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Kerntaken en werkprocessen

Uitvoering opdracht

B1-K1: Realiseert software

De opdracht wordt zelfstandig uitgevoerd

B1-K1-W1: Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang

De opdracht wordt in duo-verband uitgevoerd

B1-K1-W2: Ontwerpt software

✔

De opdracht wordt in een team uitgevoerd

B1-K1-W3: Realiseert (onderdelen van) software
B1-K1-W4: Test software

Leerdoelen POP

B1-K1-W5: Doet verbetervoorstellen voor de software

Beschrijf aan welke leerdoelen uit je POP deze opdracht bijdraagt en hoe.

een goede schets van de website kunnen maken

B1-K2: Werkt in een ontwikkelteam
B1-K2-W1: Voert overleg
B1-K2-W2: Presenteert het opgeleverde werk
B1-K2-W3: Reflecteert op het werk

✔
✔
✔

Vink aan welke werkprocessen in je opdracht aan bod komen.

Opdrachtomschrijving

Beschrijf de opdracht en benoem wat je doet ter voorbereiding, wat je gaat uitvoeren en hoe je het afrondt. Geef duidelijk de relatie met de werkprocessen aan.

maak een schets van de pagina die je gaat maken

Context

Licht toe hoe de opdracht binnen het bedrijf en de beroepssituatie past. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe jouw opdracht past binnen de producten/diensten die het bedrijf levert. Benoem ook
of er collega's en/of opdrachtgevers betrokken zijn.

Resultaat

Beschrijf welk resultaat je met het uitvoeren van de opdracht oplevert. Maak duidelijk onderscheid tussen het resultaat voor het bedrijf of de opdrachtgever en het resultaat van deze BPVopdracht. Het resultaat voor het bedrijf kan bijvoorbeeld een gerealiseerd product zijn, terwijl het resultaat voor deze opdracht een verslag is. Leg steeds de relatie met de werkprocessen.

Randvoorwaarden
Tijdschema

Wat is het tijdschema waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden? Wees zo concreet mogelijk.

Voorzieningen

Beschrijf de middelen en faciliteiten die je nodig hebt voor het uitvoeren van de opdracht.

Bronnen

Geef aan welke bronnen en/of informatie je nodig hebt voor het uitvoeren van de opdracht.

