Informatie voor de organisator van de Proeve
van Bekwaamheid en de stage voor het
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Inleiding
Dit document bevat aanwijzingen voor de organisator over hoe de Proeve van Bekwaamheid en de
stage ingericht moeten worden. Dit om er zeker van te zijn dat de deelnemer op bepaalde
beoordelingscriteria getoetst kan worden.

Voorwaarden Proeve
Om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de deelnemer kan het van belang zijn dat de
deelnemer niet op de hoogte is van de specifieke inhoud van de Proeve.
Bijvoorbeeld: Om te kunnen beoordelen of een deelnemer defecten aan gereedschap meldt, zal de
organisator van de Proeve ervoor moeten zorgen dat er daadwerkelijk defect gereedschap aanwezig is.
De deelnemer mag hier vooraf natuurlijk niet van op de hoogte zijn.
De nagebootste bedrijfssituatie
 Tijdens de Proeve wordt in principe aan gehele objecten ((bedrijfs)auto’s, fietsen, bromfietsen,
motorfietsen) gewerkt.
 De objecten zijn afgestemd op de doelgroep (uitstroom).
 De objecten dienen een afspiegeling te zijn van de Nederlandse markt.
 Het gebruik van losse componenten is alleen toegestaan als dit voor de uitvoering van (een
gedeelte van) de Proeve noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld het meten aan motormechanische
componenten.
 De technische staat van een object moet zodanig zijn, dat een voertuig in principe zonder veel
ingrepen veilig de weg op kan.
 De organisator draagt er zorg voor dat de beoordelaar beschikt over een werkorder en een set
beoordelingsformulieren, evenals de bij de formulieren behorende informatie.
Technische eisen aan de Proeve
 Als meerdere deelnemers gebruik maken van hetzelfde object, moet dit zodanig zijn geprepareerd
dat elke deelnemer de Proeve onder dezelfde omstandigheden kan afwerken.
 De deelnemer moet in de directe omgeving de beschikking hebben over de juiste informatie en
(elektro)schema's.
 Als een storing in een (elektro)systeem in een gesimuleerde omgeving moet worden opgespoord,
mag de deelnemer niet bekend zijn met deze storing. De aangebrachte storingen moeten voor de
deelnemer onzichtbaar zijn weggewerkt.
 Ook de beoordelaar moet de beschikking hebben over de juiste informatie en (elektro)schema's.
 Hierop moeten, als dat van toepassing is, plaats en aard van de storingen aangegeven zijn.
Equipement
 Het voor de Proeve benodigde equipement moet in voldoende mate aanwezig zijn.
 Aan de werkorder moet gewerkt kunnen worden zoals dat in de werkplaatshandboeken of op de
computer omschreven staat.
 Er moet voldoende (speciaal)gereedschap aanwezig zijn om de volledige Proeve af te nemen.
 Het gebruik van merkgebonden testapparatuur is slechts toegestaan als géén universele apparatuur
voorhanden is.
 Er moet een duidelijke handleiding bij de apparatuur aanwezig te zijn.

Voorwaarden stage
De beoordeling tijdens de stage vindt binnen een bedrijf plaats dat voldoet aan de volgende eisen:

het is een erkend leerbedrijf voor de betreffende kwalificatie.

de kerntaken en werkprocessen moeten er kunnen worden uitgevoerd.
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