
Nummer kandidaat:

Naam examinator:

Aantal opmerkingen:

a.

b.

c.

d.

O/V/G Onderbouwing

De kandidaat tekent materialen secuur en bedreven af, waarbij 

rekening gehouden wordt met het patroon en de vleug van het 

materiaal.

snijdt of knipt materiaal bedreven en accuraat op maat.

zorgt bij het op maat maken voor zo min mogelijk verspilling 

van materiaal.

gebruikt stoffeergereedschappen en materialen doelmatig en 

efficiënt.

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

controleert of het op maat gemaakte materiaal voldoet aan de 

kwaliteitsnormen.

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

T
Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich nauwgezet aan procedures en voorschriften bij het 

op maat maken van vul-en bekledingsmateriaal. 

! min. 6 beoordelingscriteria V

stelt naaimachines bedreven en accuraat in.

stikt en lockt de materialen bedreven en accuraat, waarbij 

rekening gehouden wordt met de eigenschappen van het 

materiaal.
!

behandelt het materiaal zorgvuldig.

gebruikt naai- en lockmachines verantwoord en efficiënt. 

zorgt bij het stikken voor zo min mogelijk verspilling van 

materiaal.

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

controleert of het gestikte bekledingsmateriaal voldoet aan de 

kwaliteitsnormen.

T

Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich nauwgezet aan procedures en voorschriften bij het 

instellen en bedienen van de naaimachine en bij het bedienen 

van de lockmachine. 

! min. 6 beoordelingscriteria V

K
Vakdeskundigheid 

toepassen

brengt de materialen bedreven en accuraat in de meest 

praktische volgorde op het meubel aan.

selecteert passende materialen en stoffeergereedschappen.
!

gebruikt materialen en stoffeergereedschappen doelmatig en 

efficiënt.

zorgt bij het aanbrengen van vul- en bekledingsmateriaal voor 

zo min mogelijk verspilling van materiaal. 

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

controleert of het aangebrachte vul- en bekledingsmateriaal 

voldoet aan de kwaliteitsnormen.

T
Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich nauwgezet aan procedures en voorschriften bij het 

aanbrengen van vul- en bekledingsmateriaal. 

! min. 6 beoordelingscriteria V

S Kwaliteit leveren

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

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

K
Vakdeskundigheid 

toepassen

Werkproces 1.6 Vul- en bekledingsmaterialen op maat maken 

Werkproces 1.8 Vul- en bekledingsmaterialen aanbrengen 

L
Materialen en middelen 

inzetten

BEOORDELING wp 1.7 

BEOORDELINGSFORMULIER VAKVAARDIGHEIDSTOETS
Naam kandidaat:

Examencode: 93560-08/VVT- ….

Kerntaak 1 Meubels stofferen 

Cohort: 2008-10 /tm 2015-16

Meubelstoffeerder 93560

Examendatum:

Op alle werkprocessen moet minimaal een voldoende worden behaald. 

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.

Dossier: vanaf 1-08-2008

L
Materialen en middelen 

inzetten

S Kwaliteit leveren

BEOORDELING wp 1.6 

Werkproces 1.7 Machines instellen en locken en stikken van de bekleding

K
Vakdeskundigheid 

toepassen

L
Materialen en middelen 

inzetten

S Kwaliteit leveren

BEOORDELING wp 1.8 



K
Vakdeskundigheid 

toepassen

werkt meubels bedreven en accuraat af en monteert deze 

volgens de richtlijnen.

selecteert de benodigde afwerkmaterialen en 

gereedschappen.

gebruikt afwerkmaterialen en gereedschappen doeltreffend en 

efficiënt.

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

controleert of het afgwerkte meubel voldoet aan de 

kwaliteitsnormen.

levert het meubel op volgens kwaliteitsnorm. !

T
Instructies en 

procedures opvolgen

houdt zich aan procedures en voorschriften bij het afwerken 

en monteren van het gestoffeerde meubel. 

! min. 6 beoordelingscriteria V

S Kwaliteit leveren

L
Materialen en middelen 

inzetten

Werkproces 1.9 Gestoffeerde meubels afwerken 

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

BEOORDELING wp 1.9

Beoordelingsformulier VVT Meubelstoffeerder 93560-08       Naam kandidaat: .....................................................................


