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Kerntaak 1:
Legt vloerbedekking

Kerntaak 2:
Plaatst raambekleding en
zonwering

Kerntaak 3:
Levert, plaatst en neemt
artikelen retour

Kerntaak 4:
Neemt de maten op

bpv

Eén praktijkexamen met vijf
examenonderdelen:

1. Zachte vloerbedekking leggen
(wp 1.1 t/m 1.7)
Examenopdracht:
- Zachte vloerbedekking leggen

2. Elastische vloerbedekking leggen
(wp 1.1 t/m 1.7)
Examenopdracht:
- Elastische vloerbedekking

leggen

3. Geprefabriceerde vloeren leggen
(wp 1.1 t/m 1.7)
Examenopdracht:
- Geprefabriceerde vloeren

leggen

4. Trap bekleden
(wp 1.1 t/m 1.7)
Examenopdracht:
- Trap bekleden

5. Begeleiden en instrueren van
collega’s
(wp 1.8)
Examenopdracht:
- Begeleiden en instrueren van

collega’s

criteriumgericht interview

Eén praktijkexamen met twee
examenonderdelen:

1. Raambekleding en zonwering
plaatsen
(wp 2.1 t/m 2.5)
Examenopdracht:
- Raambekleding en zonwering

plaatsen

2. Begeleiden en instrueren van
collega’s
(wp 2.6)
Examenopdracht:
- Begeleiden en instrueren van

collega’s

criteriumgericht interview

Eén praktijkexamen met twee
examenonderdelen:

1. Artikelen leveren, plaatsen en
retour nemen
(wp 3.1 t/m 3.5)
Examenopdracht:
- Artikelen leveren, plaatsen en

retour nemen

2. Begeleiden en instrueren van
collega’s
(wp 3.6)
Examenopdracht:
- Begeleiden en instrueren van

collega’s

criteriumgericht interview

Eén praktijkexamen met één
examenonderdeel:

1. Maten opnemen
(wp 4.1 t/m 4.4)
Examenopdracht:
- Maten opnemen

criteriumgericht interview



Examenplan Allround woningstoffeerder (crebonummer 90970) Ingangsdatum: cursusjaar 2014 - 2015
Cohort: 2014 - 2015

AWS_examenplan_mrt14_1.1 definitief
Examenplan Allround woningstoffeerder pagina 2 van 2 © KCH Examens

roc

Twee theorie-examens:

1. Zachte en elastische
vloerbedekking leggen

2. Geprefabriceerde vloeren leggen
en trap bekleden

In elk theorie-examen komen de
volgende onderwerpen  aan bod:
 Hulpmiddelen en gereedschap
 Werkvloer en ondervloer
 Vloerbedekking
 Schoonmaak en onderhoud

Eén theorie-examen over de
onderwerpen:

 Hulpmiddelen en gereedschap
 Raambekleding en zonwering
 Schoonmaak en onderhoud

roc/bpv
Moderne vreemde talen - beroepsspecifieke eisen

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

Engels/Duits Examen luisteren
op niveau A2

Examen lezen
op niveau A2

Examen gesprekken voeren
op niveau A2

Examen spreken
op niveau A2

Examen schrijven
op niveau A2

roc
Nederlands – generieke eisen (2F)

Luisteren en Lezen1 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging)

COE luisteren en lezen
op niveau 2F2

Examen gesprekken
op niveau 2F

Examen spreken
op niveau 2F

Examen schrijven
op niveau 2F

roc

Rekenen – generieke eisen (2F)3

Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

Examen getallen
op niveau 2F

Examen verhoudingen
op niveau 2F

Examen meten en meetkunde
op niveau 2F

Examen verbanden
op niveau 2F

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting)
1 De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.
2 Om de generieke eisen voor Nederlands (lezen en luisteren) te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2014-2015 gebruikmaken van de pilotexamens van het Cito.
3 Om de generieke eisen voor Rekenen te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2015-2016 gebruikmaken van de pilotexamens van het Cito.


