
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
School  Hogeschool Rotterdam 
Opleiding  Master Leren en Innoveren 
Document Thema 2 - Beschrijving curriculum 
Auteur  Tijmen van Ravesteijn (0863451) 
Versie  1.0 
Status  Concept



  2 
 

Versiebeheer 

 

Versie Datum Toelichting 

1.0 26-04-2013 Eerste opzet 

 
  



  3 
 

Inhoudsopgave  
 

1 Beschrijving curriculum opleiding Werktuigbouwkunde  .................................................................. 4 

1.1 Curriculair spinnenweb - Visie ................................................................................................. 4 

1.2 Curriculair spinnenweb - Doelen ............................................................................................. 5 

1.3 Curriculair spinnenweb - Inhoud .............................................................................................. 6 

1.4 Curriculair spinnenweb - Leeractiviteiten ................................................................................ 6 

1.5 Curriculair spinnenweb - Rol leraar ......................................................................................... 6 

1.6 Curriculair spinnenweb - Materialen en bronnen..................................................................... 6 

1.7 Curriculair spinnenweb - Groeperingsvorm ............................................................................. 6 

1.8 Curriculair spinnenweb - Locatie ............................................................................................. 6 

1.9 Curriculair spinnenweb - Tijd ................................................................................................... 7 

1.10 Curriculair spinnenweb - Toetsing ........................................................................................... 7 

 
Geraadpleegde literatuur ......................................................................................................................... 8 

 
Bijlage I Dublin-descriptoren.................................................................................................................... 9 

Bijlage II Het profiel van de Bachelor of Engineering ............................................................................ 10 

Bijlage III Algemene HBO-competenties ............................................................................................... 11 

Bijlage IV Competentieprofiel Bachelor Werktuigbouwkunde ............................................................... 12 

  



  4 
 

1 Beschrijving curriculum opleiding Werktuigbouwkunde  

De essentie van het Curriculair spinnenweb is het ontwikkelen van een consistent curriculum. Het 
instrument visualiseert de congruentie tussen visie (kern) en de negen ontwerp gerelateerde 
componenten (draden) (Van Den Akker e.a. ,2005, p.19). 
 
De module Werktuigbouwkundig Tekenen is onderverdeeld in praktische vaardigheden en technisch 
tekenen. In de curriculumbeschrijving is alleen de training technisch tekenen opgenomen. 

1.1 Curriculair spinnenweb - Visie 

Onderwijsvisie Hogeschool Rotterdam 
De Hogeschool Rotterdam heeft in haar Positionpaper de plaats bepaald die zij wil innemen als 
kennisinstelling in en voor de regio. Om deze missie te volbrengen zijn de volgende doelen opgesteld 
(Hogeschool Rotterdam, 2007): 

- het stimuleren van een levenlang leren. 
- het verbreden van de participatie; 
- het aanbieden van goed onderwijs; 
- kennisontwikkeling in praktijkgestuurd onderwijs en onderzoek; 

 
De visie van de Hogeschool Rotterdam op de inrichting van goed onderwijs is vertaald naar het 
Rotterdams Onderwijs Model (Hogeschool Rotterdam, 2007, p.14). Het curriculum bestaat uit de 
volgende drie leerlijnen: 

- kennisgestuurde leerlijn (concepten en vaardigheden); 
- praktijkgestuurde leerlijn (projecten, stage en afstuderen); 
- studentgestuurde leerlijn (bijspijkeren, keuzeonderwijs en minor). 

  
Elke leerlijn is vertegenwoordigd gedurende het gehele curriculum en biedt ondersteuning aan de 
andere leerlijnen. De verhouding waarin de leerlijnen voorkomen wijzigt gedurende de studie. De 
samenhang en verhouding waarborgen dat de beoogde beroepscompetenties worden bereikt 
Hogeschool Rotterdam, 2010, p.17). Het Rotterdamse Onderwijsmodel schrijft voor dat het onderwijs 
voldoet aan; een theoretische fundering, verbinding met de beroepspraktijk, ruimte voor begeleiding 
en aansluiting op individuele leerwensen. Middels het Rotterdamse Onderwijsmodel geven 
opleidingen een Rotterdamse, resultaatgerichte en pragmatische invulling aan 
competentieontwikkeling (Hogeschool Rotterdam, 2010, p.17). 
 
Onderwijsvisie Instituut voor Engineering & Applied Science 
De door de Hogeschool Rotterdam gestelde missie te bereiken werkt het instituut EAS aan de 
daarvoor gestelde doelen. In het Strategisch Beleidsplan 2008-2012 is de missie van het Instituut voor 
Engineering & Applied Science (EAS) als volgt omschreven: ”Kwalitatief hoogwaardig opleiden van 
studenten in een omgeving waar samengewerkt wordt aan duurzame en veilige technische voor de 
maatschappij van de toekomst.” (Bes, O. ,2008, p.12). Bij het opleiden staat de studenten centraal in 
een herkenbare opleidingen die opleiden met een duidelijk beroepsperspectief.  
Het Rotterdams Onderwijsmodel wordt daarbij voor de opleidingen gebruikt als kader voor de 
inrichting van het curriculum op basis van competentiegericht onderwijs. 
 
Onderwijsvisie Werktuigbouwkunde 
De opleiding Werktuigbouwkunde maakt deel uit van het Instituut voor Engineering & Applied Science 
(EAS). De onderwijsvisie van de opleiding is afgeleid van de missie en visie van de Hogeschool 
Rotterdam en het Instituut voor EAS (Kromosoeto, S., Bakker, C., Kempen, J. van, Kwant, J. de, 
Ravesteijn, T. van & Smit, A. (red.), 2011). 
 
Aan het programma van de opleiding liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag (Kromosoeto 
e.a., 2011): 

- het leerproces en studieloopbaan van de student staan centraal; het programma 
bewerkstelligd actief leergedrag en het maken van verantwoorde keuzes. 

- de student leert middels authentieke opdrachten van toenemende 
complexiteitberoepsrelevante concepten en vaardigheden. 

- door multidisciplinaire projecten met andere opleidingen leert de student te communiceren en 
samen te werken. 

- het programma is studeerbaar en zodanig vormgegeven dat de competentieontwikkeling van 
de student duidelijk is. 
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Het uitgangspunt van de opleiding is dat het programma opgebouwd is conform het Rotterdam 
Onderwijsmodel. Waarbij in de praktijkgestuurde leerlijn de integratie plaatsvindt van kennis, 
vaardigheden en attitudes, gestoeld op authentieke vragen uit het bedrijfsleven. De opleiding geeft 
hierdoor gestalte aan een herkenbare opleiding. 

1.2 Curriculair spinnenweb - Doelen 

Supra niveau  
In 2005 is het overkoepelend kwalificatieraamwerk vastgesteld voor het Europees hogeronderwijs. Het 
kwalificatieraamwerk omvat niveaubeschrijvingen (Dublin-descriptoren) die dienen als referentiepunt 
voor de eindniveaus van de bachelor-, master- en doctorcyclus (Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie, 2008). 
 
Macro niveau 
Elk land heeft een nationale afgeleide van het overkoepelend kwalificatieraamwerk ontwikkeld, waarin 
eenduidig het hogeronderwijsysteem wordt beschreven op basis van kwalificaties en aantoonbare 
leeruitkomsten (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, 2008). In bijlage I is de 
niveaubeschrijving (Dublin-descriptoren) van de bachelorcyclus opgenomen, afkomstig uit het 
Nederlands kwalificatieraamwerk voor het Hogeronderwijs (Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie, 2008, p.22). 
 
Het competentiemodel Engineering is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen zeven 
hogescholen (Jong, J. de, Leen, J., Lugt, H. Van der, Menger, P., Rodenburg, J., Schuur, P. & Werd, 
H. de, 2006). Het is toepasbaar voor iedere opleiding die die recht geeft op het voeren van de titel 
Bachelor of Engineering. De beroepsspecifieke competenties zijn opgesteld naar resultaatelementen 
op basis van de Product Life Cycle (ontwerp, product, gebruik en afbraak). Het competentiemodel 
Engineering beschrijft vier handelingsgerichte generieke competenties (zie bijlage II)  
(Jong e.a. , 2006, p.9). Deze handelingen kunnen uitmonden in zowel producten, diensten en sturing. 
Voor niet beroepsspecifieke competenties zijn de algemene HBO-competenties van Fransen 
opgenomen (zie bijlage III) (Jong e.a. , 2006, p.10). 
 
Meso niveau  
Het uitgangspunt van het competentieprofiel van de opleiding Werktuigbouwkunde is het 
competentiemodel Engineering (Kromosoeto, S., Bakker, C., Kempen, J. van, Kwant, J. de, 
Ravesteijn, T. van & Smit, A. (red.), 2011). Het competentieprofiel kent zes competentiegebieden, met 
elke een aantal opleidingscompetenties (kerntaken). De mate van complexiteit is in drie fasen 
onderverdeeld, welke corresponderen met een bepaalde fase van opleiding Werktuigbouwkunde. 
 
De opleidingscompetenties zijn vertaald naar gedragsindicatoren per niveau. De gedragsindicatoren 
zijn per module vertaald naar concrete leerdoelen. In het Opleidingsprofiel Werktuigbouwkunde 
(Kromosoeto e.a., 2011, p.18) wordt aangetoond op welke wijze de Dublin-descriptoren te herleiden 
zijn uit het competentieprofiel van de opleiding Werktuigbouwkunde. 
 
De curriculumcommissie van de opleiding heeft bepaald dat de module Werktuigbouwkundig 
construeren 1 bijdraagt aan de ontwikkeling van de volgende competenties uit het competentieprofiel 
van de opleiding (Kromosoeto e.a., 2011, p.81-96): 

- stelt een definitief detailontwerp op, rekening houdend met productietechnische kaders, maakt 
fabricagetekeningen, en kiest materialen en technieken voor het maken van een onderdeel 
(2.1); 

- Voert het productieplan uit: instellen van productiemachines, uitvoeren kwaliteitscontrole, 
testen product (3.1). 
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Micro niveau  
De verantwoordelijke docent voor de module Werktuigbouwkundig construeren 1 heeft op basis van 
de vastgestelde competenties de gedragsindicatoren vastgesteld: 

- Stelt van een product eenvoudige berekeningen en 2D/3D modellen op, volgens de gestelde 
norm (2.1.1a); 

- Legt fabricagemethode en materialen vast bij het opstellen van een tekening, volgens de 
geldende norm (2.1.1b); 

- Produceert een eenvoudig product aan de hand van een gegeven productietekening (3.1.1a); 
- Controleert of het product gemaakt is binnen de juiste toleranties (3.1.1b). 

1.3 Curriculair spinnenweb - Inhoud 

Tekeningvoorschriften vormen de inhoud van training technisch tekenen, die afgeleid is van de 
gedragsindicatoren (zie hoofdstuk 1.2). De volgende tekenvoorschriften zijn geselecteerd (Bruin, 
1999): 

- lijnsoorten en lijndikten; 
- aanzichten (projectiemethoden); 
- doorsneden (arcering); 
- maatinschrijving; 
- algemene maattoleranties; 
- schroefdraad. 

1.4 Curriculair spinnenweb - Leeractiviteiten 

Gedurende de gehele training technisch tekenen wisselt de docent tussen klassikaal en individueel 
doceren, waarbij het individuele doceren de overhand heeft. Klassikaal doceert de docent de theorie 
en demonstreert de werking van het softwarepakket. Op individuele basis beantwoord de docent 
vragen en geeft gevraagd en ongevraagd gerichte feedback op producten van de studenten. 
Studenten werken gedurende de trainingen aan meerdere producten volgens een planning, waarbij 
geldt dat er ook in de zelfstudietijd aan gewerkt moet worden. 

1.5 Curriculair spinnenweb - Rol leraar 

De docent neemt voor de training Technisch Tekenen de rol aan van instructeur. In deze 
rol ondersteund de docent de studenten op vaardigheidsniveau, algemene- en vakspecifieke 
cognitieve strategieën. Binnen deze rol is rol van coach geïntegreerd, deze komt tot uiting bij het 
bieden van ondersteuning bij de uitwerking van opdrachten. 

1.6 Curriculair spinnenweb - Materialen en bronnen 

De module Werktuigbouwkundig Tekenen heeft een modulehandleidingen waarin onder andere de 
leerdoelen, planning, opdrachten en toestvorm opgenomen zijn.  
 
Voor de training technisch tekenen is alleen het boek Inleiding werktuigbouwkundig tekenen en 
construeren (1999) verplicht gesteld. Ter ondersteuning van deze training is één digitale presentatie 
beschikbaar, waarvan de inhoud overeenkomstig is met het verplicht gestelde boek. De training 
technisch tekenen is opgebouwd op basis van tweedimensionaal tekenensoftwarepakket. De 
studenten kunnen kosteloos de software op een eigen computer of laptop installeren voor zelfstudie.  

1.7 Curriculair spinnenweb - Groeperingsvorm 

Studenten leren gedurende gehele training technisch tekenen individueel, met uitzondering van de 
momenten dat zij elkaar helpen gedurende de training. 

1.8 Curriculair spinnenweb - Locatie 

De training technisch tekenen vindt plaats op school, in computerlokalen. De locatie van de opleiding 
biedt studenten de mogelijkheid om gebruik te maken van computers en relevante software ten 
behoeve van de training technisch tekenen. De praktijk wijst echter uit dat het aantal computers niet 
toereikend is. De studenten kunnen kosteloos de relevante software op een eigen computer of laptop 
installeren, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn voor zelfstudie van de faciliteiten van de hogeschool 
Rotterdam. 
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1.9 Curriculair spinnenweb - Tijd  

De totale studielast van de module Werktuigbouwkundig Construeren is zesenvijftig uur (2 EC). Voor 
de training praktische vaardigheden wordt in totaal zestien uur ingeroosterd (4 weken van 4 
aaneengesloten uren). Voor de training technisch tekenen wordt in totaal zestien uur ingeroosterd (8 
weken van 2 aaneengesloten uren). De resterende eenentwintig uur zijn toebedeeld voor zelfstudie 
ten behoeve van de training technisch tekenen. 

1.10 Curriculair spinnenweb - Toetsing 

Toetsbeleid instituut voor Engineering & Applied Science 
Het van krach zijnde toetsbeleid van het Instituut voor Engineering & Applied Science (Hogeschool 
Rotterdam, 2009) is afgeleid van het Rotterdam Onderwijsmodel (Hogeschool Rotterdam, 2010). Het 
toetsbeleid beschrijft de toetsvisie, de variëteit aan toetsvormen en de toetskwaliteit. De toetsvisie van 
het Instituut voor Engineering & Applied Science is (Hogeschool Rotterdam, 2009, p.7): 

- toetsen zijn representatief voor de beroepspraktijk; 
- toetsen sluiten aan bij het verwachte niveau van het leerjaar; 
- toetsen moeten zowel kennis als de toepassing van de kennis toetsen; 
- toetsen sluiten, via leerdoelen en gedragsindicatoren, aan bij de competenties; 
- het onderwijsprogramma moet bestaan uit een variatie aan toetsvormen; 
- het toetsen van afzonderlijke programmaonderdelen, als de geïntegreerde toepassing in de 

leer- of beroepssituatie. 
 
Toetsbeleid opleiding Werktuigbouwkunde 
De opleiding Werktuigbouwkunde geeft invulling aan het vastgestelde toetsbeleid (Hogeschool 
Rotterdam, 2009), waarbij de Toetscommissie zorgdraagt de inhoud en het proces van de toetsing 
bewaakt (Hogeschool Rotterdam, 2009, p.9). 
 
Training Technisch Tekenen  
De toetsing van de training Technisch Tekenen draagt bij aan de realisatie van de het toetsbeleid van 
de opleiding Werktuigbouwkunde. 
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Bijlage I Dublin-descriptoren 

Nederlandse vertaling van de Dublin-descriptoren voor het eindniveau van de eerste cyclus, in 
Nederland aangeduid met de kwalificatie: Bachelor. 
 

 Kwalificaties Bachelor 

Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij 
wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs 
en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau 
waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige 
aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen 
in het vakgebied vereist is. 

Toepassen kennis 
en inzicht 

Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te 
passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of 
beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het 
opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van 
problemen op het vakgebied. 

Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren 
(meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat 
mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-
maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. 

Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op 
een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. 

Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie 
die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 
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Bijlage II Het profiel van de Bachelor of Engineering 

 

1 inzicht krijgen in de opdracht of probleemsituatie 

2 ontwerpen van het product, de dienst of de sturing 

3 plannen van de uitvoering 

4 uitvoeren van het plan van aanpak 
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Bijlage III Algemene HBO-competenties 

De algemene HBO-competenties van Fransen geven een beschrijving van de kernkwalificaties voor 
de hbo-bacheloropleidingen. 
 

1 Brede professionalisering 
 

de student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis 
die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, 
concepten en onderzoeksresultaten, en bij de in het 
beroepsprofiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het 
beroepenveld, teneinde zich te kwalificeren voor: 
- het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een 

beginnend beroepsbeoefenaar; 
- het functioneren binnen een arbeidsorganisatie; 
- de verdere professionalisering van de eigen 

beroepsuitoefening c.q. het beroep. 

2 Multidisciplinaire integratie 
 

de integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden 
(van verschillende vakinhoudelijke disciplines), vanuit het 
perspectief van het beroepsmatig handelen. 

3 Wetenschappelijke 
toepassing 
 

de toepassing van beschikbare relevante (wetenschappelijke) 
inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij 
vraagstukken waar afgestudeerden in hun beroepsuitoefening 
mee geconfronteerd worden. 

4 Transfer en brede 
inzetbaarheid 

de toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in 
uiteenlopende beroepssituaties. 

5 Creativiteit en complexiteit in 
handelen 

het omgaan met vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan 
het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en 
waarop de standaardprocedures niet van toepassing zijn. 

6 Probleemgericht werken 
 

het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe 
probleemsituaties in de beroepspraktijk op basis van relevante 
kennis en (theoretische) inzichten, het ontwikkelen en 
toepassen 
van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen 
van de effectiviteit hiervan. 

7 Methodisch en reflectief 
denken en handelen 
 

het stellen van realistische doelen, het plannen c.q. planmatig 
aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het 
(beroepsmatig) handelen, op basis van het verzamelen en 
analyseren van relevante informatie. 

8 Sociaal communicatieve 
bekwaamheid 

het communiceren en samenwerken met anderen in een 
multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire omgeving 
en het voldoen aan de eisen die het participeren in een 
arbeidsorganisatie stelt. 

9 Basiskwalificering voor 
managementfuncties 

het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en 
managementtaken. 

10 Besef van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
 

begrip en betrokkenheid zijn ontwikkeld met betrekking tot 
ethische, normatieve en maatschappelijke vragen 
samenhangend met de toepassing van kennis en de 
(toekomstige) beroepspraktijk 
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Bijlage IV Competentieprofiel Bachelor Werktuigbouwkunde 

In het competentieprofiel van de Bachelor ‘Werktuigbouwkunde’ worden de volgende zes competentiegebieden 
onderscheiden. Deze competentiegebieden zijn landelijk vastgelegd door het domein Engineering.  
1. Analyse (van markt, omgeving) 
2. Ontwerp 
3. Productie 
4. Verkoop/ Gebruik / beheer 
5. Samenwerken en communiceren 
6. Beroepsontwikkeling 
 
Voor elk competentiegebied worden een aantal opleidingscompetenties (kerntaken) omschreven. Afhankelijk van de 
opdracht/situatie kunnen deze opleidingscompetenties moeilijker zijn uit te voeren. Hoe complexer de opdracht/situatie, hoe 
meer er van het competentieniveau van de student werktuigbouwkunde wordt gevraagd. Er zijn vier factoren te benoemen 
die er vaak voor zorgen dat een opdracht/situatie in de beroepscontext meer of minder complex is. Deze vier factoren zijn:  
A. De complexiteit van het product / werktuig dat gevraagd wordt (zie de uitwerking hieronder);  
B. De mate waarin de wensen / eisen van de klant t.a.v. het gevraagde product / werktuig duidelijk zijn; 
C. De omvang van het project en het financiële belang dat ermee gemoeid is; 
D. De mate waarin direct een oplossing nodig is (de situatie acuut is). 
 
De complexiteit van het product wordt bepaald door: 
1. Het aantal te ontwerpen unieke onderdelen (exclusief reeds bestaande normdelen zoals schroeven, moeren, etc.) 
2. Het aantal werktuigbouwkundige disciplines dat wordt samengevoegd in één product (verbindingstechniek, 

verbrandingstechniek, warmteleer, stromingsleer, hydrauliek, pneumatiek, constructie, etc.) 
3. Het aantal functies dat het product moet kunnen vervullen 
4. De mate waarin het product statisch of dynamisch (met gebruikmaking van een aandrijvingstechniek) is 
5. Het aantal randvoorwaarden (eisen en/of wensen van de klant) aan het product 
6. Is er sprake van enkelstuksproductie of massaproductie 
 
Hoe meer van deze factoren een aanzienlijke complexiteit kennen, hoe complexer het product in z’n geheel wordt: 
 

 eenvoudig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 complex 

Factor 1 < 5 te ontwerpen 
unieke onderdelen 
(excl. normdelen) 

          > 10 te ontwerpen 
unieke onderdelen (excl. 

normdelen) 

Factor 2 1 discipline           > 8 disciplines 

Factor 3 1 functie            > 2 functies 

Factor 4 statisch           dynamisch  
(met gebruikmaking van 
aandrijvingstechniek) 

Factor 5 weinig 
randvoorwaarden 

          veel randvoorwaarden 
(maat, energie,  
uiterlijk, etc.) 

Factor 6 enkelstuksproductie           massaproductie 

 
Per opleidingscompetentie in het competentieprofiel worden 3 niveaus van complexiteit onderscheiden, waarbij het verschil 
in complexiteit wordt bepaald door de mate waarin de bovengenoemde factoren A t/m D een rol spelen. De drie niveaus 
corresponderen met een bepaalde fase in de bachelor opleiding:  
Niveau 1 = het niveau dat is bereikt na afronding van de propedeuse 
Niveau 2 = het niveau dat moet zijn bereikt voordat de student op stage gaat 
Niveau 3 = het niveau dat een student aan het einde van de opleiding moet hebben bereikt 
 
Voor alle drie de niveaus zijn gedragsindicatoren benoemd voor het handelen dat in deze (meer of minder complexe) situatie 
van de werktuigbouwkundige wordt verwacht. Hierbij volgt de uitwerking van de zes competentiegebieden.  
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1. Analyse (van markt, omgeving) 
Een product wordt altijd gemaakt voor een (interne of externe) klant. De kwaliteit van een product is de mate waarin 
voldaan wordt aan de eisen en wensen van de klant. Deze klant is niet altijd in staat een lijst met eisen en wensen met 
weegfactor te geven. De werktuigbouwkundige moet daarom (in samenspraak met de klant) komen tot eisen en wensen 
en controleren in hoeverre hieraan voldaan kan worden. Deze taak is van belang in het voortraject, maar ook tijdens de 
ontwerpfase en de productie.  

 

Opleidingscompetentie 1.1:  Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die als 

bewijsmateriaal kunnen worden 

gebruikt om de beheersing van deze 
competentie aan te tonen. Andere 

documenten zijn ook mogelijk. 

Stelt met 
klanten/stakeholders een 
programma van eisen op.  

1 1.1.1a 
Analyseert een eenvoudige 
situatie/opdracht en vertaalt de 
opdracht in een programma van eisen. 
 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag inclusief 
programma van eisen 

• Presentatie 

• Procesverslag 

2 1.1.2a 
Analyseert een complexe 
situatie/opdracht en stelt in overleg met 
externe partijen een programma van 
eisen op. 
1.1.2b 
Werkt samen met andere disciplines. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

3 1.1.3a 
Stelt zelfstandig voor een 
opdrachtgever een programma van 
eisen op voor een externe opdracht. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

 

Opleidingscompetentie 1.2:  Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die als 

bewijsmateriaal kunnen worden 
gebruikt om de beheersing van deze 

competentie aan te tonen. Andere 

documenten zijn ook mogelijk. 

Stelt op basis van eisen en 
wensen van klanten en 
stakeholders een 
haalbaarheidsanalyse op: 
voorontwerp, bepaling van de 
kostprijs. 

1 1.2.1a 
Controleert of het ontwerp van het 
product produceerbaar is. 
1.2.1.b 
Houdt in de keuze van het ontwerp 
rekening met de kostprijs. 
1.2.1c 
Stelt een eenvoudige installatie samen 
door capaciteiten en vermogens te 
berekenen. 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag inclusief 
kostprijsberekeningen 

• Presentatie 

• Procesverslag 

2 1.2.2a 
Schat de kostprijs en controleert 
daarmee de haalbaarheid.  
1.2.2b 
Presenteert het concept en toont 
daarbij de technische haalbaarheid 
aan. 
1.2.2c 
Toont aan dat het ontwerp functioneel 
is. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

3 1.2.3a 
Past de principes van integraal 
ontwerpen toe. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 
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Opleidingscompetentie 1.3:   Gedragsindicatoren op niveau 
 

Bewijsmateriaal 
Voorbeelden van documenten die als 
bewijsmateriaal kunnen worden 

gebruikt om de beheersing van deze 
competentie aan te tonen. Andere 

documenten zijn ook mogelijk. 

Inventariseert wensen en 
eisen van klanten en 
stakeholders, vergelijkt deze 
met de missie en strategie 
van het eigen bedrijf en 
bepaalt de positie van het 
eigen bedrijf t.o.v. 
concurrenten.  

1 1.3.1a 
Analyseert een eenvoudig bestaand 
product (situatie). 
1.3.1b 
Stelt de juiste vragen om de eisen en 
wensen van de klant aan een 
eenvoudig product te verhelderen.  
1.3.1c  
Stelt de eisen vast die gelden binnen 
de omgeving waarin het eenvoudige 
product zal worden geïmplementeerd. 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag  

• Presentatie 

• Procesverslag 

2 1.3.2a 
Analyseert een complex nog te 
ontwikkelen product (situatie). 
1.3.2b 
Stelt de juiste vragen om de eisen en 
wensen van de klant aan een complex 
product te verhelderen.  
1.3.2c  
Stelt de eisen vast die gelden binnen 
de omgeving waarin het complexe 
product zal worden geïmplementeerd 
en houdt rekening met de missie en 
strategie van het bedrijf.  

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

3 1.3.3a 
Analyseert de producten van de 
concurrent en maakt gebruik van 
methodisch ontwerpen. 
1.3.3.b 
Bepaalt de duurzaamheid van het 
product en vergelijkt dit met de 
concurrent. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 
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2. Ontwerp 
Nadat de eisen en wensen van de klant aan een product helder zijn kan de ontwerpfase starten. Op basis van het 
programma van eisen maakt de werktuigbouwkundige een aantal mogelijke eerste ontwerpen. In overleg met de klant 
maakt hij een keuze voor het beste alternatief, die hij vervolgens uitwerkt in een detailontwerp. Hij bepaalt de definitieve 
ontwerpspecificaties, maakt fabricagetekeningen en berekeningen, brengt de productietechnische kaders in kaart en 
maakt een kostprijsberekening voor het definitieve ontwerp. In deze fase vervult de werktuigbouwkundige de rol van 
ontwerper. 

 

Opleidingscompetentie 2.1:  
 

 Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 
gebruikt om de beheersing van 

deze competentie aan te tonen. 
Andere documenten zijn ook 

mogelijk. 

Stelt een definitief detailontwerp 
op, rekening houdend met 
productietechnische kaders, 
maakt fabricagetekeningen, en 
kiest materialen en technieken 
voor het maken van een 
onderdeel.  

1 2.1.1a 
Stelt van een product eenvoudige 
berekeningen en 2D/3D modellen op, 
volgens de gestelde norm. 
2.1.1b 
Legt fabricagemethode en materialen vast 
bij het opstellen van een tekening, volgens 
de geldende norm. 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag inclusief 3D 
tekening 

• Presentatie 

• Procesverslag 

2 2.1.2 
Maakt een gedetailleerde berekening van 
een product. 
2.1.2b 
Stelt 2D/3D modellen op en legt 
fabricagemethoden en materialen vast van 
onderdelen uit een samengesteld product.  

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

3 2.1.3a 
Toont aan dat het ontworpen 
product/onderdeel aan de technische, 
functionele en economische eisen voldoet. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

 

Opleidingscompetentie 2.2:   Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 
als bewijsmateriaal kunnen worden 

gebruikt om de beheersing van 
deze competentie aan te tonen. 

Andere documenten zijn ook 

mogelijk. 

Werkt het eerste ontwerp uit tot 
een totaalontwerp: 
dimensioneren van 
subsystemen, simuleren en 
beproeven rekening houdend 
met interacties tussen 
subsystemen, en maakt een 
kostenraming.  

1 2.2.1a 
Maakt een samenstellingstekening van 
een eenvoudig ontwerp. 
2.2.1b 
Beproeft het product volgens een zelf 
opgesteld testprotocol (inclusief 
kostenraming). 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag inclusief 
samenstellingstekening en 
testprotocol 

• Presentatie 

• Procesverslag 

2 2.2.2a 
Stelt gedetailleerde berekeningen op van 
elk onderdeel van een samengesteld 
product. 
2.2.2b 
Bepaalt door middel van analyse de toe te 
passen verbindingen/overbrengingen 
tussen de onderdelen in een 
samengesteld product en dimensioneert 
deze.  

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 
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2.2.2c 
Test de functionaliteit van een 
samengesteld product door middel van 
simulatie en beproeving. 
2.2.2d 
Maakt een kostenraming van een 
samengesteld product.  

3 2.2.3a 
Toont aan dat het samengestelde product 
aan het programma van eisen voldoet en 
geeft mogelijkheden aan om het product te 
verbeteren. 
2.2.3b 
Toont aan dat hij innovatieve oplossingen 
heeft meegenomen in het ontwerptraject 
en duurzaamheidsaspecten heeft laten 
meewegen. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

 

Opleidingscompetentie 2.3:  Gedragsindicatoren op niveau 
 
 

Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 

gebruikt om de beheersing van 
deze competentie aan te tonen. 

Andere documenten zijn ook 
mogelijk. 

Maakt, op basis van het 
programma van eisen, een 
eerste ontwerp en verantwoordt 
de keuzes: bepalen van hoofd-
afmetingen, berekenen van 
capaciteiten en vermogens, 
kiezen van werktuigen, 
regelingen en besturingen.  

1 2.3.1a 
Stelt een eenvoudig analytisch model op 
van een systeem om capaciteiten, 
vermogens en rendementen te berekenen. 
2.3.1b 
Voert een gevoeligheidsanalyse uit door 
bij de berekeningen parameters te 
variëren.  

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag  

• Presentatie 

• Procesverslag 

2 2.3.2a 
Stelt een gedetailleerd analytisch model 
op van een systeem om capaciteiten, 
vermogens en rendementen te berekenen. 
2.3.2b 
Maakt, op basis van berekeningen, een 
samengesteld werktuig met bijbehorende 
besturing.  

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

3 2.3.3a 
Maakt, op basis van berekeningen, een 
samengesteld werktuig met bijbehorende 
regelingen. 
2.3.3b 
Toont aan, door middel van simulaties of 
berekeningen, dat een aangedreven 
werktuig functioneert.  

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 
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3. Productie 
Nadat het definitieve ontwerp gereed is kan worden overgegaan tot de productie fase. Tijdens deze fase kan de 
werktuigbouwkundige de rol van werkvoorbereider, kwaliteitsmedewerker of leidinggevende vervullen. De 
werktuigbouwkundige voert de productie meestal niet zelf uit, maar instrueert en adviseert medewerkers van de 
productieafdeling over de te nemen productiestappen en de benodigde infrastructuur. Ook moet de werktuigbouwkundige 
er voor zorgen dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen, zo economisch mogelijk en binnen de afgesproken tijd 
wordt geproduceerd. 

 

Opleidingscompetentie 3.1:   Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 
gebruikt om de beheersing van 

deze competentie aan te tonen. 
Andere documenten zijn ook 

mogelijk. 

Voert het productieplan uit: 
instellen van productiemachines, 
uitvoeren kwaliteitscontrole, 
testen product.  

1 3.1.1a 
Produceert een eenvoudig product aan de 
hand van een gegeven productietekening. 
3.1.1b 
Controleert of het product gemaakt is 
binnen de juiste toleranties. 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag  

• Presentatie 

• Procesverslag 

 2 3.1.2a 
Produceert een samengesteld product op 
basis van een eigen ontwerp.  

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

 3 3.1.3a 
Controleert een samengesteld product op 
kwaliteit en functionaliteit. 
 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

 

Opleidingscompetentie 3.2:   Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 
gebruikt om de beheersing van 

deze competentie aan te tonen. 
Andere documenten zijn ook 

mogelijk. 

Structureert het productieproces: 
organiseert de routing en 
bewerkingsvolgorde, het 
voorraadbeheer en toelevering, 
de capaciteitsplanning en stelt 
een economisch verantwoord 
productieplan op.  

1 3.2.1a 
Maakt een werkvoorbereiding voor een 
eenvoudig product.  

• Plan van aanpak  

• Projectverslag inclusief 
werkvoorbereiding 

• Presentatie 

• Procesverslag 

2 3.2.2a 
Maakt een werkvoorbereiding voor een 
samengesteld product, rekening houdend 
met de bewerkingsvolgorde en 
maakbaarheid. 
3.2.2b 
Kiest, op basis van economische 
overwegingen, de juiste 
productiemiddelen.  

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

3 3.2.3a 
Structureert het productieproces rekening 
houdend met de mogelijkheden, missie en 
structuur van het bedrijf.  

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

Opleidingscompetentie 3.3:   Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 
gebruikt om de beheersing van 

deze competentie aan te tonen. 
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Andere documenten zijn ook 

mogelijk. 

Organiseert de infrastructuur 
voor de productie: neemt 
investeringbeslissingen, maakt 
economische en technische 
afwegingen tussen maken en 
kopen en organiseert de 
kwaliteitscontrole. 

1 3.3.1.a 
Maakt een eenvoudig product binnen een 
vastgesteld budget. 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag  

• Presentatie 

• Procesverslag 

2 3.3.2a 
Ontwerpt een economische verantwoord 
productiemiddel. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

3 3.3.3a 
Maakt een analyse voor een 
productieomgeving op basis van 
economische en technische afwegingen. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 
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4. Verkoop/Gebruik / beheer 
De verkoopfase wordt meestal hoofdzakelijk uitgevoerd door marketingdeskundigen en/of verkoopmedewerkers. De rol 
van de werktuigbouwkundige in deze fase is om de verkoopafdeling te adviseren over de technische kenmerken en de 
concurrentiekracht van het betreffende product. Ook moet de werktuigbouwkundige de klant zowel mondeling als 
schriftelijk kunnen informeren over de techniek en het onderhoud van het product. De werktuigbouwkundige vervult hierbij 
de rol van adviseur, voorlichter en/of sales-engineer.  
 
Nadat de klant het product heeft aangeschaft biedt de werktuigbouwkundige ook ondersteuning tijdens ingebruikname, 
onderhoud en reparatie. De werktuigbouwkundige kan deze ondersteuning zelf uitvoeren, of medewerkers aansturen bij 
de uitvoering hiervan. Ook moet de werktuigbouwkundige een analyse kunnen maken van de levensduur, 
recyclebaarheid en milieubelasting van het product. Op basis hiervan kunnen de kosten voor onderhoud en reparatie bij 
slijtage en veroudering en de kosten bij afdanking worden bepaald. Omdat de totale kosten van een product voor een 
groot deel worden bepaald door de kosten tijdens het gebruik, wordt deze analyse vaak al tijdens de ontwerpfase 
gemaakt. Tijdens de gebruik- en beheer fase vervult de werktuigbouwkundige de rol van maintenance engineer, technisch 
expert of leidinggevende. 

 

Opleidingscompetentie 4.1:  Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 
gebruikt om de beheersing van 

deze competentie aan te tonen. 
Andere documenten zijn ook 

mogelijk. 

Ondersteunt de klant en de 
verkoopafdeling bij het 
onderhouden van een advies- 
en verkooprelatie met klanten: 
bepalen van de bruikbaarheid bij 
de klant (montage, 
hanteerbaarheid, etc.), opstellen 
van gebruikershandleidingen en 
documentatie.  
 
Ondersteunt klanten bij het 
gebruik en bij problemen: 
formuleert reparatieopdrachten 
en identificeert schades, 
rekening houdend met 
omgeving, kritische factoren, 
verantwoordelijkheden en 
technische aansprakelijkheden 

1 4.1.1a 
Verantwoordt de keuze van een 
eenvoudig ontwerp naar de gebruiker en 
de verkoper. 
4.1.1b 
Stelt een gebruikershandleiding op voor 
een eenvoudig product. 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag  

• Presentatie 

• Procesverslag 

2 4.1.2a 
Verantwoordt de keuze van een 
samengesteld ontwerp naar de gebruiker 
en de verkoper. 
4.1.2b 
Stelt een gebruikershandleiding op voor 
een samengesteld product. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 
 

 

3 4.1.3a 
Adviseert de klant en de verkoopafdeling 
over de duurzaamheid en onderhoud van 
het product. 
4.1.3b 
Voert een technische analyse uit om een 
probleem op te lossen voor een klant. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

 

Opleidingscompetentie 4.2:   Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 
als bewijsmateriaal kunnen worden 

gebruikt om de beheersing van 

deze competentie aan te tonen. 
Andere documenten zijn ook 

mogelijk. 

Informeert en adviseert 
(potentiële) klantgroepen van 
een bepaald product.  
 
Stelt op basis van de 
levenscyclus analyse een 
onderhoudsplan / beheersplan 
op, rekening houdend met 

1 4.2.1a 
Demonstreert de bruikbaarheid van een 
eenvoudig product voor een klantgroep  
4.2.1b 
Stelt een eenvoudig FME(C)A op. 

• Plan van aanpak  

• Projectverslag  

• Presentatie 

• Procesverslag  
 

2 4.2.2a 
Demonstreert de bruikbaarheid van een 
samengesteld product voor een 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 
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interferentie met bestaande 
processen, en maakt op basis 
van FME(C)A een schatting van 
levensduur en betrouwbaarheid. 

klantgroep.  
4.2.2b 
Informeert het bedrijf over de 
bedrijfszekerheid van het ontwerp op basis 
van FME(C)A. 

3 4.2.3a 
Adviseert het bedrijf over de 
bedrijfszekerheid van het ontwerp op basis 
van FME(C)A. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

 

Opleidingscompetentie 4.3:   Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 

gebruikt om de beheersing van 
deze competentie aan te tonen. 

Andere documenten zijn ook 
mogelijk. 

Adviseert de verkoopafdeling 
over de benadering van 
potentiële klanten, op basis van 
een behoefteonderzoek, en 
rekening houdend met de 
concurrentie.  
 
Stelt een levenscyclus analyse 
op voor het product, rekening 
houdend met milieubelasting, 
levensduur en recyclebaarheid 
(demontage en hergebruik). 

1 4.3.1a 
Houdt bij het opstellen van het programma 
van eisen rekening met de behoeften van 
de klant en vergelijkt dit met de markt.  
4.3.1b 
Houdt tijdens de ontwerpkeuze rekening 
met de duurzaamheid van (onderdelen 
van) een product.  

• Plan van aanpak  

• Projectverslag  

• Presentatie 

• Procesverslag  

2 4.3.2a 
Houdt tijdens de ontwerpkeuze rekening 
met de duurzaamheid van het totale 
ontwerp. 
4.3.2b 
Maakt een recyclingplan voor een 
samengesteld product. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 

3 4.3.3a 
Past een ontwerpmethodiek toe, rekening 
houdend met milieubelasting, levensduur 
en recyclebaarheid. 

• Beroepsproducten projecten 

• Schriftelijk tentamen 

• Opdrachten 
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5. Samenwerken en communiceren 
Werktuigbouwkundigen werken zelden alleen. Ze hebben vrijwel altijd te maken met (interne) klanten en leveranciers en 
werken doorgaans samen in (multidisciplinaire) ontwerpteams. Goede samenwerking en overleg zijn dus van essentieel 
belang om een kwalitatief goed product te ontwerpen, dat aansluit op de eisen en wensen van de klant. 

 

Opleidingscompetentie 5.1:   Gedragsindicatoren op niveau 
 

Bewijsmateriaal 
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 
gebruikt om de beheersing van 

deze competentie aan te tonen. 

Andere documenten zijn ook 
mogelijk. 

Werkt samen in multidisciplinair, 
internationaal en/of 
multicultureel teamverband. 

1 5.1.1a 
Werkt op een gestructureerde manier 
samen, voert de projectrollen uit volgens 
de richtlijnen en past daarbij 
basistechnieken van 
gespreksvaardigheden toe. 
5.1.1b 
Vraagt, ontvangt en geeft feedback 
volgens de richtlijnen en verwerkt de 
feedback in zijn persoonlijk ontwikkelplan. 
5.1.1c 
Communiceert, zowel schriftelijk als 
mondeling, in correct Engels en 
Nederlands over een projectonderwerp 
aan projectbegeleiders en studiegenoten.  

• SWO en reflectie op SWO 

• Plan van aanpak 

• Vier individuele 
procesverslagen van 
projecten 

• Agenda en notulen en 
reflectie op agenda en 
notulen 

• 360 graden feedback 
samenwerken 

• Analyse beeldmateriaal 

• Feedback opdracht 

• Reflectie op het geven van 
feedback volgens de 
feedbackregels 

• Interview 2de jaars student 

• Sterkte/zwakte analyse van 
communicatieve 
vaardigheden 

• Beoordelingsformulier niveau 
1 voor HBO skills 
ondertekend door de M&CS 
docent 

2 5.1.2a 
Benoemt zijn sterke en zwakke kanten 
met betrekking tot samenwerken en 
anticipeert hierop in teamverband.  
5.1.2b 
Presenteert ideeën en voorstellen voor 
beslissingen op overtuigende wijze aan 
projectbegeleiders en studiegenoten. 
5.1.2c 
Communiceert op beginnersniveau met 
specialisten en niet specialisten over een 
eenvoudig werktuigbouwkundig 
onderwerp.  

• Belbin-testuitslag 

• Uitgebreide reflectie Belbin 

• Spreekschema presentatie 
van een project niveau 2 

• Reflectie op 
projectpresentatie 

• Beoordelingsformulieren 
presentatie van minimaal drie 
medestudenten en 
projectbegeleider 

• Beoordelingsformulier niveau 
2 voor HBO skills 
ondertekend door de M&CS 
docent 

• Plan van aanpak stage met 
beoordeling 

• Stageverslag met beoordeling 

• Reflectieverslag stage met 
beoordeling 

3 5.1.3a 
Bemiddelt (indien nodig) bij 
meningsverschillen of 
belangentegenstellingen met de klant of 
tussen collega’s. 

• Afstudeerverslag met 
beoordeling 

• Reflectieverslag afstuderen 
met beoordeling 
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Opleidingscompetentie 5.2:   Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal 
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 
gebruikt om de beheersing van 

deze competentie aan te tonen. 

Andere documenten zijn ook 
mogelijk. 

Geeft bij de uitvoering van 
werktuigbouwkundige projecten 
op planmatige wijze sturing aan 
zichzelf en indien van 
toepassing ook aan collega’s 
en/of (project)medewerkers.  

1 5.2.1a 
Maakt een planning van uit te voeren 
projectactiviteiten voor zichzelf en 
eventuele collega’s en/of 
projectgroepleden. 
5.2.1b 
Houdt zich aan de gemaakte planning, 
voor zover dit binnen de eigen 
invloedssfeer ligt. 
5.2.1c 
Stelt voortdurend prioriteiten in het eigen 
werk en bewaakt de eigen grenzen in 
relatie tot de werkdruk. 

• Projectplanning 

• Reflectie op planning 

• POP formulieren 

• 360 gradenfeedback formulier 

• Reflectieverslag van 
projectrol projectleider niveau 
1. 

2 5.2.2a 
Monitort en evalueert de projectvoortgang 
en stelt de activiteiten- en tijdsplanning bij 
indien nodig. 
5.2.2b 
Neemt actief deel aan vergaderingen en 
overleggen en toot initiatief. 
5.2.2c 
Ondersteunt collega’s, indien nodig, bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden. 

• Vier notulen van 
vergaderingen van één 
project 

• Verzamelde feedback van 
minimaal drie teamleden van 
het feedbackgesprek. 

• Reflectieverslag van 
projectrol projectleider niveau 
2 met verbeteringen t.o.v. 
niveau 1 

• Stageverslag met beoordeling 

• Reflectieverslag stage met 
beoordeling 

3 5.2.3a 
Stuurt een project en eventueel 
medewerkers aan op de uitvoering van 
hun werkzaamheden. 
5.2.3b 
Evalueert samen met betrokken collega’s 
(en/of indien van toepassing 
(project)medewerkers) het verloop van het 
project, zowel tijdens als na afronding van 
het project. 

• Afstudeerverslag met 
beoordeling 

• Reflectieverslag afstuderen 
met beoordeling 
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6. Beroepsontwikkeling 
De werktuigbouwkundige moet zich voortdurend blijven ontwikkelen en moet kunnen reflecteren op het eigen functioneren 
als professional. De technieksector is voortdurend in ontwikkeling. De werktuigbouwkundige moet er daarom voor zorgen 
dat hij op de hoogte blijft van deze ontwikkelingen en nieuwe kennis en inzichten kan toepassen in het eigen werk. Ook 
wordt van hem verwacht dat hij zelf een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten in de eigen 
werkomgeving en deze deelt met (interne en externe) collega’s.  

 

Opleidingscompetentie 6.1:  Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 

als bewijsmateriaal kunnen worden 

gebruikt om de beheersing van 
deze competentie aan te tonen. 

Andere documenten zijn ook 
mogelijk. 

Ontwikkelt de eigen 
professionaliteit en stuurt de 
eigen loopbaan.  

1 6.1.1a 
Toont zelfinzicht en werkt actief aan zijn 
competentieontwikkeling en houdt dit bij in 
een portfolio. 
6.1.1b 
Stuurt zijn competentieontwikkeling bij 
door middel van verkregen feedback. 
6.1.1c 
Presenteert zijn competentieontwikkeling 
middels een afsluitend assessment. 

• Vier POP formulieren 

• Vier reflecties op projectrollen 

• Biografische tijdlijn  

• Kolb Leerstijlentest  

• Studieplanning  

• Motivatie studie 

• Elevator pitch 

2 6.1.2a 
Verwoordt welke competenties hij heeft 
ontwikkeld en welke activiteiten hij 
daarvoor heeft ondernomen. 
6.1.2b 
Verwoordt aan welke competenties hij nog 
moet werken en welke activiteiten hij 
daarvoor gaat ondernemen.  

• Reparatieplan indien van 
toepassing 

• Vier POP formulieren 

• Vier reflecties op projectrollen 

• SLC opdrachten fase 2 
opgenomen in het portfolio 

• Oriëntatieverslag stage 

• Plan van aanpak stage met 
beoordeling 

• Reflectieverslag stage met 
beoordeling 

• Stageverslag met beoordeling 

3 6.1.3a 
Reflecteert op de ontwikkeling die hij/zij tot 
nu toe heeft doorgemaakt als 
werktuigbouwkundige. 
6.1.3b 
Toont visie op de gewenste verdere 
ontwikkeling die hij/zij wil doormaken en 
heeft plannen over hoe dit te bereiken. 
6.1.3c 
Overziet de ethische en/of 
maatschappelijke gevolgen van bepaalde 
(technische) keuzes en kan deze keuzes 
verantwoorden. 

• POP formulier 

• Portfolio 

• Reflectieverslagen 

• Plan van aanpak afstuderen 
met beoordeling 

• Procesverslag afstuderen met 
beoordeling 

• Afstudeerverslag. 
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Opleidingscompetentie 6.2 
 

 Gedragsindicatoren op niveau Bewijsmateriaal  
Voorbeelden van documenten die 
als bewijsmateriaal kunnen worden 

gebruikt om de beheersing van 
deze competentie aan te tonen. 

Andere documenten zijn ook 

mogelijk. 

Volgt de ontwikkelingen in het 
vakgebied en past deze toe in 
het eigen werk. 

1 6.2.1a 
Maakt zichtbaar dat hij een realistisch 
beroepsbeeld heeft en maakt een 
gemotiveerde keuze voor een oriënterend 
project in het tweede jaar. 
6.2.1b 
Oriënteert zich op het beroepenveld door 
het volgen van Studium Generales en 
excursies. 

• Opdracht beroepsbeeld 

• Verslagen van alle excursies 
fase 1 

• Drie verslagen Studium 
Generales 

• Opdracht vijf vacatures 

• Beschrijving ideale vacature 

• Interview met alumni WTB 

2 6.2.2a 
Toont inzicht in de mogelijkheden als 
aankomend ingenieur op de arbeidsmarkt. 
6.2.2b 
Past nationale en internationale 
ontwikkelingen in het vakgebied toe. 

• Sollicitatiebrief met CV voor 
stageplaats 

• SLC opdrachten fase 2 
opgenomen in het portfolio 

• Verslagen van alle excursies 
fase 2 

• Drie verslagen Studium 
Generales 

• Plan van aanpak stage met 
beoordeling 

• Reflectieverslag stage met 
beoordeling 

• Stageverslag met beoordeling 

3 6.2.3a 
Participeert in professionele netwerken (op 
de werkplek, via beroepsorganisaties, 
netwerken, conferenties e.d.). 
6.2.3b 
Deelt nieuwe inzichten of nieuw 
ontwikkelde methoden en technieken met 
relevante anderen (bijv. via projectgroep, 
beroepsvereniging, netwerk, etc.). 

• Plan van aanpak afstuderen 
met beoordeling 

• Reflectieverslag afstuderen 
met beoordeling 

• Afstudeerverslag met 
beoordeling 

• Presentatie met 
beoordelingsformulier 

 


