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Diploma Projectassistent
Examen Vaardigheden / Procesbegeleiding met Trello
Examenbureau Examenbureau LSSO
Niveau MBO 4+ / HBO
Vrijstelling Niet mogelijk
Bijzonderheden Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Aanbevolen instapniveau: LSSO-vakdiploma, Schoevers, mbo-4, havo, vwo, hbo, bij 

voorkeur met werkervaring in de kantooromgeving.
 
 
Onderdeel: Procesbegeleiding met Trello
K = Kennisvragen           B = Begripsvragen           T = Toepassingsvragen           A = Analysevragen
1 Trello K B T A 
1.1 Kandidaat kent het belang van een goede procesmatige opbouw in een project.  X  X 
1.2 Kandidaat kan in Trello teams aanmaken.  X X  
1.3 Kandidaat kan in Trello borden aanmaken.  X X  
1.4 Kandidaat kan in de borden lijsten aanmaken/toevoegen, kopiëren, verplaatsen, volgen en archiveren.  X X  
1.5 Kandidaat kan kaarten in de lijsten plaatsen voor de diverse uit te voeren taken.  X X  
1.6 Kandidaat is in staat een proces (bord) te verdelen in logische eenheden (lijsten).  X X X 
1.7 Kandidaat is in staat per lijst logische taken (kaarten) toe te voegen.  X X X 
1.8 Kandidaat kan taken (cards) toewijzen aan personen.  X X  
1.9 Kandidaat kan taken (kaarten) verplaatsen tussen de diverse lijsten.  X X  
1.10 Kandidaat kan opmerkingen per taak (kaart) plaatsen en hierop reageren.  X X  
1.11 Kandidaat kan leden, labels, checklists, vervaldata en bijlagen toevoegen aan kaarten.  X X X 
1.12 Kandidaat kan leden uitnodigen bij borden.  X X X 
1.13 Kandidaat kan gasten aanmaken en uitnodigen.  X X X 
1.14 Kandidaat kan actief deelnemen in een proces en de taken daarvoor uitvoeren via Trello.  X X X 
1.15 Kandidaat onderkent het belang van goede communicatie, en de noodzaak van een duidelijk en eenvoudig communicatiemedium, 

voor het slagen van een project.   X  X 

1.16 Kandidaat kan Trello inzetten voor agendabeheer en tijdbewaking, bijvoorbeeld door in Trello een dag-, week- of maandplanner aan 
te maken.  X X X 

      
2 Gannt-diagram of balkenplanning K B T A 
2.1 Kandidaat kan plannen met behulp van een Gannt-diagram. X X  
2.2 Kandidaat weet de betekenis van een milestone of mijlpaal in het Gannt-diragram. X X  
2.3 Kandidaat is in staat een Gannt-diagram met milestones te maken in een Excel-sjabloon.  X X  
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3  Case K B T A 
4.1 Kandidaat heeft een case in groepsverband doorlopen om ervaring op te doen in het procesmatig en planmatig werken met Trello. X  
 Kandidaat heeft een case doorlopen om te leren een Gannt-diagram te maken met behulp van een Excel-sjabloon. X  
4.2 Kandidaat is in een examengesprek in staat Gannt-diagram in een Excel-sjabloon te maken en/of te bewerken.  X X  
4.3 Kandidaat is in staat in een examengesprek functionaliteiten van Trello te tonen en toe te lichten.  X X  
4.4 Kandidaat is in staat in een examengesprek een proces te analyseren en te verdelen in taaklijsten en taken.  X X X 
 Kandidaat is in staat in een examengesprak het belang aan te geven van een goede projectopzet en -bewaking en van de rol die een 

digitale tool als Trello hierin kan spelen.  X  X 

 


