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1. Algemene informatie
D1: Interieur- en exterieurtextiel (geschikt voor niveau 2)
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Ja
Scholingsbehoefte/landelijke herkenbaarheid
Als gevolg van hoog verloop van personeel met expertise op het gebied van zeilmaken, verwachten werkgevers in de zeilmakerij
op korte termijn personeelstekorten. In de Yacht Builders Academy werken een aantal onderwijsinstellingen, een veertigtal
bedrijven en O&A-fonds SZS (OAZ) samen met als doel het maritiem technische onderwijs kwantitatief en kwalitatief te
verbeteren. Door dit keuzedeel in te zetten voor reeds werkenden in de zeilmakerij en werkzoekenden met interesse voor de
zeilmakerij, wordt verwacht het dreigende personeelstekort te kunnen voorkomen en tevens een kwaliteitsverbetering en
professionalisering in de branche door te voeren.
Zelfstandige betekenis
Werkenden in de zeilmakerij zijn na het volgen van dit keuzedeel breder inzetbaar m.b.t. zeilmaken, hetgeen meer zekerheid
geeft op behoud van werk en mogelijkheden om door te stromen in een andere functie. Werkzoekenden die graag in de zeilmakerij
willen werken worden beter inzetbaar na het volgen van dit keuzedeel.
Doelgroep
Het certificaat is enerzijds bedoeld voor ongeschoolde werknemers in de zeilmakerij. Anderzijds is het certificaat bedoeld voor
werkzoekenden, zoals mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, met interesse voor zeilmakerij. Hier zijn specifieke
scholingsfondsen voor beschikbaar. Er hoeft in beide gevallen geen sprake te zijn van vooropleiding of anderszins achtergrond
m.b.t. zeilmaken.
Ingangsdatum certificaat
01-08-2020

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
De beginnend beroepsbeoefenaar is werkzaam in een atelier in de tent- en zeilmakerij waar producten van interieur- en/of
exterieurtextiel worden gemaakt, veranderd of gerepareerd.
De branche van interieurproducten is uitgebreid, naast de traditionele gordijnen en vitrages zijn er interieurproducten als
bekleding, kussens, keukentextiel, bedtextiel en dergelijke bijgekomen. Ook is de variëteit in eindproducten zoals bijvoorbeeld bij
gordijnen gegroeid. In de tent- en zeilmakerij worden veel verschillende producten vervaardigd en gerepareerd zoals dakdoeken,
wanden, afdekkingen, zeilen en hoezen.
Relevantie van het keuzedeel
Het keuzedeel Interieur- en exterieurtextiel (geschikt voor niveau 2) heeft meerwaarde voor studenten die in binnen de MITTbranche bij een (gespecialiseerd) atelier waar producten van interieur- en/of exterieurtextiel worden vervaardigd. Met name de
BPV is voor de ontwikkeling van studenten van belang, omdat voor het vervaardigen van producten van interieur- en/of
exterieurtextiel dikwijls speciale machines nodig zijn die niet op school aanwezig zijn. Ook de gespecialiseerde bedrijven in de
MITT-branche vragen om goed opgeleide medewerkers die weten wat er gemaakt kan worden.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel beschrijft o.a. de vakkennis en vaardigheden die voor het vervaardigen van producten van interieur- en/of
exterieurtextiel nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld het beoordelen van stoffen en het verrichten van vakhandelingen aan de
producten met behulp van (gespecialiseerde) machines/apparatuur.
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D1: Interieur- en exterieurtextiel (geschikt voor niveau 2)
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Confectioneert interieur- en/of exterieurtextiel
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden. Om zijn werk te doen, beschikt hij over
vaktechnische basiskennis en -vaardigheden, die voor het confectioneren van interieur/exterieurtextiel nodig is. De
beroepsbeoefenaar kan ook werkzaam zijn in de tent-en zeilmakerij. Hierbij krijgt hij te maken met zwaardere materialen en
grotere stukken en moet daarvoor eventueel meer fysieke inspanning leveren. In zijn werk is een geringe mate van afbreukrisico
mogelijk.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar vervult een uitvoerende/ondersteunende rol en ontvangt instructies van zijn leidinggevende.
Hij vraagt advies bij wisselende of onverwachte omstandigheden. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk en
werkt zelfstandig onder begeleiding. Bij een kortdurende opdracht werkt hij volledig zelfstandig.
Hij werkt samen met collega's aan producten die qua afmeting of gewicht niet door een medewerker alleen te hanteren zijn.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

Bezit basiskennis van de textielgrondstoffen.

§

Bezit basiskennis van de interieurstoffen of zeilen.

§

Bezit basiskennis van de voorkomende vakhandelingen aan interieurproducten of zeilen.

§

Bezit basiskennis van de werking van machines/apparatuur voor interieurtextiel of zeilen.

§

Kan werkbon en -tekening lezen.

§
§

Kan benodigde hoeveelheden materialen en hulpmiddelen meten en berekenen.

§

Kan voorkomende machines instellen, bedienen, onderhouden en schoonmaken.

§

Kan kleur- en weeffouten herkennen.

Kan interne transportmiddelen gebruiken.

D1-K1-W1: Beoordeelt stoffen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar controleert de stof waaruit het interieur/exterieur product gemaakt wordt op zichtbare kleuren weeffouten. Hij markeert de fouten, meet de bruikbare stof op en berekent of voldoende stoflengte over is om het
interieur/exterieur product te kunnen maken.

Resultaat
De kleur- en weeffouten zijn aangegeven. Er is vastgesteld of de stof geschikt is voor de fabricage van het interieur/exterieur
product.

Gedrag
- Toont materiaaltechnisch inzicht en kijkt nauwlettend naar de stof.
- Volgt de procedure bij het zetten van merktekens voor kleur- en weeffouten.
- Meet en berekent accuraat hoeveel bruikbare stof(lengte) over is.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Instructies en procedures opvolgen

D1-K1-W2: Bereidt werkzaamheden aan interieur/exterieur producten voor
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar leest in de werkbon welke werkzaamheden hij moet verrichten en maakt daaruit op aan welke
machine en met welke materialen en hulpmiddelen hij de opdracht gaat uitvoeren. Hij rekent uit welke hoeveelheden of
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D1-K1-W2: Bereidt werkzaamheden aan interieur/exterieur producten voor
afmetingen hij van de middelen nodig heeft en verzamelt de materialen en hulpmiddelen en brengt deze naar de werkplek. Hij
stelt in overleg met zijn leidinggevende de machine/apparatuur in op de uit te voeren werkzaamheden.

Resultaat
De voor de opdracht benodigde materialen en hulpmiddelen liggen klaar op de werkplek. De machine/apparatuur is ingesteld voor
een veilig gebruik.

Gedrag
- Maakt op basis van de werkbon een efficiënte keuze voor materialen en hulpmiddelen.
- Berekent accuraat de benodigde hoeveelheid materialen en het metrage en probeert verspilling van materialen te voorkomen.
- Volgt de bedrijfsprocedures en veiligheidsvoorschriften op bij het verzamelen en vervoeren van materialen en hulpmiddelen.
- Volgt de (veiligheids)voorschriften en de instructie van de leidinggevende bij het instellen van de machine op de stofkwaliteit en
de benodigde maten.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures
opvolgen

D1-K1-W3: Verricht vakhandelingen aan interieur/exterieur producten
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar bedient de machine/apparatuur en voert vakhandelingen die genoteerd zijn op de werkbon uit.
Hij voert minimaal twee van de volgende vakhandelingen uit: kanten locken, gewichten innaaien, haken insteken of stikken. Hij
meldt eventuele storingen aan de machine/apparatuur of een afwijking/probleem aan het interieur/exterieur product aan de
leidinggevende. Hij voert het benodigde (gebruikers)onderhoud aan de machine/apparatuur uit.

Resultaat
De vakhandelingen aan het interieur/exterieur product voldoet aan de kwaliteitseisen. De machine/apparatuur blijft
operationeel.

Gedrag
- Toont een goede oog-hand coördinatie en technisch inzicht bij het uitvoeren van de vakhandelingen.
- Voert de vakhandelingen in een efficiënte volgorde en volgens de kwaliteitseisen uit.
- Volgt de bedrijfsprocedures, veiligheidsrichtlijnen en gebruiksaanwijzing bij het bedienen van de machine/apparatuur.
- Voert het tussentijdse (gebruikers)onderhoud aan de machine/apparatuur zorgvuldig uit.
- Rapporteert duidelijk en tijdig over storingen/afwijkingen aan de leidinggevende.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures
opvolgen, Formuleren en rapporteren

D1-K1-W4: Rondt de werkopdracht af
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar controleert het gerealiseerde interieur/exterieur product/het gevolgde proces en rapporteert
zijn bevindingen aan de leidinggevende. Hij vervoert het interieur/exterieur product naar de daarvoor bestemde plaats en ruimt
de werkplek op en maakt deze schoon. Hij verwijdert reststof aan de machine/apparatuur. Hij beoordeelt en meldt of de
resterende stof hergebruikt kan worden.

Resultaat
Het interieur/exterieur product is afgeleverd en de werkplek/materialen/hulpmiddelen zijn opgeruimd. Een rapportage over de
kwaliteit van het product.
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D1-K1-W4: Rondt de werkopdracht af

Gedrag
- Controleert of de werkzaamheden volgens de eisen/opdracht zijn uitgevoerd en rapporteert over afwijkingen in hoeveelheid en
kwaliteit, storingen in materialen en hulpmiddelen en andere onvolkomenheden.
- Volgt gedisciplineerd instructies, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften op bij het opruimen en schoonmaken van de
werkplek/machine/apparatuur en het vervoeren van de materialen/hulpmiddelen.

De onderliggende competenties zijn: Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen
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