
  
SLB opdracht examendossier;                                      ‘Loopbaansturing’   
Mogelijkheden en structuur opleiding 
  
Doel van de taak  
  

Je bewijst met dit verslag inzicht te hebben in de mogelijkheden en 
structuur van de opleiding. 
  

Context + opdracht  Je schrijft een verslag over de mogelijkheden en structuur van de 
opleiding. Hierin kunnen wij het volgende terug lezen: 
 

• Op welke momenten vinden de weegmomenten plaats in het 
eerste leerjaar? 

• Wat houdt zo’n weegmoment in? 
• Voor welke vakken kan je extra ondersteuning krijgen? 
• Bij wie moet je zijn als je extra ondersteuning wilt? 
• Wanneer ga je onvoorwaardelijk door naar NIV4? 
• Welke drie opleidingen bieden wij aan? 
• Wat zijn de exameneisen (kerntaken en werkprocessen) van deze 

drie opleidingen? Oftewel wat moet je voor het beroepenveld 
kunnen en kennen? 

• Op welk niveau moet je Rekenen, Engels en Nederlands 
beheersen om het Niv3 of Niv 4 diploma te halen? 

• Wat moet je afgerond hebben voor SLB en Burgerschap om je 
diploma te halen? 

• In welke leerjaren ga je op stage?  
  

Producten   • Het verslag waarin duidelijk wordt dat je inzicht hebt in de      
             mogelijkheden en structuur van de opleiding. 
• Je levert het in op Teams  
  

Ondersteuning  • Informatie van de SLB-er 
• Het OLD 
• De drie kwalificatiedossiers van de opleidingen: 
- KD allround laborant 
- Chemisch fysisch analist 
- Biologisch Medisch analist  

Richtlijnen voor de 
uitvoering 
  

Je werkt individueel  
Plaats: op school en thuis  
Inleveren: Binnen een week na het verkrijgen van deze taak.  
Richttijd voor de uitvoering: 2 uur  
  

Benodigde kennis, 
vaardigheden en 
attitudes   

Dit leer je in de opdracht:  
Inzicht in de structuur en de mogelijkheden van de opleiding 
Laboratoriumtechniek Beverwijk. 
Door middel van deze opdracht kan je beter sturing geven aan je 
loopbaan. 

Productspecificatie en 
beoordeling  

Te beoordelen producten:  
  
Verslag “Mogelijkheden en structuur 
van de opleiding 
laboratoriumtechniek Beverwijk”  

Beoordeling:   
  
Door de SLB docent 
  

Leermiddelen  Internet, Portal, OLD, Kwalificatiedossier 
 


