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2 Studiehandleiding 

Voorwoord 
 
Je gaat beginnen met de Associate degree Industriële Automatisering & Robotica 
(Ad IA&R) van NHL Stenden Hogeschool. In deze studiehandleiding vind je alle 
informatie over deze opleiding. 
 
Deze handleiding is ook informatief voor andere betrokkenen. Je bedrijfsbegeleider 
vindt in deze studiehandleiding bijvoorbeeld alle informatie over de vereisten aan 
de werkzaamheden voor de opleiding op je eigen werkplek, jouw taken en de rol die 
hij of zij dient te vervullen in jouw begeleiding. 
 
Voor verdere informatie kun je terecht bij de opleidingscoördinator, Jolien Drent, of 
bij je studiecoach. Deze coach krijg je bij de start van de opleiding toegewezen. 
 
Heb je suggesties voor ons voor het verbeteren van deze handleiding? We horen 
het graag. 
 
We wensen je alle succes toe bij het doorlopen van deze opleiding! 
 
Namens de Associate degree Industriële Automatisering & Robotica,  
 
 
Jolien Drent, 
Opleidingscoördinator 
Leeuwarden, mei 2021 
 
Contactgegevens: 
jolien.drent@nhlstenden.com 
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Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 1 lees je waarin jij je in de Associate degree Industriële Automatisering 
& Robotica op door ontwikkelt. Je leest over het opleidingsprofiel en de 
competenties die je bij afronding van de opleiding beheerst.  
 
In hoofdstuk 2 lichten we de inhoud en de opbouw van het onderwijsprogramma 
toe. Je leest onder andere over werkplekleren, online leren en het onderwijs op de 
hogeschool. 
 
In hoofdstuk 3 vind je informatie over de studiecoach. Dit is een docent uit de 
opleiding die je gedurende je hele opleiding begeleidt. 
 
In hoofdstuk 4 geven we informatie over het leren op de werkplek: wat doe je zoal 
voor de opleiding in je eigen werkomgeving, en hoe word je hier bij begeleid? 
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1. De Ad-er Industriële automatisering 
en robotica 
 
 
 

 
 
 

1.1 Begrippen uit vakgebied Industriële automatisering en robotica 
Industriële automatisering, robotica en verwante begrippen kunnen op 
uiteenlopende wijzen worden gedefinieerd en afgebakend. Wij hanteren voor de Ad 
Industriële automatisering en robotica de volgende definities: 
• Industriële automatisering: het automatiseren van processen met behulp van 

machines en software om zo de productie te optimaliseren. 
• Industrieel systeem: een (productie)systeem dat bestaat uit gekoppelde deel-

systemen en (meestal) één of meer geïntegreerde robots.  
• Robot: een programmeerbare machine die verschillende taken kan uitvoeren 

en kan communiceren met en reageren op zijn omgeving. 
• Robotcel: een (productie)systeem dat bestaat uit één geïntegreerde robot. 
• Robotica: een breed, technisch vakgebied waarbij het gaat om het kunnen 

(door)ontwikkelen, besturen, programmeren en onderhouden van robots met 
een brede kennis van diverse disciplines zoals informatica, werktuigbouwkunde 
en elektronica. In de robotica is aandacht voor zowel de theoretische als de 
praktische mogelijkheden om robots toe te passen in verschillende onderdelen 
van de samenleving.  

• Robotisering: een proces waarbij een toenemend aantal taken, dat eerst door 
mensen werd uitgevoerd, door robots wordt uitgevoerd. 
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1.2 De Ad-er Industriële automatisering en robotica 
Je bent werkzaam in een omgeving waar industriële automatisering en robotica een 
rol speelt, bijvoorbeeld in de maakindustrie, de agrarische sector of in logistiek & 
transport.  
Als je bent afgestudeerd als Ad-er Industriële automatisering en robotica, dan ken je 
de mogelijkheden en beperkingen van industriële automatisering en 
robotsystemen. Je hebt inzicht in hoe een robot functioneert, hoe deze is 
opgebouwd en hoe deze communiceert met de buitenwereld. Je kan op basis van 
een grondige analyse een industrieel (deel)systeem ontwerpen, samenstellen, 
integreren en optimaliseren. Je hebt aandacht voor veiligheid, communicatie en 
protocollen.  
 
Om als Ad-er Industriële automatisering en robotica te kunnen werken, integreer je 
in de opleiding kennis en vaardigheden uit de volgende disciplines: 
• ICT en software (zoals industriële software, embedded systems, Artificial Intelli-

gence, netwerktechnologie),  
• werktuigbouwkunde (zoals mechanica, pneumatiek, machinerichtlijnen, mate-

rialen en tools), 
• elektrotechniek (zoals energietechniek en -aandrijving, sensoren en signaalcon-

ditionering). 
 
Het accent ligt bij industriële automatisering en robotica (meer dan bij bijvoorbeeld 
mechatronica) op de ICT en software die nodig is om de systemen goed te laten 
functioneren.  
 

1.3 Competenties 
Als je de opleiding hebt afgerond, beheers je een aantal competenties, die 
samenhangen met het profiel van de Ad-er dat we op de vorige pagina beschreven. 
We onderscheiden de volgende vijf competenties:  
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Iedere competentie is uitgewerkt in drie of vier deelcompetenties. Deze kun je 
nalezen in bijlage 1. Je verwerft in de opleiding alle beschreven competenties. 
Echter: de sectoren waarin je een technische functie vervult en de industriële 
systemen waar je mee werkt, kunnen verschillen van die van je medestudenten. Je 
hebt dan ook veel ruimte om een bij je werkzaamheden passende invulling te geven 
aan het verwerven van de competenties. Bij iedere competentie geven we 
voorbeelden van de wijze waarop je als student de competenties in de eigen 
context (leert) toepassen. Dit doen we aan de hand van twee fictieve studenten, 
Rein Jansen en Hamid Zahir. Rein en Hamid komen daarnaast op enkele plekken in 
deze handleiding terug ter illustratie van de opzet van deze opleiding. 
 

 

Rein Jansen is 28 jaar en werkt inmiddels vier jaar als allround mechanic bij het 
bedrijf Smarint in Hoogeveen. Hij start de Ad Industriële automatisering en 
Robotica in Emmen, aangezien hij zich wil specialiseren in robotica, zodat hij als 
robotspecialist verder kan in zijn bedrijf. Hij heeft met zijn leidinggevende 
afgesproken dat hij, als hij de Ad op zak heeft, operators en collega mechanics en 
engineers gaat helpen met complexe robotstoringen, robotreparaties en -
kalibraties, robots in bedrijfstellen en robotoptimalisaties. Ook wil hij de kennis 
vergaren om te kunnen adviseren over vernieuwingen in het bedrijf op het gebied 
van robotica. 
 

 

Hamid Zahir is 35 jaar en werkt sinds twee jaar als maintenance technician bij 
twee afdelingen in het grote productiebedrijf Phonols in Drachten. Hij volgt de Ad 
Industriële automatisering en Robotica in Leeuwarden, aangezien hij zich verder 
wil ontwikkelen op het gebied van industriële automatisering. Hij wil meer kennis 
en vaardigheden opdoen voor het in bedrijf stellen en programmeren van nieuwe 
spuitgietmachines en de bijbehorende robots en mechanisaties. Ook wil hij 
operators en mechanics beter kunnen helpen bij escalaties in de productie. Hij gaat 
betrokken worden bij de ontwikkeling tot realisatie van een lakinstallatie en 
ontvangt graag de tools om daar optimaal aan bij te kunnen dragen. 
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2. De inrichting van de opleiding 
 
 
 

 
 
 

2.1 De opleiding 
De Ad Industriële automatisering en robotica (Ad IA&R) is een tweejarige duale 
opleiding, die wordt aangeboden op de locaties van NHL Stenden in Emmen en in 
Leeuwarden.  
 

2.1.1 Wat is een duale opleiding? 
De Ad is een duale opleiding die is bedoeld voor werkenden in een technische 
functie waarin industriële automatisering en robotica een rol speelt. Dit betekent 
dat er een overeenkomst is tussen jou als student, de opleiding en jouw werkgever, 
waarin is uitgewerkt dat je tijd, middelen en begeleiding krijgt om een groot deel 
van het onderwijs in je eigen werkomgeving uit te voeren en opdrachten toe kunt 
passen op het eigen werk. 
 

2.1.2 Wat is een Associate degree (Ad)? 
Een Associate Degree is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs, 
met een praktijkgerichte opzet. Qua niveau zit de Ad tussen het mbo en een hbo-
bachelor in. Je bent als Ad-er opgeleid op operationeel-tactisch niveau: je bent 
meer specialistisch vakinhoudelijk en taakgericht geschoold dan bachelor-studenten 
na twee jaar van hun bacheloropleiding.  
  

2.2 Studielast 
De opleiding is zo ingericht dat je deze in twee jaar kan afronden. De opleiding 
omvat 120 EC. EC staat voor European Credits; dit zijn studiepunten van 28 uur. Als 
je de opleiding doorloopt zoals gepland, behaal je 60 EC per jaar, wat overeenkomt 
met een jaarlijkse studielast van 1.680 uur. Dit staat gelijk aan bijvoorbeeld 40 uur 
per week gedurende 42 weken.  
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Hoe ziet je werk- en studieweek er uit? De studielast bestaat in deze 42 weken 
gemiddeld uit acht uur per week contacttijd op de hogeschool in Emmen of 
Leeuwarden en acht tot zestien uur zelfstudie, deels via het online 
onderwijsaanbod. Daarnaast werk je zestien tot vierentwintig uur per week aan 
opdrachten op de werkplek, zoveel mogelijk geïntegreerd in je eigen werk.  
 
De contacttijd op de hogeschool is op één dag ingeroosterd, op een middag en een 
avond. 
 
In paragraaf 2.4 en in hoofdstuk 4 leggen we verder uit hoe het werkplekleren, het 
online leren en het contactonderwijs er uitziet. 
 

 

Rein is gestart met de Ad Industriële automatisering en robotica. Hij werkt 32 uur 
per week bij zijn bedrijf in Hoogeveen. Op de donderdagen studeert hij in de 
ochtend thuis en volgt hij in de middag en avond de lessen op de hogeschool in 
Emmen. De andere dagen is hij aan het werk. Hij krijgt de ruimte om twee tot drie 
van deze dagen opdrachten vanuit de opleiding te integreren in zijn werktaken. Hij 
draagt bijvoorbeeld bij aan het vervangen van een robotlijn in zijn bedrijf. Meestal 
besteedt Rein ook nog enkele avonden en een dagdeel in het weekend aan het 
studeren op en het oefenen van de theorie. Hij gaat vlot door de 
wiskundevraagstukken, aangezien hij hier aanleg voor heeft en zich er op de havo 
en op het mbo al goed in heeft bekwaamd. Hij heeft meer moeite met 
verslaglegging en krijgt hierin extra ondersteuning. 
 

2.3 Het onderwijsprogramma: thematische modulen 
Het onderwijsprogramma is verdeeld in thematische modulen. Het programma 
bestaat uit twee modulen van 15 EC en drie modulen van 30 EC. Voor iedere 
module hebben we één tot drie zogenaamde ‘leeruitkomsten’ geformuleerd, 
afgeleid van de competenties die we in hoofdstuk 1 hebben beschreven. Een 
leeruitkomst is een ‘beschrijving van een meetbaar resultaat van een leerervaring 
op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau en 
volgens welke standaard bepaalde competenties zijn ontwikkeld’. De 
leeruitkomsten bij de modulen zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is voor het 
aantonen van de ontwikkeling van de competenties in jouw eigen werkcontext. Zie 
hieronder een voorbeeld van een leeruitkomst van module 2. 
 
2.1. Een industrieel systeem aanpassen 
Je past een industrieel systeem aan gericht op een concrete situatie in je eigen bedrijf. De 
aanpassing heeft betrekking op een verandering, verbetering of uitbreiding en werkt door in 
zowel het ontwerp, programmering, implementatie en ingebruikname van het industriële 
systeem. Je sluit, zo mogelijk, aan bij de analyse uit de eerste module en vult deze aan met 
een plan van aanpak en een requirements-analyse. Op grond daarvan pas je het ontwerp 
aan en voer je de concrete aanpassing uit. Bij de analyse het ontwerp voor de aanpassing 
maak je gebruik van basisbegrippen en berekeningen uit het vakgebied van het industriële 
systeem. Je communiceert de aanpassing zowel schriftelijk als mondeling op overtuigende 
wijze aan de stakeholders (bedrijf met opdrachtgevers, gebruikers, school).  
 
In bijlage 2 geven we per module een overzicht van het modulethema, de 
leeruitkomsten, en de onderliggende kennis en vaardigheden. Het 
onderwijsprogramma bestaat uit de volgende vijf modulen: 
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Jaar 1 
 

BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 
ROBOBASICS : Een 
industrieel systeem 
analyseren (15 EC) 
 

ROBO-ADJUST: Een industrieel systeem 
aanpassen (30 EC) 
 

ROBOFUTURE: Een 
industrieel systeem 
en robotica nu en in 
de toekomst (15 EC) 
 

 
Jaar 2 

 
BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 

ROBO-INTEGRATION: Een industrieel 
systeem integreren (30 EC) 
 

ROBOCHALLENGE: Een vraagstuk 
analyseren en oplossingsrichtingen 
uitwerken (30 EC) 
 
 

 
1. ROBOBASICS : Een industrieel systeem analyseren (15 EC) 

In deze module leer je het vakgebied van de industriële automatisering en ro-
botica kennen. Je analyseert een bestaand industrieel systeem en legt de basis 
voor de rest van de opleiding. 
 

2. ROBO-ADJUST: Een industrieel systeem aanpassen (30 EC) 
In deze module leert je een industrieel systeem aanpassen. De aanpassing is 
enerzijds gericht op verbetering, optimalisatie of uitbreiding van een bestaand 
industrieel systeem en anderzijds op verdieping van inzicht. 

 
3. ROBOFUTURE: Een industrieel systeem en robotica nu en in de toekomst (15 EC) 

In de eerste twee modulen richtte je je op de huidige industriële automatise-
ring en robotica, voornamelijk in het eigen bedrijf. In deze derde module is de 
blik meer naar buiten en naar voren gericht: je inventariseert mogelijkheden 
voor industriële automatisering in de toekomst en vertaalt deze mogelijkheden 
naar kansen voor je eigen bedrijf. 

 
4. ROBO-INTEGRATION: Een industrieel systeem integreren (30 EC) 

In deze module leert je een (deel)systeem integreren in het grotere geheel van 
een industrieel systeem. De integratie is gericht op de communicatie en de sa-
menwerking tussen een industrieel systeem en zijn omgeving en is gebaseerd 
op ‘state of the art’ besturingsprincipes, programmeertechnieken en communi-
catieprotocollen. Je houdt rekening met het nodige onderhoud, performance 
en veiligheids- en kwaliteitsstandaarden. 

 
5. ROBOCHALLENGE: Een vraagstuk analyseren en oplossingsrichtingen uitwerken 

(30 EC) 
In deze module analyseer je, in opdracht van je eigen bedrijf, een relevant en 
actueel roboticavraagstuk en zoek je via verschillende methodieken een pas-
sende oplossing. Je geeft passend advies aan het bedrijf. De uitwerking van de 
analyse van het vraagstuk en het advies is het eindwerk van de opleiding.  
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Per module is alle informatie beschikbaar op de digitale leeromgeving Blackboard. 
Er is bijvoorbeeld informatie over de leeruitkomsten van de module, de inrichting 
van het onderwijs en de toetsing.  
 

2.4 Werkplekleren, online leren en contactonderwijs 
We hebben voor de opleiding een zogenaamd ‘atelier’ ingericht dat bestaat uit 
zowel een fysieke leeromgeving (op beide vestigingen) als een digitale 
leeromgeving. De studenten, docenten, bedrijfsbegeleiders en andere betrokkenen 
uit het werkveld komen hier regelmatig bij elkaar. Ook ontmoeten jullie elkaar waar 
mogelijk en waar relevant in de werkomgeving van studenten.  
 
De opleiding bestaat uit een mix van werkplekleren, contactonderwijs en online 
onderwijs. Je werkt aan projecten in je eigen werkomgeving. Je volgt daarnaast in 
het atelier wekelijks twee aansluitende dagdelen onderwijs. In dit onderwijs word je 
gevoed voor de projecten en (dus) voor het behalen van de leeruitkomsten. Voor 
iedere module maken we een zogenaamd ‘leerarrangement’, zodat alle kennis, 
vaardigheden en competenties tijdens de contactdagen en in het online-onderwijs 
aan bod komen die bijdragen aan de leeruitkomsten van de module. Je krijgt als 
student de ruimte mee te denken over de invulling van deze lesdagen, zodat het 
onderwijs aansluit bij de eigen leervraag. Er kunnen bijvoorbeeld extra workshops 
over bepaalde thema’s worden aangeboden, als daar behoefte aan is. Ook 
begeleiden we je in jouw keuze uit het online aanbod. 
 
De meeste onderwijsdagen starten met een ervaringsronde. De studenten vertellen 
elkaar de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week in het kader van hun 
professionele ontwikkeling, in het licht van de te behalen leeruitkomsten. Je leert 
deze gebeurtenissen te schetsen volgens de STARR-methode: schets van de situatie, 
jouw taak daarin, de acties die zijn ondernomen en het resultaat en reflectie 
daarop. Door vragen te stellen, opmerkingen te maken word je geholpen in je 
reflectie. Dit proces kan betrekking hebben op meerdere elementen in je werk, 
studie of in bredere context. 
 
Aan het eind van de meeste modulen is ruimte ingericht voor presentaties door 
studenten over hun resultaten, voor alle betrokkenen en eventueel samen collega’s 
vanuit je werk. Door deze ruime aandacht voor kennisdeling en reflectie daarop, 
leer je veel van elkaars toepassingen en elkaars werkcontext. Minimaal éénmaal per 
jaar organiseren we een groter symposium waar meer belangstellenden uit het 
werkveld en vanuit de hogeschool kunnen aanschuiven. 
 
Op beide onderwijslocaties staan verschillende robot- en PLC-systemen ter 
beschikking van de opleiding. Daarnaast beschikken bedrijven waar we contact mee 
hebben en collega-onderwijsinstellingen (onder andere Beenen, ICD, ROC Friese 
Poort, Nordwin College, Van Hall Larenstein en Drenthe College) over diverse 
automatiserings- en robotapplicaties die we in het programma kunnen inzetten.  
 
Op de digitale leeromgeving Blackboard is naast alle informatie over de opleiding 
ook voorzien in een toets- en portfolio-omgeving waarin je al jouw resultaten en 
feedback bijhoudt en deelt met de studiecoach en assessoren. In paragraaf 2.6 
lichten we de toetsing toe. 
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2.5 Persoonlijke ontwikkeling: persoonlijk ontwikkelingsplan 
 

Op basis van zelfreflectie onderhoudt en bevordert de Ad-er Industriële automatisering en 
robotica zijn persoonlijke ontwikkeling.  

 
Je reflecteert in de opleiding regelmatig op jouw persoonlijke en professionele 
ontwikkeling, zodat het als professional routine wordt om doelbewust bezig te zijn 
met het onderhouden en bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling. Jouw eigen 
leer- cq. ontwikkeldoelen staan daarbij centraal. Daarvoor kijk je telkens hoe je je in 
een module (verder) wilt ontwikkelen op aspecten die voor jou van speciaal belang 
zijn tijdens een module. Je legt jouw doelen, leervragen en reflecties vast in een 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het POP bevat onder andere: 
• een analyse met aandacht voor de punten waarin je je wil ontwikkelen, wat je 

hoopt dat dat oplevert als professional, en waarin jij je wil onderscheiden van 
collega’s die deze opleiding (nog) niet doen.  

• SMART omschreven persoonlijke leerdoelen, afgeleid van de professionele ana-
lyse en afgezet tegen de opleidingscompetenties; 

• de gewenste invulling van de opleiding; 
• een reflectie van de bedrijfsbegeleider op de relevantie, wenselijkheid en haal-

baarheid van de gepresenteerde plannen. 
 
Tijdens de opleiding stel je iedere module jouw POP bij naar aanleiding van ge-
haalde resultaten en nieuwe ontwikkeldoelen. Daarvoor gebruik je:  
• een eigen reflectie op je ontwikkeling in iedere module, de behaalde resultaten 

in de assessments en de daaruit voortgekomen feedforward;  
• feedback en feedforward van anderen (mede-studenten, bedrijfsbegeleider, 

collega’s op de werkplek, …). Vooral de bedrijfsbegeleider is hierin belangrijk 
(zie par. 4.3.1); 

• Resultaten van eventuele zelf-tests, opdrachten, etc.   
 
Om goed te kunnen reflecteren op jouw voortgang, is er in de opleiding veel 
aandacht voor feedback. En niet alleen dat, we geven ook zogenaamde  ‘feedup’, en 
‘feedforward’. 
• Feedup richt zich op de vraag: waar werk je als student naartoe? Feedup gaat 

daarbij over de verwachte totale prestatie (het behalen van de leeruitkomsten 
van de modulen). 

• Feedback richt zich op de vraag: hoe doe je het tot nu toe? Feedback heeft be-
trekking op alle opmerkingen die te maken hebben met de tot dan toe gele-
verde (deel)prestatie (bijvoorbeeld: ben ik staat bepaalde technische tekenin-
gen te maken?). 

• Feedforward richt zich op de vraag: hoe nu verder? Feedforward beschrijft de 
ontwikkelpunten waar de student bij toekomstige prestaties aandacht aan zou 
kunnen besteden. 
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Naarmate je vaker feedup, feedback en feedforward zoekt en krijgt, zowel in je 
werkomgeving als op de hogeschool, heb je de kans om tijdig bij te sturen. daardoor 
is de uiteindelijke toetsing veel minder een verrassing, maar meer een logische 
afsluiting en demonstratie van je kunnen. 
 

2.6 Toetsing 
Je sluit iedere module af met een zogenaamd portfolioassessment. Dit is een 
gesprek met twee assessoren, op basis van het door jou ingerichte portfolio. Je kunt 
het oordeel onvoldoende, voldoende, goed of excellent ontvangen. Als je dit 
assessment met minimaal een voldoende afrondt, krijgt je de studiepunten van de 
module in één keer uitgereikt (15 of 30 EC). Je verzamelt gedurende een module 
allerlei bewijsstukken en feedback in je portfolio die laten zien dat je de 
leeruitkomsten van die module hebt behaald, evenals de onderliggende kennis en 
vaardigheden. Op Blackboard vind je de beoordelingscriteria bij de leeruitkomsten. 
Die maken concreet waar je aan moet voldoen. Zie bijlage 2 voor een schematisch 
overzicht van de toetsing in een module. 
 

2.6.1 Bewijsstukken verzamelen 
Je bepaalt zelf, in overleg met je studiecoach, welke bewijsstukken je verzamelt. 
Hieronder lichten we dit toe. 
 
Bewijsstukken uit eigen werkpraktijk 
In overleg met je studiecoach kun je zelf bewijsstukken uit bijvoorbeeld jouw 
werkpraktijk inbrengen voor het aantonen van de beheersing van kennis en 
vaardigheden van de domeinen. Het is bij de start van iedere module van belang dat 
je goed in je opneemt wat je aan het einde van de module moet aantonen en je 
daarbij afvraagt wat je al weet en kunt, en eventueel kunt aantonen met 
bewijsstukken. Bestudeer de leeruitkomsten en de domeindoelen en ga daarover in 
gesprek met de studiecoach aan het begin van de module. Je kunt (aantoonbare) 
werkzaamheden uit de afgelopen twee jaar indienen als bewijsstukken. De 
bewijsstukken worden door de examinator beoordeeld met hetzelfde 
beoordelingsformat als voor het toetsaanbod van de opleiding geldt.  
 
Toetsaanbod van de opleiding 
Je kunt ook kiezen voor het aanbod aan toetsen van de opleiding. Als je alle 
aangeboden toetsen maakt en daar feedback bij verzamelt, heb je voldoende 
bewijsstukken. Iedere module bevat een aantal kleinere toetsen en één grote 
(verplichte) opdracht.  
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Het aanbod aan toetsten bestaat uit een mix van toetsvormen, zoals opdrachten en 
(schriftelijke) toetsen of demonstraties. De toetsen worden na afname (waar 
mogelijk op een door jou zelfgekozen moment) binnen vijf werkdagen door een 
gekoppelde examinator beoordeeld. Je krijgt het oordeel op een vastgelegd 
beoordelingsformat.  
 
 

 

Bij de start van module 2 komt Rein er in overleg met zijn studiecoach achter dat 
de domeindoelen bij Sensoren en vision voor hem al gesneden koek zijn. In zijn 
bedrijf wordt al enkele jaren gewerkt met een Vision-systeem. Alle mechanics 
hebben een training gehad in het werken met sensoren en vision. Rein heeft 
sensoren geïnstalleerd. Hij kan aantonen dat hij de domeindoelen van Sensoren en 
Vision van module 1 al beheerst, door een foto-serie te maken van wat hij 
geprogrammeerd en gekalibreerd heeft. Hij voegt daarnaast een verklaring van 
zijn leidinggevende toe over de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Samen 
met een toelichting waarin hij per domeindoel aangeeft hoe zijn beheersing uit de 
bewijsstukken blijkt, dient hij de bewijsstukken in bij de domeincoördinator. Deze 
voert een beoordeling uit op basis van het beoordelingsformat bij het domein 
Sensoren en Vision van module 1. 
 

 

Hamid heeft in zijn werk al regelmatig te maken gehad met technische tekeningen. 
Hij heeft deze niet alleen geanalyseerd en verwerkt in software, maar na een 
interne training ook aangepast. Bij de start van de opleiding bekijkt hij met de 
studiecoach hij de domeindoelen van technisch tekenen. Hij komt erachter dat hij 
zowel de domeindoelen van technisch tekenen van module 1 als van module 2 kan 
aantonen door werkzaamheden in het afgelopen twee jaar. Hij verzamelt hier 
bewijsstukken voor, laat zijn leidinggevende een verklaring opstellen dat hij deze 
werkzaamheden zelfstandig heeft verricht en hij schrijft een toelichting waarin hij 
voor ieder domeindoel aangeeft hoe zijn beheersing uit de bewijsstukken blijkt. Dit 
dient hij in bij de domeincoördinator, die een beoordeling uitvoert op basis van het 
beoordingsformat bij technisch tekenen van module 1 en module 2.  

 
Waar mogelijk verzamel je ook feedback en feedforward over de leeruitkomsten en 
domeindoelen waaraan je werkt bij medestudenten, docenten, je 
bedrijfsbegeleider, enzovoort.  
 

2.6.2 Het portfolioassessment 
Zoals gezegd is het portfolioassessment een gesprek met twee assessoren op basis 
van de bewijsstukken in jouw portfolio. Je voegt een voorbereidingsformulier aan je 
portfolio toe, waarin je toelicht hoe je met jouw bewijsstukken aantoont dat je de 
leeruitkomsten en de kennis en vaardigheden beheerst.  
 
De uitkomst van het portfolioassessment zou niet als een verrassing moeten komen 
voor jou als student en andere betrokkenen. Er zal dan ook normaal gesproken een 
grote overeenkomst zijn tussen de oordelen op de verschillende bewijsstukken en 
de integrale beoordeling. De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen: 
• Oordeel: voldoende/goed/excellent 

o Je hebt op alle onderliggende bewijsstukken positieve feedback ontvangen 
en/of (ruim) voldoende oordelen gekregen. Je licht in het assessment duide-
lijk toe hoe alle bewijsstukken samen laten zien dat je de leeruitkomsten be-
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heerst. Je ontvangt het oordeel voldoende, goed of excellent bij het as-
sessment. De examinatoren geven een mondelinge en schriftelijke (op het 
beoordelingsformulier) onderbouwing bij het oordeel en geven jou feedfor-
ward. 

o Je hebt op één of meer bewijsstukken een onvoldoende oordeel ontvangen 
en hebt gedurende de module geen andere bewijsstukken verzameld om 
beheersing op dit onderdeel aan te tonen. Of: je bent op alle bewijsstukken 
voldoende, maar (zeer) mager beoordeeld. Beide situaties roepen vragen op 
over het behalen van de leeruitkomsten en zijn aanleiding voor een nadere 
analyse door de examinatoren over jouw mate van beheersing van de leer-
uitkomsten. Hoe komt het dat je overal zo mager scoort? Welke competen-
tie is nog onvoldoende ontwikkeld, en waarom stagneert deze? Welke on-
derliggende kennis en vaardigheden zijn nog te matig aanwezig om bij te 
dragen aan de competentieontwikkeling? Het hangt van de uitkomst van de 
analyse af je overall een voldoende beheersing van de leeruitkomsten laat 
zien. Zo niet, dan ontvang je het oordeel onvoldoende (zie volgende bullet). 
Geven alle bewijsstukken gezamenlijk wel een voldoende positief beeld 
over de beheersing van de leeruitkomsten van de module, dan ontvang je 
een voldoende. De examinatoren geven duidelijke feedforward mee welke 
zaken extra aandacht nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in het ver-
volg van je studie en de ontwikkeling tot Ad-professional. Je haalt hier sa-
men met je studiecoach aandachtspunten uit voor de komende module.  

• Oordeel: onvoldoende 
Als uit het portfolioassessment blijkt dat de beheersing van de leeruitkomsten 
en/of van de onderliggende domeindoelen te beperkt is, ontvang je het oor-
deel onvoldoende op het portfolioassessment. De examinatoren geven een 
mondelinge en schriftelijke (op beoordelingsformulier) onderbouwing bij het 
onvoldoende oordeel en geven aan op welke punten jij je moet verbeteren om 
een voldoende oordeel te krijgen. Het portfolioassessment kan herkanst wor-
den. Je maakt met de studiecoach een planning voor de herkansing en (eventu-
ele) start van de volgende module.   

 

 

In het portfolioassessment na afloop van de eerste module beoordelen twee 
examinatoren de resultaten van Rein. Rein licht aan de examinatoren toe in 
hoeverre hij de leeruitkomsten beheerst, op basis van de bewijsstukken die hij in 
zijn portfolio heeft opgenomen. Hij heeft onder andere een rapportage van de 
analyse van een quattro robot uit zijn werkomgeving ingevoegd. In deze 
rapportage verwerkte hij basisbegrippen en berekeningen uit de system 
engineering en technisch tekenen. De rapportage is beoordeeld door een docent er 
is schriftelijk feedback gegeven door de bedrijfsbegeleider. Ook is in het portfolio 
een afdruk van een posterpresentatie en feedback van aanwezigen opgenomen. 
Rein kan niet zijn beheersing op alle onderliggende kennis en vaardigheden 
zichtbaar maken in zijn rapportage. Daarom heeft hij twee gemaakte toetsen 
toegevoegd aan zijn portfolio: een wiskunde/natuurkunde-toets en een opdracht 
PLC programmeren. Hij ontving op beide toetsen een ruime voldoende. De 
examinatoren komen na het gesprek met Rein tot het oordeel ‘goed’. Zij geven 
Rein aandachtspunten mee ten aanzien van zijn schrijfvaardigheid, op basis van 
zijn ingediende rapportage. Rein dient extra aandacht te besteden aan deze 
aandachtspunten in de volgende module en hiertoe een plan te presenteren bij zijn 
ontwikkelingsassessment.  
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Hamid heeft moeite met de wiskunde in de opleiding. In module 2 heeft hij de 
complexere algebra-opgaven met een onvoldoende afgerond. De examinatoren 
wegen dit onvoldoende oordeel af tegen de overige ingediende bewijsstukken. 
Hamid heeft een goed beoordeeld rapport ingediend over de aanpassing van een 
lakinstallatie. Daarnaast heeft opdrachten rond technisch tekenen en 
elektrotechniek naar behoren uitgevoerd, blijkens de beoordelingen van deze 
onderdelen. De examinatoren besluiten na de afweging om Hamid het oordeel 
‘voldoende’ uit te reiken voor dit assessment, waarbij ze een bindende extra 
opdracht meegeven voor de volgende module op het gebied van de onderdelen uit 
de wiskunde waar hij nog moeite mee heeft.  
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3. Begeleiding door de studiecoach 
 
 

 
 
 

3.1 Studiecoach 
Je krijgt vanaf het begin van de opleiding een studiecoach toegewezen. Dit is een 
docent uit de opleiding die jou begeleidt bij het werken aan de competenties en 
daarvan afgeleide leeruitkomsten en bij het maken van keuzes in jouw leerroute. De 
coach begeleidt je ook in je persoonlijke ontwikkeling en POP (zie paragraaf 2.5). 
Ook is de studiecoach de verbindende schakel tussen jou, je werkplek en het leren. 
De studiecoach is daarmee ook je aanspreekpunt tijdens de opleiding. 
 
De coaching richt zich op begeleiding, ondersteuning en sturing van jouw voortgang 
in de opleiding en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het kader daarvoor 
is dat wat van een beginnend beroepsprofessional wordt vereist aan competenties 
en houding. Bij deze coaching komen twee onderwerpen aan bod:  
1. Begeleiding bij studievoortgang. Samen met de coach houdt je je 

studievoortgang bij en is er wanneer nodig aandacht voor algemene 
studievaardigheden en eventuele persoonlijke zaken. De coach helpt 
bijvoorbeeld bij het analyseren van mogelijke studieproblemen en bedenken 
van een passende aanpak, adviseert en helpt bij het zoeken naar oplossingen 
en begeleidt studenten bij het plannen en optimaal realiseren van hun 
studievoortgang. Waar nodig kan de coach doorverwijzen naar een decaan, 
bijvoorbeeld voor speciale toets-faciliteiten.  
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2. Begeleiding bij loopbaanontwikkeling. De coach begeleidt je in de keuzes die je 
tijdens je studie kunt maken die effect hebben op je (toekomstige) loopbaan en 
het werkveld. Daarbij gaat het om jouw ontwikkeling als professional in de 
beroepspraktijk zodat je weet wat jouw kernkwaliteiten zijn en waar je ambitie 
ligt. Je wordt daarom in de coaching begeleid bij het ontwikkelen van 
loopbaancompetenties: reflecteren op eigen kwaliteiten en ambities, 
loopbaanexploratie, loopbaansturing en netwerken.  

 
Een vooruitblik en reflectie op jouw eigen praktijk, studie en handelen vormen het 
uitgangspunt voor het coachinggesprek. Doordat dit telkens terugkeert ontstaat er 
een cyclisch proces. Er zijn groeps- en individuele contactmomenten met de coach 
ingeroosterd. Daarnaast kun je ook op eigen initiatief contact opnemen met je 
coach als er buiten deze momenten bespreekpunten, vragen of problemen zijn.  
 

3.2 Gesprekken met de studiecoach 
In reflectiegesprekken kijk je met de studiecoach hoe je je in een aantal weken hebt 
ontwikkeld op de verschillende competenties en indicatoren waar de 
leeruitkomsten van de module uit voortkomen. Dit zijn momenten waarop je 
feedback ontvangt die vaak, meer nog dan inhoudelijk, gaat over je houding als 
professional, progressie, enzovoort. Op basis van deze momenten kan je 
studiecoach je uiteindelijk ook adviseren over wat je nodig hebt om verder te 
komen. Ook kun jij als student aangeven hoe je omgaat met de dynamiek van 
werken en studeren. Naast je werkgever zijn je studiecoach en je medestudenten 
daar een sparringpartner in. 
 
Bij aanvang van je studie heb je een kennismakingsgesprek en intakegesprek met 
jouw studiecoach. Dit onder andere om in kaart te brengen wat je al in huis hebt 
aan kennis en competenties. Tevens wordt besproken welke mogelijkheden je 
werkplek biedt om aan modules te werken. Je studiecoach geeft informatie over de 
werkwijze van de opleiding. Bij het eerste kennismakingsgesprek met de 
studiecoach, bespreek je onder andere de volgende onderwerpen: 
• De achtergrond van je keuze om deze studie te doen en mogelijke wensen ten 

aanzien van jouw studietraject;  
• De inhoud en werkwijze van de opleiding; 
• Mogelijkheden voor en wijze van leren op je werkplek;  
• Je verantwoordelijkheid ten aanzien van de verslaglegging op onder andere re-

flectie, afspraken en acties; 
• Opgedane praktijkervaring en opleiding: huidige situatie 
• Eventuele functiebeperkingen (bijvoorbeeld dyslexie) en /of andere persoon-

lijke omstandigheden en de mogelijkheden die de hogeschool daarin biedt. 
 
Je hebt vervolgens gedurende elke module een aantal voortgangsgesprekken met 
de studiecoach. Het aantal gesprekken is verschillend per persoon en afhankelijk 
van de situatie en behoefte. De gesprekken zijn vooral vraaggestuurd, jij hebt daar 
als student zelf de regie. 
 
Na ieder portfolioassessment rond je de module af met een gesprek met jouw 
studiecoach. Je bespreekt de behaalde resultaten in de module en de uitkomst van 
het assessment. Je reflecteert onder andere op je (gewenste) persoonlijke 
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ontwikkeling, je leerbehoeften en je behaalde resultaten. Ook besteed je aandacht 
aan de gewenste invulling voor het vervolg van je studie met aandacht voor 
inhoudelijke invulling, studielast en doorlooptijd. Bijvoorbeeld hoe je erin slaagt 
leren werk en privé in balans te houden. Je houdt de afspraken over je ontwikkeling 
bij in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), dat je bij je portfolio voegt. 
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4. Leren op de werkplek 
 
 

 
 
 
Werkplekleren is van groot belang in deze opleiding. Alles wat je in je werk in de 
praktijk kúnt leren, voer in je werk uit. Je hebt dus een deel wat ‘gewoon je werk is’ 
en een deel van de studie dat losser staat van je werk. Daartussenin  zit het 
werkplekleren; het leren in je eigen praktijk.  
 
We lichten de eisen aan de werkplek en de mogelijke leerwerkzaamheden uit. 
Daarnaast lichten we toe wat de rol is van je bedrijfsbegeleider. 

4.1 Eisen aan de werkplek 
Je hebt een technische functie waarin industriële automatisering en robotica een rol 
speelt. Je bent bijvoorbeeld operator machinebouwer/monteur, medewerker 
technische dienst of onderhoudsmedewerker. Kenmerken van jouw werkplek zijn: 
• Je hebt een aanstelling van minimaal drie dagen per week bij een bedrijf in één 

van de genoemde sectoren in een technische functie. Bij voorkeur heb je een 
aanstelling van maximaal vier dagen per week, om voldoende tijd aan zelfstu-
die te kunnen besteden. 

• Er is begeleiding vanuit het bedrijf door een medewerker die functioneert op 
minimaal bachelor-niveau in het domein Engineering of ICT en met minimaal 
twee jaar relevante werkervaring. 
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• Je kan in zijn werkomgeving werken met bestaande of te ontwikkelen (industri-
ele) systemen en heeft toegang tot adequate softwareplatformen. 

• Je bent beschikbaar voor de contacttijd op de hogeschool (een middag en aan-
sluitende avond per week).  

 
Voordat je met de opleiding start, is er een onderwijs-arbeidsovereenkomst 
opgesteld. De onderwijs-arbeidsovereenkomst is een tripartiete overeenkomst 
tussen het bedrijf of de organisatie, de duale werknemer-student en NHL Stenden 
Hogeschool. In deze overeenkomst staat onder andere: 
• Het aantal studiepunten dat je dient te behalen tijdens het duale traject. 
• De periode waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
• Bepalingen over ontbinding van de overeenkomst om onderwijskundige rede-

nen.  
 

4.2 Werkplekleren 
Een groot deel van het leren op de werkplek bestaat uit het werken aan de grote, 
integrale moduleopdracht.  Je analyseert in module 1 bijvoorbeeld één van de 
industriële systemen in jouw bedrijf en je voert in module 2 aanpassingen door in 
een systeem. De aanleiding voor je studie wordt dus zoveel mogelijk in je eigen 
werk gevonden. Hierdoor leer jij niet alleen veel maar vergroot je de kans dat ook 
het bedrijf waar je werkt direct ook positieve effecten ervaart van jouw studie. 
 

4.3 Bedrijfsbegeleider 
Zoals bij de eisen aan jouw werkplek is genoemd, heb je een bedrijfsbegeleider. Dit 
is een medewerker uit jouw bedrijf die functioneert op minimaal bachelor-niveau in 
het domein Engineering of ICT en beschikt over minimaal twee jaar relevante 
werkervaring. De bedrijfsbegeleider begeleidt jou op de werkplek. Hij geeft 
inhoudelijke feedback en faciliteert de benodigde tijd en voorzieningen. De 
bedrijfsbegeleiders worden door de hogeschool geïnformeerd en geschoold in het 
mentorschap. Hiervoor richten we bij de start van de opleiding een avondsessie in 
en waar nodig extra bijeenkomsten of individuele contacten. Het kan zijn dat in 
voorkomende gevallen je twee bedrijfsbegeleiders hebt die aanvullend aan elkaars 
kwaliteiten jouw begeleiding voor hun rekening nemen. Zo is het mogelijk ook 
specialistische begeleiding waar nodig te organiseren. 
 
In de praktijk zal de bedrijfsbegeleider jou minimaal eenmaal in de twee weken 
spreken over de voortgang van je werkzaamheden voor de opleiding. Hij of zij geeft 
regelmatig feedback op de voortgang en de resultaten, ook schriftelijk. Daarnaast 
geeft de bedrijfsbegeleider ondersteuning bij het invullen van de verschillende 
projecten in het bedrijf en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. De 
bedrijfsbegeleider legt contact met collega’s in het bedrijf die ook feedback kunnen 
geven of kunnen assisteren bij de uitvoering van opdrachten. Vanuit je werk kun je 
op die manier ook feedback ontvangen op bijvoorbeeld inhoudelijke effecten van 
jouw project in het werk.  
 
Je bent primair zelf verantwoordelijk voor het tijdig inroepen van ondersteuning 
wanneer de studievoortgang gevaar loopt. Ook de studiecoach heeft hier een taak. 
De bedrijfsbegeleider kan dit versterken door ook regelmatig de studievoortgang 
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bespreekbaar te maken met jou. Vooral wanneer (onverwachtse) extra druk vanuit 
de werksituatie zich voordoet is de bedrijfsbegeleider degene die de impact daarvan 
op de studievoortgang tijdig kan bespreken.  
 
De kans is groot dat jouw direct leidinggevende het best je bedrijfsbegeleider kan 
zijn, hoewel dat niet noodzakelijkerwijs hoeft. Van belang is dat alle taken worden 
ingevuld. Als daarvoor meer personen bijdragen aan de kwaliteit is dat te verkiezen 
boven één persoon die een mogelijk een deel van de taken niet aankan.  
 
Hieronder sommen we de specifieke taken van de bedrijfsbegeleider op. 
 

4.3.1 Sparringpartner voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling 
De bedrijfsbegeleider: 
• Kent de belangrijkste leerdoelen uit het persoonlijk ontwikkelingsplan van de 

student. 
• Voert regelmatig gesprekken met de student over de te ontwikkelen compe-

tenties en eigen leerdoelen. 
• Geeft de student, waar mogelijk, aanvullende uitdagingen om zijn leerdoelen 

verder te kunnen ontwikkelen. 
• Kan de ontwikkeling van de student op de werkvloer coachen en beoordelen. 
• Geeft feedback op de studieopdrachten van de student. 
 
Van belang bij het beoordelen is dat de bedrijfsbegeleider niet alleen kennis, 
vaardigheden en gedrag van de student als ontwikkelpunten benoemt, maar ook 
het gedeelte ‘onder de waterlijn’ . Hiermee worden de volgende aspecten bedoeld: 
• Opvattingen en zelfbeeld: wat denkt de student te kunnen of juist niet te kun-

nen 
• Normen en waarden: wat vindt de student belangrijk in het werk ten aanzien 

van verantwoordelijkheden en ‘wat hoort en wat niet hoort’ 
• Persoonlijke eigenschappen zoals: introvert versus extrovert, sociaal versus 

egocentrisch, verlegen versus driftig  
• Motivatie: de drijfveren waarom de student iets wil doen 
  

4.3.2 Contactpersoon voor (strategische) informatie welke niet op de werkplek be-

schikbaar is 
De bedrijfsbegeleider: 
• Kan de toegang tot informatie en/of personen buiten de werkplek creëren (in-

dien nodig). 
• Geeft aan hoe de formele en informele regels omtrent het benaderen van con-

tactpersonen buiten de werkplek geregeld zijn. 
• Coacht de student dit vooral zelf te doen maar kan daarin ondersteunen indien 

nodig. 
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4.3.3 Loopbaanbegeleider 
De bedrijfsbegeleider: 
• Kan inschatten of en wanneer een volgende stap in de ontwikkeling, functieni-

veau en verantwoordelijkheidsniveau te verwachten of wenselijk is.  
• Heeft hierover contact met de student en de opleiding zodat de ontwikkeling 

van de student zoveel mogelijk in lijn ligt met de professionele ontwikkeling op 
de werkplek. 

• Kijkt ontwikkelingsgericht naar de student en communiceert daarover in de ge-
sprekken met docent en student zodat tijdig mogelijkheden en onmogelijkhe-
den zichtbaar worden. 
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Bijlage 1: Opleidingscompetenties  
 
 
Er worden vijf competenties onderscheiden. Iedere competentie bestaat uit een 
korte algemene beschrijving en een aantal deelcompetenties. 
 
De studenten verwerven in de Ad Industriële automatisering en robotica alle 
beschreven competenties. Echter: de sectoren waarin zij een technische functie 
vervullen en de robotsystemen waar zij mee werken, verschillen tussen de 
studenten. De studenten hebben dan ook veel ruimte om een bij hun 
werkzaamheden passende invulling te geven aan het verwerven van de 
competenties. Bij iedere competenties geven we voorbeelden van de wijze waarop 
de studenten de competenties in hun eigen context (leren) toepassen. Wij doen dit 
met behulp van de twee fictieve studenten Rein en Hamid. 
 
 

 

Rein Jansen is 28 jaar en werkt inmiddels vier jaar als allround mechanic bij bedrijf 
Smarint in Hoogeveen. Hij start de Ad Industriële automatisering en Robotica in 
Emmen, aangezien hij zich wil specialiseren in robotica, zodat hij als robotspecialist 
verder kan in zijn bedrijf. Hij heeft met zijn leidinggevende afgesproken dat hij, als 
hij de Ad op zak heeft, operators en collega mechanics en engineers gaat helpen 
met complexe robotstoringen, robotreparaties en -kalibraties, robots in 
bedrijfstellen en robotoptimalisaties. Ook wil hij de kennis vergaren om te kunnen 
adviseren over vernieuwingen in het bedrijf op het gebied van robotica. 
 

 

Hamid Zahir is 35 jaar en werkt sinds twee jaar als maintenance technician bij 
twee afdelingen in het grote productiebedrijf Phonols in Drachten. Hij start de Ad 
Industriële automatisering en Robotica in Leeuwarden, aangezien hij zich verder 
wil ontwikkelen op het gebied van industriële automatisering. Hij wil meer kennis 
en vaardigheden opdoen voor in bedrijfstellen en programmeren van nieuwe 
spuitgietmachines en de bijbehorende robot en mechanisaties. Ook wil hij beter 
kunnen helpen bij escalaties in productie van operators en mechanics. Hij gaat 
betrokken worden bij de ontwikkeling tot realisatie van een lakinstallatie en 
ontvangt graag de tools om daar optimaal aan bij te kunnen dragen. 

 

 
http://www.omron-ap.com/products/category/robotics/industrial-robots/parallel-
robots/index.html   
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1. Analyseren  
 

De Ad-er Industriële automatisering en robotica analyseert een vraagstuk rond onder an-
dere de realisatie, de inbedrijfstelling, de optimalisatie of het onderhoud van een (deel van 
een) industrieel systeem. 

 
De Ad-er Industriële automatisering en robotica: 

A. inventariseert een vraagstuk en brengt de huidige en gewenste situatie 
rond dit vraagstuk in kaart door zich in te leven in de positie van de (interne 
of externe) opdrachtgever en overleg te voeren met relevante partijen. 

B. brengt de functionaliteiten, onderlinge relaties en toegevoegde waarde van 
(elementen van) een industrieel systeem in een bedrijf in kaart door het uit-
voeren van een functionele en technische analyse (requirements-analyse) 
van het systeem. 

C. selecteert en legt de verbinding tussen theorieën en methodes uit het vak-
gebied en past deze toe op een vraagstuk.  

 

 

Rein heeft een acht jaar oude Quattro robot in productie waarvan een motor 
binnenkort niet meer verkrijgbaar zal zijn. Daarom moet de hele robot worden 
vervangen. Rein analyseert het huidige robotsysteem zowel functioneel als 
technisch, ter voorbereiding op de vervanging. 
Rein doet werkzaamheden in de robotruimte. Hij treft een robot met een 
onbekende afwijking. De robot wordt aangesloten op de diagnose-software en op 
lage snelheid gezet. De werkomgeving wordt veiliggesteld en de oorzaakanalyse 
start. Na oorzaakanalyse brengt Rein de robot terug naar de standaard door 
vervanging van een onderdeel. 
 

 

 
Er is een afwijking in de productie bij de spuitgietafdeling. Hier komt een plastic 
product niet in een bret, maar scheef erin of ernaast terecht. Dit heeft tot gevolg 
dat er geen volle bretten met producten afgeleverd kunnen worden. Hamid zoekt 
in de software van de robot naar de oorzaak bij de coördinaten van de juiste assen. 
Hij zorgt ervoor dat de robot weer goed werkt. 
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2. Ontwerpen en realiseren 
 

De Ad-er Industriële automatisering en robotica ontwerpt een (deel van een) industrieel 
systeem en stelt het (deel van een) industrieel systeem samen. 

 
De Ad-er Industriële automatisering en robotica: 

A. vertaalt procesparameters vanuit de requirements-analyse via een stappen-
plan naar een ontwerp van een (deel van een) industrieel systeem. 

B. assembleert een (deel van een) industrieel systeem volgens geldende nor-
men en configureert de besturing. 

C. programmeert een (deel van een) industrieel systeem en test de doelmatig-
heid van de software met behulp van industriële processen en technische 
literatuur. 

D. simuleert het proces van een (deel van een) industrieel systeem met behulp 
van simulatie-software. 

 
 

 

Rein heeft een vernieuwde robotlijn ontvangen voor een nieuw product en een 
bestaand product. Hij gaat de lijn veilig in bedrijfstellen en geschikt maken voor 
beide producten. Hij analyseert de afwijkingen ten opzichte van de KPI: waar is de 
lijn langzamer dan de gewenste cyclustijden en waar geeft de lijn meer afkeur dan 
de KPI? Hij rapporteert deze afwijkingen aan de engineers en zoekt samen naar 
oplossingen en voert deze in. De informatie van de vernieuwde robotlijn wordt 
vastgelegd volgens de standaard.  
 

 

Er komt een nieuwe spuitgietmachine. De mechanisatie, de robot en handjes erbij 
moeten worden gekozen. Hamid is projectteamlid, samen met de engineers van 
productie en ontwikkeling. Samen beslissen ze welke tools het meest geschikt zijn 
om te gebruiken voor het nieuwe product. Hamid is verantwoordelijk voor het 
programmeren en in bedrijf stellen van de robot. 
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3. Integreren en optimaliseren 
 

De Ad-er Industriële automatisering en robotica stelt een robot(cel) in bedrijf, draagt bij 
aan het optimaal functioneren van een industrieel (deel-)systeem in de toepassingscontext 
door waar nodig de bestaande robot aan te passen. 

 
De Ad-er Industriële automatisering en robotica:  

A. koppelt een deelsysteem aan andere machines en/of sensoren en toetst de 
betrouwbaarheid van de industriële communicatie volgens geldende nor-
men.  

B. test een geïntegreerd (deel van een) industrieel systeem op zijn doelmatig-
heid.  

C. activeert een (deel van een) industrieel systeem en laat een of meer robots 
verschillende jobs/routines uitvoeren.  

D. verbetert de functionaliteit van het industrieel (deel-)systeem.  
 

 

 

Smarint heeft een nieuwe robotlijn in ontvangst genomen. Coördinaten en 
programma’s van de robots en productdragers zijn gemaakt, gekalibreerd en 
worden getest in samenwerking met de leverancier. Rein heeft de lijn met het 
ontwikkelteam in beweging gekregen. De lijn valt echter vaak stil en voldoet niet 
aan de snelheid die nodig om de planning te halen. De leverancier vertrekt en nu is 
Rein aanspreekpunt van productie bij nieuwe storingen in de lijn. Rein analyseert 
een robotcel met een high speed camera op afwijkingen en voert verbeteringen 
door aan de lijn. Ook adviseert Rein de operators bij het opstellen van het 
autonoom onderhoud dat nodig is om de lijn in basiscondities te houden. Verder 
analyseert hij kapotte onderdelen van de lijn en stelt hij het onderhoudsplan bij. 
 

 

Hamid is expert in een nieuwe lakinstallatie. Hij heeft de lakinstallatie gezien in 
ontwikkeling en is getraind door de robotleverancier in het gebruik van de 
lakrobots. Hamid gaat samen met een andere leverancier de robotcel koppelen 
aan de lakinstallatie en in bedrijf stellen. Dan is het tijd voor proefdraaien van de 
geïntegreerde lijn. De leveranciers, engineers, operators en Hamid doen dit samen.  
Ze zoeken naar oorzaken bij onbekende problemen en lossen het op. Na een 
maand helpt Hamid de operators bij het uitvoeren van het groot onderhoud aan de 
nieuwe lakinstallatie. Ook doet hij een verbetering in de keuze voor het type 
luchtfilter. Dit zorgt voor lagere onderhoudskosten. 

 
https://www.engelglobal.com/nl/nl/producten/automation/viper.html 
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4. Communiceren en samenwerken 
 

De Ad-er Industriële automatisering en robotica communiceert met, werkt samen met en 
geeft waar gewenst sturing aan diverse samenwerkingspartners om de gestelde doelen 
rond een (deel van een) industrieel systeem te realiseren.  

 
De Ad-er Industriële automatisering en robotica:  

A. plant en organiseert de eigen werkzaamheden in een (leer)taak, rekening 
houdend met de werkomgeving en samenwerkingspartners. 

B. communiceert taak- en doelgericht over de eigen rol, taken en opbrengsten 
in het eigen team en met direct betrokkenen.  

C. presenteert en documenteert vraagstukken en oplossingsstrategieën op het 
gebied van industriële automatisering en robotica, zowel schriftelijk als 
mondeling, aan gebruikers en andere geïnteresseerden. 

 
 

 

Rein moet preventief een onderdeel in een robot vervangen. Dat kost tijd en moet 
offline gebeuren in de robotwerkplaats. Hij overlegt met productie wanneer dit kan 
worden gepland tijdens een stilstand. Ook legt hij de voordelen uit van het 
vervangen van het onderdeel, geeft aan wat het risico is op vertragingen en wat 
dan zijn plan b is. Dan gaat hij zijn werk voorbereiden en zorgt voor tijd, 
onderdelen en instructies aan operators.  
 

 

Zes keer per jaar is er groot onderhoud aan de lakinstallatie. Hamid organiseert dit 
in samenwerking met de productieleiding. Er komt van alles bij kijken en er moet 
veel worden georganiseerd. Hamid kan dit zelfstandig voorbereiden door 
standaardwerk te doen. Externe leveranciers en personeel van productie en 
maintenance worden geregeld. Ook onderhoudspunten en inspecties worden 
uitgevoerd tijdens deze stilstand van acht uur. Na acht uur is de lakinstallatie weer 
in basisconditie. Eventuele procesverbeteringen of gevonden problemen worden 
ingebracht in de standaardsystemen. Hamid verzorgt de instructie aan de 
operators hoe om te gaan met de wijzigingen. 
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5. Professioneel handelen 
 

Op basis van zelfreflectie onderhoudt en bevordert de Ad-er Industriële automatisering en 
robotica zijn persoonlijke ontwikkeling.  

 
De Ad-er Industriële automatisering en robotica: 

A. bepaalt een leerdoel en een leerstrategie bij een (leer)taak en reflecteert na 
uitvoering op zijn eigen handelen, denken en resultaten. 

B. vraagt en geeft actief en op constructieve wijze feedback, zowel op gedrag 
als op inhoud. 

C. onderzoekt wat voor type professional hij op termijn zou willen zijn, welk 
beroepenveld en type functies hij ambieert en hoe hij zich daarin van ande-
ren in de branche kan onderscheiden. 

 
 

 

Rein wil door het volgen van de Ad een expert worden op het gebied van robotica. 
Hij werkt bij de start van de opleiding samen met zijn bedrijfsbegeleider en zijn 
studiecoach uit wat hij daar precies onder verstaat, en welke competenties hij 
daarvoor moet ontwikkelen. Eén van de specifieke onderdelen van zijn nieuwe taak 
is Total Productive Maintenance (TPM). Hij wil leren productie te adviseren en te 
informeren tijdens een TPM-overleg voor een TPM-bord. Hij zorgt ervoor dat hij dit 
onderdeel in één van de moduleopdrachten kan meenemen en vraagt in de 
uitvoering feedback aan zijn bedrijfsbegeleider op zijn functioneren. 
 

 

Hamid wil zich in de opleiding bekwamen in het in bedrijf stellen en programmeren 
van de nieuwste machines. Daarnaast wil hij een rol spelen in de aansturing en 
scholing van operators die met deze nieuwe machines gaan werken. Hij werkt uit 
welke competenties hij hiervoor al beheerst, en welke nog niet. Hij legt dit naast de 
competenties en leeruitkomsten van de opleiding en bekijkt samen met zijn 
bedrijfsbegeleider en studiecoach hoe hij aan deze specifieke competenties kan 
gaan werken.  
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Bijlage 2: Overzicht toetsing in een 
module 





 

 





 

 

 
 


