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Opdracht voor de deelnemer
 
Periode en tijdsduur
In overleg met jou en je praktijkopleider, bepaalt de organisator de periode en tijdsduur (hoeveel
werkdagen of -weken) van de BPV-examenbeoordeling.
 
Beoordeling
De organisator beslist door wie je wordt beoordeeld bij deze BPV-examenbeoordeling. Dit kan alleen
je praktijkopleider zijn, of de praktijkopleider met iemand vanuit/namens je school. Bijvoorbeeld je
BPV-begeleider.
De beoordelaar(s) beoordeelt (beoordelen) je aan de hand van het beoordelingsformulier. Op dat
formulier staat aan welke eisen (criteria) je werk moet voldoen. Lees het beoordelingsformulier goed
vóórdat de periode van je BPV-examenbeoordeling begint. Dan weet je waarop je wordt beoordeeld.
Je kunt het formulier opvragen en/of inzien bij je BPV-begeleider.
 
Werkorder
Je ontvangt van je praktijkopleider de werkorder die hoort bij de betreffende BPV-opdracht of
combinatie van BPV-opdrachten.
In de werkorder staat de maximale tijdsduur voor het uitvoeren van de werkzaamheden vermeld.
 
Hulpmiddelen
Je mag tijdens de BPV-examenperiode dezelfde (hulp)middelen gebruiken als anders. Dat wil
zeggen: alle (hulp)middelen die nodig zijn om je werk correct en volgens de voorschriften uit te
voeren.
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BPV B1-K1-A: Bewerkt ondergronden voor (metalen ondergrond)
Je ontvangt van je praktijkopleider een object met een metalen ondergrond met een beschadiging
van ongeveer 10 x 10 cm. 
 
Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. In de voorbeeldafbeeldingen zijn
achtereenvolgens een zijaanzicht en een achteraanzicht van een voertuig afgebeeld. Met een X is de
plaats van de beschadiging op het object aangegeven. Je praktijkopleider kiest een object met een
beschadiging op een plaats zoals in de voorbeeldafbeeldingen afgebeeld met een X. Het betreft een
beschadiging op een vlak carrosseriedeel. 
 
De voorbeeldafbeeldingen betreffen een voorbeeldvoertuig. Deze BPV-opdracht kan ook uitgevoerd
worden aan een ander voertuigmerk/ type.  

Bespreek de werkopdracht met je direct leidinggevende.
Richt je werkplek in.
Demonteer eenvoudig los te nemen onderdelen.
Schuur en plamuur de beschadiging en maak het object klaar voor het spuiten van grondmateriaal.
Plak de niet te spuiten delen af.
Spuit de herstelde plek in de benodigde grondmaterialen ((hecht)primer, surfacer).
Schuur het object, na droging van het grondmateriaal, uit.
Plak de niet te spuiten delen af.
Breng kitten en/ of beschermingsmiddelen aan.
Controleer je uitgevoerde werkzaamheden.
Ruim je werkplek op. 
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BPV B1-K1-B: Bewerkt ondergronden voor (kunststof ondergrond)
Je ontvangt van je praktijkopleider een object met een kunststof ondergrond met een beschadiging
van ongeveer 10 x 10 cm. 
 
Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. In de voorbeeldafbeeldingen zijn
achtereenvolgens een zijaanzicht en een achteraanzicht van een voertuig afgebeeld. Met een X is de
plaats van de beschadiging op het object aangegeven. Je praktijkopleider kiest een object met een
beschadiging op een plaats zoals in de voorbeeldafbeeldingen afgebeeld met een X. Het betreft een
beschadiging op een vlak carrosseriedeel. 
 
De voorbeeldafbeeldingen betreffen een voorbeeldvoertuig. Deze BPV-opdracht kan ook uitgevoerd
worden aan een ander voertuigmerk/ type.  

Bespreek de werkopdracht met je direct leidinggevende.
Richt je werkplek in.
Demonteer eenvoudig los te nemen onderdelen.
Schuur en plamuur de beschadiging en maak het object klaar voor het spuiten van grondmateriaal.
Plak de niet te spuiten delen af.
Spuit de herstelde plek in de benodigde grondmaterialen ((hecht)primer, surfacer).
Schuur het object, na droging van het grondmateriaal, uit.
Plak de niet te spuiten delen af.
Breng kitten en/of beschermingsmiddelen aan.
Controleer je uitgevoerde werkzaamheden.
Ruim je werkplek op. 
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