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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 Houten elementen assembleren O-V-G Onderbouwing 

 

  

B1-K1-W3  Houten elementen samenstellen   

Controleert de onderdelen van houten elementen op kwaliteit, vorm en maatvoering.    

Gebruikt apparatuur en gereedschappen waarvoor ze bedoeld zijn  

Werkt zorgvuldig en netjes met  apparatuur en gereedschappen   

Zet de houten elementen vakkundig en zorgvuldig in elkaar.  

Controleert of de samengestelde elementen voldoen aan de kwaliteitsnorm.  

B1-K1-W3 BEOORDELING (4 criteria voldoende) !  

 

  

B1-K1-W4  Houten elementen afmonteren   

Monteert onderdelen vakkundig en zorgvuldig   

Gebruikt apparatuur en gereedschappen waarvoor ze bedoeld zijn  

Werkt zorgvuldig en netjes met apparatuur en gereedschappen  

Werkt in een tempo waarmee hij de planning haalt  

Controleert of de afgemonteerde elementen voldoen aan de kwaliteitsnorm  

B1-K1-W4 BEOORDELING (4 criteria voldoende) !  
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Kerntaak B2-K2  Hout/plaatmateriaal voor houten elementen bewerken met 
machines en gereedschappen 

O-V-G 
Onderbouwing 

 

  

B1-K2-W4 Machines en gereedschappen instellen   

Stelt de maatvoering, toerentallen en/of de  doorvoersnelheid op machines en 
gereedschappen vakkundig en zorgvuldig in om de proefbewerking uit te voeren 

  

Stelt beveiligingen en hulpstukken vakkundig en zorgvuldig in  

B1-K2-W4 BEOORDELING (2 criteria voldoende) !  

 

  

B1-K2-W6 Bewerkingen uitvoeren met machines en gereedschappen   

Gebruikt houtbewerkingsmachines en elektrisch/pneumatische handgereedschappen 
zoals ze bedoeld zijn 

  

Werkt efficiënt met houtbewerkingsmachines en elektrisch/pneumatische 
handgereedschappen 

  

Voorkomt verspilling van materialen  

Controleert nauwkeurig de maatvoering en de bewerkingskwaliteit  

Werkt in een tempo waarmee hij de planning haalt  

Werkt volgens veiligheidsvoorschriften   

B1-K2-W6 BEOORDELING (5 criteria voldoende) !  

 

  

 


