
Allround Parketteur 93550

Nummer kandidaat: Dossier 2008-2009 t/m 2015-2016

Naam examinator:

a

b

c

O/V/G Onderbouwing

K Vakdeskundigheid 

toepassen

De kandidaat legt een parketvloer bedreven en accuraat 

volgens het legpatroon, rekening houdend met de kenmerken 

van het materiaal.

gebruikt de juiste gereedschappen en machines voor het 

leggen van de vloer.

zorgt bij het leggen van de parketvloer voor zo min mogelijk 

verspilling van materialen. 

werkt in het tempo dat nodig is om de planning te halen. 

controleert of de parketvloer voldoet aan de kwaliteitsnorm.

levert de parketvloer op volgens kwaliteitsnorm.

T Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich aan procedures en voorschriften bij het leggen van 

de parketvloer.

BEOORDELING wp 1.6 min. 6 beoordelingscriteria V

K Vakdeskundigheid 

toepassen

drevelt spijkerkoppen, stopt  en schuurt de vloer bedreven en 

accuraat, rekening houdend met de kenmerken van het 

materiaal.

gebruikt gereedschappen en materialen effectief.

zorgt bij het stoppen en schuren van de vloer voor zo min 

mogelijk verspilling van materiaal. 

werkt in het tempo dat nodig is om de planning te halen. 

controleert of de geschuurde vloer voldoet aan de 

kwaliteitsnorm.

T Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich aan procedures en voorschriften bij het drevelen 

van spijkerkoppen en het stoppen en schuren van de vloer.

min. 5 beoordelingscriteria V

BEOORDELINGSFORMULIER VAKVAARDIGHEIDSTOETS

Naam kandidaat:

Examendatum:

Werkproces 1.6 Parketvloer leggen

BEOORDELING wp 1.8

Werkproces 1.8 Houten vloeren schuren

Kerntaak 1 Parketvloer leggen en onderhouden

Materialen en middelen 

inzetten
L

S Kwaliteit leveren

Kwaliteit leveren

Materialen en middelen 

inzetten
L

S

Enkele beoordelingcriteria en werkprocessen moeten een voldoende scoren. In de kolom O/V/G staan deze gearceerd. 

Examencode: 93550-08/VVT-….

Vul een O (onvoldoende), V (voldoende) of G (goed) in de kolom O/V/G.

Indien de beoordeling onvoldoende is, dan een korte onderbouwing geven.

Enkele beoordelingcriteria en werkprocessen zijn cruciaal. De kandidaat moet 

hiervoor een voldoende scoren. In de kolom O/V/G staan deze gearceerd.

Algemene opmerkingen:

Kerntaak 1: beide werkprocessen met een voldoende afsluiten voor een voldoende beoordeling.
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