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Richtlijnen praktijk Monteur Warmtepomp 
 

Richtlijnen voor het praktijkexamen 

Het praktijkexamen omvat circa een dagdeel (4 uur max.) inclusief eindgesprek en rapportage. 

Het praktijkexamen betreft één integrale opdracht voor het aanleggen en installeren van systemen 
en componenten van de warmtepompinstallatie 

Het praktijkexamen betreft een zo concreet mogelijke feitelijke werksituatie wat betreft opstelling, 
installatietype/fabrikant, opdracht/klacht. 

Het praktijkexamen omvat alle praktijkgerichte handelingen conform de vastgestelde leerdoelen. 

Het praktijkexamen omvat de elementen voorbereiding, werkuitvoering en nazorg.  

Signaleren en melden onveilige situatie is een integraal onderdeel van Het praktijkexamen en het 
eindgesprek 

Resultaat Praktijkexamen 

De deelnemer laat zien dat hij instaat is:  

• alle vaktechnische handelingen te verrichten vastgelegd in het rapport (conform de eindtermen) 

• alert te zijn op onveilige situaties, betreffende de gehele installatie 

• de klant te informeren/rapporteren 

Inhoud Praktijkexamen 

De opdracht bevat de volgende algemene elementen: 

 Deelnemer meldt zich en wordt ontvangen door de ‘klant’ (trainer) 

Deelnemer stelt zich voor en vraagt naar de klacht/werkzaamheden, 

Deelnemer is alert op wat de ‘klant’ vertelt (bijzonderheden), 

Deelnemer vraagt door bij onduidelijkheid, 

Deelnemer is alert op de situatie van de installatie en omgeving (veiligheid) 

 Deelnemer voert opdracht uit, verricht verschillende beroepshandelingen, kiest en gebruikt de 
juiste materialen en middelen en raadpleegt de juiste bronnen (fabrikant instructies)  

Deelnemer heeft de opdracht uitgevoerd en afgerond 

Deelnemer heeft werkomgeving opgeruimd en materiaal afgevoerd 

Deelnemer heeft benodigde registraties uitgevoerd 

 Deelnemer meldt de opdracht gereed bij de klant en meldt over zijn werkzaamheden 

Deelnemer laat de klant werkzaamheden aftekenen 

Beoordeling 

De assessor is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer 

Tijdens het examen observeert de trainer gedrag en handeling (WAKKER) 

Het examen wordt afgesloten met een eindgesprek volgens START methodiek 

Het eindgesprek bevat een concrete casus van een onveilige situatie (aan de hand van film of foto) 

Het eindgesprek bevat enkele concrete theorievragen (van tevoren vastgesteld in het rapportage 
portfolio) 

De assessor registreert het oordeel in het daarvoor geopend resultaatportfolio 

De deelnemer is geslaagd als: 

• de kritische factoren voldoende zijn, 

• en geen beroepshandeling onvoldoende is gescoord. 

Eisen te stellen aan de voorbereiding op de training 

De kandidaat heeft de juiste meetinstrumenten/middelen (goedgekeurd) en gereedschappen bij 
zich. 

De praktijklocatie draagt zorg voor de montagematerialen. 

Eisen te stellen aan de locatie 

De praktijklocatie is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen voor diversiteit aan opstellingen voor 
de aanleg en installatie van (functionerende) een warmtepomp. 

Betrouwbare en veilige examenlocatie. 

Eisen te stellen aan de assessoren 

De assessor heeft geen directe betrokkenheid bij de deelnemer en voldoet aan het profiel voor 
beoordelaar (zie profiel) 
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Rapportage praktijkexamen 

Taken en handelingen O V G ZG 

4 Voorbereiden installatiewerk 
en werkplek 

Zorgt voor een veilige werkplek     

Treft voorzieningen en/of maatregelen voor de installatie van een warmtepomp     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 

 
 

 O V G ZG 

5 Installeren van systemen en 
componenten van de 
warmtepompinstallatie. 

Installeert warmtepomp(systemen) en componenten volgens geldende normen, wet en 
regelgeving en fabrikantgegevens 

    

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 
regelgeving 

    

Installeert of past installatie voor afgifte aan     

Sluit afgifte systeem aan op warmtepomp     

Treft voorzieningen voor de elektrische aansluiting     

  Sluit het systeem elektrisch aan     

  Installeert een regelsysteem     

  Sluit het regelsysteem aan op de installatie     

  Toetst en beproeft zijn werkzaamheden     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 

 
 

 O V G ZG 

11 Zorgdragen voor veiligheid Stelt (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf.     

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie. 
(werkdruk, eisen van de klant end.) 

    

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in 
relatie tot veiligheid kan waarnemen 

    

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties     

Werkt volgens de norm en voorschriften     

  Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving     

  Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 
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 O V G ZG 

12 Rapporteren 
werkzaamheden 

Rapporteert werkzaamheden     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 

 
 
 



 
 

Richtlijnen praktijkexamen Warmtepompen versie 13 december 2021_1 4 

 

Verzamelrapport praktijkexamen en conclusies 
 

Waarneming  O V G ZG 

is alert     

neemt de situatie in zich op     

weet informatie te achterhalen     

vraagt door bij onduidelijkheid     

weet zaken duidelijk uit te leggen     

is zorgvuldig     

beroepshandelingen zijn adequaat en trefzeker     

gebruikt meetmiddelen en gereedschappen adequaat     

Totaalscore  

Cesuur: 80% voldoende   

 

Eindgesprek O V G ZG 

10 Zorgdragen voor veiligheid 

Korte beschrijving casus: situatie, taak, actie, resultaat, transfer 

Beroepshouding  

1 Kwaliteitsbewust     

2 Veiligheidsbewust     

3 Samenwerken     

Totaalscore  

 

Eindscore praktijkexamen O V G ZG 

4 Voorbereiden installatiewerk en werkplek     

5 Installeren van systemen en componenten van de 
warmtepompinstallatie. 

    

11 Zorgdragen voor veiligheid     

12 Rapporteren werkzaamheden     

Waarneming     

Eindgesprek     

Eindoordeel  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 
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Richtlijnen praktijkexamen Eerste monteur Warmtepomp 
 

Richtlijnen voor het praktijkexamen 

Het praktijkexamen omvat circa een dagdeel (4 uur max.) inclusief eindgesprek en rapportage. 

Het praktijkexamen betreft een gecombineerde opdracht voor het aanleggen en installeren van 
systemen en componenten van een warmtepompinstallatie en het controleren, inregelen en 
inbedrijfstellen van een warmtepompinstallatie. 

Het praktijkexamen betreft een zo concreet mogelijke feitelijke werksituatie wat betreft opstelling, 
installatietype/fabrikant, opdracht/klacht. 

Het praktijkexamen omvat alle praktijkgerichte handelingen conform de vastgestelde leerdoelen. 

Het praktijkexamen omvat de elementen voorbereiding, werkuitvoering en nazorg. 

Signaleren en melden onveilige situatie is een integraal onderdeel van het praktijkexamen en het 
eindgesprek 

Resultaat Praktijkexamen 

De deelnemer laat zien dat hij instaat is:  

• alle vaktechnische handelingen te verrichten vastgelegd in het rapport (conform de eindtermen) 

• alert te zijn op onveilige situaties, betreffende de gehele installatie 

• de klant te informeren/rapporteren 

Inhoud Praktijkexamen 

De opdracht bevat de volgende algemene elementen: 

 Deelnemer meldt zich en wordt ontvangen door de ‘klant’ (assessor) 

Deelnemer stelt zich voor en vraagt naar de klacht/werkzaamheden, 

Deelnemer is alert op wat de ‘klant’ vertelt (bijzonderheden), 

Deelnemer vraagt door bij onduidelijkheid, 

Deelnemer is alert op de situatie van de installatie en omgeving 

 Deelnemer voert opdracht uit, verricht verschillende beroepshandelingen, kiest en gebruikt de 
juiste materialen en middelen en raadpleegt de juiste bronnen (fabrikant instructies)  

Deelnemer heeft de opdracht uitgevoerd en afgerond 

Deelnemer heeft werkomgeving opgeruimd en materiaal afgevoerd 

Deelnemer heeft benodigde registraties uitgevoerd 

 Deelnemer meldt de opdracht gereed bij de klant en meldt over zijn werkzaamheden 

Deelnemer geeft advies over de installatie 

Deelnemer laat de klant werkzaamheden aftekenen 

Beoordeling 

De assessor is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer 

Tijdens het praktijkexamen observeert de assessor gedrag en handeling (WAKKER) 

Het praktijkexamen wordt afgesloten met een eindgesprek volgens START methodiek 

Het eindgesprek bevat een concrete casus van een onveilige situatie (aan de hand van film of foto) 

Het eindgesprek bevat enkele concrete theorievragen (van te voren vastgesteld in het 
examenportfolio) 

Assessor registreert het oordeel in het daarvoor geopend examenportfolio 

De deelnemer is geslaagd als: 

• de theorie voldoende is,  

• de kritische factoren voldoende zijn, 

• en geen beroepshandeling onvoldoende is gescoord. 

Eisen te stellen aan de voorbereiding op het praktijkexamen 

De kandidaat heeft de juiste meetinstrumenten/middelen (goedgekeurd) en gereedschappen bij 
zich. 

De praktijklocatie draagt zorg voor de montagematerialen. 

Eisen te stellen aan de locatie 

De praktijklocatie is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen voor diversiteit aan opstellingen voor 
de aanleg en installatie van (functionerende) een warmtepomp. 

Betrouwbare en veilige examenlocatie. 

Eisen te stellen aan de assessoren 

Assessor heeft geen directe betrokkenheid bij de opleiding van de deelnemer en voldoet aan het 
profiel voor beoordelaar (zie profiel) 
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Rapportage praktijkexamen 

Taken en handelingen O V G ZG 

4 Voorbereiden installatiewerk 
en werkplek 

Toetst opstellingsruimte voor de toepassing (en het onderhouden) van een warmtepomp     

Zorgt voor een veilige werkplek     

Treft voorzieningen en/of maatregelen voor de installatie van een warmtepomp     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 

 O V G ZG 

5 Installeren van systemen en 
componenten van de 
warmtepompinstallatie 

Installeert warmtepomp(systemen) en componenten volgens geldende normen, wet en 
regelgeving en fabrikantgegevens 

    

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 
regelgeving 

    

Installeert of past installatie voor afgifte aan     

Sluit afgifte systeem aan op warmtepomp     

Treft voorzieningen voor de elektrische aansluiting     

  Sluit het systeem elektrisch aan     

  Installeert een regelsysteem     

  Sluit het regelsysteem aan op de installatie     

  Toetst en beproeft zijn werkzaamheden     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 

 O V G ZG 

6 Inregelen van de WP-
installatie/ het WP-systeem 

Regelt de installatie lucht- en waterzijdig in zodat deze voldoet aan de afgesproken 
prestaties 

    

Rapporteert (inregel)gegevens     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 
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 O V G ZG 

7 Inbedrijfstellen van de WP-
installatie/ WP-systeem 

Stelt de installatie in bedrijf     

Controleert de installatie volgens de specificaties en juiste werking     

Verricht eventuele eindmetingen     

Rapporteert de inbedrijfstelling en vult eventuele werkbonnen in     

  
Licht werkzaamheden toe, adviseert over de werking en levert de installatie op aan de 
klant 

    

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 

 O V G ZG 

10 Kwaliteitscontrole en beheer 
van de WP-installatie/ WP-
systeem 

Voert kwaliteitscontroles uit volgens de geldende normen en regelgeving     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 

 
 

 O V G ZG 

11 Zorgdragen voor veiligheid Stelt (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf     

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie 
(werkdruk, eisen van de klant end.) 

    

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in 
relatie tot veiligheid kan waarnemen 

    

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties     

Werkt volgens de norm en voorschriften     

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving     

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's     

  Neemt installatie uit bedrijf of stelt niet in bedrijf vanwege veiligheidsrisico's     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 
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Ra 
 O V G ZG 

12 Rapporteren 
werkzaamheden 

Rapporteert werkzaamheden     

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid van de 
(warmtepomp) installatie 

    

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals uitbedrijf nemen of 
niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen 
of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele 
of ruimte technische consequenties. 

    

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 
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Verzamelrapport praktijkexamen en conclusies 
 

Waarneming O V G ZG 

is alert     

neemt de situatie in zich op     

weet informatie te achterhalen     

vraagt door bij onduidelijkheid     

geeft advies     

weet zaken duidelijk uit te leggen     

durft beslissingen te nemen     

is zorgvuldig     

beroepshandelingen zijn adequaat en trefzeker     

gebruikt meetmiddelen en gereedschappen adequaat     

Totaalscore  

Cesuur: 80% voldoende   

 

Eindgesprek O V G ZG 

9 Zorgdragen voor veiligheid 

Korte beschrijving casus: situatie, taak, actie, resultaat, transfer 

Beroepshouding 

1 Communicatief     

2 Kwaliteitsbewust     

3 Veiligheidsbewust     

4 Samenwerken     

Totaalscore  

 

Eindscore praktijkexamen O V G ZG 

4 Voorbereiden installatiewerk en werkplek     

5 Installeren van systemen en componenten van de 
warmtepompinstallatie. 

    

6 Inregelen van de WP-installatie/ het WP-systeem     

7 Inbedrijfstellen van de WP-installatie/ WP-systeem     

10 Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie/ WP-
systeem 

    

11 Zorgdragen voor veiligheid     

12 Rapporteren werkzaamheden     

Waarneming     

Eindgesprek     

Eindoordeel  

Cesuur: grijs = voldoende 
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Richtlijnen praktijkexamen Eerste monteur service en onderhoud 
Warmtepomp 
 

Richtlijnen voor het praktijkexamen 

Het praktijkexamen omvat circa een dagdeel (4 uur max.) inclusief eindgesprek en rapportage. 

Het praktijkexamen betreft een gecombineerde opdracht voor het adviseren en voorbereiden van 
systemen en componenten van een warmtepompinstallatie en het controleren, inregelen, 
inbedrijfstellen en verhelpen van storingen van een warmtepompinstallatie. 

Het praktijkexamen betreft een zo concreet mogelijke feitelijke werksituatie wat betreft opstelling, 
installatietype/fabrikant, opdracht/klacht. 

Het praktijkexamen omvat alle praktijkgerichte handelingen conform de vastgestelde leerdoelen. 

Het praktijkexamen omvat de elementen voorbereiding, werkuitvoering en nazorg. 

Signaleren en melden onveilige situatie is een integraal onderdeel van het praktijkexamen en het 
eindgesprek 

Resultaat Praktijkexamen 

De deelnemer laat zien dat hij instaat is:  

• alle vaktechnische handelingen te verrichten vastgelegd in het rapport (conform de eindtermen) 

• alert te zijn op onveilige situaties, betreffende de gehele installatie 

• de klant te informeren/rapporteren 

Inhoud Praktijkexamen 

De opdracht bevat de volgende algemene elementen: 

 Deelnemer meldt zich en wordt ontvangen door de ‘klant’ (assessor) 

Deelnemer stelt zich voor en vraagt naar de klacht/werkzaamheden, 

Deelnemer is alert op wat de ‘klant’ vertelt (bijzonderheden), 

Deelnemer vraagt door bij onduidelijkheid, 

Deelnemer is alert op de situatie van de installatie en omgeving 

 Deelnemer voert opdracht uit, verricht verschillende beroepshandelingen, kiest en gebruikt de 
juiste materialen en middelen en raadpleegt de juiste bronnen (fabrikant instructies)  

Deelnemer heeft de opdracht uitgevoerd en afgerond 

Deelnemer heeft werkomgeving opgeruimd en materiaal afgevoerd 

Deelnemer heeft benodigde registraties uitgevoerd 

 Deelnemer meldt de opdracht gereed bij de klant en meldt over zijn werkzaamheden 

Deelnemer geeft advies over de installatie 

Deelnemer laat de klant werkzaamheden aftekenen 

Beoordeling 

De assessor is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer 

Tijdens het praktijkexamen observeert de assessor gedrag en handeling (WAKKER) 

Het praktijkexamen wordt afgesloten met een eindgesprek volgens START methodiek 

Het eindgesprek bevat een concrete casus van een onveilige situatie (aan de hand van film of foto) 

Het eindgesprek bevat enkele concrete theorievragen (van te voren vastgesteld in het 
examenportfolio) 

Assessor registreert het oordeel in het daarvoor geopend examenportfolio 

De deelnemer is geslaagd als: 

• de theorie voldoende is,  

• de kritische factoren voldoende zijn, 

• en geen beroepshandeling onvoldoende is gescoord. 

Eisen te stellen aan de voorbereiding op het praktijkexamen 

De kandidaat heeft de juiste meetinstrumenten/middelen (goedgekeurd) en gereedschappen bij 
zich. 

De praktijklocatie draagt zorg voor de montagematerialen. 

Eisen te stellen aan de locatie 

De praktijklocatie is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen voor diversiteit aan opstellingen voor 
de aanleg en installatie van (functionerende) een warmtepomp. 

Betrouwbare en veilige examenlocatie. 

Eisen te stellen aan de assessoren 

Assessor heeft geen directe betrokkenheid bij de opleiding van de deelnemer en voldoet aan het 
profiel voor beoordelaar (zie profiel) 
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Rapportage praktijkexamen 

Taken en handelingen O V G ZG 

1 Adviseren over de 
warmtepompinstallatie 

Adviseert over de technische aspecten van klimaatregelsystemen     

Benoemt aandachtspunten en risico's rond het warmtepompsysteem.     

Adviseert oplossingen rond het warmtepompsysteem.     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 O V G ZG 

4 Voorbereiden installatiewerk 
en werkplek 

Toetst opstellingsruimte voor de toepassing (en het onderhouden) van een warmtepomp     

Zorgt voor een veilige werkplek     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 

 O V G ZG 

6 Inregelen van de WP-
installatie/ het WP-systeem 

Regelt de installatie lucht- en waterzijdig in zodat deze voldoet aan de afgesproken 
prestaties 

    

Rapporteert (inregel)gegevens     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 

 
 

 O V G ZG 

7 Inbedrijfstellen van de WP-
installatie/ WP-systeem 

Stelt de installatie in bedrijf     

Controleert de installatie volgens de specificaties en juiste werking     

Verricht eventuele eindmetingen     

Rapporteert de inbedrijfstelling en vult eventuele werkbonnen in     

  
Licht werkzaamheden toe, adviseert over de werking en levert de installatie op aan de 
klant 

    

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 
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 O V G ZG 

8 Service en onderhoud / 
beheer van de WP-installatie/ 
WP-systeem 

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 
regelgeving 

    

Verricht (periodiek) onderhoud volgens fabrikantspecificaties (of fabrikant modificaties) en 
wettelijke voorschriften 

    

Bevraagt de klant naar de (goede) werking van het systeem of eventuele bijzonderheden     

Installeert servicetools      

Leest status uit     

  Hanteert een voorgeschreven checklist     

  
Bepaalt de prestaties van het systeem aan de hand van gegeven energiegebruiken en 
vergelijken met de ontwerpwaarden. 

    

  Stelt de installatie (na onderhoud) in bedrijf     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 
 

 O V G ZG 

9 Verhelpen van storingen aan 
de WP-installatie/ WP-
systeem 

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 
regelgeving 

    

Informeert zich over de aard van de storing     

Controleert de energieprestatie specificaties     

Analyseert de storing in samenhang met de gehele installatie W/E deel     

Leest eventueel storingslogboek/melding op apparatuur uit     

  Verricht eventueel metingen     

  Sluit verstorende factoren uit     

  Trekt conclusies aan de hand van gevonden waarden     

  Zorgt voor een veilige werkomgeving     

  De-monteert componenten of delen van de installatie     

  Vervangt componenten of onderdelen     

  Verwerkt gegevens in een rapportage en werkprotocollen     

  Stelt de installatie (na verhelpen van storing) in bedrijf     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 
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 O V G ZG 

10 Kwaliteitscontrole en beheer 
van de WP-installatie/ WP-
systeem 

Voert kwaliteitscontroles uit volgens de geldende normen en regelgeving     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 

 
 

 O V G ZG 

11 Zorgdragen voor veiligheid Stelt (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf     

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie 
(werkdruk, eisen van de klant end.) 

    

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed 
kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie 

    

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door 
wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan 

    

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in 
relatie tot veiligheid kan waarnemen 

    

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties     

Werkt volgens de norm en voorschriften     

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving     

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's     

Neemt installatie uit bedrijf of stelt niet in bedrijf vanwege veiligheidsrisico's     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 
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Ra 
 O V G ZG 

12 Rapporteren 
werkzaamheden 

Rapporteert werkzaamheden     

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid van de 
(warmtepomp) installatie 

    

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals uitbedrijf nemen of 
niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen 
of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele 
of ruimte technische consequenties. 

    

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 
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r 

Verzamelrapport praktijkexamen en conclusies 
 

Waarneming O V G ZG 

is alert     

neemt de situatie in zich op     

weet informatie te achterhalen     

vraagt door bij onduidelijkheid     

geeft advies     

weet zaken duidelijk uit te leggen     

durft beslissingen te nemen     

is zorgvuldig     

beroepshandelingen zijn adequaat en trefzeker     

gebruikt meetmiddelen en gereedschappen adequaat     

Totaalscore  

Cesuur: 80% voldoende   

 

Eindgesprek O V G ZG 

9 Zorgdragen voor veiligheid 

Korte beschrijving casus: situatie, taak, actie, resultaat, transfer 

Beroepshouding  

1 Communicatief     

2 Klantgericht     

3 Commercieel bewust     

4 Kwaliteitsbewust     

5 Veiligheidsbewust     

6 Samenwerken     

Totaalscore  

 

Eindscore praktijkexamen O V G ZG 

1 Adviseren over de warmtepompinstallatie     

4 Voorbereiden installatiewerk en werkplek     

6 Inregelen van de WP-installatie/ het WP-systeem     

7 Inbedrijfstellen van de WP-installatie/ WP-systeem     

8 Service en onderhoud/ beheer van de WP-installatie/ WP-
systeem 

    

9 Verhelpen van storingen aan de WP-installatie/ WP-systeem     

10 Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie/ WP-
systeem 

    

11 Zorgdragen voor veiligheid     

12 Rapporteren werkzaamheden     

Waarneming     

Eindgesprek     

Eindoordeel  

Cesuur: grijs = voldoende 
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Richtlijnen praktijkexamen Werkverantwoordelijke Warmtepomp 
 

Richtlijnen voor het praktijkexamen 

Het praktijkexamen omvat circa een dagdeel (4 uur max.) inclusief eindgesprek en rapportage. 

Het praktijkexamen betreft een casus en een inspectieopdracht of een combinatie daarvan. 
Bij de deelnemer hoeven geen uitvoerende taken te worden getoetst. 
 
De inspectieopdracht omvat de volgende taken waarbij de deelnemer aantoonbaar het uitgevoerde 
werk kan controleren op de correct uitgevoerde onderliggende handelingen: 
5. Installeren van systemen en componenten van de warmtepompinstallatie 
6. Inregelen van de WP-installatie/ het WP-systeem 
7. Inbedrijfstellen van de WP-installatie/ WP-systeem 
8. Service en onderhoud / beheer van de WP-installatie/ WP-systeem 
9. Verhelpen van storingen aan de WP-installatie/ WP-systeem 
10. Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie/ WP-systeem 

Het praktijkexamen betreft een zo concreet mogelijke feitelijke werksituatie wat betreft opstelling, 
installatietype/fabrikant, opdracht/klacht. 

Het praktijkexamen omvat alle praktijkgerichte handelingen conform de vastgestelde leerdoelen. 

Het praktijkexamen omvat de elementen voorbereiding, werkuitvoering en nazorg. 

Signaleren en melden onveilige situatie is een integraal onderdeel van het praktijkexamen en het 
eindgesprek 

Resultaat Praktijkexamen 

De deelnemer laat zien dat hij instaat is:  

• alle vaktechnische handelingen te verrichten vastgelegd in het rapport (conform de eindtermen) 

• alert te zijn op onveilige situaties, betreffende de gehele installatie 

• de klant te informeren/rapporteren 

Inhoud Praktijkexamen 

De opdracht bevat de volgende algemene elementen: 

 Deelnemer meldt zich en wordt ontvangen door de ‘klant’ (assessor) 

Deelnemer stelt zich voor en vraagt naar de klacht/werkzaamheden, 

Deelnemer is alert op wat de ‘klant’ vertelt (bijzonderheden), 

Deelnemer vraagt door bij onduidelijkheid, 

Deelnemer is alert op de situatie van de installatie en omgeving 

 Deelnemer voert opdracht uit, verricht verschillende beroepshandelingen, kiest en gebruikt de 
juiste materialen en middelen en raadpleegt de juiste bronnen (fabrikant instructies)  

Deelnemer heeft de opdracht uitgevoerd en afgerond 

Deelnemer heeft werkomgeving opgeruimd en materiaal afgevoerd 

Deelnemer heeft benodigde registraties uitgevoerd 

 Deelnemer meldt de opdracht gereed bij de klant en meldt over zijn werkzaamheden 

Deelnemer geeft advies over de installatie 

Deelnemer laat de klant werkzaamheden aftekenen 

Beoordeling 

De assessor is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer 

Tijdens het praktijkexamen observeert de assessor gedrag en handeling (WAKKER) 

Het praktijkexamen wordt afgesloten met een eindgesprek volgens START methodiek 

Het eindgesprek bevat een concrete casus van een onveilige situatie (aan de hand van film of foto) 

Het eindgesprek bevat enkele concrete theorievragen (van te voren vastgesteld in het 
examenportfolio) 

Assessor registreert het oordeel in het daarvoor geopend examenportfolio 

De deelnemer is geslaagd als: 

• de theorie voldoende is,  

• de kritische factoren voldoende zijn, 

• en geen beroepshandeling onvoldoende is gescoord. 

Eisen te stellen aan de voorbereiding op het praktijkexamen 

De kandidaat heeft de juiste meetinstrumenten/middelen (goedgekeurd) en gereedschappen bij 
zich. 

De praktijklocatie draagt zorg voor de montagematerialen. 
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Eisen te stellen aan de locatie 

De praktijklocatie is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen voor diversiteit aan opstellingen voor 
de aanleg en installatie van (functionerende) een warmtepomp 

Betrouwbare en veilige examenlocatie. 

Eisen te stellen aan de assessoren 

Assessor heeft geen directe betrokkenheid bij de opleiding van de deelnemer en voldoet aan het 
profiel voor beoordelaar (zie profiel) 
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Rapportage praktijkexamen 

Taken en handelingen O V G ZG 

1 Adviseren over de 
warmtepompinstallatie 

Adviseert over de werking en interactie van verschillende typen warmtepompen en hun 
toepassingsgebieden 

    

Adviseert over de technische aspecten van klimaatregelsystemen     

Adviseert over de technische haalbaarheid van een warmtepompsysteem     

  Benoemt aandachtspunten en risico's rond het warmtepompsysteem     

  Adviseert oplossingen rond het warmtepompsysteem     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 
 

 O V G ZG 

2 Adviseren over de 
warmtepompinstallatie - rand 
voorwaardelijk 

Past de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (bodemenergiesystemen) toe     

Past de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (overig) toe     

Bepaalt energetische en economische haalbaarheid van het warmtepompsysteem     

  Bepaalt en adviseren over de energieprestaties en monitoring     

  Bepaalt en adviseren over de kritische parameters (bouw en comfort) van de woning/object     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 
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 O V G ZG 

3 Ontwerpen en 
dimensioneren van de WP-
installatie/ WP-systeem  

Bepaalt bouwkundige situatie en verzamelt benodigde gegevens over het ruimtebeslag van 
de installatie, de benodigde maatregelen omtrent geluid, ventilatie en aanvoertemperatuur 

    

Maakt keuze uit de verschillende systeemconcepten     

Legt benodigde eisen als uitgangspunt voor het ontwerp in het Programma van Eisen vast     

Benoemt aandachtspunten en risico's en adviseert oplossingen     

Bepaalt vermogensbehoeften voor ruimteverwarming en -koeling     

  Selecteert / controleert geschiktheid afgiftesysteem.     

  
Bepaalt tapwaterbehoefte en omvang van een eventueel benodigde boiler voor 
warmtapwater 

    

  
Berekent aansluitvermogen voor verwarming en koeling en omvang van een eventueel 
benodigd schakelvat 

    

  Maakt en of controleert hydraulisch ontwerp.     

  Bepaalt randvoorwaarden voor luchttechnisch ontwerp     

  Bepaalt juiste (klimaat)systeemregeling van een betreffende concept     

  
Bepaalt eventuele bijstelling van de ontwerpparameters bij afwijkingen tussen ontwerp en 
toestelselectie 

    

  Projecteert warmtepompinstallatie in een (installatie) tekening     

  
Tekent benodigde meet- en regelvoorzieningen en de posities voor de meting van de 
prestaties van een toestel in een hydraulisch schema 

    

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 
 

 O V G ZG 

4 Voorbereiden installatiewerk 
en werkplek 

Toetst opstellingsruimte voor de toepassing (en het onderhouden) van een warmtepomp     

Selecteert benodige installatiematerialen en componenten op basis van de 
ontwerpgegevens 

    

Zorgt voor een veilige werkplek     

Stelt veiligheids- & gezondheidsplan op     

  Stelt onderhoudschecklist warmtepompsysteem op     

  Treft voorzieningen en/of maatregelen voor de installatie van een warmtepomp     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 
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 O V G ZG 

5 Installeren van systemen en 
componenten van de 
warmtepompinstallatie 

Installeert warmtepomp(systemen) en componenten volgens geldende normwet en 
regelgeving en fabrikantgegevens 

    

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 
regelgeving 

    

Installeert of past installatie voor afgifte aan     

Sluit afgifte systeem aan op warmtepomp     

Treft voorzieningen voor de elektrische aansluiting     

  Sluit het systeem elektrisch aan     

  Installeert een regelsysteem     

  Sluit het regelsysteem aan op de installatie     

  Toetst en beproeft zijn werkzaamheden     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 

 O V G ZG 

6 Inregelen van de WP-
installatie/ het WP-systeem 

Regelt de installatie lucht- en waterzijdig in zodat deze voldoet aan de afgesproken 
prestaties 

    

Rapporteert (inregel)gegevens     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 

 
 

 O V G ZG 

7 Inbedrijfstellen van de WP-
installatie/ WP-systeem 

Stelt opleverprotocol op.     

Stelt de installatie in bedrijf     

Controleert de installatie volgens de specificaties en juiste werking     

Verricht eventuele eindmetingen     

  Rapporteert de inbedrijstelling en vult eventuele werkbonnen in     

  
Licht werkzaamheden toe, adviseert over de werking en levert de installatie op aan de 
klant 

    

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 
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 O V G ZG 

8 Service en onderhoud / 
beheer van de WP-installatie/ 
WP-systeem 

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 
regelgeving 

    

Verricht (periodiek) onderhoud volgens fabrikantspecificaties (of fabrikant modificaties) en 
wettelijke voorschriften 

    

Bevraagt de klant naar de (goede) werking van het systeem of eventuele bijzonderheden     

Installeren servicetools      

Uitlezen status     

  Hanteert een voorgeschreven checklist     

  
Bepaalt de prestaties van het systeem aan de hand van gegeven energiegebruiken en 
vergelijken met de ontwerpwaarden. 

    

  Stelt de installatie (na onderhoud) in bedrijf     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 

 O V G ZG 

9 Verhelpen van storingen aan 
de WP-installatie/ WP-
systeem 

Werkt volgens normen, voorschriften, F-gassen besluit, PED, wet (Arbo en milieu)- en 
regelgeving 

    

Informeert zich over de aard van de storing     

Controleert de energieprestatie specificaties     

Analyseert de storing in samenhang met de gehele installatie W/E deel     

Leest eventueel storingslogboek/melding op apparatuur uit     

  Verricht eventueel metingen     

  Sluit verstorende factoren uit     

  Trekt conclusies aan de hand van gevonden waarden     

  Zorgt voor een veilige werkomgeving     

  De-monteert componenten of delen van de installatie     

  Vervangt componenten of onderdelen     

  Verwerkt gegevens in een rapportage en werkprotocollen     

  Stelt de installatie (na verhelpen van storing) in bedrijf     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 
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 O V G ZG 

10 Kwaliteitscontrole en beheer 
van de WP-installatie/ WP-
systeem 

Voert kwaliteitscontroles uit volgens de geldende normen en regelgeving     

Stelt plan voor onderhoud van de klimaatinstallatie op     

Beheert kwaliteitsysteem (BRL 100) en kwaliteitshandboek voor F-gassen gecertificeerde 
bedrijven 

    

Beheert kwaliteitssysteem (BRL 6000-21) en kwaliteitshandboek voor bodemgekoppelde 
warmtepompsystemen (bodemenergiesystemen) 

    

Beheert en bewaakt energieprestaties     

Voert toolboxmeeting uit (algemene werkinstructies, veiligheidsissues, enz.)     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 

 
 

 O V G ZG 

11 Zorgdragen voor veiligheid Stelt (het deel van) de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf     

Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie 
(werkdruk, eisen van de klant end.) 

    

Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed 
kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie 

    

Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door 
wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan 

    

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in 
relatie tot veiligheid kan waarnemen 

    

Signaleert en meldt gevaarlijke situaties     

Werkt volgens de norm en voorschriften     

Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving     

Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's     

Neemt installatie uit bedrijf of stelt niet in bedrijf vanwege veiligheidsrisico's     

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende 
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Ra 
 O V G ZG 

12 Rapporteren 
werkzaamheden 

Rapporteert werkzaamheden     

Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid van de 
(warmtepomp) installatie 

    

Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals uitbedrijf nemen of 
niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen 
of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele 
of ruimte technische consequenties. 

    

Totaalscore  

Cesuur: grijs = tenminste voldoende, overige leerdoelen 80% voldoende 
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Verzamelrapport praktijkexamen en conclusies 
 

Waarneming O V G ZG 

is alert     

neemt de situatie in zich op     

weet informatie te achterhalen     

vraagt door bij onduidelijkheid     

geeft advies     

weet zaken duidelijk uit te leggen     

durft beslissingen te nemen     

is zorgvuldig     

beroepshandelingen zijn adequaat en trefzeker     

gebruikt meetmiddelen en gereedschappen adequaat     

Totaalscore  

Cesuur: 80% voldoende   

 

Eindgesprek O V G ZG 

9 Zorgdragen voor veiligheid 

Korte beschrijving casus: situatie, taak, actie, resultaat, transfer 

Beroepshouding  

1 Communicatief     

2 Klantgericht     

3 Commercieel bewust     

4 Kwaliteitsbewust     

5 Veiligheidsbewust     

6 Samenwerken     

Totaalscore  

 

Eindscore praktijkexamen O V G ZG 

1 Adviseren over de warmtepompinstallatie     

2 Adviseren over de warmtepompinstallatie - 
randvoorwaardelijk 

    

3 Ontwerpen en dimensioneren van de WP-installatie/ WP-
systeem 

    

4 Voorbereiden installatiewerk en werkplek     

5 Installeren van systemen en componenten van de 
warmtepompinstallatie 

    

6 Inregelen van de WP-installatie/ het WP-systeem     

7 Inbedrijfstellen van de WP-installatie/ WP-systeem     

8 Service en onderhoud/ beheer van de WP-installatie/ WP-
systeem 

    

9 Verhelpen van storingen aan de WP-installatie/ WP-
systeem 

    

10 Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie/ WP-
systeem 

    

11 Zorgdragen voor veiligheid     

12 Rapporteren werkzaamheden     

Waarneming     

Eindgesprek     

Eindoordeel  

Cesuur: grijs = voldoende 
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