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Leeswijzer
Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet
kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding.
Opbouw dossier
Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-beroepen en bestaat uit:
1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door:
a.
De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele
kwalificatie - dossier.
b.
De generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de
onderdelen:
Nederlandse taal;
rekenen;
loopbaan en burgerschap; en
voor zover het niveau 4 betreft: Engels.
2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K ) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit
kwalificatiedossier van elkaar verschillen.
De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen (D). Keuzedelen hebben
tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of
een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te
vinden op www.s-bb.nl/keuzedelen. Op deze website staat ook een overzicht met alle keuzedelen gekoppeld aan
kwalificaties.

Taal en rekenen
De generieke kwalificatie-eisen voor taal en rekenen zijn benoemd in het basisdeel. Als sprake is van
beroepsspecifieke taal- en rekeneisen is dit aangegeven in de kolom ‘vakkennis en vaardigheden’. Daarnaast kan in de
kolom ‘gedrag’ een extra verduidelijking aangegeven zijn hoe deze beroepsspecifieke taal- en rekeneisen worden
ingezet in een werkproces.

Verantwoordingsinformatie
Aanvullende (verantwoordings-)informatie bij dit kwalificatiedossier is te vinden op www.sbb.nl/kwalificatiedossiers. Deze informatie is geen onderdeel van het kwalificatiedossier.
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Overzicht van het kwalificatiedossier
Naam profiel

Mbo-niveau
(EQF-niveau)

Beroepsvereisten

3

Nee

P1 Allround parketteur

B1-K1 Parketvloeren leggen

Typering van de kwalificatie
vakopleiding

B1-K1-W1

Werkopdracht voorbereiden

B1-K1-W2

Materialen en gereedschappen selecteren, controleren
en transporteren

B1-K1-W3

Werkuitvoering voorbereiden op locatie

B1-K1-W4

Ondervloeren geschikt maken en tussenvloeren leggen

B1-K1-W5

Parketvloeren leggen

B1-K1-W6

Parketvloeren schuren

B1-K1-W7

Parketvloeren afwerken

B1-K1-W8

Bestaande parketvloeren onderhouden

B1-K1-W9

Werkopdracht afronden

Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende (specifieke) kerntaken en werkprocessen:
P1

Parketteur
Geen extra kerntaken en werkprocessen

P2

Allround parketteur

P2-K1 Proces van parketvloeren leggen
begeleiden

P2-K1-W1

Parketteurs begeleiden en instrueren

P2-K1-W2

Proces van parketvloeren leggen bewaken
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Basisdeel
1. Beroepsspecifieke onderdelen
Typering van de beroepengroep
Context
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen is werkzaam bij bedrijven die gericht zijn op de verkoop en
het leggen van parketvloeren. ‘Parketvloeren’ is de verzamelnaam voor traditionele parketvloeren van hout, vloeren
van massief houten vloerdelen en geprefabriceerde vloeren. Een groot deel van de bedrijven heeft een
winkel/showroom, waar klanten komen en waar zij geadviseerd worden door een verkoopadviseur.
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen voert zijn werkzaamheden voornamelijk uit op locatie bij
klanten.
Typerende beroepshouding
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen richt zich tot op detailniveau op het leveren van werk van
hoge kwaliteit. Hij levert maatwerk waarbij nauwkeurigheid, discipline, netheid en concentratie tijdens de
werkzaamheden van groot belang zijn. Hij is kritisch op (tussen)resultaten van het uitgevoerde werk. Gedurende
het werk behoudt hij de balans tussen snelheid van werken en het op te leveren resultaat. Hij is zich bewust van de
kosten die de klant voor de vloer moet betalen. Hij stelt zich zo op dat de samenwerking in een team goed verloopt.
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen weet op professionele wijze om te gaan met het feit dat hij
in privé-omgevingen van klanten werkzaam is. Bij klantcontact is hij representatief voor het bedrijf. Hij luistert
aandachtig naar wensen of klachten van klanten. Hij presenteert zich als ter zake kundig en weet zaken begrijpelijk
en correct toe te lichten.
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen moet bij al zijn werkzaamheden instructies en procedures
opvolgen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Hij draagt (mede) zorg voor een beheerst verloop
van de werkzaamheden. Hij is veiligheidsbewust; hij neemt veiligheidsregels als vanzelfsprekend in acht en zorgt
ervoor dat hij zijn gezondheid en die van collega’s niet in gevaar brengt.
Resultaat van de beroepengroep
Parketvloeren die voldoen aan de gestelde eisen.

B1-K1: Parketvloeren leggen
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen voert zijn werkzaamheden routinematig volgens
standaardwerkwijzen uit. Het afbreukrisico wordt beperkt door tussentijdse (zelf)controles van het werk.
Hij past bij zijn werkzaamheden taakgerichte basiskennis en vaardigheden toe.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
De Allround parketteur legt parketvloeren die tactisch en strategisch inzicht vereisen met behulp van eigen keuzes
en combinaties van procedures en methodes. Dit komt vooral voor bij parketvloeren met complexe vormen en
complexe legpatronen. De Allround parketteur schakelt regelmatig om tussen verschillende werkzaamheden. Hij
past bij zijn werkzaamheden taakgerichte kennis en vaardigheden toe.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit volgens
ontvangen werkopdracht, instructie en tijdsplanning. Vormgeving en aanpak van het werk liggen vast in instructies
en procedures. Hij wordt bij zijn werkzaamheden aangestuurd door een ervaren collega of leidinggevende die ter
plaatse aanwezig is of bij afwezigheid direct kan worden benaderd. Hij is verantwoordelijk voor het eindresultaat
van zijn eigen takenpakket.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
Binnen instructies en procedures maakt de Allround parketteur keuzes ten aanzien van werkwijze en werkvolgorde.
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B1-K1: Parketvloeren leggen
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
bezit basiskennis van eisen die gesteld worden aan de situatie op locatie zoals de staat van ondervloeren
§
bezit basiskennis van legpatronen van parketvloeren zoals stroken, visgraat, vlechtpatronen, bourgogne en
§
avegoor
bezit basiskennis van machines, gereedschappen en hulpmiddelen voor het leggen van parketvloeren zoals
§
zaagtafels, tackers, schuurmachines, plaatsingsmaterialen en meetgereedschappen
bezit basiskennis van materialen die bij het leggen van parketvloeren toegepast worden zoals hout,
§
plaatmaterialen, lijmen, bevestigingsmiddelen en afwerkmiddelen
bezit basiskennis van normen over kwaliteit, arbo, milieu en bedrijfsprocedures bij het voorbereiden,
§
uitvoeren en afronden van zijn werkzaamheden
bezit basiskennis van technieken die toegepast worden bij het leggen van de verschillende soorten
§
parketvloeren met verschillende legpatronen op verschillende ondervloeren
kan afmetingen van benodigde materialen berekenen
§
kan bedieningsinstructies van machines en gereedschappen lezen
§
kan hoeveelheden van benodigde materialen berekenen
§
kan procedures en voorschriften die gelden bij het leggen van parketvloeren opvolgen
§
kan samenwerken en overleggen met collega's en leidinggevenden bij het leggen van parketvloeren
§
kan vaktechnische informatie over het leggen van parketvloeren verzamelen
§
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
bezit kennis van alle voorkomende eisen die gesteld worden aan de situatie op locatie zoals de staat van de
§
ondervloeren en de relatieve luchtvochtigheid
bezit kennis van alle voorkomende legpatronen van parketvloeren zoals stroken, visgraat, vlechtpatronen,
§
bourgogne en avegoor
bezit kennis van alle voorkomende machines, gereedschappen en hulpmiddelen voor het leggen van
§
parketvloeren zoals zaagtafels, tackers, schuurmachines, plaatsingsmaterialen en meetgereedschappen
bezit kennis van alle voorkomende materialen die bij het leggen van parketvloeren toegepast worden hout,
§
plaatmaterialen, lijmen, bevestigingsmiddelen en afwerkmiddelen
bezit kennis van alle voorkomende normen over kwaliteit, arbo, milieu en bedrijfsprocedures bij het
§
voorbereiden, uitvoeren en afronden van zijn werkzaamheden
bezit kennis van alle voorkomende technieken die toegepast worden bij het leggen van de verschillende
§
soorten parketvloeren met verschillende legpatronen op verschillende ondervloeren
kan kleine reparaties aan machines en gereedschappen uitvoeren
§
kan procedures en voorschriften die gelden bij het leggen van parketvloeren bewaken
§
kan registratieformulieren over proces en resultaten van het leggen van parketvloeren invullen
§

B1-K1-W1: Werkopdracht voorbereiden
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen ontvangt de werkopdracht voor het leggen van
parketvloeren van de leidinggevende en bereidt de uitvoering van de opdracht voor. Hij vraagt zijn leidinggevende
om uitleg als hij de opdracht niet begrijpt. Hij leest de werkbon en neemt tekeningen door en interpreteert deze. Hij
stelt vast welke materialen, machines, gereedschappen en hulpmiddelen gebruikt moeten worden. Hij berekent de
benodigde hoeveelheid materialen.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
De Allround parketteur controleert de juistheid van de gegevens van de werkopdracht voor het leggen van
parketvloeren en past onjuistheden aan. Hij stelt de methode van werken vast en onderzoekt indien nodig
alternatieve methoden.
Resultaat
De werkopdracht voor het leggen van parketvloeren is begrepen en afgestemd met de leidinggevende.
Benodigde materialen en middelen zijn vastgesteld.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
De gegevens in de werkopdracht voor het leggen van parketvloeren zijn gecontroleerd.
De werkmethode voor het leggen van parketvloeren is vastgesteld.
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B1-K1-W1: Werkopdracht voorbereiden
Gedrag
Neemt de werkopdracht en de productiegegevens nauwkeurig door.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
Controleert de gegevens in de werkopdracht nauwkeurig op fouten.
Stelt methode van werken op basis van juiste analyses vast.
De onderliggende competenties zijn: Analyseren, Materialen en middelen inzetten

B1-K1-W2: Materialen en gereedschappen selecteren, controleren en transporteren
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen selecteert en verzamelt de benodigde materialen en
controleert of de materialen voldoen aan de kwaliteitsnormen van het bedrijf of de wensen van de klant. Hij
selecteert en verzamelt de benodigde machines, gereedschappen en hulpmiddelen en controleert de werking en
veiligheid. Hij laadt de verzamelde materialen, machines, gereedschappen en hulpmiddelen in een transportmiddel
en verzorgt het transport naar de locatie.
Resultaat
De benodigde materialen en middelen zijn op locatie beschikbaar voor uitvoering van de opdracht.
Gedrag
Controleert materialen en middelen op juiste aspecten.
Gebruikt hulpmiddelen voor de controle van materialen en middelen doeltreffend en efficiënt.
Laadt en transporteert materialen en middelen accuraat, vakkundig en schadevrij.
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten

B1-K1-W3: Werkuitvoering voorbereiden op locatie
Omschrijving
Op locatie informeert de beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen de klant over werkprocedures en
beantwoordt eventuele vragen. Hij controleert of de ruimtes waarin hij moet werken zijn vrijgegeven zodat hij het
werk onbelemmerd kan uitvoeren. Vervolgens beoordeelt hij de staat van de ondervloeren of van de te onderhouden
parketvloeren met daarvoor bestemde gereedschappen en hulpmiddelen. Op basis van zijn bevindingen concludeert
hij of hij de werkopdracht kan uitvoeren.
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen neemt contact op met zijn leidinggevende als een opdracht
naar zijn bevinding geen doorgang kan vinden of wanneer de klant wensen heeft die afwijkt van de werkafspraken.
Hij maakt afspraken met zijn leidinggevende over welke acties hij moet nemen en bespreekt deze met de klant.
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen bepaalt in welke volgorde hij zijn eigen werkzaamheden
gaat uitvoeren. Hij laadt de materialen en middelen uit en legt alles klaar om de werkzaamheden in een ruimte te
kunnen starten.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
De Allround parketteur onderzoekt of er geen bouwfysische bezwaren zijn om het werk uit te voeren. Hij vult
onderzoeksformulieren en inspectierapporten in van door hem gemeten waarden en waargenomen situaties.
Resultaat
Er zijn geen belemmerende factoren om de werkopdracht uit te voeren.
Materialen en middelen staan klaar om de werkzaamheden in een ruimte te kunnen starten.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
De locatie is gecontroleerd op bouwfysische aspecten.
Onderzoeksformulieren en inspectierapporten zijn ingevuld en ondertekend.
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B1-K1-W3: Werkuitvoering voorbereiden op locatie
Gedrag
Beoordeelt de situatie op locatie vakkundig en accuraat.
Gebruikt hulpmiddelen voor de controle van ondervloeren of parketvloeren doeltreffend en efficiënt.
Informeert klanten in begrijpelijke taal.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en
middelen inzetten
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
Voert controles op bouwfysische aspecten vakkundig en accuraat uit.
Verwerkt en registreert de onderzoeksgegevens accuraat en met kernachtige formuleringen.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen

B1-K1-W4: Ondervloeren geschikt maken en tussenvloeren leggen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen maakt ondervloeren geschikt voor het leggen van
tussenvloeren door oneffenheden te verwijderen en de ondervloer stofvrij te maken. Hij pakt de materialen voor
tussenvloeren uit en plaatst en bevestigt de tussenvloeren op de ondervloeren. Bij het leggen van tussenvloeren
bepaalt hij de maten van onderdelen die op maat gemaakt moeten worden, deelt het materiaal optimaal in en
maakt de onderdelen op maat. Hij controleert of de door hem geplaatste tussenvloeren voldoen aan de
kwaliteitsnormen en herstelt eventuele afwijkingen.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
De Allround parketteur controleert ondervloeren op gebreken en bepaalt vervolgens of de ondervloeren gerepareerd
of geëgaliseerd moeten worden.
Hij maakt reparatie- en egalisatiemiddelen aan en verwerkt de middelen.
Resultaat
Schone en effen ondervloeren.
Tussenvloeren gereed om parketvloeren op te leggen.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
Gerepareerde of geëgaliseerde ondervloeren.
Gedrag
Gebruikt materialen en middelen doeltreffend en efficiënt.
Legt tussenvloeren vakkundig en accuraat.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
Maakt keuze voor reparatie of egalisatie van ondervloeren op basis van juiste aspecten.
Houdt nauwkeurig de voorschriften voor de aanmaak en verwerking van de reparatie- en egalisatiemiddelen aan.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen

B1-K1-W5: Parketvloeren leggen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen zet de lijnen voor vloeren uit aan de hand van het
legpatroon. Hij pakt de te verwerken vloerdelen en randafwerkingen uit en controleert of deze voldoen aan de
gewenste kwaliteit. Hij plaatst en legt de vloerdelen hiervan los, zwevend, gekoppeld aan elkaar met behulp van een
clicksysteem of vast door middel lijmen en/of nagelen en drevelt genagelde vloeren. Vastgelegde vloeren klopt hij
na. Hij bevestigt randafwerkingen.
Bij het leggen van parketvloeren bepaalt hij de maten van de vloerdelen en randafwerkingen die op maat gemaakt
moeten worden. Hij deelt het materiaal optimaal in, tekent de maten op de delen af en maakt de delen op maat.
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B1-K1-W5: Parketvloeren leggen
Hij controleert (tussentijds) of zijn werk voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor gelegde parketvloeren en
herstelt eventuele afwijkingen.
Resultaat
Geprefabriceerde parketvloeren zijn gereed voor oplevering aan de klant.
Niet-geprefabriceerde parketvloeren zijn gereed om geschuurd en afgewerkt te worden.
Gedrag
Schrijft maten op materialen vakkundig en accuraat af.
Voert bewerkingen met machines en gereedschappen vakkundig en accuraat uit.
Gebruikt machines en gereedschappen doeltreffend en efficiënt.
Zorgt voor zo min mogelijk verspilling van materiaal.
Werkt in het tempo dat nodig is om de planning te halen.
Richt zich tot op detailniveau op het leveren van werk van hoge kwaliteit.
Controleert vakkundig en accuraat of zijn werk voldoet aan de kwaliteitsnorm.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit
leveren

B1-K1-W6: Parketvloeren schuren
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen maakt parketvloeren gereed om geschuurd te worden. Hij
drevelt spijkerkoppen en stopt gaten. Hij bepaalt schuurmiddelen en schuurmethoden en schuurt vervolgens de
parketvloeren. Tussen de schuurgangen door stopt hij desgewenst wederom de parketvloeren. Hij verwisselt bijtijds
het schuurmateriaal.
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen controleert of zijn werk voldoet aan de gestelde
kwaliteitsnormen voor geschuurde vloeren en aan de gewenste kwaliteit voor de vloerafwerking. Hij herstelt
eventuele afwijkingen.
Resultaat
Geschuurde parketvloeren die gereed zijn om afgewerkt te worden.
Gedrag
Bepaalt schuurmiddelen en schuurmethoden op basis van juiste aspecten.
Voert bewerkingen met machines en gereedschappen vakkundig en accuraat uit.
Gebruikt machines en gereedschappen doeltreffend en efficiënt.
Controleert vakkundig en accuraat of zijn werk voldoet aan de kwaliteitsnorm.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten

B1-K1-W7: Parketvloeren afwerken
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen maakt geschuurde parketvloeren schoon en stofvrij. Hij
maakt afwerkingsmaterialen zoals lak, olie of was gereed voor verwerking. Hij brengt de afwerkingsmaterialen
zonodig in meerdere lagen op parketvloeren aan. Geoliede vloeren boent hij vervolgens uit.
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen controleert of zijn werk voldoet aan de gestelde
kwaliteitsnormen voor afgewerkte vloeren en herstelt eventuele afwijkingen.
Resultaat
Afgewerkte parketvloeren die gereed zijn voor oplevering aan de klant.
Gedrag
Voert bewerkingen met machines en gereedschappen vakkundig en accuraat uit.
Gebruikt machines en gereedschappen doeltreffend en efficiënt.
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B1-K1-W7: Parketvloeren afwerken
Controleert vakkundig en accuraat of zijn werk voldoet aan de kwaliteitsnorm.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten

B1-K1-W8: Bestaande parketvloeren onderhouden
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen herstelt kleine beschadigingen in parketvloeren en
afwerklagen. Hij behandelt parketvloeren met onderhoudsmiddelen. Hij zet losse parketvloerdelen vast. Hij
verwijdert beschadigde parketvloerdelen en haalt eventuele oude lijmresten weg. Hij vervangt parketvloerdelen of
heelt parketvloeren aan, bijvoorbeeld bij aanbouw van een ruimte.
De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen controleert of zijn werk voldoet aan de gestelde
kwaliteitsnormen en herstelt eventuele afwijkingen.
Resultaat
Herstelde of onderhouden parketvloeren die gereed zijn voor oplevering aan de klant.
Herstelde of onderhouden die gereed zijn om geschuurd en afgewerkt te worden.
Gedrag
Voert bewerkingen met machines en gereedschappen vakkundig en accuraat uit.
Gebruikt machines en gereedschappen doeltreffend en efficiënt.
Controleert vakkundig en accuraat of zijn werk voldoet aan de kwaliteitsnorm.
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Vakdeskundigheid toepassen

B1-K1-W9: Werkopdracht afronden
Omschrijving
Als de opdracht gereed is, ruimt de beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen de ruimten waar hij heeft
gewerkt op en zorgt dat de ruimten netjes achtergelaten wordt. Hij stofzuigt zonodig de vloeren. Hij laadt
machines, gereedschappen, afval en restmateriaal in het transportmiddel, gaat daarmee terug naar het bedrijf en
laadt ze daar uit.
Hij sorteert de meegenomen restmaterialen en afval en slaat deze op. Hij neemt het stof en vuil af van machines en
gereedschappen. Hij controleert of de gebruikte machines en gereedschappen nog goed functioneren, herkent
afwijkingen en meldt deze aan zijn leidinggevende. Hij bergt de machines en gereedschappen op.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
De Allround parketteur vernieuwt versleten onderdelen van machines, stelt machines af en smeert bewegende
delen van machines en gereedschappen in.
Hij onderhoudt compressoren.
Resultaat
De ruimten waar in is gewerkt is netjes achtergelaten.
Machines, gereedschappen en restmaterialen zijn bij terugkomst volgens afspraken in het bedrijf opgeslagen.
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
Goed functionerende machines, gereedschappen en compressoren.
Gedrag
Maakt machines en gereedschappen vakkundig en accuraat schoon.
Bergt machines, gereedschappen en materialen netjes en veilig op.
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Vakdeskundigheid toepassen
Voor Allround parketteur geldt aanvullend:
Voert onderhoud aan machines, gereedschappen en compressoren vakkundig en accuraat uit.
Gebruikt de juiste onderhoudsmiddelen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van het onderhoud.
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B1-K1-W9: Werkopdracht afronden

De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Vakdeskundigheid toepassen

12 van 15

2. Generieke onderdelen
Elke kwalificatie kent - naast (beroepsgerichte) specifieke kwalificatie-eisen - ook generieke kwalificatie-eisen.

Nederlandse taal
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel Nederlandse taal deel uit. De
referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-kwalificatie-eisen
en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a.
voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F;
b.
voor kwalificaties op niveau 4: 3F.

Rekenen
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel rekenen deel uit. De
referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 2 bij het Besluit
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een
integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a.
voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F;
b.
voor kwalificaties op niveau 4: 3F.

Loopbaan en burgerschap
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel loopbaan en burgerschap deel
uit. De kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Examen- en
kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een
integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
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Profieldeel
P2 Allround parketteur
Mbo-niveau
3
Typering van het beroep
De Allround parketteur motiveert parketteurs en lerenden die hij begeleidt en biedt hen de nodige ondersteuning.
Hij is kritisch op (tussen)resultaten van het uitgevoerde werk door degenen die hij begeleidt.
De Allround parketteur lost problemen die het geplande verloop kunnen verstoren op.
Resultaat:
Geprefabriceerde en niet-geprefabriceerde parketvloeren.
Beroepsvereisten
Nee

P2-K1 Proces van parketvloeren leggen begeleiden
Complexiteit
De Allround parketteur signaleert problemen in het proces van parketvloeren leggen
waar hij verantwoordelijk voor is en lost ze zoveel mogelijk zelf op. De problemen kunnen zowel van technische als
personele aard zijn. Hij moet daarbij inspelen op wisselende en/of onverwachte omstandigheden.
Het afbreukrisico wordt beperkt door (tussentijdse) zelfcontroles en controles van het werk van medewerkers die
hij begeleidt.
Hij past bij zijn werkzaamheden taakgerichte kennis en vaardigheden toe.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De Allround parketteur begeleidt het productieproces volgens de bedrijfsinstructies en procedures. Hij lost binnen
de eigen bevoegdheden problemen en knelpunten op. Hij is verantwoordelijk voor het eindresultaat van zijn eigen
takenpakket en medeverantwoordelijk voor het eindresultaat van het werk van medewerkers die hij begeleidt.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
bezit kennis van de organisatie van bedrijven die gericht zijn op de verkoop en het leggen van parketvloeren
§
bezit kennis van feedbacktechnieken voor parketteurs die hij begeleidt
§
bezit kennis van instructietechnieken voor parketteurs die hij begeleidt
§
bezit kennis van motivatietechnieken voor parketteurs die hij begeleidt
§
bezit kennis van processen bij het leggen en onderhouden van parketvloeren
§
kan observatietechnieken toepassen bij het werk van parketteurs die hij begeleidt
§
kan procedures en voorschriften die gelden bij het leggen en onderhouden van parketvloeren opvolgen
§

P2-K1-W1 Parketteurs begeleiden en instrueren
Omschrijving
De Allround parketteur begeleidt parketteurs bij de uitvoering van hun
werkzaamheden. Hij geeft uitleg en instructies waarbij hij aangeeft op welke wijze en met welk materiaal de
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Hij beantwoordt hierbij desgewenst vragen met betrekking tot de
uitvoering van de taken. Hij spreekt parketteurs aan op onveilig gedrag of handelen. Hij bespreekt de oorzaak van
problemen met de parketteurs en geeft suggesties om problemen op te lossen.
Resultaat
Parketteurs begrijpen wat ze moeten doen en hoe ze de opdracht moeten uitvoeren.
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P2-K1-W1 Parketteurs begeleiden en instrueren
Gedrag
Geeft heldere uitleg, instructies en aanwijzingen over de werkzaamheden aan de medewerkers.
Spreekt de medewerkers indringend aan op onveilig gedrag.
Motiveert medewerkers op inspirerende wijze.
Geeft constructieve feedback over het functioneren van de medewerkers.
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Begeleiden, Vakdeskundigheid toepassen

P2-K1-W2 Proces van parketvloeren leggen bewaken
Omschrijving
De Allround parketteur bewaakt de voortgang van de werkzaamheden waar hij verantwoordelijk voor is en ziet erop
toe dat het proces wordt uitgevoerd conform de gemaakte afspraken, bedrijfsprocedures en de eisen met
betrekking tot arbo, veiligheid en milieu. Hij voert kwaliteitscontroles uit op (eind)resultaten en bewaakt het
kostenaspect van de procesonderdelen die onder zijn verantwoording vallen. Hij informeert de leidinggevende over
de planning, de uitgevoerde werkzaamheden, eventuele knelpunten en de behaalde resultaten van het werk dat
onder zijn begeleiding wordt uitgevoerd. Hij verantwoordt de bestede tijd en capaciteit.
Resultaat
Het proces van parketvloeren leggen is volgens planning, kwaliteits-, arbo-, milieu- en veiligheidseisen uitgevoerd.
Gedrag
Signaleert tijdig problemen van technische en personele aard.
Schakelt tijdig de hulp in van de leidinggevende.
Accepteert geen kwaliteitsniveau en productiviteitsniveau die beneden de maat is.
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Kwaliteit leveren, Samenwerken en overleggen
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