
 Beoordelingsformulier Vakvaardigheidstoets 25585 Allr  montagemedewerker houttechniek KRD/HSB 

Naam kandidaat: Dossier: vanaf 1 augustus 2019 

Nummer kandidaat: Examencode:  

Naam instelling: Examenlocatie: 

 Datum examen: Naam examinator: 

 

© Expertisecentrum Meubel 2019  1 Allr MMW VVT BF 25585-19.docx 

 

 

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 Zagen en schaven van hout en plaatmateriaal met stationaire 
houtbewerkingsmachines 

O-V-G Onderbouwing 

 

  

B1-K1-W3 Brengt snijgereedschappen van zaag- en schaafmachines aan en stelt ze in   

Verzamelt de juiste snijgereedschappen en hulpmiddelen voor de opdracht   

Controleert of de snijgereedschappen en hulpmiddelen in juiste staat zijn om gebruikt 

te mogen worden 

 

Monteert de snijgereedschappen vakkundig en zorgvuldig  

Stelt de snijgereedschappen vakkundig en zorgvuldig in  

B1-K1-W3 BEOORDELING (3 criteria voldoende) !  

 

  

B1-K1-W4  Stelt zaag- en schaafmachines in   

Stelt de maatvoering, toerentallen en/of de doorvoersnelheid op zaag- en 
schaafmachines vakkundig en zorgvuldig in  

  

Stelt beveiligingen en hulpstukken op zaag- en schaafmachines vakkundig en zorgvuldig 
in 

  

B1-K1-W4 BEOORDELING (2 criteria voldoende) !  

 

  

B1-K1-W5  Voert proefbewerkingen met zaag- en schaafmachines uit 

Controleert het proefstuk vakkundig   

Gebruikt voor controle van het proefstuk de juiste meetapparatuur  

Stelt als dat nodig is de instellingen van zaag- en schaafmachines, snijgereedschappen 
of hulpmiddelen bij 

 

B1-K1-W5 BEOORDELING (3 criteria voldoende) !  

 

  

B1-K1-W6  Voert bewerkingen met zaag- en schaafmachines uit 

Werkt efficiënt met zaag- en schaafmachines   

Voert bewerkingen met zaag- en schaafmachines vakkundig en accuraat uit   

Voorkomt verspilling van materialen  

Controleert vakkundig de maatvoering en de bewerkingskwaliteit  

B1-K1-W6 BEOORDELING (3 criteria voldoende) !  
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Kerntaak B1-K2  Samenstellen van houten elementen O-V-G Onderbouwing 

 

  

B1-K2-W3  Stelt houten elementen samen   

Gebruikt apparatuur en gereedschappen waarvoor ze bedoeld zijn   

Werkt zorgvuldig met  apparatuur en gereedschappen tijdens het samenstellen  

Stelt de houten elementen vakkundig en zorgvuldig samen  

Controleert vakkundig de maatvoering en vorm van de samengestelde houten 
elementen 

 

Maakt bij het samenstellen van bijzondere elementen efficiënt gebruik van beschikbare 
hulpstukken. 

 

B1-K2-W3 BEOORDELING (4 criteria voldoende) !  

 

  

 

Kerntaak P3-K1  Afmonteren houten elementen en verzendklaar maken O-V-G Onderbouwing 

 

  

P3-K1-W3  Monteert houten elementen af   

Gebruikt apparatuur en gereedschappen waarvoor ze bedoeld zijn.   

Monteert onderdelen vakkundig en zorgvuldig  

Werkt zorgvuldig en netjes met apparatuur gereedschappen en hulpmiddelen tijdens 
het afmonteren 

 

Maakt bij het afmonteren efficiënt gebruik van beschikbare hulpmiddelen  

Controleert of de afgemonteerde elementen voldoen aan de kwaliteitsnorm.  

P3-K1-W3 BEOORDELING (4 criteria voldoende) !  

 

  

 

 

 

 

 


