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Exameneisen Praktijkopdrachten planner  

Wijzigingen per 01-09-2021: 

Er zijn geen wijzigingen. 

 

Nieuwe of gewijzigde exameneisen worden met ingang 1 oktober 2020 in de examens 

bevraagd. 

 

In de tabel met exameneisen zijn de taxonomiecodes van Romiszowski R (reproductieve 

kennis) en P (productieve kennis) toegevoegd.  

 

Woorden met een * zijn in de begrippenlijst (zie bijlage 1) opgenomen.  

 

In de onderliggende exameneisen geldt voor alle werkzaamheden en handelingen: handelt 

volgens de vastgestelde bedrijfsprocedures en onderkent het belang van de 

werkinstructies en procedures. 

 

Exameneisen Praktijkopdrachten planner 

Code Exameneis  Taxonomie 

Roosterevaluatie* 

POP.1.01 

2.04 

 

Stelt vast wat het belang is van individuele 

afspraken tussen werkgever en werknemer met 

betrekking tot medewerkertevredenheid, 

‘binden en boeien’ en balans tussen werk- en 

privézaken.  

R 

POP.1.02 

2.05 

Stelt vast wat de verhouding is tussen ATW, 

CAO PB, bedrijfsregeling en individuele 

afspraken met betrekking tot de verschillen en 

zwaarstwegende (leidende) bepalingen. 

R 

POP.1.03 

4.05 

 

Plant een cyclisch rooster aan de hand van het 

stappenplan:  

• verzamelen en stellen van dienstaanbod 

per dag  

• bepalen van roostercyclus 

• aantal vrije dagen 

• opstellen en optimaliseren van een 

verzameling roosterelementen  

• maken van een roosteropbouw 

P 

POP.1.04 

4.06 

Maakt aan de hand van het stappenplan een 

planning voor een individueel rooster. 

P 

VPL.1.05 

5.03 

Beheert een bestaand rooster. 

 

P 

POP.1.06 

6.01.01 

Evalueert een rooster aan de hand van: 

• economische criteria* 

• ergonomische criteria*  

• marktcriteria* 

• persoonsgebonden criteria*  

• wettelijke en arbeidsrechtelijke criteria* 

P 

POP.1.07 

6.01.02 

Evalueert een rooster aan de hand van een 

knelpuntanalyse in de verschillende criteria. 

P 

POP.1.08 

6.01.03 

Evalueert een rooster aan de hand van 

oplossingen (bijstellen rooster).  

P 
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Bijlage 1 

Begrippenlijst:  

 

criteria: 

• economische    productiviteit, kwalitatieve en kwantitatieve maatstaven 

• ergonomische   vuistregels 

• markt     wensen van klanten 

• persoonsgebonden   voorkeur, individuele wensen  

• wettelijke en arbeidsrechtelijke ATW/CAO 


