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Algemene bedrijfsvoorschriften 
 De kandidaat is als gast op de examenlocatie aanwezig en dient zich tijdens de 

vakvaardigheidstoets te gedragen volgens algemeen geldende omgangsnormen. 

 De kandidaat volgt de aanwijzingen van de examinatoren op. 

 De kandidaat bergt privé-spullen op in de daarvoor aangewezen ruimte. 

 De examenlocatie en het Expertisecentrum Meubel zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal 

van persoonlijke eigendommen. 

 Het gebruik van een mobiele telefoon en/of een mp3-speler is tijdens de vakvaardigheidstoets niet 

toegestaan. 

 Het is de kandidaat niet toegestaan om buiten de pauzes de examenruimte te verlaten zonder 

toestemming van één van de examinatoren. 

 De aanvang van de vakvaardigheidstoets is voor alle kandidaten gelijk, maar het einde van de 

vakvaardigheidstoets kan wisselend zijn. Dit is afhankelijk van de tijdsduur van de toets. 

 De kandidaat dient zich te houden aan de volgende examentijden: 

8.15 uur ontvangst kandidaten 

8.30 uur mededelingen door examinator examenlocatie 

8.45 uur aanvang vakvaardigheidstoets 

10.30 – 10.45 uur kleine pauze in de kantine 

12.30 – 13.00 uur lunchpauze in de kantine 

13.00 – 14.45 uur werken aan vakvaardigheidstoets 

14.45 – 15.00 uur kleine pauze in de kantine 

15.00 – 17.00 uur einde vakvaardigheidstoets (afhankelijk opleiding/uitstroom) 

 De kandidaat zorgt dat tijdens en na de vakvaardigheidstoets de werkplek schoon en opgeruimd is. 

 In de machinale afdeling van de examenlocatie mogen maximaal 6 kandidaten tegelijkertijd 

aanwezig zijn. 

 Indien, in verband met bijzondere omstandigheden, geen examinator in de machinale afdeling van 

de examenlocatie aanwezig is, mogen de machines niet gebruikt worden. 

 De kandidaten op niveau 1 dienen bij elke deelopdracht van de vakvaardigheidstoets toestemming 

te vragen aan één van de examinatoren. 

 
Veiligheidsvoorschriften: 
 De kandidaat dient zelf zorg te dragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 De kandidaat dient tijdens de werkzaamheden de persoonlijke beschermingsmiddelen volgens 

voorschrift te gebruiken. 

 De kandidaat dient tijdens het werken met machines de voorgeschreven beveiligingen volgens 

voorschrift te gebruiken. 

 De kandidaat dient de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid door de examinator op te volgen. 

 Bij calamiteiten dient de kandidaat de aanwijzingen van de examinatoren direct op te volgen. 

 
Arbo-voorschriften: 
 De kandidaat dient de werkzaamheden tijdens de vakvaardigheidstoets uit  te voeren in de 

volgende werkkleding: veiligheidsschoenen; overall of stofjas of vergelijkbare werkkleding. 

 De kandidaat dient bij het werken met machines gebruik te maken van de afzuiginstallatie. 

 Het is niet toegestaan om het werkstuk of de werkplek schoon te maken met behulp van persdruk. 

 
Milieuvoorschriften: 
 De kandidaat dient houtachtige restmaterialen in de daarvoor bestemde afvalbakken te plaatsen. 
 De kandidaat dient lijm en kitresten in de daarvoor bestemde afvalbakken te plaatsen. 


