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1 Persoonlijke gegevens en c.v. 

Neem hieronder uw persoonlijke gegevens en curriculum vitae op.  
Beschrijf bij uw werkervaring: organisatie, functie en kerntaken. Begin bij uw meest recente werkervaring 
en eindig bij uw minst recente ervaring. 
Geef bij opleiding, scholing en trainingen aan of u een diploma of certificaat heeft behaald. Begin ook hier 
met uw meest recente opleiding en scholing en eindig met uw minst recente scholing.  
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2 Functieomschrijving 

Neem hier een functiebeschrijving van uw huidige functie op, ondertekend door uw werkgever.  
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3 Zelfevaluatie 

In deze zelfevaluatie zijn de kerntaken en werkprocessen van een afgestudeerde mbo’er in de richting 
ICT opgenoemd. Vul in met welke taken en processen u ervaring heeft en op welk niveau. Toelichting op 
het niveau vindt u onderaan de vragenlijst. 
Wanneer u bij bepaalde onderdelen geen ervaring en expertise heeft, vult u dan niets in.  
. 

Richting  Kerntaak en werkproces 
Niveau * 

1 2 3 

Applicatieontwikkelaar 1 Ontwerpen van applicaties     
   1. Vaststellen van de informatiebehoefte     
   2. Opleveren van een ontwerp van de applicatie      
   3. Opstellen van een plan van aanpak     
   4. Inrichten van een ontwikkelomgeving     
  2 Realiseren van applicaties     
   1. Aanleggen van een gegevensverzameling      
   2. Realiseren van applicaties      
   3. Testen van applicaties     
  3 Implementeren van applicaties     
   1. Opstellen en presenteren van een implementatieplan     
   2. Opstellen en uitvoeren van een acceptatietest     
   3. Evalueren van een implementatie     
  4  Onderhouden van applicaties     
   1. Onderhouden van applicaties     
   2. Beheren van content      
   3. Documenteren en archiveren van (gegevens m.b.t.) applicaties     
ICT-beheerder 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen     
   1. Vaststellen van de informatiebehoefte     
   2. Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem     
   3. Opstellen van een plan van aanpak     
   4. Realiseren van een testomgeving n n n n     
  2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen     
   1. Opstellen van een implementatieplan     
   2. Uitvoeren van een implementatieplan     
   3. Ondersteuning bieden bij acceptatietests     
   4. Evalueren van een implementatie     
  3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen     
   1. Voorkomen van (ver)storingen     
   2. Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen     
   3. Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen     
   4. Opstellen en bewaken van procedures     
  4 Opzetten en inrichten van een servicedesk     
   1. Bedrijfsklaar maken van een servicedesk     
   2. Aansturen van een servicedesk     
   3. Opstellen van gebruikersinstructies     
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Netwerkbeheerder 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen     
   1. Vaststellen van de informatiebehoefte     
   2. Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een  informatiesysteem     
   3. Opstellen van een plan van aanpak     
   4. Realiseren van een testomgeving     
  2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen     
   1. Opstellen van een implementatieplan     
   2. Uitvoeren van een implementatieplan      
   3. Ondersteuning bieden bij acceptatietests      
   4. Evalueren van een implementatie     
  3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen     
   1. Voorkomen van (ver)storingen     
   2. Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen      
   3. Opstellen en bewaken van procedures     
Particulier digitaal 
onderzoeker 1 Inventariseren van onderzoeksbehoeften en besluiten tot het uitvoeren van een 

nieuw onderzoek     

   1. Monitoren van informatiesystemen     
   2. Bepalen van de onderzoeksbehoefte     
   3. Vaststellen van de onderzoeksvraag     
   4. Opstellen van een plan van aanpak     

  2 Inventariseren van digitale sporen en veiligstellen van digitaal 
onderzoekmateriaal     

   1. Selecteren van relevante digitale sporen n     
   2. Veiligstellen van digitale sporen n     
  3 Verwerken en uitvoeren van onderzoek op onderzoeksmaterialen     
   1. Analyseren van veilig gestelde digitale sporen n     
   2. Raadplegen van relevante aanvullende bronnen n     
   3. Schrijven van een onderzoeksrapport n     

   4. Bespreken van een onderzoeksrapport met de opdrachtgever     
 
 
Toelichting niveaus: 

1. U hebt beperkte ervaring hiermee en de uitvoering vond plaats onder begeleiding. 
2. U hebt deze taak zelfstandig uitgevoerd in een kleine organisatie met een klein aantal 

betrokkenen en stakeholders. Werkwijze en procedures lagen hierbij veelal vast.  
3. U hebt deze taak zelfstandig uitgevoerd in een complexe situatie, d.w.z. in een grote organisatie 

waarin u uw werkzaamheden moest afstemmen met verschillende stakeholders. U had grote 
invloed op de wijze waarop u de taken aanpakte.  
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4. Reflectie op bewijs met STARR 
 
 

Titel bewijs  
 

Bewijs heeft betrekking op 
het profiel  

 Software Engineering 
 Cyber Security 
 Business & IT Management 

 
Geef een korte toelichting op de situatie waarin het bewijs tot stand is gekomen door de onderstaande 
vragen te beantwoorden. Voeg het bewijs toe achter dit ingevulde formulier. 
 
 Naam opdrachtgever: 

 
  

S 
 

Situatie: beschrijf de aanleiding en het doel van de opdracht/taak: 
 
 
 

  

T 
 

Taak: beschrijf de exacte taak/opdracht die u had en uw rol/functie daarin. Geef tevens 
aan of het hier een complexe taak betrof of niet, en waaruit dat bleek. 
 
 
 

  

A 
Activiteiten: beschrijf de activiteiten die u achtereenvolgens heeft ondernomen in het 
kader van deze opdracht. Schrijf in de ik-vorm en geef waar mogelijk de relatie weer 
met de taken en activiteiten die u in uw zelfevaluatie heeft aangekruist.  
 
 
 
 

  

R 
Resultaat: beschrijf het resultaat van de opdracht en hoe dat resultaat is ontvangen 
door verschillende betrokkenen (opdrachtgever, klanten, etc.). Wat is er vervolgens 
met dat resultaat gebeurd? 
 
 
 

  

R 
Reflectie: wat ging goed en wat ging minder goed? Wat zou u een volgende keer bij 
een vergelijkbare opdracht anders aanpakken en waarom? 
 
 
 
 

  
 Referenties: 
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5 Motivatie 

Schrijf een brief (één tot twee A4) waarin u aangeeft waarom u deze opleiding wilt volgen en waarom u 
vindt dat u de opleiding met succes kunt afronden. Stel de brief in het Engels op. 
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