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Algemene informatie 

 Vul een O (onvoldoende), V (voldoende) of G (goed) in, in de kolom O-V-G. Geef een onderbouwing bij een onvoldoende beoordeling. 

 Op beoordelingscriteria die in de kolom O-V-G grijs en met een ! zijn gemarkeerd, moet de kandidaat ten minste een voldoende scoren.  

 De kandidaat moet op alle werkprocessen tenminste een voldoende scoren voor een voldoende op een kerntaak. 

 De kandidaat moet op 75% van de werkprocessen een goed scoren voor een goed op een kerntaak. 

 De kandidaat scoort een voldoende op een werkproces als tenminste 75% van de beoordelingscriteria met voldoende is beoordeeld. 

De kandidaat scoort een goed op een werkproces als tenminste 75% van de beoordelingscriteria met goed is beoordeeld. 

 

  

Kerntaak B1-K1 Meubels stofferen O-V-G Onderbouwing 

 

  

B1-K1-W5  Vul- en bekledingsmaterialen op maat maken   

Tekent materialen op de juiste manier en efficiënt af !  

Voorkomt verspilling  

Snijdt of knipt materiaal vakkundig en zorgvuldig op maat  

Gebruikt gereedschappen waar ze voor bedoeld zijn  

Werkt in een tempo waarmee hij de planning haalt  

Monteert de snijgereedschappen handig en zorgvuldig  

B1-K1-W5 BEOORDELING (5 criteria voldoende) !  

 

  

B1-K1-W6  Machines instellen en locken en stikken van de bekleding   

Stelt de naaimachine vakkundig en zorgvuldig in   

Gebruikt naai- en lockmachines waarvoor ze bedoeld zijn  

Stikt de materialen vakkundig en zorgvuldig, rekening houdend met de eigenschappen 
van het materiaal 

! 

Lockt de materialen vakkundig en zorgvuldig, rekening houdend met de eigenschappen 
van het materiaal 

 

Voorkomt verspilling  

Werkt in een tempo waarmee hij de planning haalt  

Gaat voorzichtig en netjes om met het materiaal  

Controleert de kwaliteit van het gestikte bekledingsmateriaal  

B1-K1-W6 BEOORDELING (6 criteria voldoende) !  

 

  

B1-K1-W7  Vul- en bekledingsmateriaal aanbrengen   

Brengt de materialen in de juiste volgorde aan   

Modelleert het vulmateriaal in de juiste vorm  

Stoffeert het bekledingsmateriaal recht en in de juiste bespanning  

Gebruikt materialen en gereedschappen waar ze voor bedoeld zijn  

Voorkomt verspilling  

Werkt in een tempo waarmee hij de planning haalt  

Controleert de kwaliteit van het aangebrachte vul- en bekledingsmateriaal  

B1-K1-W7 BEOORDELING (6 criteria voldoende) !  
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Kerntaak B1-K1 Meubels stofferen O-V-G Onderbouwing 

B1-K1-W8  Gestoffeerde meubels afwerken   

Werkt meubels vakkundig en zorgvuldig af   

Werkt efficiënt met de juiste afwerkmaterialen   

Werkt efficiënt met de juiste gereedschappen  

Werkt in een tempo waarmee hij de planning haalt  

Controleert de kwaliteit van het afgewerkte meubel  

Levert het meubel op volgens de kwaliteitsnormen van het bedrijf ! 

B1-K1-W8 BEOORDELING (5 criteria voldoende) !  

 

  

 


