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Kerntaak: Assembleert Hardware
Vakmatig en methodisch
… systemen te assembleren.
… systemen te demonteren en componenten te testen.
Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch
… administratieve werkzaamheden uit te voeren.

invullen storings-, aanvraag en testformulieren

… zorgdragen voor kwaliteit en veiligheid

invullen storings-, aanvraag- en testformulieren

mentorgestuurd via POP's en evaluaties

… werkzaamheden planmatig verrichten.

voorschriften in practicum

voorschriften in practicum

Sociaal-communicatief en cultureel-normatief

met maatje en docenten

… samen te werken.
… schriftelijk en mondeling te communiceren.

aangeboden bij ZaCo en Engels

… zich dienstverlenend op te stellen.

aangeboden bij ZaCo en Engels

Ontwikkeling

mentorgestuurd via POP's en evaluaties

… zijn eigen handelen te evalueren.
… nieuwe ontwikkelingen toe te passen.

in n@tschool verzamelen van bewijzen van nieuwe ontwikkeling maandelijks

Kerntaak: Installeert en onderhoudt hard- en software
Vakmatig en methodisch
… bekabeling en bedrading aan te leggen.
… electrische installaties te testen en te controleren.
… besturingssystemen en standaardapplicaties te installeren.
… systeeminstellingen aan te passen.
Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch

invullen van storings-, aanvraag en testformulieren

… administratieve werkzaamheden uit te voeren.

mentorgestuurd via POP's en evaluaties

… werkzaamheden planmatig verrichten.
… zorgdragen voor kwaliteit en veiligheid

voorschriften in practicum

voorschriften in practicum

Sociaal-communicatief en cultureel-normatief

met maatje en docenten

… samen te werken.
… schriftelijk en mondeling te communiceren.

aangeboden bij ZaCo en Engels

… zich dienstverlenend op te stellen.

aangeboden bij ZaCo en Engels

Ontwikkeling

mentorgestuurd via POP's en evaluaties

… zijn eigen handelen te evalueren.
… nieuwe ontwikkelingen toe te passen.

in n@tschool verzamelen van bewijzen van nieuwe ontwikkeling maandelijks

Kerntaak: Helpt Systeemgebruikers
Vakmatig en methodisch
… informatieverzoeken en meldingen te verwerken.
… storingen in systemen op te lossen.
Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch

invullen van storings-, aanvraag en testformulieren

… administratieve werkzaamheden uit te voeren.

mentorgestuurd via POP's en evaluaties

… werkzaamheden planmatig verrichten.
… zorgdragen voor kwaliteit en veiligheid

voorschriften in practicum

voorschriften in practicum

Sociaal-communicatief en cultureel-normatief
… samen te werken.

met maatje en docenten

… schriftelijk en mondeling te communiceren.

aangeboden bij ZaCo en Engels

… zich dienstverlenend op te stellen.

aangeboden bij ZaCo en Engels

Ontwikkeling
… zijn eigen handelen te evalueren.
… nieuwe ontwikkelingen toe te passen.

mentorgestuurd via POP's en evaluaties
in n@tschool verzamelen van bewijzen van nieuwe ontwikkeling maandelijks

Kernopgave: Ordelijk werken
De medewerker ICT staat voor de opgave om de eisen aan de kwaliteit van het werk
te bewaken in combinatie met de omstandigheden waaronder het werk wordt verricht.
Hij moet ongeacht de omstandigheden, zoals een grote hoeveelheid werk, ordelijk
werken. Indien hij niet ordelijk werkt, kan die gevolgen hebben voor de organisatie.

ordelijk werken tijdens projecten en practicum

Kernopgave: Volgens regels werken
De medewerker ICT staat voor de opgave te beoordelen wat de gevolgen zijn van het
niet toepassen van regelgeving binnen de organisatie. De regelgeving betreft zowel
kwaliteitseisen van de organisatie als procedures, richtlijnen en wet- en regelgeving.
Indien hij deze regelgeving niet goed toepast, kan dit diverse gevolgen hebben voor
het bedrijf, de betrokkenen of de medewerker zelf, afhankelijk van het terrein waarop
de regel betrekking heeft.

veilig werken tijdens practicum, regels in de klas/projectruimten, et. cetera.

Stage (20 wk)
BPV

(8 wk)
Meten aan de Meterkast
Gestart

(8 wk)
Netwerken
Oké, 23/01/04

Software (6 wk)
Testen
Oké, 01/04/04

Software (4 wk)
Linux en OpenOffice
Oké, 11/03/04

Software (4 wk)
WinXP en Office
Oké, 11/03/04

Software (3 wk)
MS-DOS
Oké, 23/01/04

Hardware (5 wk)
Demontage/Testen
Oké, 12/03/04

Hardware (6 wk)
Beheer
Oké, 06/02/04

Hardware (4 wk)
Assemblage
Oké, 06/02/04

Algemeen (1 wk)
HCC-Dagen
Oké, 23/01/04

Algemeen (3 wk)
Arbo en Milieu
Oké, 23/01/04

Algemeen (5 wk)
ICT Grafimedia
Oké, 23/01/04

Algemeen (5 wk)
ICT Administratie
Oké, 23/02/04

Algemeen (5 wk)
ICT Industrie
Oké, 23/01/04

Algemeen (1 wk)
Inrichten van SWAP
Oké, 23/01/04
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