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1. Algemene informatie
D1: Eenvoudige decoraties in vloerbedekkingen
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Dit keuzedeel is ontwikkeld voor het dossier Woningstofferen en bestaat uit één kerntaak 'Brengt decoraties aan in
vloerbedekkingen'. Deze beschrijft werkzaamheden die een verdieping betreffen van kerntaak 2 ('Legt vloerbedekking') voor het
beroep woning-/projectstoffeerder.
De beroepsbeoefenaar is werkzaam in de woonbranche en werkt in opdracht van een woonwinkel of bedrijf gespecialiseerd in
interieur-/projectinrichting.
Relevantie van het keuzedeel
Uit het arbeidsmarktonderzoek van KCH van 2013, ten behoeve van de bcp’s voor de woonbranche, blijkt dat binnen de
woonbranche stoffeerders soms ook een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, meestal als extra specialisme. Het gaat dan om
specifieke werkzaamheden zijn op het gebied van vloerbedekkingen, zoals decoraties leggen in vloerbedekkingen.
Woningstoffeerders die over deze vaardigheden beschikken, hebben meerwaarde voor werkgevers in de woonbranche.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel beschrijft o.a. de vakkennis en vaardigheden die nodig zijn om op basis van een opdrachtbon eenvoudige decoraties
in vloerbedekkingen aan te brengen.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Brengt decoraties aan in vloerbedekkingen
Complexiteit
De beroepsbeoefenaar maakt eenvoudige decoraties in vloerbedekkingen, zoals rechte randen, tapijttegelmozaïeken en
enkelvoudige (basis)vormen in een andere kleur van hetzelfde, relatief eenvoudig te verwerken, materiaal. Hij gebruikt en
combineert hiervoor standaardwerkwijzen en procedures. Hij heeft hiervoor vaktechnische en ambachtelijke kennis en
vaardigheden nodig, gevoel voor esthetiek en ruimtelijk inzicht. Ook moet hij nauwkeurig werken. Complicerende factor kan zijn
dat het werk binnen een gestelde tijdslimiet gereed moet zijn.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig op aanwijzing van opdrachtgever en/of klant. Hij ontvangt, naast de opdrachtbon,
instructies voor en bij het leggen van vloerbedekking. Hij wordt tijdens het uitvoeren van de opdracht vaak vaktechnisch
begeleid. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden en hij wordt geacht hulp en advies te vragen als hij niet meer
volgens opdracht of standaardprocedures kan werken. Hij werkt vaak in nauwe samenwerking met andere collega's.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

Bezit basiskennis van eigenschappen en toepassingen van materialen en gereedschappen voor het snijden en leggen van
decoraties in vloerbedekkingen

§

Kan basismethoden en -technieken voor het aanbrengen van decoraties toepassen

§

Kan werktekeningen voor eenvoudige decoraties in vloerbedekkingen lezen, begrijpen en gebruiken

§

Kan patronen van enkelvoudige (basis)vormen op vloerbedekkingen aftekenen

§

Kan enkelvoudige (basis)vormen uitsnijden uit gemakkelijk te verwerken materialen

D1-K1-W1: Bereidt de werkzaamheden voor
Omschrijving
De beroepsbeoefenaar neemt de opdrachtbon en werktekening(en) voor het leggen van decoraties in vloerbedekking door. Hij
overlegt bij eventuele onduidelijkhden met een ervaren collega om de opdracht op te helderen. Hij beoordeelt wat hij nodig heeft
voor de uitvoering van de opdracht en verzamelt de benodigde materialen op locatie. Hij snijdt de vloerbedekking(en) op maat, in
de afgesproken vormen en patronen van de decoraties. Indien de opdracht daarom vraagt, maakt hij uitsnedingen voor de
decoraties in de (reeds gelegde) vloerbedekking.

Resultaat
De benodigde materialen zijn ter plaatse en de vloerbedekking is gesneden in de afgesproken vormen.

Gedrag
- Werkt nauwkeurig, veilig, met beleid en met vaktechnisch en ruimtelijk inzicht.
- Gaat efficiënt om met materialen, plant hoe hij de decoratievormen het best kan snijden.
- Schakelt tijdig hulp in van een ervaren collega bij onduidelijkheden over de opdracht.

De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Plannen en
organiseren, Bedrijfsmatig handelen, Samenwerken en overleggen

D1-K1-W2: Legt de decoraties
Omschrijving
De beroepsbeoefenaar legt de eenvouidige decoraties volgens de specificaties van zijn opdrachtgever of de klant zelf, zoals
weergegeven op de werktekening(en) en/of via directe (mondelinge) aanwijzingen. Indien dat nodig is, brengt hij lijm aan op de
onderdelen van de decoraties. Vervolgens bevestigt hij de decoraties ter plekke. Hij knipt eventuele losse draden weg, verwijdert
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D1-K1-W2: Legt de decoraties
eventuele materiaal- en lijmresten en ruimt op. In het geval hij niet (meer) volgens opdracht of standaardprocedure kan werken
schakelt hij een ervaren collega in.

Resultaat
De decoraties zijn gelegd.

Gedrag
- Werkt netjes, schoon, snel en efficiënt en maakt hierbij gebruik van zijn ruimtelijk inzicht en vakdeskundigheid.
- Gaat efficiënt om met materialen en middelen.
- Schakelt tijdig de hulp van een ervaren collega in.

De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Kwaliteit leveren, Bedrijfsmatig handelen, Samenwerken en
overleggen
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