Aankruislijst BPV
voor student Interieuradviseur (crebonr. 25158)
In het schema zie je de werkprocessen die bij je opleiding horen. Dit schema is bedoeld om bij te houden welke
werkprocessen je op welk niveau hebt afgerond in elke BPV-periode. Kijk hiervoor naar het niveau waarop je bent
beoordeeld door je praktijkopleider in B3net: reproductief-R, productief-P of zelfsturend-Z. Vul de juiste letters in.
Na elke BPV kun je gemakkelijk zien welk werkproces extra aandacht nodig heeft tijdens een volgende BPV. Die
werkprocessen vink je tijdens de volgende BPV aan als leerdoel. Bij elk werkproces vind je onder de knop
documenten in B3net een stappenplan waar in staat hoe jij je optimaal kunt ontwikkelen.
Werk ernaartoe om alle werkprocessen aan het eind van BPV-6 op zelfsturend niveau af te ronden.
Onder de werkprocessen staan de keuzedelen. In overleg met je docent voor het keuzedeel ga je hier in de BPV
met behulp van BPV-opdrachten mee aan de slag.
* In BPV-5 bereid je je voor op het examen en in BPV-6 doe je examenopdrachten tijdens de BPV. Je blijft je
natuurlijk ook ontwikkelen in deze periodes. We raden je aan om je ontwikkeling per werkproces ook in deze
periodes bij te houden in je portfolio. Je kunt dit goed gebruiken bij een eventuele sollicitatie.
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KERNTAAK 1 ADVISEERT, ONTWERPT EN VERKOOPT

BENADERT DE KLANT, INVENTARISEERT KLANTWENSEN
EN ADVISEERT OVER DE INRICHTING (B1-K1-W1)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES
Gewenst resultaat:
Jij kunt een product en/of adviestraject aan een klant verkopen dat voldoet aan de wensen. Je kunt
inschatten wat de klant ongeveer kan betalen. Ook weet je hoe je vervolgafspraken kunt vastleggen
in een dossier. Tijdens het hele proces heeft de klant vertrouwen in jou als expert.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Doelgroepen van het bedrijf
Klantgedrag en
klantwensen
Trends en ontwikkelingen
Materiaal-, artikel en
assortimentskennis
Interieurs en interieurstijlen

Vaardigheden
Contact maken met de klant
Klanten ontvangen
Achterhalen van
klantwensen en budget
Waarde van de klant
bepalen voor het bedrijf
Wensen en ideeën van de
klant vertalen naar creatieve
oplossingen
Woonartikelen verkopen
Vervolgafspraken maken en
vastleggen in een dossier

Gedrag
Enthousiast en bevlogen zijn
Gemakkelijk contact maken
Gastvrij zijn
Luisteren met aandacht en
open houding
Regie houden in een
gesprek
Inspelen op de wensen en
gevoelens van de klant
Motiveren en
beargumenteren
Overtuigen door verleiding
en deskundigheid

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Contact maken met de klant’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega een klantgesprek voert (observeren + vragen stellen)
Productief – voer samen met een collega een klantgesprek (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – voer het gehele klantgesprek zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 1 ADVISEERT, ONTWERPT EN VERKOOPT

MAAKT EEN VOORLOPIG ONTWERP VOOR DE
INRICHTING (B1-K1-W2)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES
Gewenst resultaat:
Jij kunt een voorlopig ontwerp met bijbehorende kostenraming en rendementsberekening maken.
Daarin heb je de wensen van de klant, je eigen ideeën, de bouwkundige aspecten en de belangen van
het bedrijf meegenomen. Je legt alles netjes vast in een dossier.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Klantgedrag en
klantwensen
Trends en ontwikkelingen
Materiaal-, artikel en
assortimentskennis
Interieurs en interieurstijlen
Ontwerpelementen (kleur
en ruimte, lijn, vorm,
compositie, sfeer)
Ontwerpvaardigheden en technieken
Beoordelen van een ruimte
Kostenraming, rendement

Vaardigheden
Ruimte opmeten
Klantwensen vertalen in een
ontwerp
Rekening houden met
functionaliteit
Tekening en schetsen
maken
Rekening houden met
bouwkundige aspecten
Keuzes maken in materiaal,
kleur, verlichting en sfeer.
Kostenraming maken (klant)
Rendementsberekening
maken (kosten/baten)

Gedrag
Open houding en brede visie
hebben
Creativiteit toepassen
Originaliteit/eigenheid
inbrengen
Innovatief zijn
Commerciële houding tonen
Nauwkeurig zijn (bij
ontwerpen en berekeningen)
Vakdeskundigheid tonen
Keuze kunnen verantwoorden
Rekening houden met wensen
klant

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Voorlopig ontwerp maken’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega dit doet (observeren + vragen stellen)
Productief – maak samen met een collega een voorlopig ontwerp (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – maak zelfstandig een voorlopig ontwerp (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 1 ADVISEERT, ONTWERPT EN VERKOOPT

BESPREEKT HET VOORLOPIG ONTWERP MET
DE KLANT (B1-K1-W3)

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES
Gewenst resultaat:
Jij hebt overeenstemming met de klant bereikt over het ontwerp en de bijbehorende financiële
consequenties. Je hebt het resultaat en de eventuele afspraken opgenomen in een dossier.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Klantgedrag en
klantwensen
Trends en ontwikkelingen
Materiaal-, artikel en
assortimentskennis
Interieurs en interieurstijlen
Ontwerpelementen (kleur
en ruimte, lijn, vorm,
compositie, sfeer)
Presentatievaardigheden en
-technieken

Vaardigheden
Ontwerp presenteren:
materialen, meubelen,
verlichting, sfeer
Ontwerp toelichten
Keuzes motiveren
Aantonen hoe klantwensen
zijn verwerkt in ontwerp
Onderhandelen met de klant
over mogelijkheden voor
aanpassingen (binnen
bedrijfskaders)
Afspraken vastleggen

Gedrag
Enthousiast presenteren
Keuzes helder toelichten
Verrassen, inspireren en
verleiden
Vakdeskundigheid tonen
Vertrouwen uitstralen

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Voorlopig ontwerp bespreken met een klant’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega dit doet (observeren + vragen stellen)
Productief – doe het samen met een collega (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – bespreek zelfstandig het voorlopig ontwerp (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 1 ADVISEERT, ONTWERPT EN VERKOOPT

MAAKT HET ONTWERP DEFINITIEF EN STELT
DE OFFERTE OP (B1-K1-W4)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN

Gewenst resultaat:
Jij kunt een definitief ontwerp met bijbehorende offerte maken. Je kunt het ontwerp verduidelijken
met presentatie-/demonstratiehulpmiddelen. Je voegt alles toe aan het dossier.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Ontwerpvaardigheden en technieken
Inhoud offerte
Kosten, marges, prijzen
Presentatievaardigheden en
-technieken
Demonstratiehulpmiddelen
Gangbare
computersystemen,
(software)pakketten en
communicatiemiddelen

Vaardigheden
Wijzigingen/aanpassingen in
het voorlopig ontwerp
kunnen verantwoorden aan
de klant
Definitief ontwerp maken
Inschatten wat nodig is om
de klant te overtuigen
Offerte opstellen
Presentatiehulpmiddelen
maken en gebruiken
Demonstratiehulpmiddelen
maken en gebruiken

Gedrag
Nauwkeurig en netjes
werken
Kostenbewustzijn tonen
Commercieel inzicht tonen
Presentatiematerialen
creatief inzetten
Inzet tonen bij het aanleren
van (gangbare)
computerprogramma’s en/of
hulpmiddelen
Overtuigen van de klant

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Offerte maken’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega een offerte maakt (observeren + vragen stellen)
Productief – maak samen met een collega een offerte (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – maak zelfstandig een offerte (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen)

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats je bewijslast (bv. foto) met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 1 ADVISEERT, ONTWERPT EN VERKOOPT

HANDELT DE VERKOOP AF EN MAAKT
VERVOLGAFSPRAKEN (B1-K1-W5)

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES
Gewenst resultaat:
Jij hebt een koopovereenkomst gesloten met een klant. De afspraken zijn opgenomen in het dossier.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Presentatievaardigheden en
-technieken
Verkooptechnieken
Onderhandelingstechnieken
Definitief ontwerp
De documenten: offerte,
orderbon, aanbetaling,
verkoopovereenkomst,
factuur
Gangbare
computersystemen,
(software)pakketten en
communicatiemiddelen

Vaardigheden
Definitief ontwerp en offerte
bespreken met de klant
Controleren of klant het
eens is met de gemaakte
afspraken
Formeel sluiten van
verkoopovereenkomst
Afspraken maken over
(betalings)afhandeling
Afspraken maken over
levering van artikelen en
uitvoering van de opdracht
Afspraken vastleggen

Gedrag
Enthousiast presenteren
Keuzes helder toelichten
Aantonen hoe aanpassingen
zijn verwerkt
Klant verleiden
Klant overtuigen en
beïnvloeden
Momenten benutten om
afspraken definitief te
maken
Helder uitleggen van
procedures (betaling,
levering e.d.)
Zorgvuldig bijhouden van
het dossier

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Verkoop afhandelen en vervolgafspraken maken’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega dit doet (observeren + vragen stellen)
Productief – doe het samen met een collega (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – handel zelfstandig de verkoop af en maak vervolgafspraken (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 2 REGISSEERT EN BEWAAKT DE UITVOERING VAN HET ONTWERP

BEREIDT DE UITVOERING VAN HET ONTWERP VOOR
(B1-K2-W1)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES

Gewenst resultaat:
Jij hebt de uitvoering van het ontwerp realistisch en efficiënt gepland. Je hebt het afgestemd met de
betrokkenen en goed voorbereid. Ook heb je alles administratief verwerkt en bijgehouden in het
dossier.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Producten en
dienstverlening in de
branche
Materiaal-, artikel en
assortimentskennis
Berekeningen voor
materiaalgebruik en
tijdplanningen
Gangbare
computersystemen en
(software)pakketten in
de branche

Vaardigheden
Werkplanning maken, rekening
houden met (levertijden,
klantwensen, duur van de
werkzaamheden,
beschikbaarheid uitvoerder,
e.d.)
Afspraken maken met derden
en met de klant over de
uitvoering van het ontwerp
Artikelen op tijd bestellen
Administratieve processen
afhandelen

Gedrag
Efficiënt en realistisch
plannen van
werkzaamheden
Zorgvuldig zijn bij het maken
van afspraken
Afspraken nauwkeurig
vastleggen
Dossier bijhouden

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Uitvoering van het ontwerp voorbereiden’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega de uitvoering voorbereidt (observeren + vragen stellen)
Productief – doe de voorbereiding samen met een collega (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – bereid de uitvoering zelfstandig voor (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 2 REGISSEERT EN BEWAAKT DE UITVOERING VAN HET ONTWERP

COÖRDINEERT EN BEWAAKT DE UITVOERING VAN
HET ONTWERP (B1-K2-W2)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES

Gewenst resultaat:
Jij hebt ervoor gezorgd dat de uitvoering van het ontwerp plaatsvindt zoals het in de opdracht staat
beschreven. Daarbij heb je je gehouden aan de bedrijfsvoorschriften en alles is goed bijgehouden in
het dossier.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Projectmanagementvaardigheden
(tijd indelen, project bewaken,
planmatig werken)
Communicatievaardigheden en technieken
Gangbare computersystemen en
(software)pakketten in de
branche

Vaardigheden
Zorgen dat alle betrokkenen
de plannings- en
kwaliteitsafspraken nakomen
Creatief en vasthoudend zijn
bij oplossingen vinden voor
knelpunten en afwijkingen
Zorgen dat er gewerkt wordt
volgens de bedrijfs-,
veiligheids- en milieunormen
Rechten en plichten van alle
betrokkenen monitoren
Betrokkenen op de hoogte
houden van de voortgang

Gedrag
Samenwerken en
overleggen
Helder communiceren
Kwaliteit leveren
Nieuwe afspraken
nauwkeurig
vastleggen
Administratie en
dossier zorgvuldig
bijhouden

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Uitvoering van het ontwerp coördineren’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega een dit doet (observeren + vragen stellen)
Productief – coördineer samen met een collega de uitvoering (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – coördineer de uitvoering van het ontwerp zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 2 REGISSEERT EN BEWAAKT DE UITVOERING VAN HET ONTWERP

LEVERT HET ONTWERP OP EN ADVISEERT DE KLANT
OVER ONDERHOUD EN GEBRUIK (B1-K2-W3)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES

Gewenst resultaat:
Jij hebt gezorgd voor een afgetekende opleverlijst, een tevreden klant en een bijgewerkt dossier.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Service rondom
uitvoering en oplevering
Kennis van relevante weten regelgeving in de
branche
Gangbare
computersystemen en
(software)pakketten in de
branche

Vaardigheden
Uitgevoerde werkzaamheden
(ontwerpconcepten) toelichten
Afspraken in de offerte
nalopen
Vastleggen hoe en wanneer
eventuele gebreken worden
opgelost
Uitleg geven aan de klant over
garantie, onderhoud, gebruik
en klachtprocedures en
rechten van de klant in geval
van gebreken
Klant laten tekenen voor
akkoord

Gedrag
Enthousiast presenteren aan
de klant
Klant serieus nemen
Open en behulpzaam zijn
richting de klant
(gastheerschap en
commercieel belang)
Gegevens van de oplevering
nauwkeurig vastleggen in
het dossier

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Adviezen geven over onderhoud en gebruik’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega dit doet (observeren + vragen stellen)
Productief – geef samen met een collega de adviezen (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – geef zelfstandig advies over onderhoud en gebruik (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 2 REGISSEERT EN BEWAAKT DE UITVOERING VAN HET ONTWERP

HANDELT DE UITVOERING VAN HET ONTWERP
ADMINISTRATIEF AF (B1-K2-W4)

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES
Gewenst resultaat:
Jij kunt een eindfactuur opmaken en het dossier overdragen en/of archiveren.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Administratieve afhandeling
Gangbare
computersystemen en
(software)pakketten in de
branche

Vaardigheden
Administratieve afhandeling
van de opdracht in gang
zetten
Eindfactuur opmaken
Bedrijfsprocedures opvolgen
Dossier overdragen en/of
archiveren

Gedrag
Zorgvuldig en systematisch
werken
Instructies en procedures
opvolgen
Handelen volgens tijds- en
kwaliteitsnormen

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Uitvoering ontwerp administratief afhandelen’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega dit doet (observeren + vragen stellen)
Productief – doe samen met een collega de administratieve afhandeling (samenwerken + feedback
vragen)
Zelfsturend – doe de administratieve afhandeling zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 2 REGISSEERT EN BEWAAKT DE UITVOERING VAN HET ONTWERP

HANDELT KLACHTEN AF (B1-K2-W5)

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES
Gewenst resultaat:
Jij kunt een klacht passend oplossen en het dossier volledig bijwerken.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Gangbare
(bedrijfsprocedures en
relevante wet- en
regelgeving
Communicatievaardighe
den en -technieken
Gangbare
computersystemen en
(software)pakketten in
de branche

Vaardigheden
Vragen stellen om de oorzaak
en/of ontevredenheid van de
klant te bepalen
Achtergrond van de klacht
onderzoeken (zo nodig
expert inschakelen)
Checken bij de klant of je de
oorzaak goed begrepen hebt
Samen met de klant zoeken
naar een oplossing
Afspraken vastleggen in het
dossier
Erop toezien dat de oplossing
wordt uitgevoerd

Gedrag
Klacht serieus nemen
Prioriteit geven aan emoties en
zorgen van de klant
Behulpzaam zijn
Procedures en rechten
uitleggen aan de klant
Helder communiceren
Creatief zijn bij het zoeken
naar oplossingen
Klachten als mogelijkheid tot
verbetering zien
Overleggen over de beste
oplossing
Procedures in het
klachtensysteem opvolgen

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Klacht afhandelen’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega een klacht afhandelt (observeren + vragen stellen)
Productief – doe samen met een collega de klachtafhandeling (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – handel een klacht zelfstandig af (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 3 BEVORDERT DE VERKOOP

HOUDT TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BIJ (B1-K3-W1)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES
Gewenst resultaat:
Jij kunt informatie verzamelen, analyseren en interpreteren. Vervolgens kun jij helder beargumenteren
op elke manier deze informatie interessant is voor het bedrijf en/of het advies aan de klant.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Trends en ontwikkelingen
(markten, doelgroepen,
producten en
dienstverlening,
klantgedrag en -wensen,
organisaties binnen de
woon- en interieurbranche
Actuele materiaal-, artikel
en assortimentskennis
Communicatievaardigheden
en -technieken

Vaardigheden
Actief op zoek gaan naar nieuwe
trends (belangrijke ontwerpers,
nieuwe lijnen van producenten,
ontwikkelingen in klantwensen)
Maatschappelijke ontwikkelingen
volgen (demografie,
duurzaamheid, technologie e.a.)
Ontwikkelingen bij concurrenten
in de gaten houden
Informatie uit verschillende
bronnen op creatieve wijze
combineren, analyseren en
interpreteren
Logisch beredeneren welke
informatie bruikbaar en
waardevol is

Gedrag
Open staan en signalen
oppikken
Verschillende bronnen
raadplegen
Vakbladen lezen
Beurzen bezoeken
Contact leggen met
leveranciers/producenten
Ondernemend en
commercieel handelen
Creatief en innovatief
zijn

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Trends bijhouden’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega trends bijhoudt (observeren + vragen stellen)
Productief – houd samen met een collega trends bij (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – houd zelfstandig trends bij (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 3 BEVORDERT DE VERKOOP

DOET CREATIEVE VOORSTELLEN TER VERBETERING
VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT (B1-K3-W2)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES
Gewenst resultaat:
Jij kunt uitgewerkte en realiseerbare voorstellen doen voor de verbetering van het bedrijfsresultaat.
Deze voorstellen kun je beargumenteren.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Marketingconcepten
Communicatievaardigheden
en -technieken
Presentatievaardigheden
en -technieken

Vaardigheden
Manieren introduceren om de
verkoop en klanttevredenheid
te bevorderen
Verbetervoorstellen maken op
basis van de verzamelde
informatie over trends en
ontwikkelingen,
klantbehoeften en klachten
Berekeningen maken voor de
kosten en baten van
verbetervoorstellen
Ideeën plannen voorstellen
formuleren beargumenteren
en verdedigen

Gedrag
Steeds op zoek zijn naar
mogelijkheden voor
verbetering van service,
diensten, procedures en
werkprocessen
Nieuwe en creatieve
ideeën bedenken
Eigen vakspecialisme
inzetten om verbeteringen
voor te stellen
Enthousiast en op
inspirerende manier ideeën
en voorstellen aan
collega’s presenteren

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Verbetervoorstel doen’:
Reproductief – onderzoek hoe een collega een verbetervoorstel doet (observeren + vragen stellen)
Productief – doe samen met een collega een verbetervoorstel (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – doe zelfstandig een verbetervoorstel (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KERNTAAK 3 BEVORDERT DE VERKOOP

PRESENTEERT HET BEDRIJF (B1-K3-W3)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES
Gewenst resultaat:
Jij kunt het gastheerschap van het bedrijf eenduidig, aantrekkelijk en onderscheidend vormgeven.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Presentatievaardigheden en
-technieken
Communicatievaardigheden
en -technieken
Huisstijl
Trends en ontwikkelingen

Vaardigheden
Bedrijf op onderscheidende
wijze presenteren aan
klanten
Kijken wat er gedaan moet
worden om onderscheidend
te zijn
Over de grenzen van het
bedrijf kijken
Erop letten dat het bedrijf
een eenduidige en
aantrekkelijke impressie
geeft aan de klant

Gedrag
Duidelijke afspraken met
collega’s maken
Afspraken nakomen
Grote lijn in de gaten
houden en tegelijkertijd oog
voor detail hebben
Uitingsvormen van het
bedrijf op elkaar afstemmen
Op behoeften en
verwachtingen van de klant
richten
Creatief en innovatief zijn

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Het bedrijf presenteren’:
Reproductief – kijk hoe een collega het bedrijf presenteert (observeren + vragen stellen)
Productief – geef samen met een collega een presentatie (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – presenteer het bedrijf zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL INTERIEURSTYLING

ONDERZOEKT DE STYLINGSVRAAG
(D1-K1-W1)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN
Gewenst resultaat:
Het doel, doelgroep en boodschap van het concept/ontwerp zijn duidelijk. Je hebt de sfeerbeelden en
stylingselementen geanalyseerd en bepaald.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Assortimenten, merken en
materialen in de branche
(Woon)mode en
(maatschappelijke)trends,
trendsetting en
trendontwikkeling
Interieurbeelden en
stylingselementen (vorm,
kleur, dessin en materiaal)

Vaardigheden
Doel en doelgroep van het
concept/ontwerp onderzoeken
(principes en boodschap)
Gebruik maken van informatie
uit diverse richtingen en
bronnen
Patronen ontdekken in
concept/ontwerp en via
associatie emoties en
betekenis toekennen
Vertalen naar sfeerbeeld- en
stylingelementen

Gedrag
Open mind
Goed luisteren
Goed rondkijken
Gerichte vragen stellen
Verder kijken dan de
grenzen van het eigen
vakgebied

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘De stylingsvraag onderzoeken’:
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)
Productief – onderzoek samen met een collega de stylingsvraag (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – onderzoek de stylingsvraag zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPVeperiode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL INTERIEURSTYLING

MAAKT EEN PLAN VOOR DE STYLING VAN
HET INTERIEUR (D1-K1-W2)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN
Gewenst resultaat:
Je hebt een volledig en onderbouwd plan voor de styling van het interieur verwerkt met behulp van
passende middelen en materialen.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Assortimenten, merken en
materialen in de branche
(Woon)mode en
(maatschappelijke)trends,
trendsetting en
trendontwikkeling
Interieurbeelden en
stylingselementen (vorm,
kleur, dessin en materiaal)
Psychologische en fysiektechnische effecten van
het gebruik van vormen
kleur, licht dessins en
materialen
Beeldcommunicatie en
visual merchandising

Vaardigheden
Plan maken voor de styling
(uitgaande van het
onderzochte
concept/ontwerp)
Stylingselementen (vorm,
kleur, dessin en materiaal)
toepassen en hiermee een
gevoel oproepen
Impressies maken van ideeën
en plannen (sfeerbeeld,
schetsen, moodboards, 3Dpresentaties)
Uitleggen waarom je welke
keuzes hebt gemaakt
Tussentijds overleg voeren
over keuzes

Gedrag
Interieur iets ‘extra’s’ geven
Boodschap van het
ontwerp/concept versterken
Kritisch zijn t.a.v. kwaliteit
eigen werk
Regelmatig reflecteren en
evalueren
Creatief en innovatief zijn
Gevoel voor details hebben
en grote lijn in het oog
houden
Mensen durven
verrassen/prikkelen
Kosteneffectief gebruik
maken van materialen en
middelen

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Een plan maken voor de styling van het interieur’:
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)
Productief – maak samen met een collega het plan (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – maak het plan voor de interieurstyling zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL INTERIEURSTYLING

MAAKT VIA BEELDCOMMUNICATIE HET STYLINGSPLAN
DUIDELIJK (D1-K1-W3)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN
Gewenst resultaat:
Je kunt een enthousiasmerende presentatie voor het plan en voor de styling van het interieur geven.
Het doel hiervan is om akkoord voor uitvoering te verkrijgen.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Beeldcommunicatie en
visual merchandising
Vraag-, presentatie- en
gesprekstechnieken
Overtuigingstechnieken en
-methoden
Presentatievaardigheden
en -technieken
Technieken, materialen en
methoden voor het maken
van stylingsplannen en
idee-impressies (2D en
3D)

Vaardigheden
Stylingsplan presenteren aan
de klant/opdrachtgever
(gesprek, presentatie,
elevator pitch)
Presentatie maken (met
modellen en/of digitale 2D- of
3D-presentatie
Presentatie afstemmen op
type klant/opdrachtgever,
gebruiksfunctie van het
interieur
Constructief omgaan met
feedback om het werk te
verbeteren
Toewerken naar een
akkoord/overeenkomst

Gedrag
Overtuigend presenteren
Op behoeften en
verwachtingen van de klant
richten
Eigen stijl van het plan
duidelijk naar voren
brengen
Inspelen op de emotie van
de klant
Gebruikmaken van
verschillende materialen,
methoden en technieken
tijdens de presentatie

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Via beeldcommunicatie het stylingsplan duidelijk maken’:
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)
Productief – doe het samen met een collega (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – verzorg de beeldcommunicatie zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je
•
•
•
•
•

ontwikkeling zien in je portfolio:
Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL ONDERNEMERSCHAP MBO

START EN/OF RUNT EEN ZZP-ONDERNEMING
(D1-K1-W1 T/M W7)
1 INHOUD KEUZDEEEL
Het keuzedeel Ondernemerschap MBO bestaat uit 7 werkprocessen met een gewenst resultaat:
D1-K1-W1 Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming
Een realistisch beeld van de slagingskans en toekomst van de onderneming dat richting
geeft aan vervolgstappen voor de onderneming.
D1-K1-W2 Geeft de zzp-onderneming/eenmanszaak vorm
Een plan waarin de gemaakte keuzes voor de onderneming helder en concreet zijn
beschreven.
D1-K1-W3 Regelt het financiële gedeelte (van het opstarten) van de onderneming
Een financieringsplan en/of investeringsbegroting op basis van correct ingeschatte en
verantwoorde (financiële) risico’s voor de ondernemer en voor de onderneming, waarin
inzichtelijk is hoe het financiële gedeelte van de onderneming is georganiseerd.
D1-K1-W4 Bewaakt, registreert en verantwoordt de financiële situatie
Inzicht in de huidige en toekomstige financiële positie van de onderneming. De financiële
administratie is op orde.
D1-K1-W5 Presenteert en promoot de onderneming
De onderneming is bekend bij klanten en andere relaties en heeft een duidelijk,
aantrekkelijk en onderscheidend imago.
D1-K1-W6 Koopt in voor de onderneming (producten en/of diensten)
Producten en/of diensten voor de onderneming worden afgenomen tegen gunstige
voorwaarden en eventuele deelname aan samenwerkingsverbanden draagt bij aan de
uitbouw van de commerciële positie van de onderneming.
D1-K1-W7 Verwerft opdrachten/bindt klanten
Het aanbod van de onderneming is bij (potentiële) klanten bekend. Overeenstemming met
de klant over de prijs en/of voorwaarden, waarbij rekening is gehouden met het de klant
en het ondernemingsbelang.

BPV-OPDRACHT
Op school maak je een ondernemingsplan. Tijdens deze BPV-periode ga je informatie verzamelen om
je plan te verbeteren.
1. Kies werkprocessen waar jij meer over wilt weten.
2. Bereid een interview voor dat jij met een collega gaat houden.
a. Bedenk minimaal 10 vragen die je wilt stellen.
b. Plan het interview
3. Houd het interview en maak notities.
4. Gebruik de informatie die je hebt gekregen om je eigen ondernemingsplan te verbeteren.
Opmerking: indien je docent een andere BPV-opdracht voor je klaar heeft staan voer je die uit.

KEUZEDEEL VOORBEREIDING HBO KUNSTONDERWIJS

ONDERZOEKT HET IDEE
(D1-K1-W1)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN

Gewenst resultaat:
Je hebt een breed palet aan informatie over het idee.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Moderne kunst en
kunstgeschiedenis
Culturele symboliek
(Vakspecifieke)
materialen, middelen
en/of technieken
Onderzoeksmethoden

Vaardigheden
Naar inspiratie zoeken voor een
idee
Informatie verzamelen over het
idee, relaties leggen en er
betekenis aan geven
Eigen fascinatie aan het groter
geheel koppelen
(maatschappelijke en culturele
context)
Aspecten kiezen om verder te
onderzoeken
Structuur aanbrengen in
informatie en logische verbanden
leggen

Gedrag
Vraagstukken op
verschillende manieren
benaderen
Associëren
Reflecteren
Niet snel genoegen nemen
met wat al bekend is
Eigen aanpak ideeën en
argumenten uitleggen aan
anderen
Om feedback vragen en dit
gebruiken

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Een idee onderzoeken’:
Reproductief – vraag hoe een collega dit aanpakt voor het bedrijf (observeren + vragen stellen)
Productief – onderzoek samen met een collega een idee (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – onderzoek zelfstandig een idee en leg logische verbanden (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL VOORBEREIDING HBO KUNSTONDERWIJS

GEEFT HET IDEE VORM
(D1-K1-W2)

1 BEPAAL JE LEERDOELEN
Gewenst resultaat:
Je geeft een of meerdere uitdrukkingsvormen van het idee
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Moderne kunst en
kunstgeschiedenis
Culturele symboliek
(Vakspecifieke)
materialen, middelen
en/of technieken

Vaardigheden
Ideeën visualiseren of op een
andere wijze uitdrukken
Overleggen met anderen (naar
ideeën en meningen vragen)
Reflecteren op de uitkomst van
verschillende keuzes
Verschillende uitdrukkingsvormen
uitproberen (schetsen, samples of
andere vormen)
Anderen betrekken met meer of
specialistischer kennis van
materialen en technieken

Gedrag
Technisch inzicht tonen in
de materialen en technieken
Zaken creatief benaderen
Dingen op een andere
manier uitproberen dan
gebruikelijk
Gangbare aanpak ter
discussie stellen
Kritisch zijn op eigen
werkwijze en aanpak

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Een idee vormgeven’:
Reproductief – vraag hoe een collega dit aanpakt voor het bedrijf (observeren + vragen stellen)
Productief – geef samen met een collega vorm aan een idee (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – geef zelfstandig een idee vorm (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL VOORBEREIDING HBO KUNSTONDERWIJS

PRESENTEERT HET IDEE
(D1-K1-W3)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN

Gewenst resultaat:
Je hebt het idee vastgelegd (bijvoorbeeld in een portfolio) en geeft een heldere presentatie van het
idee.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Presentatietechnieken
Presentatiemiddelen
Plannen en
organiseren

Vaardigheden
Bewijsstukken van het proces
(informatieverzameling,
ideevorming en onderzoek naar
de uitdrukkingsvorm) verzamelen
Presentatie plannen (rekening
houden met beschikbaarheid en
benodigde presentatiemiddelen)
Resultaten vastleggen,
bijvoorbeeld in een portfolio
Verhaal bij het idee en proces dat
eraan voorafging uitwerken
(goede opbouw)

Gedrag
Stijl van communiceren
afstemmen op de doelgroep
Presentatiemiddelen
afstemmen op de doelgroep
Aansprekend vertellen
Controleren of de
boodschap is overgekomen

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Een idee presenteren’:
Reproductief – vraag hoe een collega dit aanpakt voor het bedrijf (observeren + vragen stellen)
Productief – presenteer samen met een collega een idee (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – presenteer een idee zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL KLEURVORMGEVING

INVENTARISEERT KLANTWENSEN T.B.V. EEN COMPLEX
KLEURADVIES, -ONTWERP OF KLEURVORMGEVINGSPLAN
(D1-K1-W1)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN
Gewenst resultaat:
Je hebt de benodigde informatie verzameld voor het opstellen van een complex kleuradvies, -ontwerp
of kleurvormgevingsplan.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Kleurgebruik en -vormgeving
(terminologie)
Trends, trendsetting en
trendontwikkeling (kleur)
Kunst- en cultuurgeschiedenis
(kleur, kleursymboliek en kleur
binnen ruimtelijke
vormgeving)
Kleurwerking, kleurpsychologie, kleurwerkelijkheid
(meten), kleursystemen,
metamere werking, licht en
invloed op kleur, kleur en
digitale/printed media

Vaardigheden
Klantvraag en klantwensen
achterhalen
Doelstellingen van de
kleurvormgeving bespreken
(stijl ruimte, lichtinval e.d.)
Kleurpsychologie,
kleurwerking en
kleurwerkelijkheid toelichten
Toelichtingen geven met
voorbeelden, tekeningen
en/of schetsen
Keuzemogelijkheden bieden
om klant een kleurbeeld te
laten kiezen

Gedrag
Creatief en innovatief
zijn
Klantgericht zijn
Juiste vragen stellen
Doorvragen
Keuzemogelijkheden
bieden aan de klant
Helder presenteren

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Kleurpsychologie en -werking toelichten aan de klant’:
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)
Productief – geef samen met een collega de toelichting (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – verzorg de toelichting zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL KLEURVORMGEVING

STELT EEN COMPLEX KLEURADVIES, -ONTWERP OF
KLEURVORMGEVINGSPLAN OP
(D1-K1-W2)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN
Gewenst resultaat:
Je hebt een complex kleuradvies, -ontwerp of kleurvormgevingsplan opgesteld. Dit doet recht aan de
wensen van de klant en de eisen voor de kleurvormgeving.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV ontwikkelen?
Kennis
Trends, trendsetting en
trendontwikkeling (kleur)
Kleurwerking, kleurpsychologie, kleurwerkelijkheid
(meten), kleursystemen,
metamere werking, licht en
invloed op kleur, kleur en
digitale/printed media
Basistechnieken
(schilderen, decoreren,
mensen, kleurmeten)
Tijdloos gebruik van kleur
Materialen en middelen
voor uitvoeren
kleurvormgevingsplan

Vaardigheden
Complex kleuradvies, -ontwerp
en/of kleurvormgevingsplan
opstellen
Ideeën visualiseren met
tekeningen en/of schetsen (of
specialistische software)
Effect van kleur bij vormen,
dessins en materialen toepassen
Begroting maken (kosten bij
verschillende keuzes
specificeren)
Tussentijds ideeën voorleggen
aan de klant en aanpassen
Presenteren met kleurstelen en nummers

Gedrag
Creatief en innovatief
zijn bij het toepassen
van verschillende
modellen
Gebruikmaken van kleur
binnen printed//digitale
media
Specialistische software
toepassen
Materialenkennis en
verwerkingskennis
toepassen
Omgaan met feedback

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Kleuradvies opstellen:
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)
Productief – stel samen met een collega het kleuradvies op (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – stel zelfstandig een kleuradvies op (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je
•
•
•
•
•

ontwikkeling zien in je portfolio:
Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL KLEURVORMGEVING

PRESENTEERT HET KLEURADVIES, -ONTWERP OF
KLEURVORMGEVINGSPLAN
(D1-K1-W3)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN
Gewenst resultaat:
Je hebt het kleuradvies, -ontwerp of kleurvormgevingsplan gepresenteerd aan de klant.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Kleurwerking, kleurpsychologie, kleurwerkelijkheid
(meten), kleursystemen,
metamere werking, licht en
invloed op kleur, kleur en
digitale/printed media
Overtuigingstechnieken en
-methoden
Presentatievaardigheden
en -technieken

Vaardigheden
Kleuradvies, -ontwerp en/of
kleurvormgevingsplan
presenteren (helder en duidelijk)
Verschillende media en middelen
gebruiken (kleurstalen, tools,
formaat etc.)
Werkwijze en overwegingen
toelichten (kleurbeleving)
Vragen beantwoorden en ingaan
op verbetervoorstellen
Kleuradvies, -ontwerp of -plan
overhandigen
Vervolgafspraken maken

Gedrag
Duidelijk signatuur laten
zien
Enthousiast en
overtuigend zijn
Afgestemd zijn op de
klant
Deskundigheid
(vakkennis) tonen

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Kleuradvies presenteren’:
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)
Productief – presenteer samen met een collega het kleuradvies op (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – presenteer het kleuradvies zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL DIGITALE TECHNIEKEN EN PRODUCTIEVOORBEREIDING I

MAAKT DIGITALE DESIGNS EN/OF VISUALISATIES
(D1-K1-W1)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN

Gewenst resultaat:
Je kunt een 3D-design en/of visualisatie maken die aansluit bij de verwachtingen van de
opdrachtgever en dat realiseerbaar is.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Materialen die (digitaal)
worden verwerkt
Brancherelevante
(CAM-)apparatuur, machines
en/of 3D-printers
3D-visualisatie software
Surface en/of solid modeling
software

Vaardigheden
Concepten of ideeën
uitwerken naar een digitaal
design en/of visualisatie
Afmetingen, materialen en
kleuren vaststellen en
verwerken in de tekening
Productiewijze en
productiekosten inschatten

Gedrag
Rekening houden met de
mogelijkheden van de
apparatuur
Op de behoefte en
verwachtingen van de
klant richten

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Digitaal design maken’:
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)
Productief – maak samen met een collega het digitale design (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – maak het digitale design zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

KEUZEDEEL DIGITALE TECHNIEKEN EN PRODUCTIEVOORBEREIDING I

BEREIDT EEN EENVOUDIG INDUSTRIEEL EN/OF
DIGITAAL PRODUCTIEPROCES VOOR (D1-K1-W2)
1 BEPAAL JE LEERDOELEN

Gewenst resultaat:
Een product (voornamelijk enkelstuks of prototypes) dat voldoet aan de ontwerpeisen.
Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?
Kennis
Materialen die (digitaal)
worden verwerkt
Brancherelevante
(CAM-)apparatuur,
machines en/of 3D-printers
3D-visualisatie software
Surface en/of solid
modeling software

Vaardigheden
Maten en andere relevante
parameters controleren
Printer instellen en/of met
deskundigen de instelling van de
machines bespreken
Geschikte materialen (bijv.
draad voor de 3D-printer) kiezen
Eenvoudige productiehulpmiddelen (bv.mal) maken
Product controleren op
maatvoering en
bewerkingskwaliteit

Gedrag
Overleg voeren
Proefbewerkingen of
simulaties uitvoeren
Materialen en middelen
inzetten

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden.
leert

beheerst
1

2

Reproductief
(taken observeren en nadoen)

3

4

Productief
(eenvoudige taken zelfstandig
uitvoeren)

5

6

Zelfsturend
(complexere taken naar eigen
inzicht uitvoeren)

Voorbeeld: ‘Een proefbewerking uitvoeren:
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)
Productief – voor samen met een collega de proefbewerking uit (samenwerken + feedback vragen)
Zelfsturend – doe de proefbewerking zelfstandig (zelfstandig handelen)
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).

3 GA AAN DE SLAG
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk
niveau je aan het werk bent.
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen.
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net.

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ
Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:
•
•
•
•
•

Vermeld het werkproces (naam en nummer).
Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt.
Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.
Plaats foto’s met een korte toelichting.
Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school.

BEDRIJFSPROFIEL INVULLEN
OF CONTROLEREN
ALGEMENE OPDRACHT

GOEDE MATCH TUSSEN STUDENT EN BPV-BEDRIJF VIA B3NET
B3net is de BPV-software van het HMC. Om een goede match tussen een student en
BPV-bedrijf te maken is het belangrijk dat de bedrijfsprofielen van alle BPV-bedrijven
volledig zijn ingevuld.
In het bedrijfsprofiel staat onder andere:
voor welke branche het bedrijf werkt
met welke digitale programma’s een bedrijf werkt
wat je bij een bedrijf kunt leren
de grootte van het bedrijf

OPDRACHT
Jij gaat samen met je praktijkopleider het bedrijfsprofiel van je huidige BPV-bedrijf invullen of
controleren.
Is het profiel nog niet ingevuld door het bedrijf, vul het dan samen met je
praktijkopleider in.
Heeft je praktijkopleider het bedrijfsprofiel onlangs met een andere student ingevuld,
dan hoef je niks te doen.
Is het profiel al een tijdje geleden ingevuld? Open het profiel dan samen met je
praktijkopleider en controleer het.
Belangrijk: stuur na het invullen/controleren een e-mail naar het HMC om te laten weten
dat het bedrijfsprofiel volledig en juist ingevuld is.
HMC-Rotterdam:
Bas Egeter
e-mail: b.egeter@hmcollege.nl
HMC-Amsterdam: Simon Jorritsma
e-mail: s.jorritsma@hmcollege.nl

INLOGGEN IN B3NET
Vraag aan je praktijkopleider om in te loggen in B3net (https://hmc.b3net.nl/).
Vul als gebruikersnaam het e-mailadres van de praktijkopleider in, zoals dat bij het HMC
bekend is. Dit is het e-mailadres waarop hij of zij het BPV-blad heeft ontvangen.
Wachtwoord vergeten of nog niet aangemaakt? Volg de stappen op het scherm en log in.
Gebruikersnaam onbekend of problemen met inloggen? Neem contact op met het HMC.
Joy Mestebeld
Oksana van Vellinga

020 - 680 28 28
010 - 285 55 55

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

GA NAAR HET TABBLAD ORGANISATIES EN KLIK OP STAGEBEDRIJVEN

TYP DE BEDRIJFSNAAM IN HET ZOEKVENSTER EN KLIK OP ZOEKEN

KLIK OP HET PIJLTJE HELEMAAL RECHTS OP HET SCHERM

KLIK OP PROFIEL

VUL HET BEDRIJFSPROFIEL IN OF CONTROLEER HET
Vul het bedrijfsprofiel in als dit nog niet gebeurd is.
Controleer het profiel als het al is ingevuld.
Pas het bedrijfsprofiel aan als het niet meer klopt.

KLIK OP OPSLAAN EN SLUITEN
DANK JE WEL VOOR JE HULP!

REFLECTIE BPV
INTERIEURADVISEUR
De ingevulde reflectie ga je uploaden in B3net (Portfolio BPV).
Doe dit uiterlijk een week na afloop van je BPV.
Waardering: O, V, G

ALGEMENE INFORMATIE
Naam: typ hier je naam
Studentnummer: typ hier je studentnummer
Klas: typ hier je klas
BPV-periode: kies de BPV-periode
BPV-bedrijf: vul de naam, website en vestigingsplaats in
Producten/specialismen van het bedrijf: beschrijf de producten/diensten
Aantal medewerkers: typ hier het aantal
Naam praktijkopleider: typ hier de naam

VOOR DEZE WERKPROCESSEN HEB IK EEN BPV-OPDRACHT UITGEVOERD
Vink de werkprocessen aan die je ook als leerdoel hebt aangevinkt in B3net. Hier heb je samen met je
praktijkopleider aan het begin van je BPV een ontwikkelplan voor gemaakt.

B1-K1 Adviseert, ontwerpt en verkoopt
B1-K1-W1 Benadert de klant, inventariseert klantwensen en adviseert over de inrichting
B1-K1-W2 Maakt een voorlopig ontwerp voor de inrichting
B1-K1-W3 Bespreekt het voorlopig ontwerp met de klant
B1-K1-W4 Maakt het ontwerp definitief en stelt de offerte op
B1-K1-W5 Handelt de verkoop af en maakt vervolgafspraken

B1-K2 Regisseert en bewaakt de uitvoer van het ontwerp
B1-K2-W1 Bereidt de uitvoering van het ontwerp voor
B1-K2-W2 Coördineert en bewaakt de uitvoering van het ontwerp
B1-K2-W3 Levert het ontwerp op en adviseert de klant over onderhoud en gebruik
B1-K2-W4 Handelt de uitvoering van het ontwerp administratief af
B1-K2-W5 Handelt klachten af

B1-K3 Bevordert de verkoop
B1-K3-W1 Houdt trends en ontwikkelingen bij
B1-K3-W2 Doet creatieve voorstellen ter verbetering van het bedrijfsresultaat
B1-K3-W3 Presenteert het bedrijf

VOOR DEZE KEUZEDELEN HEB IK OPDRACHTEN UITGEVOERD TIJDENS DE BPV
Keuzedeel: vul het nummer en de naam van het keuzedeel in
Keuzedeel: vul het nummer en de naam van het keuzedeel in
Keuzedeel: vul het nummer en de naam van het keuzedeel in

HIER LAAT IK MIJN ONTWIKKELING PER WERKPROCES/KEUZEDEEL ZIEN
Heb je materialen per werkproces/keuzedeel geüpload in B3net (Porfolio BPV)?
ja
nee
Toelichting: geef een toelichting indien nodig

DIT HEB IK GELEERD TIJDENS DE BPV
Kennis (bijv. over trends en ontwikkelingen, assortiment, bedrijfsvoering, klantcontact, klachtafhandeling e.a.):
beschrijf wat je geleerd hebt
Vaardigheden (bijv. verkooptechnieken, softwareprogramma’s (ontwerpen/presenteren, samenwerken, e.a.):
beschrijf wat je geleerd hebt
Gedrag (bijv. persoonlijke uitdagingen die je tegenkwam,): beschrijf wat je geleerd hebt

DUURZAAMHEID
Op welke manier ben jij in het bedrijf in aanraking gekomen met duurzaamheid?
Verkoop van duurzame merken: noem het merk/de merken en beschrijf wat er duurzaam aan is
Bedrijfsvoering (afval-/energie-/waterbesparing): beschrijf wat het bedrijf doet

SNELLE REFLECTIE
Als je iemand aan je vraagt: hoe was je BPV-periode/stage? Wat is dan het eerste dat er in je opkomt? typ hier
je antwoord
Geef een toelichting: beschrijf wat je had verwacht en hoe het feitelijk is gegaan

DIT GING GOED
Drie tops (beschrijf drie dingen waar je blij van werd deze BPV-periode of trots op bent, leg uit waarom):
1 vul in
2 vul in
3 vul in

DIT GA IK EEN VOLGENDE KEER ANDERS AANPAKKEN
Drie tips (beschrijf drie dingen die je een volgende keer anders zou aanpakken, leg uit waarom):
1 vul in
2 vul in
3 vul in

VOLGENDE BPV OF DE TOEKOMST NA HET HMC
Is dit je laatste BPV?
nee
ja
Zo nee, wat zijn je ideeën voor een volgende BPV-periode?
Soort BPV-bedrijf: typ hier je ideeën
Dit wil ik leren op het bedrijf: typ alles wat in je opkomt

Zo ja, wat wil je doen na het HMC?
Werk: typ waar je zoal aan denkt
Studie: typ waar je zoal aan denkt

