Meer dan 500 uren mag en is meestal nodig 
om je BPV goed af te ronden. 
 

Wanneer zijn mijn BPV–uren geldig? 

Als 1) je BPV–bedrijf is erkend voor je opleiding, 2) je jezelf hebt aangemeld bij de BPV–
coördinator, 3) de getekende BPV-overeenkomst is ontvangen door de 
deelnemersadministratie, 4) alle logboeken zijn getekend, 5) totaal aantal uren is getekend. 
 

Hoe kom ik aan een BPV–plaats? 

Door bedrijven te zoeken en te solliciteren, zie hoofdstuk “Zoeken van een BPV-plaats” 
 

Wanneer krijg ik een BPV–plaats via school? 

Als jij aantoonbaar veel moeite hebt gedaan maar alleen maar afwijzingen hebt ontvangen 
kan de BPV–coördinator je misschien helpen. Bewaar al je sollicitaties en reacties. 
 

Wat doe ik met mijn logboeken? 

Deze laat je einde werkweek tekenen door je BPV-bedrijf. Je bewaart ze zelf op een veilige 
plaats. 
 

Wat moet ik voor school doen? 

Niets, je doet BPV voor jezelf en niet voor school. Wel moet je de praktijkopdrachten 
voldoende maken, zie hoofdstuk “Praktijkopdrachten deel 1: uitleg” en verder. 
 

Kan ik wat anders doen dan praktijkopdrachten? 

Als je het handig doet wel! Wat je voor je BPV–bedrijf doet kan je inbrengen als 
praktijkopdracht, bijvoorbeeld een gebruikersinstructie of systeemdocumentatie. 
 

Waar moet ik de praktijkopdrachten bewaren? 

In je cloud met een goede backup daarvan. 
 

Waar staan digitale versies van de BPV–documenten?  

Ga naar https://portaal.albeda.nl, login met gebruikersnaam = “ict-ac”, wachtwoord = 
“Albeda01”, link “BPV en PVB ICT Academie”. 
  

https://portaal.albeda.nl/
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Een succesvolle BPV 
 
 
 

 

 Wees leergierig. 

 Kom altijd op tijd, liever iets vroeger. 

 Meld je bij ziekte of afwezigheid op tijd en op de juiste manier af. 

 Spreek iedere week, liefst op een vast tijdstip, even met je 

praktijkopleider. 

 Rapporteer wat je doet en zeg welke vragen je hebt. 

 Zorg dat je afspraken maakt en deze nakomt. 

 Houd kritiek nog even voor je. 

 Meld je BPV–plaats op tijd aan. 

 Zorg dat de BPV-Overeenkomst (BPVO) binnen twee weken is 

getekend en ingeleverd op school. 

 Laat je logboeken iedere week ondertekenen. 

 Bewaar heel goed je digitale en papieren gegevens. 
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Zoeken van een BPV plaats 
 
Eerst twee BPV termen: een BPV-bedrijf is een organisatie met één of meer gebouwen, 
activiteiten en werknemers. Een BPV-plaats is een stageplaats die erkend is voor een 
bepaalde opleiding. Een BPV-bedrijf kan meer dan één BPV-plaats hebben bijvoorbeeld N2 
én N3 of meer dan één stagiair N4. 
 

1. Eigen netwerk 
Schakel familie, vrienden, buren en bekenden in. Vraag bij iedereen de naam van zijn/haar 
werkgever en een contactpersoon. Ga langs, bel ze of stuur een open sollicitatie.  

2. Langsgaan 
Stap binnen bij een winkel, bedrijf, organisatie of vereniging die je kent. Kijk of je daar ICT 
werk zou kunnen doen dat past bij je opleiding. Eigen initiatief wordt altijd op prijs gesteld! 
Op een industrieterrein of kantorenpark zitten veel bedrijven bij elkaar. Bereid je voor met je 
persoonlijke FAQ (wat wil ik, wie ben ik…) en een CV of kaartje dat je achter kan laten. 
 

3. Schoolwebsite 
Kijk op “portaal.albeda.nl” voor bij de school aangemelde vacatures.  

4. Internet 
De meest gebruikte methode is zoeken op internet met name www.stagemarkt.nl . Andere 
bekende websites zijn stagemotor.nl en stagevinden.nl. 

Voor diegenen die al BPV hebben 
gelopen: per 1 augustus 2015 is 
kenniscentrum Ecabo (voor ICT en 
Techniek) overgenomen door SBB. 
Op www.ecabo.nl is de database 
met stagebedrijven geblokkeerd. 
SBB beheert en erkend nu stagebedrijven voor ICT. SBB zit www.s-bb.nl (let op het streepje). 
 

 
Zoeken via www.stagemarkt.nl   
Op deze website staan voor alle (!) MBO opleidingen alle erkende BPV–bedrijven en –
plaatsen. Ga naar deze website en kies [NAAR DOCENTENSITE] 
 

 
 
Je kan ook zoeken via [ZOEK IN ALLE LEERBEDRIJVEN] maar de Docentensite werkt het 
makkelijkste en lijkt het meest op de oude www.ecabo.nl . 
  

http://mijn.albeda.nl/
http://www.stagemarkt.nl/
http://www.ecabo.nl/
http://www.s-bb.nl/
http://www.ecabo.nl/


ICT–Academie      BPV–gids N4 Applicatieontwikkeling 2015–2018 BPV periode 1  

 

 

 
ict_1617_BPVgids_AO4_v2a_Concept.docx  Pagina 7 van 56 

Er opent een zoekscherm, kies Schooltype “MBO”, Sector “ICT”, Opleiding leeg. In 
onderstaand voorbeeld wordt gezocht op postcode en straal maar bedrijfsnaam of plaats kan 
natuurlijk ook. 

 
 
Voorbeeld van een zoekresultaat, verdere filters staan links op de webpagina: 
 

 
 
Voorbeeld van een BPV-bedrijf. Let op dat deze is erkend voor jouw opleiding.  
 

 

 
 
Let op: bij aanmelding van je BPV-plaats noteer je in het formulier het Leerbedrijf ID: 
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Aanmelding BPV 
 
De volgende procedure is voor alle studenten van de ICT Academie die op BPV gaan.  
 

Stap 1 

Je wordt 
aangenomen  

Je wordt aangenomen bij een BPV-bedrijf. Let op dat dit duidelijk wordt 
bevestigd en dat er geen misverstanden zijn. Onthoud met wie je hebt 
gesproken. 

Stap 2 

Aanmelden 
van BPV–
plaats 

Je BPV-plaats digitaal aanmelden bij school:  
1. Ga naar https://portaal.albeda.nl 
2. Login met gebruikersnaam = “ict-ac”, wachtwoord = “Albeda01” 
3. Link “Mijn Groepen” 
4. Link “BPV en PVB ICT Academie” 
5. Link “Gedeelde documenten” (linksmidden) 
6. Word document “Aanmelding_BPVplaats” (exacte filenaam kan iets 

verschillen) 
7. Vul dit Word–document in, let op het Leerbedrijf-ID 
8. Mail dit document naar bpv-ict@albeda.nl 

 
 Let op: pas als je aanmelding is ontvangen tellen je BPV–uren. 

Als je in februari begint en je pas in april aanmeldt werk je drie 
maanden voor niets! 

 

Stap 3 

Maken van 
BPVO 

De BPV–coördinator controleert de aanmelding. De schooladministratie 
maakt de BPV–overeenkomst (BPVO) 

 Het maken van de BPVO duurt ongeveer een week, bij begin van 
de BPV–periode duurt het wat langer vanwege de drukte. 

 Je krijgt bericht dat je BPVO klaar ligt bij de schooladministratie van 
je locatie. 

 Bij ophalen teken je voor ontvangst 
 

Stap 4 

Ondertekenen 
en inleveren 
BPVO 

Iedere BPVO moet worden ondertekend door: 

 De vertegenwoordiger van school 

 Jouzelf 

 (De wettelijk vertegenwoordiger als je nog geen 18 jaar bent op het 
moment dat de overeenkomst ingaat) 

 De vertegenwoordiger van het BPV–bedrijf 
Er zijn drie BPVO: 

 één voor jezelf 

 één voor het BPV–bedrijf 

 één (Schiedamseweg) of twee (Stolwijkstraat) voor school. 
Lever de BPVO in bij de deelnemersadministratie 
 

 

 Let op: de BPVO is een belangrijk document. 
Zonder getekende BPVO is je BPV niet geldig en heb je geen diploma. Zorg ervoor dat je op 
tijd de BPVO hebt afgehandeld anders werk je voor niets! 

 
  

https://portaal.albeda.nl/
https://mijn.albeda.nl/Klassen/ICT_BPVPVB/Gedeelde%20documenten/BPV%20(stage)/1_BPV-Inschrijfformulier%20klein.doc
mailto:bpv-ict@albeda.nl
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BPV–overeenkomst (BPVO) 
 
In een BPV–Overeenkomst staan gegevens van jezelf, het BPV–bedrijf en de BPV–periode.  
Het document moet zijn ondertekend en ontvangen door school anders kan er geen diploma 
worden afgegeven. 
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Uitvoeren van je BPV 

Logboek 
 
Een logboek is een A4 pagina per week met daarop de werkdagen. Je houdt iedere dag bij: 

 welke werkzaamheden je hebt uitgevoerd  

 hoe lang deze duurden. 
 
Het logboek heeft een paar belangrijke functies: 

 als bewijs van de gemaakte BPV–uren, mits getekend 

 als geheugensteun voor door jou uitgevoerd werk, dat is nodig voor: 
o het maken van je praktijkopdrachten en Proeven. 
o het verantwoorden van de beroepsvaardigheden die je hebt geoefend. 

 
Je logboek laat je tekenen door je praktijkopleider, uiterlijk een week later. Je logboek wordt 
ook getekend door je BPV-begeleider (van school) tijdens bezoeken. 
 
Gebruik voor je logboek het volgende model. Dit Word document kun je downloaden van 
portaal.albeda.nl. Het voorbeeld is voor N4: 
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Hoe moet je het logboek invullen? 

 Eén A4 per week.  
 voorkom onnodige (bijna) lege 2e pagina’s, werk zorgvuldig. 

 Niveau 2 en 3 vullen per dag de werkzaamheden en de totaal gewerkte uren 
(meestal 8 uur) in. Dus wel “Activiteit A, B en C, 8 uur” maar niet “Gewerkt, 8 uur” 

 Niveau 4 opleidingen vullen wél per werkzaamheid de uren in tot op een kwartier 
nauwkeurig. Wel “Activiteit A 1 uur, activiteit B 1,25 uur etc.” maar niet “Activiteit A, B 
en C, 8 uur”  

 Beschrijf je werk niet te kort (niet “helpdeskdienst“) en niet te lang. Verwijs eventueel 
naar een bijlage. Een paar steekwoorden zoals naam van klant of callnummer helpen 
je herinnering. 

 Let bij je beschrijving op hoofdzaak (wel “storing XYZ opgelost door de PC te imagen, 
plm. 2 uur bezig geweest“) en bijzaak (niet “binnenkomen en inloggen“) 

 Let bij je beschrijving op herhalend en éénmalig werk. 

o Herhalend werk is in je hele BPV–periode min of meer hetzelfde, bijv. 
helpdeskwerk of baliewerk. Dit werk beschrijf je één keer in een bijlage. 
Daarna hoef je het in het logboek alleen kort te noemen. 
 Let op: als er tijdens herhalend werk iets uitzonderlijks gebeurt moet je dit 
wel noemen in je logboek. 

o Eenmalig of weinig voorkomend werk beschrijf je kort maar krachtig in je 
logboek en meer uitgebreid in een bijlage. 

Wat is geldige BPV–tijd? 

Wel geldig: 

 Normale arbeidstijd mits logboeken zijn ondertekend door je praktijkopleider; 

 Koffie- en theepauzes (ochtend en middag); 

 Overwerk; 

 Alle vakanties behalve de zomervakantie. 

Niet geldig: 

 De lunchpauze (tussen de middag); 

 Ziekte en verlof; 

 De officiële zomervakantie geldt niet als 

BPV–tijd! Je mag in de zomer op je BPV–bedrijf 

natuurlijk wel doorwerken als vakantiewerker. 

 

 
 Let op: laat uiterlijk één week later je logboek ondertekenen. 
Laat dit geen weken of maanden wachten. Late ondertekening geeft bij je praktijkopleider 
twijfel over de inhoud en daardoor ergernis. Je loopt het risico dat ze niet worden getekend. 
Je mist dan ook feedback over je werk. 
 

 

  

Logboeken niet getekend 

= 

geen BPV–uren 

= 

langere BPV–periode 

of erger 
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Planning en realisatie 

Jaarplanning 

De jaarplanning is een Excel spreadsheet die je kunt downloaden van portaal.albeda.nl.  
Aan het begin van je BPV maak je een planning voor de BPV–periode. In de spreadsheet vul 
je per BPV–werkdag (lichtgroen) 8 uur in. Zo kun je de spreadsheet laten uitrekenen 
wanneer je de benodigde uren hebt gemaakt (oranje kolom “uren”). 
 
Bespreek deze planning met je praktijkopleider. Een BPV-bedrijf heeft planning van het 
personeel en wil je laatste werkdag weten. 
 

 Plan per maand één werkdag uitval in, noteer op die dag “uitval”, “vrij/ziek” o.i.d. Er is 
altijd enige uitval, als achteraf blijkt van niet dan heb je mooi de uren gemaakt. 

 
Let op de volgende 
bijzondere situaties: 

 Werk je inderdaad 8 
klokuren per werkdag 
(lunchpauze telt niet 
mee) 

 Werk je op (koop) 
avonden en/of op 
zaterdag 

 Werk je wel/niet/ 
gedeeltelijk in de 
schoolvakanties 
(uitgezonderd de 
zomervakantie) 

Realisatie = uren 
gemaakt 

De uren die je maakt 
volgens je logboek vul je in 
bij de kolom “logboek” 
(donkergroen). Als alles 
goed gaat maak je je uren 
ongeveer volgens je 
planning.  Als je sneller of 
langzamer gaat zie je dat 
ook en kun je tijdig 
bijsturen. Overleg dit wel 
met je praktijkopleider en 
BPV-begeleider. 
 
Afsluiting BPV 
Bij ieder bezoek en bij 
afsluiten van je BPV 
tekenen je praktijkopleider 
en BPV-begeleider voor de 
werkelijk gemaakte uren.
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Praktijkopdrachten 
 
Deel 1: uitleg 
 
Deel 2: nulopdrachten 
 
Deel 3: ICT–opdrachten 
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Praktijkopdrachten deel 1: uitleg 
 

Waarom moet je praktijkopdrachten maken? 

1) Tijdens je BPV moet je alle werkzaamheden oefenen die horen bij je opleiding. Het 
verschilt per BPV–bedrijf waar je de meeste tijd aan besteedt. Door de praktijkopdrachten 
kijk je ook naar ICT–werk waarmee je niet (dagelijks) te maken hebt.  

2) Door praktijkopdrachten kun je ICT–onderwerpen “afkijken” op je BPV–bedrijf, dit 
verdiept en verbreed wat je op school in de les krijgt. 

3) Met de praktijkopdrachten oefen je met het verwoorden in goed Nederlands van wat je 
ziet en hoort. 

4) Als je alle opdrachten voldoende hebt gemaakt ben je je goed aan het voorbereiden op 
latere proeven van bekwaamheid. 

 

Wat voor praktijkopdrachten zijn er? 

Praktijkopdrachten zijn er op de volgende gebieden: 
1. Over je BPV–bedrijf; 
2. Over je BPV–periode; 
3. Voor alle werkprocessen die horen bij je opleiding. 

 
Het maken van de praktijkopdrachten verschilt per categorie, zie de volgende verdeling: 
 

Over je BPV–bedrijf 
 

011-014 Verplicht 

Over je BPV–periode 
 

021-026 Verplicht 

Voor de werkprocessen van 
Kerntaak 1 (Ontwerpen) 

111-151 Wordt behandeld en uitgewerkt in de 
reguliere lessen. Je krijgt instructie van de 
docent. 

Voor de werkprocessen van 
Kerntaak 2 (Realiseren) 

211-231 Verplicht 

Voor de werkprocessen van 
Kerntaak 3 (Implementeren) 

311-341 Keuze óf 3 óf 4 * 

Voor de werkprocessen van 
Kerntaak 4 (Beheren) 

411-431 Keuze óf 3 óf 4 * 

 

* De leerling kiest of hij/zij de opdrachten van kerntaak 3 óf 4 maakt in overleg met het bedrijf.  

 

 
Als een opdracht niet mogelijk is op het BPV-bedrijf dan moet je dit ergens anders doen. 
Overleg dit zo snel mogelijk met je BPV-begeleider. 

Wat moet het resultaat zijn? 

 De meeste praktijkopdrachten zijn een standaarddocument van twee kantjes A4, zie 
hoofdstuk "Het standaarddocument" verderop. Dit document is je eigen werk, 
eventueel aangevuld met documenten van het BPV–bedrijf. 

 Soms is het resultaat geen document maar bijv. een geluidsopname, filmpje of 
klussenkaart 

 

Praktijkopdrachten kunnen 
bewijzen dat je klaar bent voor 
een succesvolle proeve van 
bekwaamheid. 
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Waar en hoe bewaar ik de opdrachten? 

Bewaar al je opdrachten in een mapje in de “cloud”. Voorbeelden van de cloud zijn websites 
zoals Microsoft Onedrive, Google Drive en Dropbox. Op school, BPV–bedrijf en thuis is er 
altijd een internetverbinding. Je kan overal bij je opdrachten en de cloud zorgt voor de 
backup. USB–sticks en externe harddisks raken zoek of gaan kapot op een verkeerd 
moment. 
Een handige indeling van mappen is als volgt: 
 

  
 
Maak per opdracht één file met filenaam = [opdrachtnummer ] [laag streepje] [korte naam] 
bijv. “025_werkafspraken.docx”, voorbeelden: 
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Hoe maak ik de opdrachten? 

 Lees hoofdstuk “Standaardwerkwijze bij praktijkopdrachten” 

 Aan de praktijkopdrachten kun je werken op je BPV–bedrijf (maak hierover goede 
afspraken), op school (idem) en uiteraard thuis (!) 

 Tijdens je BPV–periode moet je de opdrachten regelmatig bespreken met je 
praktijkopleider, je BPV–begeleider en waar nodig op school. 

Wie doet de beoordeling? 

Bespreek iedere opdracht met je praktijkopleider! Deze geeft een voorlopige beoordeling, 
daarna kan de opdracht naar school. Beoordeling op school verschilt per schoollocatie en 
per opdracht, mogelijke nakijkers zijn: 

 je BPV–begeleider, eventueel samen met je praktijkopleider; 

 de vakdocent op school; 

 de docent "Voorbereiding Proeve van Bekwaamheid". 

Wanneer moeten de praktijkopdrachten klaar zijn? 

Bij N4 geeft de desbetreffende vakdocent een inleverdatum. Sommige praktijkopdrachten 
worden op school klassikaal besproken: 

 het verdiept vakinhoudelijk je kennis; 

 je kunt leren van de BPV van je klasgenoten.  
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Kan ik informatie of voorbeelden van het BPV–bedrijf gebruiken? 

Jazeker en wel op drie manieren: 
1. BPV–bedrijfsdocumenten als bijlage bij je 

praktijkopdrachten. Bijvoorbeeld bij je beschrijving 
van testen doe je een origineel, fotokopie of scan van 
een testrapport. Je moet wel goed kunnen uitleggen 
wat jouw rol is bij het BPV–document. 
 

2. Een product dat je maakt voor je BPV–bedrijf kan een 
praktijkopdracht vervangen. Bijvoorbeeld een 
gebruikersinstructie, netwerkschema. 

 
3. Een document dat je wel hebt gemaakt maar dat niet 

helemaal overeenkomt met een praktijkopdracht kan 
je inbrengen, bijvoorbeeld een onderzoekje naar een 
ICT–onderwerp. 

 
In alle gevallen overleggen met je praktijkopleider, BPV-
begeleider en/of school. 
 

Ik begrijp een opdracht niet. 

Dat kan gebeuren, sommige opdrachten zijn heel 
algemeen omdat de BPV–bedrijven verschillen. Gebruik 
in dit geval je eigen inzicht en initiatief. Bespreek de opdracht met je praktijkopleider, je 
BPV–begeleider of op school. Pak het lesboek er nog eens bij, blijf zelf nadenken. 
 

We zitten met meer stagiairs op één BPV–bedrijf. 

Dat komt wel eens voor maar toch moet je zelf de opdrachten maken. Onderling verdelen 
en/of kopiëren is niet toegestaan. Voorbereiden kun je wel gezamenlijk doen. Bespreek 
twijfelgevallen met de BPV–begeleider of op school.  

 
Breng BPV–werk in 
als praktijkopdracht! 
 
Veel van wat je doet 
voor je BPV–bedrijf kun 
je inbrengen als 
praktijkopdracht. Denk 
aan gebruikers–
instructies,  systeem-
documentatie of 
verslagen. 
Overleg met je 
praktijkopleider, BPV–
begeleider en/of school. 
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Het standaarddocument 
 
De meeste praktijkopdrachten kun je maken in een standaarddocument met de volgende 
eisen: 
 
Lay-out 

 Meestal twee (2) blaadjes A4. 

 Passende titel. 

 De documentversie, zie voor versiebeheer de lessen op school  

 Minimaal 250 woorden. 

 Voettekst met jouw naam, opdrachtnummer en korte naam, paginanummer, totaal 
aantal pagina’s. 

 Verzorgde, representatieve lay-out, in de huisstijl van het BPV–bedrijf.  

 Minimaal twee (2) passende plaatjes,  
bijv. eigen foto’s, een PrtScr of een schema. Geen plaatjes van internet. 

 Een bijlage met een passend document dat het BPV–bedrijf gebruikt. Gebruik een 
origineel of maak een fotokopie of scan. 

 

Taalkundig 

 Eigen woorden, geen knippen en plakken (!) 
 Schrijven in eigen woorden bewijst je vaardigheid in Nederlands en Engels. 

 Geen taalfouten. 
 Tip 1: gebruik de spellingscontrole. 
 Tip 2: print het document uit, wacht tien minuten en lees het goed door, dan zie je 
de meeste fouten zelf al. 

 Tekstindeling in paragrafen (met kopje) en alinea’s 

 Bronvermelding bij teksten van iemand anders. 

 

Inhoudelijk 

 Logische opbouw: begin, midden en eind. 

 Verschil tussen hoofd– en bijzaken. 

 Het onderwerp moet voldoende zijn uitgewerkt. “Voldoende” is tussen 

“te kort uitgewerkt, te simpel, niet diep genoeg nagedacht” en 

“heel veel overbodige details zonder samenhang”. 

 De tekst moet vertellen over je eigen activiteiten: wat is jouw rol bij het onderwerp? 

 Noem getallen: aantal uren, aantal stuks per klus, aantal stuks per tijdseenheid etc. 
Een getal zegt iets hoe intensief je hebt geoefend, bijv. “per ochtend gemiddeld 5 
calls afgehandeld”. 

 Bij de opdrachten staan soms voorbeelden, die moet je niet letterlijk volgen. 

 

Afsluitende paragraaf “Reflectie”, alleen bij opdrachten die gaan over je eigen 
werkzaamheden. 

 Wat kon je (achteraf) beter doen 

 Hoe zou je het volgende keer aanpakken 

 Feedback van collega’s, klanten etc. 
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Standaardwerkwijze bij praktijkopdrachten 
 

Startsituatie  Zorg voor het volgende: 

 Maak afspraken met het BPV–bedrijf over het uitvoeren van je 
praktijkopdrachten: hoeveel tijd mag je besteden, welke hulpmiddelen 
mag je gebruiken, etc. 

 Organiseer je digitale praktijkopdrachten: cloud, ordner. 

 Maak een Word–sjabloon voor de huisstijl van je standaarddocument. Kijk 
of het BPV–bedrijf een huisstijl heeft en gebruik die. Is die er niet ontwerp 
dan zelf een huisstijl voor je BPV–bedrijf. 

 

 
Per praktijkopdracht: 

Voorbereiding  Lees en begrijp de opdracht(en). 
o Waarover gaat het? 
o Wat heb je nodig: iemands tijd, apparatuur? 
o Wat moet je opleveren? 
o Welke plaatjes gebruik je? 

 Als de opdracht is “Beschrijf…..” dan moet je die werkzaamheden 
wel zelf doen. De beschrijving is een verslag achteraf. 

 Bespreek de opdracht(en) met je praktijkopleider. 

 Bij twijfel: bespreek de opdracht(en) op school. 

 Bepaal een datum voor uitvoering en een datum voor gereed. 
 

Verzamel 
informatie 

 Praat met betrokken collega’s 

 Bestudeer passende documenten 
 

Aan de slag 
(verschilt per 
opdracht) 
 
 

 Assembleren, installeren, testen, bouwen, slopen, tekenen etc.  

 Verzamelen en onderzoeken van informatie of bijzondere werkwijzen. 
 Maak tussentijds aantekeningen, dat is een steun voor de uitwerking. 

Uitwerking 
 
 
 
 
 

Maak je standaarddocument: 

 De eerste versie bevat alleen de hoofdzaken, de volgende versies 
bevatten de details. 

 Bewaar tussenversies van je document. 

 Zorg voor een backup van je document(versies). 

Afronding  Bespreek je praktijkopdracht  met de betrokken collega’s: 
o Klopt het wat er staat; 
o Is het taalgebruik juist. 

 Evalueer je geplande datums uit de voorbereiding. 

 Bespreek je praktijkopdracht met je praktijkopleider en BPV–begeleider. 
 

  

 Praktijkopdracht maken op BPV of op school? 
 
Je moet alle praktijkopdrachten maken, het onderwerp hoort bij je vak. 
Soms is het niet mogelijk om het onderwerp op het BPV–bedrijf uit te 
voeren, zelfs niet in simulatie. In dat geval moet je de praktijkopdracht 
ergens anders doen, meestal op school. Neem daarvoor contact op 
met school en maak afspraken over de uitvoering. 
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Verbetervoorstel 
 
Een verbetervoorstel is een goed idee van jou 
waarmee zaken op het BPV–bedrijf beter 
gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 
werkwijze, een nieuw of aangepast apparaat. 
Jij kent je werk en dat van collega’s en weet 
wat er beter kan. Een verbetervoorstel is een 
positief idee en geen kritiek. 
 
Het vak ICT heeft iedere dag innovaties die je 
kunt gebruiken voor je verbetering. Innovaties 
zijn nieuwe ideeën en technieken, die lees je 
op/in: 

 websites (bijvoorbeeld www.tweakers.net, 
www.webwereld.nl, 
www.automatiseringsgids.nl, 
www.computable.nl ); 

 computerbladen (bijvoorbeeld Personal 
Computer Magazine of Computer!Totaal).  

 
 
Indeling verbetervoorstel 
Maak een verbetervoorstel met de volgende 
indeling. Er gelden dezelfde algemene eisen 
als bij het standaarddocument. 
 

Verbetervoorstel Wat stel je voor over welk onderwerp, kort en krachtig? Voor het 
onderwerp zelf kun je innovaties nemen. 
 

Huidige Situatie Hoe wordt het onderwerp nu uitgevoerd? 
 

Gewenste situatie Hoe zou het volgens jou moeten, wat moet of kan er anders? 
 

Voor– en nadelen 
 

 Voordelen zitten vaak in besparingen (in geld of manuren), 
kwaliteitsverbetering of klanttevredenheid. 

 Nadelen: uiteraard moeten de voordelen groter zijn dan de nadelen 

 Neutraal: wat hoort er bij maar verandert niet. 
 

Kosten Wat moet je aan geld uitgegeven, éénmalig of regelmatig? Waar kun je 
het product of de dienst het beste kopen tegen de beste prijs/kwaliteit 
verhouding? 
 

Overgang Wat moet er gebeuren om van de huidige naar de gewenste situatie over 
te gaan? 
 

  

  

Een goed verbetervoorstel: 

 overtuigt een leidinggevende; 

 mag ook over “kleine” onderwerpen gaan; 
 blijft overeind bij eenvoudige tegenvragen. 

 

 

http://www.tweakers.net/
http://www.webwereld.nl/
http://www.automatiseringsgids.nl/
http://www.computable.nl/
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Praktijkopdrachten deel 2: nulopdrachten 

Praktijkopdrachten 0.1 over het BPV–bedrijf 

Omschrijving 
 
Je werkt bij een organisatie met een aantal kenmerken: 

 doelstellingen 

 organisatiecultuur 

 primaire en secundaire processen 

 een ontwikkelingsstadium 

 een organisatiestructuur 

 de rol van informatie 

 de kritieke succesfactoren 
In vrijwel alle organisaties is op de een of andere manier vastgelegd hoe en waarmee men 
werkt, wie welk werk uitvoert en andere organisatorische zaken. Probeer je hiervan een beeld 
te vormen. 

Praktijkopdracht  Resultaat 

011  BPV–bedrijf. 

Beschrijf van het BPV–bedrijf minimaal de volgende onderwerpen: 

 Naam van het bedrijf. 

 Wat doet het bedrijf: bijv. welke activiteiten, welke kennis heeft het. 

 Grootte van het bedrijf: bijv. aantal medewerkers, omzet, 

oppervlakte, aantal locaties. 

 Afdelingen: de naam en wat ze doen. Neem bij een groot bedrijf 

alleen de afdelingen op jouw locatie (gebouw). 

 ICT-infrastructuur: het geheel van computerwerkplekken (PC’s , 

laptops, tablets), netwerken, servers en randapparatuur. Hoeveel, 

wat voor. 

 Jouw afdeling: wat doet deze, welke collega’s, welke functies, 

welke hulpmiddelen. 

 Organogram: zoek of maak een organogram van de gehele 

organisatie en maak zelf een organogram van jouw afdeling. Geef 

een toelichting en zet een pijltje waar jij zit. 

 Samenwerking met andere bedrijven: bijv. binnen hetzelfde 

hoofdbedrijf, met soortgelijke bedrijven, met bedrijven in dezelfde 

regio. 

 Geschiedenis: bijv. oprichting, beginperiode, belangrijke 

gebeurtenissen in de tijd. 

 Klanten: bijv. wat voor soort (consument, bedrijf), hoeveel. 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 

document(en) BPV–

bedrijf 

014 Verslag werkoverleg 

Maak een verslag van een werkoverleg waaraan jij hebt deelgenomen. 

Minimaal benodigde onderdelen: 

 Titel, datum, tijd, plaats,  

 Aan– en afwezigen, voorzitter, notulist. 

 Agenda 

 Verslagje per agendapunt 

 Eventuele actiepunten per persoon 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 

document BPV– 

bedrijf 

 Let op: als je bent veranderd van BPV–bedrijf moet je praktijkopdracht 
011 opnieuw maken. 
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Praktijkopdrachten 0.2 over de BPV–periode 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

021  Contactinformatie 

Vul de contactinformatie in, leeg Word-document kun je downloaden 
van portaal.albeda.nl. 

Ingevulde Bijlage 
“Contactinformatie” 
 

022  Werkafspraken 

Het is heel belangrijk dat alle dagelijkse zaken zo snel mogelijk 

duidelijk zijn. Bespreek de volgende onderwerpen met je 

praktijkopleider, dit maakt ook een goede indruk. De vetgedrukte 

teksten zijn hoofdstukken. De onderstreepte woorden zijn het kopje 

voor de alinea.. 

 

Deel 0: Algemene gegevens 
 Titel “Werkafspraken BPV” 

 Naam van het bedrijf 

 Jouw naam en klas 

 

Deel 1: dagen en tijden: 
 werkperiode: begin en einddatum volgens jaarplanning; 

 aantal BPV–uren verwacht volgens jaarplanning; 

 welke werkdagen tijdens de week; 

 werktijden: begin– en eindtijd, pauzes; 

 afwijkende werkdagen en –tijden: bijv. koopavonden, overwerk, 
weekenden, bijzondere situaties; 

 vakanties: bijv. werken wel / niet / deels tijdens schoolvakanties. 
 

Deel 2: inhoud: 
 werkplek: op welk locatie is je vaste werkplek, werk je ook in andere 

gebouwen of bij klanten. 

 werkzaamheden: beschrijf deze op hoofdlijnen: 
o let op dat je de werkprocessen zoals genoemd in deze 

BPV–gids voldoende kan uitvoeren; 
o kijk vooruit in de tijd, het kan zijn dat je later ander werk gaat 

doen. 

 begeleiding: 
o de naam, functie en taken van degene(n) waar je terecht 

kunt met vragen over BPV en/of ICT 
 
(vervolg op volgende pagina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV– 
bedrijf 
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(vervolg van vorige pagina) 
 

Deel 3: dagelijks: 
 woon–werkverkeer: beschrijf deze nauwkeurig en kijk of er kans is 

op te laat komen. 

 afmelden: beschrijf nauwkeurig wat te doen bij ziek, afwezig of te 
laat. Wie wanneer bellen op welk nummer; vervolgafspraken als het 
langer gaat duren, wat te doen als je weer beter bent. 

 vrije dagen en vakanties: wanneer en hoe spreek je die af. 

 mobieltje: wat mag wel, wat soms en wat niet. 

 social media: wat mag wel, wat soms en wat niet. 

 huisregels: o.a. kleding, gedrag, apparatuur in/uit het gebouw, 
ongevallen, alarm etc. 

 ICT–regels: regels speciaal op ICT gebied: 
o wat is toegestaan bij gebruik van hard– en software en 

internet; 
o wat is je verantwoordelijkheid bij beveiliging van gegevens 

en systemen; 
o hoe vertelt en handhaaft het bedrijf de ICT–regels; 
o onderzoek of er ooit ernstige overtredingen waren en hoe 

deze zijn afgelopen. 
 

Voorbeelden van huis- en ICT regels: 

 

 

023 Jaarplanning 

Maak bij begin van je BPV je jaarplanning, zie hoofdstuk “Maken van 
jaarplanning”. 
Let op: maak bij wisseling van BPV-plaats een nieuwe jaarplanning. 
 

(Geprint) 
spreadsheetmodel 

024 Jaarplanning met gemaakte uren 

Vul bij 023 jaarplanning de werkelijk gemaakte uren in van minimaal 
vier werkweken. Dit doe je in de donkergroene kolom. Print het uit en 
laat het formulier tekenen door je BPV-bedrijf. 
 
 

(Geprint) 
spreadsheetmodel 

Niet alle regels 
staan op papier. 
Vraag naar 
ongeschreven 
regels. 
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025 Advertentie (keuzeopdracht, kies één van 025 of 026) 

Maak een aantrekkelijke advertentie op A5 formaat met een vacature 
voor jouw BPV–plaats. Maak aantrekkelijk met opmaak, kleur, 
afbeeldingen. Benoem duidelijk: 

 Werkzaamheden 

 Functie-eisen 

 Contactgegevens 

 Wat jij zelf belangrijk vindt. 
 

A5 Advertentie met 
vacature 

026 Reclamefilmpje (keuzeopdracht, kies één van 025 of 026) 

Maak een reclamefilmpje voor jouw BPV–bedrijf en –werk.  
Maak filmbeelden met een goede camera of mobieltje en monteer deze 
in een editor bijv. Windows Moviemaker. Voorzie je filmpje van 
passend geluid. 
 

Onderdeel Waarop letten 

filmpje  gaat vooral over BPV–werk 

 gaat over BPV–bedrijf 

 gaat klein beetje over personen 

 gaat klein beetje over jouw werkplek 

verhaal  begin – midden – eind 

beelden  onderwerp afwisselend stilstaand / bewegend 

 camera afwisselend stilstaand / bewegend 

 kwaliteit zo goed mogelijk: scherp, stabiel, 
contrast, kleur 

geluid  afwisseling muziek, praten en geluidseffecten 

 beeld en geluid passen bij elkaar 

filmtaal  afwisseling in afstand: dichtbij / midden / veraf; 

 afwisseling camerabeweging: 
o omhoog / omlaag (tilt) 
o links / rechts (pan) 
o in– / uitzoomen (zoom) 

 afwisseling in beeldwisseling: snel / langzaam 
 

 

Filmpje van 2 – 3 
minuten. 

 Let op: als je bent veranderd van BPV–bedrijf moet je 
praktijkopdrachten 021, 022, 023 en 024 opnieuw maken. 
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Praktijkopdrachten deel 3: ICT–opdrachten 
applicatieontwikkelaar 
 
 

Typerende beroepshouding 

De ontwikkelaar stelt zich klantgericht, proactief, kritisch, creatief en flexibel op. Hij kan goed 

samenwerken én communiceren met mensen op alle niveaus, werkt nauwkeurig, heeft 

doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Het juist interpreteren van 

gegevens is voor de ontwikkelaar van groot belang, evenals probleemoplossend en 

bedrijfsgericht denken. De ontwikkelaar moet initiatief kunnen nemen en goed kunnen 

adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf. 

 

Context 

Applicatieontwikkeling speelt zich af bij ICT-dienstverlenende bedrijven, bedrijven in de 

mediabranche, gamebedrijven en de ICT-afdeling van andere bedrijven. De 

applicatieontwikkelaar werkt in de brede ICT-sector. De ontwikkelaar werkt bij bedrijven die 

besturingsoftware, toepassingssoftware, entertainmentsoftware, games en/of 

mediaproducten ontwikkelen. Dit kunnen bedrijven zijn in zowel het klein-, midden- als het 

grootbedrijf. 

 

Aard van de werkzaamheden 

De hoofdtaak van de applicatieontwikkelaar is het ontwikkelen en realiseren van (delen van) 

software en/of ICT-producten. Te denken valt aan besturingsprogrammatuur, 

toepassingsprogrammatuur, games, multimedia- en netwerkprogrammatuur, het koppelen 

van bestaande applicaties, realiseren van apps voor mobile devices of realiseren van 

dynamische websites.  

De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard. Hoewel de ontwikkelaar te maken heeft met 

diverse standaarden, regels en procedures vraagt het werk ook om creativiteit. 

 

Resultaat van het beroep 

De applicatieontwikkelaar levert als beroepsresultaat een goed werkende applicatie welke 

aan alle met de opdrachtgever overeengekomen eisen voldoet.  
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Kerntaken en werkprocessen 
 
De N4 opleiding Applicatieontwikkelaar bestaat uit de volgende beroepsgerichte kerntaken 
en werkprocessen: 
 
Kerntaak 1: Ontwerpen van applicaties 
 
Werkprocessen: 
1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast 
1.2 Maakt een plan van aanpak 
1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel 
1.4 Maakt een technisch ontwerp 
1.5 Richt de ontwikkelomgeving in 
 
Kerntaak 2: Realiseren van applicaties 
 
Werkprocessen: 
2.1 Legt een gegevensverzameling aan 
2.2 Realiseert een applicatie 
2.3 Test de applicatie 
 
Kerntaak 3: Implementeren van applicaties 
 
Werkprocessen: 
3.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan 
3.2 Stelt een acceptatietest op en voert deze uit 
3.3 Implementeert een applicatie 
3.4 Evalueert een implementatie 
 
Kerntaak 4: Onderhouden en beheren van de applicaties 
 
Werkprocessen: 
4.1 Onderhoudt applicaties 
4.2 Beheert de content 
4.3 Documenteert en archiveert (gegevens m.b.t.) applicaties 
 
In de volgende hoofdstukken worden de werkprocessen en daarbij horende 
praktijkopdrachten uitgewerkt. 
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Praktijkopdrachten 1.1, informatiebehoefte 
 

Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties 
 

Werkproces 1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast. 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar overlegt met de opdrachtgever om diens vraag naar de technische 
realisatie van een applicatie duidelijk te krijgen. Hij analyseert de beschikbare gegevens die 
hij heeft geïnventariseerd (onder andere door het voeren van gesprekken met betrokkenen 
of het uitvoeren van onderzoek) om een duidelijk beeld te krijgen van de informatiebehoefte 
en/of de wensen van de opdrachtgever en/of de technische realisatie. Tegelijkertijd toetst hij 
de verkregen informatie voortdurend op (on)mogelijkheden, brengt deze (on)mogelijkheden 
in kaart, bedenkt realistische oplossingen en stelt vast wat dit organisatorisch betekent. 
De applicatieontwikkelaar is voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor verbetering 
binnen de organisatie. Hij ziet en herkent de consequenties van verandertrajecten binnen de 
organisatie waarin hij werkzaam is en weet deze om te zetten naar of in te passen in een 
functioneel en technisch ontwerp dat kan leiden tot nieuwe strategieën of toekomstige 
veranderingen in de organisatie 
Hij bespreekt de uit te voeren werkzaamheden met de opdrachtgever. 
 

Resultaat 
 

- De informatiebehoefte en wensen van de opdrachtgever/organisatie zijn vastgesteld en 
de (on)mogelijkheden binnen de organisatie zijn in kaart gebracht. 

 

Praktijkopdracht  Resultaat 

111  Praktijkwijzer praktijkopdracht 1.1 

“Vaststellen van de informatiebehoefte”. 

 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
 

119  Een verbetervoorstel voor een werkproces naar keuze 
behorende bij deze kerntaak. 

Zie hoofdstuk 

"Verbetervoorstel” 
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Praktijkopdrachten 1.2, plan van aanpak 
 

Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties  
 

Werkproces 1.2 Maakt een plan van aanpak 
 

Omschrijving 
 
Op basis van de vraag en/of informatiebehoefte en/of de wensen van de opdrachtgever 
inventariseert de applicatieontwikkelaar de uit te voeren activiteiten en maakt een plan van 
aanpak. In het plan van aanpak beschrijft de ontwikkelaar zowel de planning van 
de werkzaamheden als de inzet van mensen en middelen. Hij bespreekt het plan van aanpak 
met de leidinggevende of projectleider en voert zo nodig aanpassingen door. Het plan van 
aanpak laat hij accorderen door de leidinggevende/projectleider. Gedurende de realisatie 
stelt hij waar nodig het plan van aanpak in afstemming met de leidinggevende/projectleider 
bij.  
 

Resultaat 
 

- Een helder, functioneel en volledig opgesteld plan van aanpak dat aansluit op de 
opdracht en dat geaccordeerd is door de leidinggevende/projectleider.  

- Een tevreden en goed geïnformeerde opdrachtgever. 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

121  Praktijkwijzer praktijkopdracht 1.3 “Opstellen van een plan 
van aanpak”. 
 
 

Standaarddocument 
plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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Praktijkopdrachten 1.3, functioneel ontwerp  
 

Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties 
 

Werkproces 1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar maakt op basis van het projectplan een eerste versie van het 
functioneel ontwerp voor een applicatie. Hij houdt daarbij rekening met de doelgroep. Hij 
bepaalt welke conversies er uitgevoerd moeten worden. Hij stemt het functioneel ontwerp af 
met het projectteam wat betreft vormgeving en/of inpassing in de technische infrastructuur 
van de organisatie. Als er bepaalde keuzes gemaakt moeten worden, overlegt hij met het 
projectteam en/of de opdrachtgever. Hij bespreekt zijn bijdrage aan het functioneel ontwerp 
met het projectteam en/of opdrachtgever en past het indien nodig aan. 
 

Resultaat 
 

- Een helder en functioneel opgesteld ontwerp, leesbaar en begrijpelijk voor de klant en/of 
opdrachtgever, waaruit blijkt dat alle beschikbare informatie is verwerkt en rekening 
gehouden is met de technische en financiële (on)mogelijkheden, de behoeftes van de 
organisatie, het beveiligingsbeleid van de organisatie en de in de organisatie gebruikte 
procedures en middelen. 

 

Praktijkopdracht  Resultaat 

131  Praktijkwijzer praktijkopdracht 1.2 “Opleveren van een 

ontwerp van de applicatie”. Leg de nadruk op functionele 

onderwerpen. 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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Praktijkopdrachten 1.4, technisch ontwerp  
 

Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties 
 

Werkproces 1.4 Maakt een technisch ontwerp  
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar maakt op basis van het projectplan en/of het functioneel ontwerp 
een eerste versie van het technisch ontwerp voor een applicatie. Hij overlegt met het 
projectteam de creatieve en technische oplossingen voor de technische realisatie. Hij houdt 
bij het maken van het technisch ontwerp rekening met welke mogelijkheden er technisch 
haalbaar zijn binnen de beschikbare middelen en de investeringen die de diverse 
mogelijkheden vergen. Hij bespreekt het technisch ontwerp met betrokken disciplines en de 
opdrachtgever. Zonodig past hij het ontwerp aan. 
 

Resultaat 
 

- Een helder opgesteld technisch ontwerp (inclusief globale planning en 
kostenoverzichten) waaruit blijkt dat alle beschikbare informatie van het functioneel 
ontwerp is verwerkt, waarbij rekening gehouden is met de technische en financiële 
(on)mogelijkheden, de behoeftes van de organisatie, het beveiligingsbeleid van de 
organisatie en de in de organisatie gebruikte procedures en middelen. 

 

Praktijkopdracht  Resultaat 

141  Praktijkwijzer praktijkopdracht 1.2 “Opleveren van een 

ontwerp van de applicatie”. Leg de nadruk op technische 

onderwerpen. 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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Praktijkopdrachten 1.5, ontwikkelomgeving 
 

Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties 
 

Werkproces 1.5 Richt een ontwikkelomgeving in 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar richt in overleg met zijn leidinggevende en/of projectleider een 
ontwikkelomgeving in en houdt daarbij rekening met de eisen van het technisch ontwerp, 
algemeen geldende procedures en regels en bewaakt de voortgang van de activiteiten. 
Indien nodig schakelt de applicatieontwikkelaar collega's en/of derden ter ondersteuning in 
om de ontwikkelomgeving in te richten. Ook zorgt de applicatieontwikkelaar voor het beheer 
van de ontwikkelomgeving; i.c. hij installeert en configureert (specifieke) software, koppelt 
apparatuur, onderhoudt software, signaleert problemen en regelt de oplossing daarvan. Hij 
documenteert de stand van zaken m.b.t. de inrichting van de ontwikkelomgeving en de 
behaalde resultaten aan zijn leidinggevende/opdrachtgever. 
 

Resultaat 
 

- Ontwikkelomgeving is correct ingericht volgens de geldende regels en procedures en 
conform de eisen van het functioneel en technisch ontwerp. 

- Documentatie m.b.t. de inrichting van de ontwikkelomgeving en de behaalde resultaten 
zijn nauwkeurig en volledig en met regelmaat aan zijn leidinggevende/opdrachtgever 
gerapporteerd. 

 

Praktijkopdracht  Resultaat 

151  Praktijkwijzer praktijkopdracht 1.4 “Inrichten van een 

ontwikkelomgeving”. 

 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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Praktijkopdrachten 2.1, gegevensverzameling 
 

Kerntaak 2 Realiseren van applicaties 
 

Werkproces 2.1, Legt een gegevensverzameling aan 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar brengt, eventueel aan de hand van het technisch ontwerp, in kaart 
welke gegevens in de gegevensverzameling/database moeten komen. Hij toetst of de 
gegevens die hij krijgt juist zijn en of deze gegevens in een gegevensverzameling/database 
verwerkt kunnen worden. Hij bepaalt hoe gegevens gebruikt gaan worden (output) en stelt 
de structuur en specificaties voor een eenvoudige gegevensverzameling/database vast. 
Vervolgens bepaalt hij aan de hand van de structuur en specificaties de benodigde middelen 
en aanpassingen en doet eventueel een voorstel voor aanschaf van 
software/modules/uitbreidingen en bespreekt dit met zijn leidinggevende. Waar nodig past hij 
het technisch ontwerp hierop aan. Hij voert het voorstel na goedkeuring uit en test de 
gegevensverzameling/database. In overleg met zijn leidinggevende past de ontwikkelaar 
n.a.v. recente ontwikkelingen, incidenten, eisen of wensen de gegevensverzameling / 
database aan. Specificaties en wijzigingen documenteert hij en de documentatie houdt hij 
actueel. 
Ook zorgt de applicatieontwikkelaar er voor dat anderen (zoals leidinggevende en collega’s) 
goed geïnformeerd zijn over de manier waarop zij met gegevensverzamelingen/databases 
kunnen werken en welke procedures ze in acht moeten nemen als het gaat om het 
aanleveren van gegevens, zodat er sprake blijft van goed functionerende 
gegevensverzameling/database. 
  

Resultaat 
 

- Een goede en naar tevredenheid van de beoogde gebruiker(s) functionerende 
gegevensverzameling/database.  

- Actuele en complete documentatie van de gegevensverzameling 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

211  Praktijkwijzer praktijkopdracht 2.1 “Aanleggen van een 

gegevensverzameling”. 

 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
 

219  Een verbetervoorstel voor een werkproces naar keuze 
behorende bij deze kerntaak. 

Zie hoofdstuk 

"Verbetervoorstel” 
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Praktijkopdrachten 2.2, realiseren 
 

Kerntaak 2 Realiseren van applicaties 
 

Werkproces 2.2, Realiseert een applicatie 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar analyseert -waar nodig- het functioneel en technisch ontwerp en/of 
het plan van aanpak (incl. de gestelde ergonomie-eisen) en bespreekt zijn bevindingen met 
de leidinggevende/projectleider. De applicatieontwikkelaar maakt zich de aangewezen 
programmeertaal en -methodieken (indien nodig) eigen. Hij inventariseert mogelijk te 
hanteren interfaces en bespreekt zijn bevindingen met de leidinggevende/projectleider. 
De applicatieontwikkelaar realiseert (onderdelen van) een applicatie volgens opdracht. In 
overleg voegt hij met collega's en/of leidinggevende onderdelen van (bestaande) applicaties 
samen. Hij realiseert ergonomisch verantwoorde interfaces op basis van een bestaand 
ontwerp, bespreekt tussentijdse resultaten met de opdrachtgever en/of leidinggevende en 
past de applicatie zo nodig aan. Daarnaast documenteert hij tijdens en na het 
realisatieproces de werkzaamheden. 
 

Resultaat 
 

- Gerealiseerde (onderdelen van) applicaties voldoen aan de eisen van de opdracht en het 
functioneel en technisch ontwerp en werken goed en naar tevredenheid van de 
gebruiker.  

- Complete en goed verzorgde documentatie. 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

221  Praktijkwijzer praktijkopdracht 2.2 “Realiseren van 
applicaties”. 
 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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Praktijkopdrachten 2.5, testen 
 

Kerntaak 2 Realiseren van applicaties 
 

Werkproces 2.3, Test de applicatie 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar test de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie 
en/of interface. Hij begeleidt de integrale systeemtest en de acceptatietest die door de 
opdrachtgever wordt uitgevoerd. Hij verzamelt bij het testen van applicaties relevante 
gegevens en toetst deze op juistheid en betrouwbaarheid. Op basis hiervan komt hij tot 
onderbouwde conclusies. Hij voert zo nodig aanpassingen door, draagt oplossingen aan of 
doet verbetervoorstellen. Bij veranderingen en/of aanpassingen beschrijft hij de 
werkzaamheden of werkt hij de daarvoor bestemde documentatie bij. 
 

Resultaat 
 

- Correct uitgevoerde testactiviteiten en (vervolg)acties die bijdragen aan een goed 
functionerend en volgens ontwerp gerealiseerde applicatie. 

- Bijgewerkte documentatie en duidelijk beschreven testresultaten. 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

231  Praktijkwijzer praktijkopdracht 2.3 “Testen van 
applicaties”. 
 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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Praktijkopdrachten 3.1, implementatieplan 
 

Kerntaak 3 Implementeren van applicaties 
 

Werkproces 3.1, Levert een bijdrage aan het implementatieplan 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar toetst alle voor hem beschikbare gegevens en informatie op 
juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en relevantie en inventariseert vervolgens de 
consequenties van de implementatie van een applicatie binnen een organisatie. Deze 
bespreekt hij met de betrokkenen, waarna hij het implementatieplan schrijft. Hierin geeft hij 
aan hoe de applicatie technisch en organisatorisch wordt uitgewerkt. Hij geeft aan welke 
werkzaamheden er wanneer, hoe en door wie uitgevoerd moeten worden en wat de 
implementatie voor consequenties heeft voor de betrokkenen en de organisatie. De 
applicatieontwikkelaar schat de benodigde tijd voor de uit te voeren activiteiten en de in te 
zetten mensen en middelen realistisch in zodat de uitvoering gestructureerd en volgens plan 
kan verlopen. 
De applicatieontwikkelaar presenteert, ter informatie en voorbereiding op de veranderingen, 
het implementatieplan aan de betrokkenen. 
 

Resultaat 
 

- Helder en volledig geschreven implementatieplan, zowel(technisch als organisatorisch 

- Volledig en juist geïnformeerde betrokkenen die op verandering zijn voorbereid. 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

311  Praktijkwijzer praktijkopdracht 3.1 “Opstellen en 

presenteren van een implementatieplan”. 

 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 

 

319  Een verbetervoorstel voor een werkproces naar keuze 

behorende bij deze kerntaak. 

 

Zie hoofdstuk 

“Verbetervoorstel” 
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Praktijkopdrachten 3.2, acceptatietest 
 

Kerntaak 3 Implementeren van applicaties 
 

Werkproces 3.2, Stelt een acceptatietest op en voert deze uit 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar stelt de acceptatietest op en biedt ondersteuning bij de uitvoering 
van acceptatietests. Hij voert de test samen met het projectteam uit. De 
applicatieontwikkelaar noteert en interpreteert de bevindingen en onderneemt acties naar 
aanleiding van de testresultaten. 
 

Resultaat 
 

- Correct uitgevoerde en gedocumenteerde testactiviteiten (en waar nodig correct 
uitgevoerde vervolgacties) door een goed opgestelde acceptatietest. 

- Goed ingerichte applicaties. 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

321  Praktijkwijzer praktijkopdracht 3.2 “Opstellen en uitvoeren 

van een acceptatietest”. 

 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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Praktijkopdrachten 3.3, implementeren 
 

Kerntaak 3 Implementeren van applicaties 
 

Werkproces 3.3, Implementeert een applicatie 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar installeert de applicatie volgens het implementatieplan. Dit doet hij 
eventueel in samenwerking met collega's. Hij draagt de applicatie over aan de functionaris 
die verantwoordelijk is voor de vervolgstappen naar aanleiding van de implementatie. De 
applicatieontwikkelaar legt de uitkomsten van de volledige implementatie schriftelijk vast.. 
 

Resultaat 
 

- De applicatie is volgens afspraak geïmplementeerd. 

- Complete en goed verzorgde documentatie. 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

331  Implementeren van een applicatie 
 
(bron: SPL, Praktijkopdrachten ICT (KD 11-12)\Applicatie- en 
mediaontwikkeling, uitstroom Applicatieontwikkelaar (niv 4), 
document “3.3 ao11 po.pdf”) 
 
In deze opdracht ga je een nieuwe applicatie of onderdeel 
daarvan implementeren volgens het implementatieplan. 
 
1. Bestudeer het bij werkproces 3.1 opgestelde 

implementatieplan. 
2. Verzamel de benodigde handleidingen, instructies en 

hulpapparatuur. 
3. Maak duidelijke afspraken met degenen waarvan je hulp 

nodig hebt (b.v. een applicatiebeheerder en/of ict 
beheerder). 

4. Informeer de gebruikers tijdig over het down-gaan van een 
server of applicatie en ook over de tijdsduur daarvan. 

5. Voer de betreffende werkzaamheden uit. Informeer bij 
werkzaamheden aan werkstations naar de wensen en 
eisen van de gebruiker. Sluit eventuele (rand)apparatuur 
aan, installeer nieuwe cliënt-software en test of alles goed 
werkt. 

6. Instrueer de gebruiker en vraag naar zijn tevredenheid. 
7. Registreer de (aangepaste) configuratie in het daarvoor 

bestemde registratiesysteem en maak een verslag van je 
bevindingen. 

8. Rapporteer aan je opdrachtgever/praktijkopleider. 
 
 
 
 
 
 
 

Standaarddocument 
plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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De volgende vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor 
te bereiden. De onderwerpen komen later ook terug in de 
reflectiegesprekken met je praktijkopleider.  
  
1.  Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig 
maken je werk goed uit te voeren. Denk daarbij aan de inhoud 
van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 
informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de  
omstandigheden (bijvoorbeeld werken onder tijdsdruk). Wat 
speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om?  
  
2.  Zijn er de afgelopen tijd veel veranderingen aangebracht in 
het informatiesysteem als het gaat om nieuwe (delen  van) 
applicaties?  
  
3.  Hoe zijn die implementaties verlopen?  
  
4.  Hoe waren de reacties van de direct betrokken gebruikers 
op deze veranderingen?  
  
5.  Wat waren de belangrijkste punten van kritiek?  
  
6.  Zijn er bij het doorvoeren van deze veranderingen 
acceptatietests uitgevoerd?  
  
7.  Waren gebruikers destijds voldoende geïnstrueerd?  
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Praktijkopdrachten 3.4, evalueren 
 

Kerntaak 3 Implementeren van applicaties 
 

Werkproces 3.4, Evalueert een implementatie 
 

Omschrijving 
De applicatieontwikkelaar interpreteert de resultaten van de implementatie en de uitgevoerde 
tests en bespreekt deze met de betrokkenen. Tevens evalueert hij het gehele 
implementatietraject met de betrokken partijen. De applicatieontwikkelaar legt de  
uitkomsten van de evaluatie schriftelijk vast en past waar nodig bestaande documentatie 
aan. 
 

Resultaat 

- Een correct en volledig afgerond implementatietraject.  

- Een nauwkeurige en volledige eindrapportage. 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

341  Praktijkwijzer praktijkopdracht 3.3 “Evalueren van een 

implementatie”. 

 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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Praktijkopdrachten 4.1, onderhouden van applicaties 
 

Kerntaak 4 Onderhouden en beheren van applicaties 
 

Werkproces 4.1, Onderhoudt applicaties 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar richt een onderhouds-/beheerprocedure in om structureel 
informatie te verzamelen over applicatieaanpassingen, eisen en wensen. Hij beheert en 
onderhoudt met behulp van geldende procedures/ contractafspraken (Service Level 
Agreement oftewel SLA) de applicatie. Ook registreert en documenteert hij 
applicatieaanpassingen, eisen en wensen en interpreteert deze.  
De applicatieontwikkelaar voert (kleine) aanpassingen uit of onderneemt een vervolgactie. 
Hij draagt oplossingsrichtingen aan met wijzigingsvoorstellen en bespreekt deze met de 
leidinggevende en/of de opdrachtgever/gebruiker. De applicatieontwikkelaar verricht in 
overleg met zijn leidinggevende en/of opdrachtgever de benodigde aanpassingen, test de 
werking en rapporteert aan zijn leidinggevende en/of opdrachtgever. 
 

Resultaat 
 

- Goede en naar tevredenheid van de gebruiker(s) functionerende applicatie.  

- Incidentmeldingen, (nieuwe) eisen en wensen zijn adequaat geregistreerd, afgehandeld 
en gedocumenteerd.  

- Problemen zijn op correcte wijze in kaart gebracht en goed doordachte 
verbetervoorstellen/oplossingsrichtingen zijn aangedragen.  

- Actuele en complete documentatie. 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

411  Praktijkwijzer praktijkopdracht 4.1 “Onderhouden van 

applicaties”. 

 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 

 

419  Een verbetervoorstel voor een werkproces naar keuze 

behorende bij deze kerntaak. 

 

Zie hoofdstuk 

“Verbetervoorstel" 
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Praktijkopdrachten 4.2, beheren van content 
 

Kerntaak 4 Onderhouden en beheren van applicaties  
 

Werkproces 4.2, Beheert de content 
 

Omschrijving 
 
Voor het beheren van de content bepaalt de applicatieontwikkelaar de specificaties waaraan 
de gegevens moeten voldoen. Hij maakt afspraken met degenen die gegevens aanleveren 
en legt deze afspraken in procedures of regels vast. Hij beoordeelt aangeleverde gegevens 
op technische vereisten en volledigheid. Wanneer de gegevens niet voldoen dan bewerkt hij 
ze zo nodig en waar mogelijk of onderneemt andere passende ervolgacties. Hierbij stemt hij 
met afnemers of gebruikers af hoe zij gegevens aangeleverd moeten krijgen. Volgens 
afspraken en regels verleent hij gebruikersrechten aan de gebruikers(groepen) van de 
applicatie. 
 

Resultaat 
 

- Content wordt beheerd conform geldende regels en procedures 

- Correcte toekenning van gebruikersrechten 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

421  Praktijkwijzer praktijkopdracht 4.2 “Beheren van content”. 

 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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Praktijkopdrachten 4.3, documenteren en archiveren 
 

Kerntaak 4 Onderhouden en beheren van applicaties  
 

Werkproces 4.3, Documenteert en archiveert (gegevens m.b.t.) applicaties 
 

Omschrijving 
 
De applicatieontwikkelaar documenteert en archiveert gegevens m.b.t. het onderhouden van 
applicaties. Hij controleert of bestaande documentatie m.b.t. applicaties, content en 
gegevensverzamelingen volgens de regels en procedures aangeleverd worden en getoetst 
zijn op volledigheid. De applicatieontwikkelaar archiveert vervolgens alle documentatie, 
content en gegevensverzamelingen van applicaties. Voor het archiveren stelt hij regels of 
procedures op. 
 

Resultaat 
 

- Goed opgezet en bijgewerkt (digitaal) archief.  

- Heldere en eenduidige regels en procedures ten behoeve van de archivering. 
 

Praktijkopdracht  Resultaat 

431  Praktijkwijzer praktijkopdracht 4.3 “Documenteren en 

archiveren van (gegevens m.b.t.) applicaties”. 

 

 

Standaarddocument 

plus eventueel 
document(en) BPV–plaats 
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BPV en Diploma 

Diploma 

Wat moet je doen voor het diploma? 

De inhoud van je opleiding is geregeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Hierin staat in 
hoofdlijnen de inhoud van je opleiding, welke onderdelen er zijn, hoe die samenhangen en 
wanneer je een diploma krijgt. Per opleiding is er een examenreglement waarin de precieze 
details staan. 
Het volgende moet als “voldoende” worden beoordeeld: 

 de resultaten op school; 

 per kerntaak de proeve van bekwaamheid; 

 eventuele examens bijvoorbeeld Nederlands, Engels, Rekenen en/of “Leren en 
Burgerschap”; 

 eventuele ICT certificaten; 

 de BeroepsPraktijkVorming (BPV); 

Hoe zit het met examens? 

Bij alle niveaus worden kerntaken geëxamineerd met een “proeve 
van bekwaamheid ”. Bij niveau 4 worden sommige proeven 
uitgevoerd op het BPV–bedrijf. Taal–, reken– en overige examens 
doen alle niveaus op de eigen schoollocatie. 

Wat is de plaats van de BPV in de opleiding? 

In die Wet Educatie Beroepsonderwijs staat: 

 BPV is verplicht 

 BPV is een vast deel van de opleiding 

 BPV moet in een voor de opleiding erkend leerbedrijf plaatsvinden 

 BPV wordt beoordeeld 

 een diploma mag pas worden afgegeven na gunstige beoordeling van de BPV 
 

Samenvatting diploma 

 
Om een diploma te krijgen moet je aan het volgende voldoen: 

 je getekende BPV-overeenkomst is ontvangen door school 

 je hebt al je proeven behaald 

 je hebt al je examens en certificaten behaald 

 je BPV is voldoende  
 

Je BPV is voldoende als: 

 je BPV–bedrijf is erkend voor jouw opleiding 

 je voldoende tijd BPV hebt gelopen 

 je alle praktijkopdrachten voldoende hebt gemaakt 

 je beroepshouding als voldoende is beoordeeld 

 (niveau 4) als je de vastgestelde proeven in de BPV hebt gedaan 
 

 
  

Bepaalde proeven 
van bekwaamheid 
worden in de BPV 
afgenomen. Dat is 
dus iets anders dan 
een voldoende 
beoordeling van de 
BPV. Beide zijn 
nodig! 
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In een schema 

 

 

  

proeven van 
bekwaamheid 

behaald op 
school, BPV–
bedrijf en/of 

examencentrum 

BPV 
perioden 1 en 2 

voldoende 

BPV–plaats 
erkend 

Voldoende 
tijd BPV 

(logboeken!) 

Proeven op 
BPV–plaats 

gedaan 

Beroeps–
houding 

voldoende 

BPV–
overeenkomst 

ingeleverd 

Alle 
praktijkopdrachten 

voldoende 

Diploma 
Niveau 4 

Examens en 
certificaten 

behaald 
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Personen rond de BPV 

Praktijkopleider 

De praktijkopleider werkt voor het bedrijf of de organisatie waar je BPV volgt. Meestal is 
hij/zij een directe collega. Hij/zij begeleidt je bij je werk, zegt wat je moet doen en helpt bij 
vragen. De praktijkopleider tekent ook je logboek af. Hij/zij beoordeelt samen met iemand 
van school je BPV. Wanneer je proeven in de BPV doet beoordeelt hij/zij ook mede je 
proeven. Om al deze redenen is het belangrijk dat je met hem/haar een goede relatie 
opbouwt. 
 Let op: spreek regelmatig met je praktijkopleider over je functioneren, minimaal een 
kwartier per week. 

BPV–begeleider 

Dit is de man of vrouw die je vanuit school begeleidt. Je 
begeleider kan een docent zijn of iemand die bijna 
alleen BPV begeleiding doet voor de school. 
Hij/zij is de schakel tussen jou, de school en je BPV–
bedrijf. Hij/zij houdt contact met je werkplek en bezoekt 
je daar tenminste twee keer per BPV–periode. Je BPV–
begeleider heeft ook het eindoordeel over je BPV.  
 Let op: in bijzondere gevallen die niet in deze gids 
staan beslist de BPV–begeleider. 
 

BPV–coördinator 

Dit is de persoon die op jouw schoollocatie het aanspreekpunt is voor BPV-zaken. De BPV–
coördinator geeft voorlichting over de BPV, controleert de aanmeldingen en is waar nodig 
scheidsrechter bij vragen of conflicten. 
 

BPV-bedrijvencoördinator 

Dit is de persoon die namens school de relaties onderhoudt met de bpv-bedrijven. Dit gaat 
met mailings, bijeenkomsten en werving maar ook met individuele situaties. 
 

Proevebeoordelaar of schoolexaminator 

Dit is bij N4 de docent van school die op je BPV–bedrijf de vastgestelde proeven afneemt. 
Het examen in de BPV heet “proeve van bekwaamheid” en bestaat uit een aantal onderdelen 
en stappen. Onthoud dat de BPV en de proeven van bekwaamheid apart beoordeeld worden 
door verschillende personen. Het is dus mogelijk het één wel en het ander niet te behalen. 
 

Docent “Voorbereiding Proeve van Bekwaamheid” 

Eén van de vakken op school heet “Voorbereiding Proeve van Bekwaamheid” (VP of VPvB 
op het schoolrooster). Tijdens deze lesuren kun je werken aan je praktijkopdrachten en je 
voorbereiden op de proeven. De docent geeft je uitleg over de praktijkopdrachten en de 
procedure rond proeven. Hij/zij houdt ook de algemene planning bij.  
 

Schoolmentor 

Je hebt een mentor gekregen bij jouw klas. Deze begeleidt en steunt je bij je hele opleiding, 
dus ook als er vragen zijn over de BPV.  

Maak een lijstje, wie zijn je: 
 
● Praktijkopleider 
● BPV–begeleider 
● BPV–coördinator 
● Proeve–beoordelaar 
● Docent “Voorbereiding 
proeve van bekwaamheid” 
● Schoolmentor 
 
Wat kunnen ze voor je doen? 
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Weetjes rond de BPV 

Begin en eind van de BPV 

Het verschilt per opleiding wanneer je BPV–periode begint en eindigt 

 Niveau 4 periode 1: begin BPV in 2e leerjaar september, einde in januari volgend jaar 

 Niveau 4 periode 2: begin BPV in 3e leerjaar februari, einde in juni/juli hetzelfde jaar 
 
Opmerkingen: 

 Je krijgt de gewenste startdatum van school.  

 Je kunt later beginnen met BPV maar dan kun je vertraging oplopen met je studie.  

 De zomervakantie is geen BPV–tijd en dan kunnen er geen uren worden gemaakt. 
 

Lesdagen 

Tijdens je BPV volg je ook lessen op school, welke dagen dit 
zijn zie je in je rooster. Niveau 2 en 3 twee (2) lesdagen op 
school, niveau 4 één (BPV periode 1) of geen (BPV periode 2) 
lesdag op school. 
 Let op: als je teveel verzuimt op school kan je opleiding 
worden beëindigd, ook al gaat het goed op het BPV–bedrijf. 
 

Erkenning van BPV–bedrijf en –plaats 

Het BPV–bedrijf moet voor iedere opleiding erkend zijn door 
kenniscentrum SBB. De BPV–coördinator kan je helpen om de 
plaats te laten erkennen. Daarvoor is het volgende van belang: 

 Voor je begeleiding moet er een vakbekwame praktijkopleider / mentor zijn. 

 Er moet over je BPV–werk (bijv. hoe het gaat, hoe je wordt beoordeeld) overleg 
mogelijk zijn met school. 

 Je krijgt de gelegenheid geboden het onderwijs op de school te volgen en proeven 
van bekwaamheid of examens af te leggen. 

 Je wordt niet in omstandigheden gebracht waar je persoonlijke belangen geschaad 
kunnen worden. 

 Het soort werk komt overeen met het niveau van je gevolgde opleiding. 

 Het BPV–bedrijf moet bereid zijn erkend te worden. 
 

Vakanties 

Bij het BPV–bedrijf heb je niet altijd de vaste schoolvakanties. Wel heb je recht op vrije 
dagen volgens de bedrijfsregeling, deze regel je in onderling overleg. 
 
 Let op 1: het is niet nodig om zo snel mogelijk al je BPV–uren te maken. BPV en school 
kosten veel inspanning, plan daarom regelmatig snipperdagen en vakanties in. 

 Let op 2: de officiële zomervakantie geldt niet als BPV–tijd! 

 Let op 3: snipperdagen, vakanties en andere afwezigheid moet je vooraf melden bij je 
BPV–begeleider. 

Reiskosten 

We gaan ervan uit dat je een OV–jaarkaart hebt. Als je die niet hebt kun je jouw BPV–bedrijf 
vragen of zij een bijdrage willen geven. 
 

Als je aan je BPV begint 
verwacht iedereen van je 
dat je zelfstandig in je 
beroep kunt werken. Daar 
hoort ook bij dat je zelf 
oplet of alles goed 
geregeld is. Als je iets niet 
weet kun je het aan veel 
mensen vragen. Doe dat 
ook! Jíj bent 
verantwoordelijk! 
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Stagevergoeding 

Een aantal BPV–bedrijven geeft een stagevergoeding, een groot deel niet. Het is een gunst, 
geen recht. Je mag het ter sprake brengen bij een sollicitatie maar let op je prioriteiten: een 
vergoeding is mooi maar het gaat erom wat je leert. 
 

Ziekteverzuim en afwezigheid 

Als je door ziekte niet op je BPV–bedrijf kunt verschijnen dan ben je verplicht dit met opgaaf 
van redenen te melden. Dit moet vóór de bij het bedrijf geldende tijd bij je BPV–bedrijf en 
vóór 9.00h op school. Ben je afwezig wegens ziekte, 
dan moet je altijd (thuis) bereikbaar te zijn, behalve bij 
opname in het ziekenhuis. 

 Het kan gebeuren dat je door ziekte of een 
ongeval teveel weken afwezig bent. Dan moet 
je de minimum BPV–periode met dat aantal 
weken verlengen, overleg dit met de BPV–
coördinator. 

 Ben je om een andere reden afwezig 
(rijexamen, bruiloft, begrafenis, opname van 
een vrije dag etc.), vraag dan op tijd 
toestemming aan je praktijkopleider. Meldt het 
ook aan je school. 

 Vergeet niet nadat je ziek bent geweest je weer 
beter te melden op BPV en op school. 

 

Beoordelingen 

Tijdens je BPV is het gebruikelijk dat er ook tussendoor beoordelingen zijn. Bij de ene 
stagiair gebeurt dat heel regelmatig, bijvoorbeeld om de twee of drie weken. Dan praat je 
met je praktijkopleider om de stand van zaken door te nemen. Bij de andere stagiair gebeurt 
dat ook wel, maar op een andere, minder formele, manier. Tijdens je werk hoor je vaak direct 
wat je goed of fout doet en waar je verbeteringen aan kunt brengen. 
 
 Let op: laat je beoordelingsformulieren op tijd invullen door je praktijkopleider!  
  

Regels, regels, regels…… 
Soms lijkt het of er teveel 
regels zijn. En toch is het 
niet zo ingewikkeld: gedraag 
je als een normale 
beroepskracht en al die 
regels zijn eigenlijk 
vanzelfsprekend. Bij twijfel 
of  als iets niet tevoren 
bedacht is geldt voor de 
school: we gaan uit van 
gedrag zoals je mag 
verwachten van een 
beroepskracht in de ICT! 
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Veranderen van BPV–bedrijf 

Het is toegestaan om tussentijds van BPV–bedrijf te veranderen. Daar kunnen goede 
redenen voor zijn, bijvoorbeeld op een andere plaats kun je bepaalde werkzaamheden beter 
uitvoeren. 
 
Bespreek de verandering vooraf met de praktijkopleider en de BPV–begeleider. Als dit 
onvoldoende gebeurt loop je het risico dat je vertraging oploopt met je studie.  
 

 Als je meer dan vier (4) weken hebt gewerkt kun je de uren van je oude BPV–bedrijf 
“meenemen”. Er moeten wel getekende logboeken zijn en de beroepshouding moet 
voldoende zijn. 

 Je BPV–begeleider bepaalt hoeveel uren geldig zijn bij je oude BPV–bedrijf. Dit geeft 
dan het aantal uren dat overblijft voor je nieuwe BPV–bedrijf. Deze uren komen op je 
nieuwe BPVO te staan. 

 De nieuwe BPV–plaats moet zo snel mogelijk worden aangemeld en er moet een 
nieuwe BPVO worden gemaakt. 

 

Niet meer welkom op je BPV–bedrijf 

Helaas komt het wel eens voor dat iemand niet meer welkom is op zijn BPV–bedrijf. 
Oorzaken kunnen zijn: 

 onvoldoende beroepshouding; huisregels onvoldoende nakomen; te vaak te laat of 
afwezig; 

 onvoldoende werkprestaties: slecht werk, te laag tempo, onvoldoende klantgericht. 
 
Mocht dit je overkomen neem dan zo snel mogelijk contact op met je BPV–begeleider van 
school. Deze zal overleggen met het BPV–bedrijf en de BPV–coördinator en kijken hoe 
verder te gaan. 
 
Zorg dat je dit soort vervelende situaties voor bent. Het is belangrijk om vanaf de eerste 
BPV–dag goed te communiceren met alle betrokken personen. 
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Wanneer is je BPV voldoende? 
 

1. Het BPV–bedrijf is voor je opleiding erkend door kenniscentrum SBB (voorheen ECABO) 
2. Je hebt de voorgeschreven tijd BPV voldaan. 
3. Bij niveau 3 en 4 moet je binnen je BPV–periode in je BPV–bedrijf de geplande proeven 

van bekwaamheid hebben gedaan. 
4. Je hebt alle praktijkopdrachten voldoende gemaakt. 
5. Je beroepshouding is als voldoende beoordeeld. 

Ad 1. Wanneer is de BPV–plaats erkend? 

Erkenning vindt plaats door de Stichting SBB. Als de leuke BPV–plaats die je hebt gevonden 
niet is erkend kun je dit bespreken met de BPV–coördinator. 

Ad 2. Hoeveel tijd loop je BPV? 

 Niveau 2 en 3 minimaal 800 uur, 3 dagen per week van gemiddeld 8 klokuren per 
dag.  

 Niveau 4 (IB, NB, AO) BPV periode 1 (2e leerjaar): 500 uur, 4 dagen per week van 
gemiddeld 8 klokuren per dag. 

 Niveau 4 (IB, NB, AO) BPV periode 2 (3e leerjaar): 600 uur, 5 dagen per week van 
gemiddeld 8 klokuren per dag. 

De feitelijke werkweken bepaal je in overleg met het BPV-bedrijf in je jaarplanning. 
 
De BPV–begeleider controleert of je voldoende tijd BPV hebt gevolgd aan de hand van je 
logboek. In dat logboek noteer je per werkdag hoeveel tijd je op BPV bent en wat je dan 
doet, zie het hoofdstuk “Logboek ICT Academie”. 
 Let op: de uren zijn pas geldig als het logboek is getekend door je praktijkopleider én als 
de getekende BPVO is ingeleverd. 

Ad 3. Hoe zit dat met proeven van bekwaamheid tijdens 
je BPV? 

N2 en N3 doen de Proeven in simulatie op het 
examencentrum RPC. N4 doet tijdens de 2e BPV–periode 
op het BPV–bedrijf proeven van bekwaamheid. Tijdens die 
proeven moet je zorgen dat je op dat moment nog op je 
BPV– bedrijf terecht kan! 
 
Voor de proeven maakt de school een globale planning. 
Zorg zelf voor een tijdige afspraak op welke datum de 
proeven op het BPV–bedrijf worden afgenomen. Is er geen afspraak of is de afspraak te laat 
dan heb je kans dat je in dat schooljaar geen examen meer kunt doen. 

Ad 4. Wanneer is jouw beroepshouding voldoende? 

Het is belangrijk dat je vakmatig betrokken bent bij je BPV–werk. Vragen 

stellen, zelfstandig zijn en initiatief tonen zijn hele belangrijke 

beroepsaspecten. Ook je algemene beroepshouding is belangrijk, bijvoorbeeld 

op tijd komen, passend gekleed zijn, goed met de collega’s omgaan, je aan de 

huisregels houden enzovoorts. Je beroepshouding wordt bekeken door je 

praktijkopleider en natuurlijk door alle collega’s waar je mee werkt. 

 
 De eindbeoordeling wordt vastgesteld door je BPV-begeleider (school)  

Je proeven worden 
onafhankelijk van je 
BPV beoordeeld. 
Maar… wat je voor 
je BPV doet kún je 
gebruiken voor je 

proeven! 
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Bijlagen 

Bijlage: Adressenlijst 
 

Albeda website 
met BPV documenten 

https://portaal.albeda.nl 
gebruikersnaam = ict–ac, wachtwoord = Albeda01 
Bevat o.a. 

 deze BPV–gids 

 Word document logboek 

 Excel spreadsheet jaarplanning 

 Aangemelde vacatures. 

 Examendocumenten 
 

Albeda ICT locaties Schiedamseweg 245, 3118 JB  Schiedam, tel. 010 – 4712044 
BPV-coördinator dhr. M. van den Beedijk 
(m.vandenbeedijk@albeda.nl)  
 
Stolwijkstraat 8, 3079 DN  Rotterdam, tel. 010 – 2929029 
BPV-coördinator mw. D. Strik  

(d.strik@albeda.nl)  
 

BPV–Bedrijvencoördinator Mevrouw L. Zwaard 
06–48132525, bpv–ict@albeda.nl 
 

www.carrieretijger.nl 
 

Vele nuttige tips en weetjes over leren, werken en carrière. 
 

www.s-bb.nl  
 

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven) is verantwoordelijk voor het erkennen en 
begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de 
kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, 
bpv- en doelmatigheidsinformatie. 
 

www.stagemarkt.nl  
link 
[NAAR DOCENTENSITE] 

Bevat de database met BPV-bedrijven, erkend en bijgehouden 
door SBB. 
 
 

www.stagewerkt.nl  
 

Online platform dat alles biedt voor een optimale 

stagebegeleiding. 
 

www.loketmboict.nl 
 

Bevat de officiele onderwijsdocumenten van je opleiding 
(“Kwalificatiedossiers”): link [Scholen], link [Kwalificatiedossiers], 
link [Kantoorautomatisering]. 
 

www.stichtingpraktijkleren.nl 
 

Stichting Praktijkleren levert lesmaterialen en 
onderwijsondersteuning voor MBO. 
 

  

https://portaal.albeda.nl/
mailto:m.vandenbeedijk@albeda.nl
mailto:d.strik@albeda.nl
mailto:bpv–ict@albeda.nl
http://www.carrieretijger.nl/
http://www.s-bb.nl/
http://www.stagemarkt.nl/
http://www.loketmboict.nl/
http://www.stichtingpraktijkleren.nl/
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Bijlage: Contactinformatie 
 
Stagiair 

Naam  
 

Leerlingnummer  
 

Adres  
 

Postcode en woonplaats  
 

Telefoon (thuis en mobiel)  
 

E-mailadres  
 

 
School 

Adres  
 

Postcode en woonplaats  
 

Telefoon– en faxnummer  
 

Naam opleiding, niveau en klas  
 

BPV–begeleider naam  
 

BPV–begeleider mobiel nummer 
en e–mailadres 

 
 

 
BPV–bedrijf en –periode 

Naam  
 

Adres  
 

Postcode en woonplaats  
 

Telefoon– en faxnummer  
 

Naam en functie praktijkopleider  
 

E-mailadres en telefoonnummer 
praktijkopleider 

 

Is niet te bereiken op  
 

Jouw BPV–periode 
(begindatum – einddatum) 

 
 

Jouw BPV dagen 
(ma / di / wo / do / vr) 

 
 

Jouw schooldagen  
(ma / di / wo / do / vr) 
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Bijlage: Checklist praktijkopdrachten Applicatieontwikkelaar 
 
Bij begin van je BPV maakt je een planning van de praktijkopdrachten. Bespreek deze met je 
praktijkopleider Bij ieder bezoek van de BPV–begeleider neem je de praktijkopdrachten door 
en laat je ze aftekenen. 

 

  P
a
g

in
a

 

K
a
n

 b
ij B

P
V

 J
/N
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d

 %
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 J
/N

 

V
o
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e
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/N
 

Opmerkingen 

        

 
 

0.1, Over het BPV–bedrijf 
 

      

011 Beschrijving BPV–bedrijf. 22      

014 (alleen N4) verslag werkoverleg. 22      

 0.2, Over de BPV–periode 
 

      

021 Contactinformatie 

 

23      

022 Werkafspraken BPV 

 

23      

023 Jaarplanning BPV 

 

24      

024 Totaaloverzicht BPV–uren 

 

24      

025 Advertentie met vacature (Keuze) 

 

25      

026 Reclamefilmpje (Keuze) 

 

25      

 1.1, informatiebehoefte        

111 Praktijkwijzer “Vaststellen 
van de informatiebehoefte” 

28      

119 Verbetervoorstel voor een werkproces bij 
deze kerntaak 

28      

 1.2, plan van aanpak        

121 Praktijkwijzer “Opstellen van een plan van 
aanpak” 

29      

 1.3 functioneel ontwerp        

131 Praktijkwijzer “Opleveren van een 
ontwerp van de applicatie” 

30      

 1.4 technisch ontwerp        

141 Praktijkwijzer “Opleveren van een 
ontwerp van de applicatie” 

31      
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Opmerkingen 

 1.5 inrichten ontwikkelomgeving        

151 Praktijkwijzer “Inrichten van een 
ontwikkelomgeving” 

32      

 2.1, gegevensverzameling        

211 Praktijkwijzer “Aanleggen van een 
gegevensverzameling” 

33      

219 Verbetervoorstel voor een werkproces bij 
deze kerntaak 

33      

 2.2, realiseren       

221 Praktijkwijzer “Realiseren van applicaties” 34      

 2.3, testen       

231 Praktijkwijzer “Testen van applicaties” 35      

 3.1, implementatieplan       

311 Praktijkwijzer “Opstellen en presenteren 
van een implementatieplan” 

36      

319 Verbetervoorstel voor een werkproces bij 
deze kerntaak  

36      

 3.2, acceptatietest       

321 Praktijkwijzer “Opstellen en uitvoeren van 
een acceptatietest” 

37      

 3.3, implementeren       

331 Implementeren van een applicatie 38      

 3.4, evalueren       

341 Praktijkwijzer “Evalueren van een 
implementatie” 

40      

 4.1, onderhouden van applicaties 
 

      

411 Praktijkwijzer “Onderhouden van 
applicaties” 

41      

419 Verbetervoorstel voor een werkproces bij 
deze kerntaak 

41      

 4.2, beheren van content 
 

      

421 Praktijkwijzer “Beheren van content” 42      

 4.3, documenteren en archiveren        

431 Praktijkwijzer “Documenteren en 
archiveren van (gegevens m.b.t.) 
applicaties” 

43      
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Bijlage: Formulier beoordeling beroepshouding 
Dit formulier wordt ingevuld en getekend door de praktijkopleider. De tussenbeoordeling 
halverwege de BPV, de eindbeoordeling bij het eindgesprek met de BPV–begeleider. 
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 Tussenbeoordeling  Eindbeoordeling 

 Datum:  Datum: 

Snelheid en routine            

Nauwkeurigheid            

Zelfstandigheid            

Initiatief            

Omgaan met werkdruk            

Collegialiteit            

Omgangsvormen            

Taalgebruik            

Komt op tijd            

Volgt huisregels            

Wat BPV–bedrijf belangrijk vindt            

Eindoordeel BPV–begeleider:  O   /   V   /   G 

Toelichting tussenbeoordeling 
 
 

BPV–bedrijf naam en handtekening 
 
 

BPV–begeleider naam en handtekening 

Toelichting eindbeoordeling 
 
 

BPV–bedrijf naam en handtekening 
 
 

BPV–begeleider naam en handtekening 

Naam stagiair(e): 
 
 

Schoollocatie en klas: 

Naam BPV-bedrijf 
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Bijlage: Praktijkwijzer Compact Versie 
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Inleiding 
 

 
In deze praktijkopdrachten voor de Applicatieontwikkelaar  vind je: 
-  een overzicht van het kwalificatiedossier, 
-  de praktijkopdrachten met daarin: 

 de opdrachten per werkproces 
 de vragen 

De vragen geven een overzicht van wat je allemaal moet weten voordat je begint. Je 
praktijkopleider kan ze gebruiken om samen met jou te bespreken of je een opdracht 
goed hebt gedaan. 

-  de tips bij de praktijkopdrachten. 
 
In de bijlage vind je de handleiding bij de Praktijkwijzer. 
 

 



   

4 

 

 

Overzicht van het kwalificatiedossier 
Applicatieontwikkelaar 
 

 Kerntaak A
p

p
licatieo

n
tw

ikkelaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Werkproces 

1 Ontwerpen van applicaties 

 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte x 

 1.2 Opleveren van een ontwerp van de applicatie x 

 1.3 Opstellen van een plan van aanpak x 

 1.4 Inrichten van een ontwikkelomgeving x 

2 Realiseren van applicaties 

 2.1 Aanleggen van een gegevensverzameling x 

 2.2 Realiseren van applicaties x 

 2.3 Testen van applicaties x 

3 Implementeren van applicaties 

 3.1 Opstellen en presenteren van een implementatieplan x 

 3.2 Opstellen en uitvoeren van een acceptatietest x 

 3.3 Evalueren van een implementatie x 

4 Onderhouden van applicaties 

 4.1 Onderhouden van applicaties x 

 4.2 Beheren van content x 

 4.3 Documenteren en archiveren van (gegevens m.b.t.) applicaties x 
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Praktijkopdracht 1.1: 
Vaststellen van de informatiebehoefte 

 

In praktijkopdracht 1.1 ga je van een geautomatiseerd bedrijfsproces onderzoeken of de daarvoor 

geïmplementeerde applicatie voldoet aan de informatiebehoefte in de organisatie.  

Voor een nieuw te ontwikkelen applicatie stel je de informatiebehoefte vast. 

 

Opdracht 1: De informatiebehoefte vaststellen 

 
In deze opdracht onderzoek je van één (of meer) bedrijfsproces(sen) de informatiestromen die 

daarbij een rol spelen. Denk hier aan de gang van zaken in de bedrijfsbibliotheek of het magazijn.  

Analyseren van bedrijfsprocessen en informatiestromen en gebruikte applicaties 

1. Beschrijf de opbouw van de organisatie (afdelingen en functies). 

2. Beschrijf in het kort de verschillende hoofdprocessen binnen het bedrijfsproces. 

3. Beschrijf het primaire proces en zijn details. 

4. Beschrijf uitvoerig één van de (deel)processen. 

5. Beschrijf de soorten gebruikers, hun taken en activiteiten binnen bovengenoemd proces. 

6. Beschrijf de informatiestromen die bij dit proces een rol spelen en gebruik hiervoor de in het 
bedrijf gangbare en/of jou bekende schematechnieken ( b.v. UML, DFD ) en/of bestudeer het 
reeds bestaande functioneel ontwerp.  

7. Ga na welke applicatie gebruikt wordt voor het automatiseren van dit proces.  

8. Onderzoek in hoeverre de prestaties van deze applicatie voldoen aan de eisen die neergelegd zijn 
in het functioneel ontwerp.  

9. Onderzoek ook in hoeverre deze applicatie voldoet aan de wensen en eisen van de gebruikers. 
Doe dit d.m.v. goed voorbereide gesprekken met de verschillende betrokkenen.  

10. Bericht je opdrachtgever (praktijkopleider), d.m.v. een goed gedocumenteerde rapportage, over 
de resultaten van de gesprekken en jouw bevindingen. Mogelijk voldoet de applicatie niet 
(volledig) aan de gestelde eisen.  

11. Geef dan aan waarom dit zo is (technische onmogelijkheden) en/of geef aan waar, naar jouw 
idee, verbetermogelijkheden liggen.  
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Vaststellen van de informatiebehoefte voor een nieuw te ontwikkelen applicatie 

1. Maak een overzicht van de verschillende personeelsactiviteiten in de organisatie. Denk hierbij 
aan: 

 toto’s op het gebied van belangrijke nationale of internationale sportwedstrijden  EK, WK 
of Tour de France 

 competities binnen het bedrijf zoals dart-, pool - of biljartcompetitie 

 bedrijfsuitjes, sportdagen 

 smoelenboek of te ontwikkelen fotoalbum op intranet. 

2. Bepaal of er behoefte is naar applicaties voor het bijhouden van zo’n  voetbaltoto, een 
bedrijfscompetitie, een fotoalbum voor de bedrijfsuitstapjes, etc. 

3. Houd interviews met de personeelsleden om te onderzoeken wat hun ideeën en wensen zijn 
t.a.v. bovengenoemde applicaties. 

4. Inventariseer de resultaten van de gehouden interviews in een overzichtelijke rapportage. 

 
 
 

Vragen 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 
komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 
 
 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. Denk 
daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke informatie), 
contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld werken onder 
tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 
 
2. Is er een beschrijving, schema of iets dergelijks van het functioneel (en ook het technisch) 

ontwerp van het huidige informatiesysteem? 
 
3. Ligt aan dit ontwerp een onderzoek naar de informatiebehoefte ten grondslag? 
 
4. Zijn de resultaten van de interviews, gehouden om de informatiebehoefte te bepalen, ter inzage 

beschikbaar? 
 
5. Is er een beschrijving (schema) van de opbouw van het bedrijf, de bedrijfsprocessen, functies, 

soorten (en aantal) gebruikers, etc.? 
 
6. Welke procedures of richtlijnen gelden er binnen de organisatie t.a.v. de uit te voeren 

activiteiten? 
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Praktijkopdracht 1.2: 
Opleveren van een ontwerp van de applicatie 

 

In praktijkopdracht 1.2 maak je een functioneel en technisch ontwerp voor een bedrijfsapplicatie die 

niet meer voldoet of voor een nieuw te ontwikkelen applicatie. Je gaat hierbij uit van de in 

praktijkopdracht 1.1 in kaart gebrachte informatiebehoefte. 

Na presentatie van dit ontwerp werk je het uit tot een technisch ontwerp. 

 

Opdracht 1: Een ontwerp van de applicatie opleveren 

Uit de vastgestelde informatiebehoefte kan blijken dat een bepaalde bedrijfsapplicatie niet voldoet 

aan de specificaties, zoals deze beschreven zijn in het functioneel ontwerp. Technologische , 

infrastructurele  en kostenfactoren kunnen hiervan, tijdens de ontwikkeling van de applicatie, een 

oorzaak zijn geweest. Deze beperkingen hoeven nu niet meer te gelden, waardoor het herzien van 

het technisch ontwerp mogelijk actueel is. 

Uit de resultaten van je informatieanalyse kan ook blijken dat door veranderingen in het bedrijf 

(economisch, structureel, etc) het onderliggende proces is aangepast. Om de applicatie nog goed te 

laten werken heeft men nu allerlei foefjes nodig. Aanpassen of opnieuw bouwen van het functioneel 

(en technisch) ontwerp is dan de weg die gegaan moet worden. 

Een andere invulling van deze opdracht kan zijn: het maken van een functioneel en vervolgens 

technisch ontwerp van een door het personeel gewenste applicatie (totoapplicatie, fotoalbum op het 

intranet, uitleenapplicatie, etc.). Bij je informatieanalyse uit praktijkopdracht 1.1 heb je de ideeën en 

wensen van de gebruikers daarover gepeild en in kaart gebracht. 

Vooraf: 

 Bepaal welke bestaande applicatie of applicaties onder de loep genomen zouden moeten 
worden. 

 Overleg met je praktijkbegeleider of dit een taak is die binnen je stageperiode past, of dat het 
verstandiger is verder te gaan met een nieuw te ontwikkelen personeelsapplicatie (toto, 
pool, fotosite etc.). 

 
Bestaande bedrijfsapplicatie 

1. Vergelijk het bedrijfsproces met het  functioneel en technisch ontwerp van de applicatie. 

2. Verzamel en bestudeer relevante informatie over de gebruikte netwerkcomponenten en 
besturingssystemen. Let hierbij op innovativiteit en betrouwbaarheid van de informatie. 
Bestudeer tevens de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied aandachtig. Let vooral op de volgende 
punten: 

 prestatie 
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 capaciteit 

 betrouwbaarheid 

 beschikbaarheid 

 veiligheid 

 gebruikersvriendelijkheid 

 integratie met bestaande systemen 

 economische aspecten. 

3. Onderzoek welke aanpassingen moeten worden aangebracht in het functioneel en/of technisch 
ontwerp om tegemoet te komen aan eisen en wensen van de gebruikers en om eventuele 
knelpunten op te heffen. 

4. Onderzoek welke consequenties deze aanpassingen hebben voor de aanwezige hard- en 
software. 

5. Leg je bevindingen neer in een aangepast of nieuw functioneel en/of technisch ontwerp en 
voorzie dit van een toelichting m.b.t. de noodzakelijkheid van de voorgestelde veranderingen en 
m.b.t.  de nieuw aan te schaffen hard- en software. 

6. Bespreek je goed gedocumenteerde ontwerpen en plannen met collega’s en pas ze indien nodig 
aan. 

7. Presenteer je ontwerp aan je praktijkbegeleider en geef daarbij een duidelijke mondelinge 
argumentatie van je adviezen. 

8. Maak globale planning van de verschillende uit te voeren activiteiten en een kostenoverzicht, 
waarin je de kosten opneemt van de nieuw aan te schaffen hard- en software. 

9. Registreer je werkzaamheden in de administratie van het bedrijf. 

 

Nieuwe personeelsapplicatie 

1. Beschrijf in het kort het doel van de te ontwikkelen applicatie. 

2. Maak aan de hand van de vastgestelde informatiebehoefte en eigen ideeën en wensen een 
functioneel ontwerp. 

3. Bespreek dit ontwerp met je praktijkopleider en pas het waar nodig aan. 

4. Verzamel en bestudeer relevante informatie over de gebruikte netwerkcomponenten en 
besturingssystemen. 

5. Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. 

6. Maak een globale planning van de verschillende uit te voeren activiteiten, benodigde middelen 
en maak een kostenoverzicht. 

7. Maak een goed gedocumenteerde rapportage voor je praktijkopleider/opdrachtgever en licht 
deze mondeling toe. 

8. Registreer je werkzaamheden in de administratie van het bedrijf.  
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Vragen 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. Denk 
daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke informatie), 
contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld werken onder 
tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 
 

2. Welke hulpmiddelen staan tot je beschikking bij het ontwerpen (Visual studio.NET, SQL, Visio, 

anders)? 

3. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 

4. Wie is in de organisatie verantwoordelijk voor het inventariseren van gebruikerswensen en 

organisatiewensen? 

5. Op welke verschillende manieren wordt de voor het werk relevante informatie aan de 

gebruikers ter beschikking gesteld en langs welke weg worden de daarvoor noodzakelijke 

gegevens verzameld en verwerkt? 

6. Hoe verloopt het besluitvormingsproces in de organisatie met betrekking tot wijzigings- en 

investeringsvoorstellen? 

7. Zijn er binnen de organisatie functionele en technische ontwerpen aanwezig van het huidige 

informatiesysteem? 

8. Zijn er in de organisatie handmatige procedures die naar jouw mening snel en zonder extra 

investeringen kunnen worden omgezet naar geautomatiseerde procedures?  

Zo ja, wat zullen de mogelijke gevolgen zijn van deze veranderingen voor de wijze van 

gebruik en beheer van het netwerksysteem? Wat zullen de voordelen voor de organisatie zijn 

ten opzichte van de huidige situatie? 

9. Welke beveiligingsmethoden worden gehanteerd binnen het huidige informatiesysteem? 
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Praktijkopdracht 1.3: 
Opstellen van een plan van aanpak 

 

In praktijkopdracht 1.3 schrijf je een plan van aanpak voor de realisatie van het in opdracht 1.2 

uitgewerkte functioneel en technisch ontwerp van (een onderdeel van) het informatiesysteem. 

 

Opdracht 1: Een plan van aanpak opstellen 

1. Bestudeer, eventueel, een plan van aanpak voor een eerder doorgevoerde implementatie. 

2. Bekijk welke hulpmiddelen je tot je beschikking hebt om een planning te maken (MS project, 
Prince) en breng jezelf op de hoogte van de werking. 

3. Beschrijf de mijlpalen voor de verschillende - nog door te lopen - fasen, zoals: 

 ontwikkelomgeving gereed 

 gegevensverzameling aangelegd  

 applicatie geprogrammeerd en getest  

 implementatieplan en acceptatietestplan opgeleverd  

 implementatie en acceptatietests gereed  

4. Beschrijf te ondernemen activiteiten voor het bereiken van de verschillende mijlpalen.  

5. Leg voor elk van deze activiteiten in een tijdsplanning vast, wanneer ze moeten zijn opgestart en 
afgerond.  

6. Ga na welke afdelingen, partijen, of personen betrokken zijn bij de uitvoering van deze 
activiteiten. 

7. Bespreek de tijdsplanning met de betrokkenen en pas hem, waar gewenst, aan. 

8. Bepaal voor welke van deze activiteiten eventueel een kleine projectgroep (2 a 3 personen) of 
extra hulp gewenst is.  

9. Geef een overzicht van de aan te schaffen hard- en software, de kosten en het tijdstip waarop ze 
moeten zijn geleverd.  

10. Bespreek je plan van aanpak met je praktijkopleider. 

11. Pas waar nodig je planning en/of je ontwerp aan. 
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Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Is er in het bedrijf een plan van aanpak van een vorige implementatie aanwezig? 

 

3. Welke technieken/software zijn gebruikt voor het maken van zo’n plan? 

 

4. Wie hebben er in de organisatie ervaring met dergelijke technieken? 

 

5. Welke problemen zijn er gerezen bij eerdere implementaties? Zijn daar evaluaties van 

beschikbaar? 

 

6. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 
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Praktijkopdracht 1.4: 
Inrichten van een ontwikkelomgeving 

 
In praktijkopdracht 1.4 ga je een ontwikkelomgeving inrichten voor het ontwikkelen en testen van de 

te realiseren applicatie. 

 

Opdracht 1: Een ontwikkelomgeving inrichten 

Het in opdracht 1.2 gereedgekomen technisch ontwerp zal vertaald moeten worden naar een 

werkende applicatie. Heb je bijvoorbeeld voor het smoelenboek, een EK- of Tour de France-toto 

gekozen, voor een webapplicatie gekoppeld aan een SQL-database, dan zul je deze software moeten 

installeren. Voor het programmeren zul je de benodigde software moeten installeren.  

Als de applicatie gereed is, dan zal hij niet alleen getest moeten worden op zijn primaire 

functionaliteit, maar uiteindelijk zal hij moeten draaien, geïntegreerd in de intranetsite van het 

bedrijf. Om dat te ontwikkelen en te testen zal de ontwikkelomgeving zo opgezet moeten worden, 

dat hij een weerspiegeling is van de werkelijke bedrijfsomgeving. De testen moeten uitvoerig worden 

beschreven en eventueel zal de ontwikkel-/testomgeving moeten worden aangepast om deze testen 

te kunnen uitvoeren.  

1. Bestudeer de netwerkinfrastructuur van het bedrijf. Welke besturingssystemen worden er 

gebruikt, welke webserversoftware en welke browsers, etc.? 

2. Bestudeer de intranetsite van de organisatie. 

3. Bestudeer, eventueel, een eerder geïmplementeerde ontwikkelomgeving en bepaal welke 

(onder)delen je daarvan kunt gebruiken. 

4. Ontwerp de ontwikkelomgeving zodat deze een weerspiegeling is van dat deel van het 

bedrijfsinformatiesysteem dat voor de te realiseren applicatie belangrijk is. 

5. Onderzoek welke aanpassingen aan welke onderdelen van het bedrijfsinformatiesysteem 

moeten worden gedaan om te voldoen aan het technisch ontwerp van de applicatie. 

6. Beschrijf uitvoerig de uit te voeren testen. 

7. Maak een overzicht van de materialen (hard-, software en testruimte) die nodig zijn voor de 

realisatie van de ontwikkelomgeving. 

8. Bespreek je plan met je praktijkopleider en pas dit waar nodig aan. 

9. Installeer de benodigde hardware en software zoals beschreven in bovengenoemd plan. Volg 

hierbij de procedures die gelden in de organisatie.  
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10. Documenteer de handelingen en in-/opstellingen.  

11. Bespreek je goed gedocumenteerde rapportage met je praktijkopleider. 

12. Registreer je werkzaamheden in de administratie van het bedrijf. 

 
 
 

Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Is er in het bedrijf een ontwikkelomgeving die je in zijn geheel of gedeeltelijk kan gebruiken, of 

is er een omgeving die je als voorbeeld kunt gebruiken? 

 

3. Wat is het beleid aangaande aanschaf van hard- en software? Is daar een verantwoordelijke 

voor, zijn er protocollen? 

 

4. Wie hebben er in de organisatie ervaring met het inrichten van een ontwikkelomgeving en kun 

je gebruik maken van die kennis? 

 

5. Welke problemen zijn er gerezen bij eerdere implementaties? Zijn daar evaluaties van 

beschikbaar? 

 

6. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 

 

7. Wie is er verantwoordelijk voor de intranetsite van de organisatie? 
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Praktijkopdracht 2.1: 
Aanleggen van een gegevensverzameling 
 

In praktijkopdracht 2.1 ga je aan de hand van het technisch ontwerp uit opdracht 1.2. de database 

voor de te ontwikkelen applicatie bouwen. 

 

Opdracht 1: Een gegevensverzameling aanleggen 
 
1. Bestudeer hiervoor nog eens goed het technisch ontwerp en controleer het op eventuele 

onvolkomenheden.  

2. Bestudeer de ontwikkeltool die is vastgesteld in het technische ontwerp. Zorg dat je minimaal de 
volgende punten weet: 

 technische beperkingen 

 technische mogelijkheden 

 de netwerkvereisten (of bij een webbased datamodel waar en hoe de database gekoppeld 
zal gaan worden aan de website) 

 welke scripttalen er gebruikt worden 

 hoe de afhankelijkheden zijn geregeld. 

3. Ga na welke gegevens in kaart moeten worden gebracht. 

4. Bepaal hoe ze moeten worden aangevoerd en gebruikt. Een deel van de gegevens zullen nog niet 
beschikbaar zijn. Denk daar bij aan competitiegegevens van een nog te houden EK of WK en de 
deelnemende ploegen, de renners van de aankomende Tour, etc. Hieraan moet gedacht zijn, wil 
een goede test van de database mogelijk zijn.  

5. Zoek een oplossing voor eventueel nog niet voorhanden zijnde gegevens. 

6. Houd je bij het programmeren van de database strak aan het technisch model en gebruik de 
ontwikkeltools die daarin beschreven zijn.  

7. Schrijf je een met redenen omkleed voorstel voor eventueel aan te schaffen software e.d.  

8. Voer de data dictionary in de ontwikkeltool in. Stel hierbij ook de types in per attribuut. Het is 
mogelijk dat de types die je hebt gedefinieerd in de data dictionary foutmeldingen veroorzaken. 
Zoek dan een zo goed mogelijk alternatief, waarbij dezelfde functionaliteiten gegarandeerd 
kunnen worden. 

9. Leg de onderlinge afhankelijkheden tussen de entiteiten vast in de ontwikkeltool die wordt 
gebruikt. Leg ook de relaties vast en geef aan wat voor karakter ze hebben. Denk hierbij aan: 

 1 op N 

 1 op 1 (dit dient voorkomen te worden) 

 N op N (dit dient ook voorkomen te worden) 

 verplicht Ja/Nee. 
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10. Laat je praktijkopleider het door jou gemaakte databasemodel beoordelen.  

11. Bespreek het resultaat samen. Bespreek ook welke wijzigingen eventueel nog doorgevoerd 
moeten worden.  

12. Voer de wijzigingen door in de data dictionary en het databasemodel. 

13. Pas, in overleg met de leidinggevende, de gegevensverzameling/database aan, houd hierbij ook 
rekening toekomstige activiteiten.  

14. Maak een afsluitende rapportage. 

15. Registreer je werkzaamheden in de administratie van het bedrijf. 

 
 
 

Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Is er documentatie in het bedrijf van eerder aangelegde databases? 

 

3. Welke problemen zijn er toen gerezen tijdens de realisatie van het technisch ontwerp? 

 

4. Wie is er verantwoordelijk voor de fysieke en/of systeeminfrastructuur, en wat zijn de 

procedures voor wijzigingen hierin? 

 

5. Is het mogelijk om een projectteam samen te stellen? 

 

6. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 

 

  

 



   

16 

 

 

Praktijkopdracht 2.2: 
Realiseren van applicaties 
 

In praktijkopdracht 2.2 ga je, uitgaande van een technisch ontwerp uit praktijkopdracht  1.2, een 

applicatie realiseren. 

 

Opdracht 1: Applicaties realiseren 
 
1. Bestudeer de procedures die binnen de organisatie zijn opgesteld voor het bouwen en 

onderhouden van applicaties. Werk volgens deze procedures. 

2. Bestudeer het functioneel en technisch ontwerp en onderzoek ze op eventuele 
onduidelijkheden. Ben je nog niet goed op de hoogte van de te hanteren programmeertalen en -
methodieken, zorg dan voor handige naslagwerken of verzeker je van collegiale hulp.  

3. Bestudeer nauwkeurig het technisch ontwerp met hierin de eisen en randvoorwaarden van de 
applicatie. 

4. Bestudeer ook de systeemdocumentatie (als die is opgesteld). 

5. Bepaal of het mogelijk is al ontwikkelde modules te gebruiken. Zo ja, open de broncode in de 
ontwikkeltool die hiervoor geschikt is en kijk of je gebruik kunt maken van projectinstellingen en 
componenten. 

6. Creëer ergonomisch verantwoorde interfaces, houd hierbij rekening met mensen met een 
handicap. 

7. Voer de programmeerwerkzaamheden uit voor de te realiseren applicatie. Houd je hier 
nauwgezet vast aan het technisch ontwerp.  Werk daarbij altijd in een kopie van de applicatie. 
Hiermee houd je de mogelijkheid open om terug te springen naar een vorige versie. 

8. Installeer de applicatie in de, in opdracht 1.3 gerealiseerde, ontwikkelomgeving.  

9. Maak de juiste koppelingen met de databases, ontwikkeld in de voorgaande opdracht (2.1). Is 
het een webapplicatie voor de intranetsite van de organisatie, integreer hem dan in een kopie 
van deze website in je ontwikkelomgeving.  

10. Documenteer steeds je werkzaamheden, dus ook de aanpassingen die je hebt gedaan in de 
broncode. 

11. Test de applicatie met regelmaat en bespreek de tussentijdse resultaten met je praktijkopleider.  

12. Voer indien nodig aanpassingen door. Dit kan betekenen dat eerst de ontwerpen moeten 
worden aangepast.  

13. Houd rekening met tussentijdse ontwikkelingen.  

14. Voer een volledige test uit van de applicatie in de speciaal daarvoor neergezette 
ontwikkelomgeving. 
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15. Bespreek de resultaten van je werk met je praktijkopleider en voer daarna eventuele wijzigingen 
door. 

16. Documenteer de aanpassingen, die je gedaan hebt naar aanleiding van het testen. Pas zo nodig 
de systeemdocumentatie aan. 

17. Maak een goed gedocumenteerde rapportage van je werkzaamheden. 

18. Registreer deze in het systeem dat het bedrijf daarvoor gebruikt. 

 
 
 

Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Als je niet bekend bent met de te gebruiken programmeertalen of -technieken, welke 

mogelijkheden heb je dan om je die eigen te maken (bijv. opleiding (intern/extern))? 

 

3. Zijn er in de organisatie applicatieontwikkelaars die je zouden kunnen helpen? 

 

4. Is er in de organisatie een bibliotheek waarin je naslagwerken over de te gebruiken technieken 

zou kunnen vinden? 

 

5. Is er een bestaande applicatie die je als voorbeeld kunt gebruiken? 

 

6. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 
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Praktijkopdracht 2.3: 
Testen van applicaties 
 

In praktijkopdracht 2.3 ga je de in de voorgaande opdrachten ontwikkelde applicatie testen. 

 

Opdracht 1: Applicaties testen 
 
Gebruik bij het testen van de applicatie het in opdracht 1.3 ontwikkeld testplan.  

1. Onderwerp dit plan eerst aan een nauwgezet onderzoek. Let hierbij op: 

 functionaliteit 

 bedieningsgemak (ergonomisch verantwoorde interfaces) 

 performance  

 stabiliteit 

 vormgeving 

2. Nodig collega’s uit om je bij het testen te helpen en gebruik, indien beschikbaar, stresstesten.  

3. Inventariseer en analyseer de resultaten van de uitgevoerde testen 

4. Beschrijf de sterke en zwakke punten van de applicatie.  

5. Beschrijf de verbeteringen die aangebracht moeten worden en bespreek deze met je 
praktijkopleider.  

6. Voer, daar waar nodig, aanpassingen door in het technisch ontwerp en/of de gerealiseerde 
applicatie. 

7. Test nogmaals de applicatie. 

8. Bespreek de resultaten met je praktijkopleider en de testhulptroepen. 

9. Houd rekening met tussentijdse ontwikkelingen en pas daar de applicatie op aan.  

10. Maak een goed gedocumenteerde rapportage van je werkzaamheden. 

11. Registreer deze ook in het bedrijfsregistratiesysteem. 
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Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Is er in het bedrijf ervaring met het opstellen van testprocedures? 

 

3. Is daarvan documentatie beschikbaar? 

 

4. Zijn er stresstesten beschikbaar in de organisatie? 

 

5. Over hoeveel medewerkers kun je beschikken voor het uitvoeren van de testprocedure? 

 

6. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 
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Praktijkopdracht 3.1: 
Opstellen en presenteren van een implementatieplan 
 

In praktijkopdracht 3.1 leer je het opstellen en presenteren van een implementatieplan ten behoeve 

van een applicatie binnen een organisatie. 

 

Opdracht 1: Een implementatieplan opstellen en presenteren 
 
1. Verzamel alle beschikbare gegevens en informatie en toets deze op juistheid, volledigheid, 

relevantie en betrouwbaarheid. 

2. Inventariseer de consequenties van de implementatie van een applicatie. Doe dit door middel 
van eigen bevinding en interviews, waarbij je ook controle vragen stelt, en het vaststellen van de 
benodigde resources.  
Ga bijvoorbeeld uit van de applicatie(s) uit opdracht 1.1 (een totoapplicatie, voor bijvoorbeeld. 
een naderend EK, WK, de Tour de France of een in het bedrijf bestaande dart-, pool- of 
biljartcompetitie, een smoelenboek of een te ontwikkelen fotoalbum op het intranet). Denk aan 
de technologische, infrastructurele en kostenfactoren, houd rekening met de eventuele 
beperkingen die dat met zich meebrengt.  

3. Stel een inventarisatie op, en maak een uitgebreide planning, houd hierbij rekening met 
bijvoorbeeld: 

 kosten 

 training 

 tijd 

 infrastructurele wijzigingen 

4. Bespreek deze inventarisatie met betrokkenen en noteer eventuele wijzigingen/opmerkingen. 
Houd rekening met de informatiestromen binnen de organisatie. 

5. Analyseer de verkregen informatie en stel betrokkenen eventueel aanvullende vragen of voer 
additionele testen uit.  

6. Stel de consequenties vast.  

7. Stel aan de hand van de eerdere bevindingen een implementatieplan op dat voldoet aan alle 
technische en organisatorische aspecten. Houd rekening met: 

 toekomstige activiteiten 

 actuele ontwikkelingen op het vakgebied 

 de gebruikte informatiesystemen  

8. Onderdeel van het implementatieplan moet in ieder geval zijn: 

 Welke werkzaamheden worden wanneer, door wie uitgevoerd? 

 Wat zijn de consequenties voor de betrokkenen en de organisatie? 
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9. Maak een duidelijke presentatie. Maak daarbij gebruik van verschillende presentatietechnieken 
en -middelen voor zover beschikbaar (Powerpoint, beamer, overhead projector). 

10. Plan de presentatie. 

11. Nodig de betrokkenen uit  een zorg  er voor dat alle betrokkenen juist en volledig geïnformeerd 
en voorbereid zijn. 

12. Presenteer het implementatieplan waarbij je ook aandacht besteed aan de consequenties.  

13. Zorg er voor dat je voorbereid bent op kritiek. Straal betrouwbaarheid uit, en let er op dat je de 
aandacht van de toehoorders vasthoudt. 

14. Controleer of de presentatie duidelijk was en of iedereen het begrepen heeft.  

15. Leg alle relevante informatie vast in het documentatie-/registratiesysteem. 

16. Overleg met de opdrachtgever over de uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden. 

 
 
 

Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Zijn er eerder implementaties geweest en zijn daar plannen voor geschreven die je in kunt 

zien? 

 

3. Wie is er verantwoordelijk voor de fysieke en/of systeeminfrastructuur, en wat zijn de 

procedures bij wijzigingen hierin? 

 

4. Welke presentatiemiddelen heb je ter beschikking? 

 

5. Is er een reserveringssysteem/planning voor het reserveren van presentatieruimtes en/of -

middelen? 

 

6. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie?   
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Praktijkopdracht 3.2: 
Opstellen en uitvoeren van een acceptatietest 
 

In praktijkopdracht 3.2 leer je het zelfstandig opstellen en uitvoeren van een acceptatietest  ten 

behoeve van een applicatie binnen een organisatie. 

 

Opdracht 1: Een acceptatietest opstellen en uitvoeren 
 
1. Stel een projectteam samen, bij voorkeur van verschillende betrokken afdelingen.  

2. Implementeer een projectplanningsysteem. Neem hierin zaken op als: 

 benodigde tijd voor het creëren van een testomgeving 

 tijd voor de testen (eventueel in fases) 

 tijd voor analyse. 

3. Realiseer een testomgeving of zorg dat de omstandigheden zo zijn dat je een goede test uit kunt 

(laten) voeren en dat deze een afspiegeling is van het bedrijfssysteem 

4. Maak, als expert, het projectteam duidelijk hoe de acceptatietest moet worden uitgevoerd.  

5. Laat een aantal testpersonen met de applicatie(s) werken. Leg het gebruik van de applicatie uit.  

6. Geef deze mensen de middelen om op- en aanmerkingen op te slaan: 

 papier 

 Excelsheet 

 Worddocument 

 simpele database  

7. Verzamel de op- en aanmerkingen en neem deze mee in de (2e fase van de) test.  

8. Ondersteun het projectteam en/of de testers met de kennis die je van de applicatie hebt. 

9. Breng advies uit over het gebruik en bepaal of het advies tot wijzigingen lijdt in de applicatie.  

10. Leg alle relevante informatie vast in het documentatie-/registratiesysteem. 

11. Overleg met de opdrachtgever over de uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden. 

12. Rapporteer de testresultaten aan de leidinggevende. 
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Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Zijn er eerder acceptatietesten uitgevoerd en zijn daarvan beschrijvingen die je in kunt zien? 

 

3. Wat is het beleid met betrekking tot het samenstellen van een projectteam? Kun je zelf een 

keuze maken? Is daar een verantwoordelijke voor? 

 

4. Is er een testomgeving waarin de acceptatietest op grotere of kleinere schaal kan worden 

uitgevoerd? 

 

5. Is er een projectplanningsysteem (als MS Project) dat je kunt/moet gebruiken? 

 

6. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 
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Praktijkopdracht 3.3: 
Evalueren van een implementatie 
 

In praktijkopdracht 3.3 ga je zelfstandig een implementatie evalueren binnen een organisatie. 

 

Opdracht 1: Een implementatie evalueren 
 
1. Leg een interpretatie vast van de resultaten van de implementatie die je in opdracht 3.1 hebt 

uitgevoerd.  

2. Combineer deze interpretatie met de resultaten van de acceptatietest uit opdracht 3.2.  

3. Overleg eventueel met de personen die daar verantwoordelijk voor zijn geweest. 

4. Overleg ook met de testers en leg hun ervaringen vast.  

5. Pleeg overleg met de leidinggevende en/of het projectteam en leg alle bevindingen vast. 

6. Creëer een evaluatiesysteem waarmee je alle betrokken partijen de gelegenheid geeft meningen 

aan te leveren. 

7. Formuleer duidelijk de bevindingen en leg deze vast.  

8. Leg alle relevante informatie vast in het documentatie-/registratiesysteem. 

9. Overleg met de opdrachtgever over de uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden. 

10. Maak een duidelijk rapport waarin naar voren komt hoe een en ander tot stand is gekomen, 

welke beperkingen er waren, of er fouten zijn gemaakt, hoe deze eventueel zijn opgelost.  

11. Overhandig het rapport aan de leidinggevende en licht het toe. 
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Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Is er een systeem waarin je de evaluatiegegevens simpel vast kunt leggen en beschikbaar kunt 

maken? 

 

3. Is er een mogelijkheid om de evaluatie over het netwerk te doen middels een webpagina? Wie 

is er verantwoordelijk voor de website in dat geval? 

 

4. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 
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Praktijkopdracht 4.1: 
Onderhouden van applicaties 
 

In praktijkopdracht 4.1 leer je applicaties binnen een organisatie te onderhouden. 

 

Opdracht 1: Applicaties onderhouden 
 
Je gaat een onderhoud- en beheerplan maken en legt alle daarbij behorende procedures vast.  

1. Inventariseer de applicaties en data welke in het onderhoud- en beheerplan moeten worden 

opgenomen. Als dit een te groot aantal is in relatie tot de tijd die je voor deze opdracht krijgt kun 

je ook uitgaan van de in de eerdere opdracht gemaakte applicatie(s) (totoapplicatie, fotoalbum 

op het intranet, uitleenapplicatie, etc.).  

2. Neem in het plan ook zaken als anti-virus en back-up/restore mee.  

3. Creëer aan de hand van het plan bijbehorende procedures. Houd hierbij rekening met: 

 veiligstellen door middel van o.a.: 
. back-up/restore 
. updates/upgrades 
. anti-virus, anti-spam, rootkit verwijderaars 
. fysieke toegang tot file en applicatieservers. 

 preventief onderhoud door o.a.: 
. monitoring 
. test sequences. 

 versie beheer. 

4. Indien meerder partijen betrokken zijn bij het onderhoud en/of beheer moet je in een SLA 

(Service Level Agreement) vastleggen wie welke verantwoording heeft. 

5. Registreer in overleg met de servicedesk (manager) de eventuele incidenten per applicatie en 

interpreteer deze. Bij afwezigheid van een servicedesk: stel een incidentenrapportagesysteem 

op. 

6. Inventariseer aan de hand van eigen bevindingen en door middel van interviews (waarbij je ook 

controlevragen stelt), de wensen ten aanzien van de  applicaties. Als er een 

kwaliteitsborgingsysteem is, adopteer dan de bijbehorende procedures. 

7. Overleg met betrokkenen zodat je de ervaringen vast kunt leggen.  

8. Maak korte verslagen van de incidenten en wensen. 

9. Breng de opdrachtgever (praktijkopleider) d.m.v. een goed gedocumenteerde rapportage op de 

hoogte van jouw bevindingen. Geef aan waar/welke incidenten en verbeterpunten er zijn 

geconstateerd en hoe deze zijn op te lossen of in te vullen. 
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10. Los, eventueel in samenspraak met de servicedesk de incidenten op.  

11. Pas de applicatie(s) zo aan dat daarmee (te verwachten) incidenten worden voorkomen en 

zoveel mogelijk aan de wensen wordt voldaan, neem dit mee in het onderhoud- en beheerplan 

en de daarbij behorende procedures.  

12. Test de applicatie(s) in een omgeving die vergelijkbaar is met de bedrijfsomgeving, dus niet live.  

13. Rol de applicatie uit bij geconstateerde juiste werking.  Houd hierbij een versiemethode aan, die 

je in het plan opneemt.  

14. Documenteer alle werkzaamheden en wijzigingen en stel deze, indien noodzakelijk, beschikbaar.  

15. Overleg met de opdrachtgever en rapporteer de bevindingen. 

 
 
 

Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Zijn er procedures t.a.v. onderhoud van applicaties? Kan/mag je die adopteren? 

 

3. Hoe worden applicatiegerelateerde incidenten geregistreerd en wat zijn de daarop volgende 

procedures? 

 

4. Is er een auditeringssysteem voor het meten van tevredenheid over of wensen voor 

applicaties? 

 

5. Is er een kwaliteitsborgingsysteem waar aan moet worden voldaan (ISO, ITIL)? 

 

6. Zijn er derde partijen betrokken bij het onderhoud van de applicaties? Zo ja, welke rol hebben 

zij? 

 

7. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 
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8. Is er een anti-virus oplossing? 

 

9. Wat zijn de back-up- en restoreprocedures? Is er een mogelijkheid om deze t.b.v. het plan uit 

te voeren? 
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Praktijkopdracht 4.2: 
Beheren van content 
 

In praktijkopdracht 4.2 ga je zelfstandig de content van gegevens beheren binnen een organisatie. 

 

Opdracht 1: Content beheren 
 
Gebruik bij het testen van de applicatie het in opdracht 1.3 ontwikkeld testplan.  

1. Bepaal aan welke specificaties de gegevens moeten voldoen,  

 de wijze waarop gegevens worden gepresenteerd, jpg (fotoalbum), pdf, doc, xls (toto 
uitslagen), sql, etc. 

 de wijze waarop gegevens worden aangeleverd, e-mail, papier, tape, cd-rom, etc., vooral 
i.v.m. verwerken, digitaal of analoog. 

 de wijze waarop gegevens worden opgeslagen, in een database, cd-rom, HD, lokaal of 
remote. 

 back-up/restore 

 indexering. 

2. Stel een procedure op waarmee dit wordt gewaarborgd. Ga hierbij uit van een in de organisatie 
gebruikte applicatie of gebruik de applicatie die je in de eerdere opdracht hebt gemaakt.  

3. Leg vast hoe gegevens moeten worden aangeleverd, hoe zij door/in de applicatie worden 
verwerkt en welke koppelingen er tussen de gegevens bestaat (database).  

4. Beoordeel de gegevens en bepaal de technische vereisten, denk hierbij aan: 

 de zaken die onder 1 al zijn aangegeven. 

 de beveiliging van gegevens, zowel fysiek als remote, daarbij moet je rekening houden 
met onder andere: 
. Wet persoonsregistratie 
. Bank/financiële gegevens 
. Wet op de privacy 
. Bedrijfsspionage 
. Diefstal in zijn algemeenheid. 

5. Maak een duidelijke rapportage waarin de te volgen stappen en bijbehorende kosten zijn 
opgenomen en overleg deze met de praktijkbegeleider. 

6. Implementeer een proces voor het digitaliseren van (oude/analoge) gegevens. In geval van 
invulling door een derde partij dien je met dezelfde punten als onder 2 genoemd rekening te 
houden. Denk aan: 

 scannen van documenten en foto’s (Twain) 

 analoge geluidsbronnen (tapes e.d.) 
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7. Bewerk eventueel de gegevens ten behoeve van beheren en archiveren. 

8. Stel een duidelijk rapport samen waarin de consequenties en de uitvoering vastliggen (welk 
archiveringssysteem, welke apparatuur t.b.v. het digitaliseren, implementatieplan en de kosten).  

9. Implementeer een archiveringssysteem.  

10. Stel regels en procedures op aangaande formaten, opslag en onderhoud. Zorg dat deze niet te 
complex dus werkbaar zijn. 

11. Draag er zorg voor dat de gegevens op de juiste manier aan de juiste afdeling worden 
aangeleverd.  

12. Verleen, in overleg met de ICT-manager, (toegangs)rechten aan gebruikers(groepen) zodat er 
gebruik gemaakt kan worden van de gegevens. 

 
 
 

Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Wie is er verantwoordelijk voor het verlenen van rechten en wat zijn de procedures daarvoor? 

 

3. In hoeverre is beveiliging van gegevens een issue, standaard of uitgebreid i.v.m. 

registratiepersoonsgegevens? 

 

4. Welke hulpmiddelen zijn er voor het digitaliseren van gegevens? 

 

5. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 
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Praktijkopdracht 4.3: 
Documenteren en archiveren van (gegevens m.b.t.) applicaties 
 

In praktijkopdracht 4.3 ga je zelfstandig een documentatie- en archiveringssysteem opzetten in een 

organisatie. 

 

Opdracht 1: (Gegevens m.b.t.) Applicaties documenteren en archiveren 
 
1. Bepaal of er binnen de organisatie een archiveringsysteem is en of je daar gebruik van kunt 

maken. 

a. Indien dit het geval is, overleg met de verantwoordelijke personen hoe gegevens worden 
gearchiveerd, denk hierbij aan: 

 de wijze waarop gegevens worden aangeleverd 

 de wijze waarop gegevens beschikbaar moeten zijn, bijvoorbeeld database 

 wat er bijgehouden moet worden, versiebeheer, SLA-afspraken, beschikbaarheid, 
wijze van monitoring, etc. 

b. Indien dit niet geval is, bepaal aan welke specificaties het documentatiesysteem moet 
voldoen, denk daarbij aan de onder punt 2 aangegeven punten. 

2. Stel regels en procedures op voor het documenteren van (gegevens m.b.t.) applicaties en zorg er 
voor dat deze op een adequate wijze wordt gearchiveerd. Hiervoor zou je opdracht 4.2 kunnen 
gebruiken en verder uitwerken.  

3. Denk aan versiebeheer, beveiliging, en werkbaarheid.  

4. Maak een duidelijk rapport en bespreek dit met je praktijkopleider. 

5. Maak de regels en procedures in de organisatie bekend. 

6. Overleg met de opdrachtgever over de uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden. 
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Vragen 

 

Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen 

komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 

 

 

1. Je kunt te maken krijgen met allerlei zaken die het lastig maken je werk goed uit te voeren. 

Denk daarbij aan de inhoud van het werk (bijvoorbeeld het omgaan met vertrouwelijke 

informatie), contacten met anderen (collega’s, klanten) en de omstandigheden (bijvoorbeeld 

werken onder tijdsdruk). 

 Wat speelt in jouw werksituatie een rol en hoe ga je daarmee om? 

 

2. Is er een documentatiesysteem in gebruik en moet/kun je dat toepassen? 

 

3. Is er een archiveringssysteem, fysiek en/of elektronisch en moet/kun je hier gebruik van 

maken? 

 

4. Zijn er procedures in gebruik die je al voorbeeld kunt gebruiken en wat is de werkwijze m.b.t. 

implementeren van nieuwe procedures? 

 

5. Welk rapportagesysteem is standaard binnen de organisatie? 
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Tips bij de praktijkopdrachten 

 

 

 

Tips bij praktijkopdracht 1.1  

-  Denk bij de af te nemen interviews aan de volgende zaken: 

 Stel vast welke informatie bij wie moet worden ingewonnen. 

 Stel een vragenlijst op met vragen (m.b.t. de huidige situatie, wensen en klachten) 
betreffende: 
- de taken,werkprocessen en activiteiten van de geïnterviewde. 

- de informatievoorziening (te weinig of te veel, voldoende actueel, op tijd, etc). 

- het informatiesysteem (gebruiksaspecten, performance, actualiteit, etc). 

- opslag van data (lokaal (back-upprocedures) of op server). 

- opleiding en ondersteuning (is de gebruiker een goeroe op zijn systeem en indien dit 

niet zo is krijgt hij dan voldoende ondersteuning). 

 Maak in overleg met de betrokkenen een planning voor het afnemen van het interview. 

 Zorg er voor dat je de naam van een geïnterviewde juist hebt gespeld. Vraag hem/haar 
eventueel deze te controleren. 

 Wanneer je informatie moet inwinnen in het Engels, noteer dan eventuele Engelse termen 
of complete vragen in het Engels. 

 Wees altijd klantvriendelijk. 

 Neem in je vragenlijst ook controlevragen op. 

Tips bij praktijkopdracht 1.2  

- Kijk eens rond op het internet naar demoprogramma’s voor softwareontwikkeling 

(bijvoorbeeld Smartdraw). 

- Op het internet zijn zeer veel programma’s te vinden die mogelijk dezelfde functionaliteit 

beogen als de door jou te ontwikkelen applicatie. Bekijk ze en trek je lering eruit.  

- Ga bij ontwerpen uit van fases en losse functies zodat je een duidelijk overzicht houdt. 

- Laat je adviseren door collega’s in de organisatie die ervaring hebben met 

applicatieontwikkeling. 

Tips bij praktijkopdracht 1.3 en 1.4 

- Maak de planning in beginsel niet te gedetailleerd, bij het opmaken van het implementatieplan 

wordt daar aandacht aan geschonken. 
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- Het implementatieplan voor de oefenomgeving dient gedetailleerd te zijn, uiteraard kun je 

tijdens de implementatie nog wijzigingen aanbrengen. Het plan moet leidend zijn maar niet 

statisch. 

- Als er binnen de organisatie niet eerder dergelijke planningen zijn gemaakt kun je op het 

internet waarschijnlijk wel de nodige informatie terugvinden die je geheel of gedeeltelijk kunt 

gebruiken 

- Laat je niet afleiden van de eerder vastgelegde informatiebehoefte. 

- Controleer of er een ITIL- of ISO-systeem is geïmplementeerd, en gebruik de daarbij gebruikte 

systemen van ontwerpen, testen en vastleggen.  

- Kijk of er voor het documenteren, registreren en rapporteren een systeem in gebruik is, bijv. 

Sharepoint, Prince (of andere projectapplicatie). 

- Maak de planning in beginsel niet te gedetailleerd, bij het opmaken van het implementatieplan 

wordt daar aandacht aan geschonken. 

- Als er binnen de organisatie niet eerder dergelijke planningen zijn gemaakt kun je op het 

internet waarschijnlijk wel de nodige informatie terugvinden die je geheel of gedeeltelijk kunt 

gebruiken 

- Laat je niet afleiden van de eerder vastgelegde informatiebehoefte. 

- Controleer of er een ITIL- of ISO-systeem is geïmplementeerd, en gebruik de daarbij gebruikte 

systemen van ontwerpen, testen en vastleggen.  

- Kijk of er voor het documenteren, registreren en rapporteren een systeem in gebruik is, bijv. 

Sharepoint, Prince (of andere projectapplicatie). 

Tips bij praktijkopdracht 2.1 en 2.2 

- Beveiliging van gegevens is een hot issue. Naast diefstal of oneigenlijk gebruik moet je ook 

rekening houden met calamiteiten. Implementeer daarom een goede back-up strategie. 

- Houd ook rekening met het financiële aspect. Binnen organisaties is het gebruikelijk dat er een 

investeringssysteem is. Overleg met verantwoordelijken hoe dat in jouw voorstel moet worden 

ingepast. 

- Gegevens moeten natuurlijk ook benaderbaar zijn. De eventuele website voor het invoeren 

van gegevens kan misschien gebruikt worden voor het naslaan van gegevens. 

- Kijk naar de laatste ontwikkelingen in het vakgebied als het gaat om beveiliging, opslag, 

verwerking, etc. 

- Bekijk de gegevensstroom vanuit verschillende invalshoeken. Houd rekening met de 

informatiestromen binnen de organisatie. 
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- Controleer of er een ITIL- of ISO-systeem is geïmplementeerd. Maak gebruik van de daarin 

beschreven systemen van auditeren, analyseren, rapporteren en presenteren. 

- Denk aan de mogelijkheid het ontwikkelproces uit te voeren in een virtuele omgeving. Dit 

maakt het terugvallen naar een vorige situatie stukken eenvoudiger. 

Tips bij praktijkopdracht 2.3  

-  Kijk eens op het internet naar software voor het uitvoeren van stresstesten. 

- Besteed veel aandacht aan het beschrijven van de testprocedure, vooral als de tests moeten 

worden uitgevoerd door collega’s. Uit slechte testprocedures zijn moeilijk conclusies te 

trekken. 

Tips bij praktijkopdracht 3.1 

- Kijk bij presentatietechnieken verder dan wat er eventueel in de organisatie beschikbaar is. 

Onderdelen kunnen geadopteerd worden om de eigen presentatie helderder te maken. 

- Bij de consequenties dien je ook het financiële aspect te betrekken. Binnen organisaties is het 

gebruikelijk dat er een investeringssysteem is. Overleg met verantwoordelijken hoe dat in jouw 

implementatieplan moet worden ingepast. 

- De meeste presentatoren zijn zenuwachtig, op zich is dat ook geen enkel probleem. Zorg dat je 

goed voorbereid bent en dus weet waarover je het hebt, kennis maakt dat je zelfvertrouwen 

uitstraalt. 

- Maak de presentatie niet te statisch, maak af en toe een gepast grapje. 

- Controleer of er een ITIL- of ISO-systeem is geïmplementeerd, en adopteer de daarbij 

gebruikte systemen van auditeren, analyseren en rapporteren en presenteren. 

Tips bij praktijkopdracht 3.2 en 3.3 

- Als er geen projectplanningsysteem is, kijk dan op het internet. Er zijn voldoende gratis 

producten te verkrijgen die vaak ook nog zeer uitgebreide mogelijkheden hebben. Dit soort 

applicaties kun je wellicht weer gebruiken om een implementatieplan aan op te hangen. 

- Controleer of er een ITIL- of ISO-systeem is geïmplementeerd, en adopteer de daarbij 

gebruikte systemen van auditeren, analyseren en rapporteren en presenteren. 

- Blijf ten alle tijde projectleider. Soms is het lastig om de hiërarchie vast te houden als je samen 

moet werken met ervaren collega’s. 

- Bereid je goed voor. Begrijp welke stappen van de acceptatietests belangrijk zijn, maak die 

duidelijk. Leg aan gebruikers/teamleden uit hoe zij met de applicatie om moeten gaan. 
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- Luister goed naar wat er gezegd wordt, neem niet zomaar iets aan. Heb begrip voor 

andermans mening. 

- Wees objectief in de interpretatie. Het is erg lastig een zelf gecreëerd product te evalueren. 

Wees kritisch, daar leer je juist van. 

- Zorg dat je oplossingen aandraagt voor geconstateerde problemen. 

Tips bij praktijkopdracht 4.1 

- Als applicaties van een derde partij onderdeel zijn/worden van de plannen moet je ook 

rekening houden met onderhoudscontracten en de kosten die daar aan verbonden zijn. 

- Als er een kwaliteitsborgingsysteem is, ga dan in overleg met de kwaliteitsmanager, adopteer 

de daarbij gebruikte systemen van auditeren, analyseren en rapporteren. 

- Het is niet altijd mogelijk en soms zelfs niet wenselijk om aan alle wensen tegemoet te komen. 

- Houd bij incidenten rekening met de combinatie van factoren. 

Tips bij praktijkopdracht 4.2 en 4.3 

- Denk bij beheer ook aan beveiliging, niet alleen aan bijvoorbeeld back-up maar ook anti 

phising filters. 

De laatste is zeker van belang als gegevens via het internet worden verzameld, je zult dan ook 

een certificatensysteem moeten implementeren. Dat is überhaupt iets om in overweging te 

nemen. 

- Houd bij opslag van gegevens rekening met de wettelijke tijd die daar voor staat, afhankelijk 

van het type gegevens. 

- Soms is het wettelijk verplicht om de gegevens op papier of film o.i.d. te bewaren, 

implementeer derhalve een duidelijk (en veilig) archiveringssysteem. 

- Controleer of er een ITIL- of ISO-systeem is geïmplementeerd, en adopteer de daarbij 

gebruikte systemen van auditeren, analyseren en rapporteren. 
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Handleiding bij de Praktijkwijzer nieuwe stijl 1 

Inhoud van de Praktijkwijzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inleiding 

Overzicht van het kwalificatiedossier  
 
 
Opdrachten  
 
 
 

Ondersteuning bij de werkzaamheden  

 Actielijst 

 Vragen & complexiteit werkproces 

 Tips 
 

 

INFORMATIE 
de kerntaken en 
werkprocessen op een rij 
 

SUGGESTIES 
opdrachten bij het 
werkproces  
 

ONDERSTEUNING 
bij de uitvoering van de 
werkzaamheden 
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Vorm en inhoud van de beroepspraktijkvorming (BPV) 

Hoe kan de Praktijkwijzer hierbij ondersteunen? 

 
Beroepspraktijkvorming organiseren betekent overleggen. De Praktijkwijzer kan hierbij een 
hulpmiddel zijn. Deelnemer, leerbedrijf en ROC kunnen de Praktijkwijzer gebruiken in het 
overleg en het maken van afspraken over de inhoud, de opbrengst, reflectie en beoordeling 
van de BPV. 
 
In de beroepspraktijkvorming-periode is het dagelijks werk in het leerbedrijf het 
uitgangspunt. Voorafgaand aan en tijdens de BPV worden gezamenlijk afspraken gemaakt 
over onderstaande onderwerpen. Dit leidt tot een BPV leer- en werkplan (ook wel 
opleidingsplan genoemd). Daarin is ook ieders taak en verantwoordelijkheid vastgesteld. 
 

 
BPV ORGANISEREN 

 
Praktijkwijzer als 
 hulpmiddel 

 
BPV LEER-&WERKPLAN 

Wat gaat de deelnemer doen?  

aanvullen en 

schrappen 

Inhoud BPV (+ voorbereiding op) 

Hoe moeten de 
werkzaamheden uitgevoerd 
worden? 

Eisen aan het werk 

Waarop wordt gereflecteerd? Reflectieonderwerpen / vormen  

Waarop wordt de deelnemer 
beoordeeld?   

Beoordelingspunten / 
verantwoordelijkheden 

 
Op de volgende pagina bekijken we de vragen van de deelnemer, de praktijkopleider van het 
leerbedrijf en de scholingsinstelling. 
 
 
 

 



   

Handleiding bij de Praktijkwijzer nieuwe stijl 3 

Wat gaat de deelnemer doen? 
 
 
BPV-vraag Betrokkenen Hulpmiddel uit Praktijkwijzer Actie  Resultaat 

Wat gaat de deelnemer doen? 
 

○ ‘Wat ga ik doen?’ 

 

□  ‘Wat is mogelijk in ons  

bedrijf?’ 

 

■  ‘Wat is het doel van de 

BPV, wat leert de 

deelnemer daar? Hoe 

kan de deelnemer zich 

het best voorbereiden?’ 

Deelnemer 
 
Praktijkopleider 
 
De school wordt 
geïnformeerd 

Overzicht kwalificatiestructuur 
 
 
 

Leg de werkzaamheden in het leerbedrijf 
naast de leertaken en leerwensen van de 
deelnemer: Wat is mogelijk? Wat is 
relevant? Wat is nodig? 
 

Inhoud en doel van de BPV-
periode: 
 
- Vaststelling van de 

werkzaamheden die de 
deelnemer uitvoert in deze 
BPV. 

- Vaststelling van de benodigde 
voorbereiding op de BPV. 

- Afspraken: 
 

Vragen 
 
 
 
 
 

Kies relevante / mogelijke 
werkzaamheden voor deze BPV:  
wegstrepen wat niet kan of niet gebeurt 
& toevoegen van relevante onderwerpen.  
 

Opdrachten (evt.) Bepaal welke concrete werkzaamheden 
of opdrachten passen bij de leervraag van 
de deelnemer. 
De opdrachten laten zien uit welke 
onderdelen een werkproces bestaat. Het 
zijn suggesties.  
 
 
 
 
 

○ Deelnemer □ Praktijkopleider ■ Praktijkbegeleider (ROC) 
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Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd? 
 
 
BPV-vraag Betrokkenen Hulpmiddel uit Praktijkwijzer Actie Resultaat 

Hoe moeten de(ze) 
werkzaamheden uitgevoerd 
worden? 

 

○  ‘Hoe ga ik het doen?’ 

 
□  ‘Wat is ‘normaal ‘in ons  

bedrijf?’ 

 

■  ‘Wat leert de deelnemer 

daar?’ 

 

Deelnemer 
 
Praktijkopleider 
 
De school wordt 
geïnformeerd 

Vragen 
 
 
 
 

Bepaal de benodigde kennis en 
vaardigheden voor het leerproces. Welke 
kennis en vaardigheden zijn nodig voor 
het leerproces? 
Welke vragen zijn van belang binnen deze 
BPV? Kunnen ze worden gebruikt en 
beantwoord in deze BPV? 
 

Eisen aan de uit te voeren 
werkzaamheden in de BPV: 
 
- Complexiteit BPV-

werkzaamheden is helder en 
vastgesteld 

- Deelnemer is voorbereid op 
de (aankomende) 
werkzaamheden 

- Afspraken: 
Complexiteit werkproces 
 
 
 

Bepaal de complexiteit van de 
werkzaamheden. 
Welke complexiteit heeft het werk? 
Welke complexiteit kan de deelnemer aan 
en/of waar werkt hij naar toe? 
 

Actielijst & Tips (evt.) 
 
 

Lees, ter voorbereiding op de 
werkzaamheden, de actielijst en de tips. 

Interne procedures van het 
leerbedrijf  

Bekijk de interne procedures van het 
leerbedrijf en bepaal welke relevant zijn 
voor de werkzaamheden.  
Wat is gangbaar? Welke complexiteit 
heeft het werk? Om welke kennis en 
vaardigheden vraagt het werk?  

○ Deelnemer □ Praktijkopleider ■ Praktijkbegeleider (ROC) 

 
 

 



   

Handleiding bij de Praktijkwijzer nieuwe stijl 5 

Waarop wordt gereflecteerd? 
 
 
BPV-vraag Betrokkenen Hulpmiddel uit Praktijkwijzer Actie Resultaat 

Waarop wordt gereflecteerd? 
 

○  ‘Waarop kijk ik terug? 

 

□  ‘Wat past en gaat goed 

bij de deelnemer?’ 

 

■  ‘Hoe kan de opleiding 

hierop inspelen?’ 

Deelnemer 
 
Praktijkopleider 
 
De school wordt 
geïnformeerd 

Vragen 
 
 
 
 

Bepaal welke bijbehorende kennis en 
vaardigheden de deelnemer krijgt door 
het uitvoeren van de werkzaamheden. 
 
Reflecteer op de onderwerpen uit de 
Vragen.  
 

Inhoud en vorm van reflectie: 
 
- Vaststelling van de 

reflectieonderwerpen 
- Vaststelling van de manier 

van reflecteren 
- Vaststelling van de manier 

waarop de school 
geïnformeerd wordt 

- Afspraken: 

Complexiteit werkproces 
 

Bespreek de voortgang van de 
werkzaamheden. 
Voortgang: wat gaat er goed? Wat past 
goed en minder goed bij de deelnemer? 
Wat is daaraan te doen? 
Welke moeilijkheid heeft het werk? Kan 
het werk moeilijker/makkelijker worden 
gemaakt?  
 
Bespreek het vervolg van de opleiding. 
Wat betekent dat voor het vervolg (van 
de BPV / van de opleiding)? 
 
Bespreek de manier van reflecteren.  
Op welke manier wordt gereflecteerd? 
Hoe vindt de terugkoppeling naar de 
school plaats? 
 

○ Deelnemer □ Praktijkopleider ■ Praktijkbegeleider (ROC)

 



   

Handleiding bij de Praktijkwijzer nieuwe stijl 6 

Waarop wordt beoordeeld? 
 
 
BPV-vraag Betrokkenen Hulpmiddel uit Praktijkwijzer Actie Resultaat 

Waarop wordt de deelnemer 
beoordeeld?   
 

○  ‘Wat kan ik nu goed?’ 

 

□  ‘Wat kan de 

deelnemer?’ 

 

■  ‘Welke werkprocessen 

zijn afgerond?’ 

 

Deelnemer 
 
Praktijkopleider 
 
School 
 
 
 

Vragen 
 
 
 
 

Bepaal welke (onderdelen van) 
werkprocessen worden beoordeeld.  
Op welke onderwerpen wordt de 
deelnemer beoordeeld?  
 
Bepaal hoe er beoordeeld wordt.  
Op welke manier wordt beoordeeld?  
Wat is ieders verantwoordelijkheid in de 
beoordeling? 
 

Vaststelling beoordelingswijze: 
  
- Inhoud  
- Taken (wie doet wat) 
- Waarde in het leerproces 
- Afspraken: 

Complexiteit werkproces 
 

Bepaal op welk complexiteitsniveau er 
wordt beoordeeld.  
Wat is de moeilijkheidsgraad?  
 
Bepaal de waarde van de beoordeling in 
het leerproces.  
Hoe worden de resultaten meegenomen 
in het totale leerproces? 
 
 
 
 

○ Deelnemer □ Praktijkopleider ■ Praktijkbegeleider (ROC) 

 

 


