
Nummer kandidaat:

Naam examinator:

Algemene informatie Dossiers: vanaf 1-08-2009

a.

b.

c.

d.

O/V/G Onderbouwing

K
Vakdeskundigheid 

toepassen

De kandidaat verwijdert, monteert en stelt 

snijgereedschappen vakkundig en accuraat in op 

houtbewerkingsmachines. 

L

Materialen en middelen 

inzetten

selecteert, verzamelt  snijgereedschappen en 

hulpmiddelen en controleert of deze voldoen aan de 

eisen van de opdracht.

T
Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich nauwgezet aan procedures en voorschriften 

bij het monteren en instellen van snijgereedschappen. 

BEOORDELING wp 1.4 ! 3 beoordelingscriteria V

K

Vakdeskundigheid 

toepassen

stelt (CNC-gestuurde) houtbewerkingsmachines en 

eventuele randapparatuur vakkundig en accuraat in of 

wijzigt gegevens. 

T
Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich nauwgezet aan procedures en voorschriften 

bij het instellen van houtbewerkingsmachines. 

BEOORDELING wp 1.5   ! 2 beoordelingscriteria V

K

Vakdeskundigheid 

toepassen

voert proefbewerkingen en het bijstellen van de 

machine en snijgereedschappen vakkundig en 

accuraat uit. 

L
Materialen en middelen 

inzetten

gebruikt houtbewerkingsmachines en meetapparatuur 

doeltreffend en efficiënt. 

T
Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich nauwgezet aan procedures en voorschriften 

bij het uitvoeren van proefbewerkingen. 

BEOORDELING wp 1.6     ! 3 beoordelingscriteria V

schrijft maten op materialen vakkundig en accuraat af. 

voert standaard machinale bewerkingen vakkundig en 

accuraat uit. !
gebruikt houtbewerkingsmachines doeltreffend en 

efficiënt.

zorgt bij machinale bewerkingen voor zo min mogelijk 

verspilling van materiaal

werkt in het tempo dat nodig is om de planning te 

halen. 

doet er alles aan om het werk in één keer correct uit te 

voeren.

controleert of de bewerkte materialen voldoen aan de 

kwaliteitsnorm.

levert het eindproduct op volgens kwaliteitsnormen. !

T
Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich nauwgezet aan procedures en voorschriften 

bij het uitvoeren van machinale bewerkingen. 

! min. 7 beoordelingscriteria V

Examencode: 95000-09-… /VVT …

L

S

Examendatum:

Op alle werkprocessen moet minimaal een voldoende worden behaald. 

Voor enkele cruciale beoordelingcriteria moet de kandidaat een voldoende scoren. In de 

kolom O/V/G zijn deze grijs en met een uitroepteken gemarkeerd

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.

BEOORDELINGSFORMULIER VAKVAARDIGHEIDSTOETS

Naam kandidaat:

Cohort 2009-2010 t/m 2015-2016

Werkproces 1.4 Snijgereedschappen aanbrengen en instellen

 BEOORDELING wp 1.7 

Werkproces 1.7 Bewerkingen uitvoeren met houtbewerkingsmachines

Werkproces 1.5 Houtbewerkingsmachines instellen

Werkproces 1.6 Proefbewerking uitvoeren

Kerntaak 1 Machinaal houtbewerken

Vakdeskundigheid 

toepassen

Kwaliteit leveren

Materialen en middelen 

inzetten

Machinaal houtbewerker 95000     (alle 

beroepsaccenten)

K

Kerntaak 1: 4 werkprocessen V voor een Voldoende, minimaal 3 werkprocessen G voor een Goed


