Toelichting op het examen Dekvloerenlegger
KD 2015-2016

Toelichting op het examen voor de student

Het beroepsgerichte deel van de opleiding Dekvloerenlegger bestaat uit de onderstaande
werkprocessen:
Kerntaak 1 Brengt dekvloeren aan:
• Werkproces 1.1 Leggen van dekvloeren voorbereiden;
• Werkproces 1.2 Ondergronden voorbereiden;
• Werkproces 1.3 Dekvloeren aanbrengen;
• Werkproces 1.4 Opruimwerkzaamheden uitvoeren;
• Werkproces 1.5 Dekvloeren opleveren.
Aan het eind van je opleiding word je voor bovenstaande onderdelen van de opleiding
Dekvloerenlegger met onderstaande toetsinstrumenten beoordeeld.
Deze toetsen zijn kwalificerend en tellen dus mee voor diplomering.
1. BPV-meting. Er vindt een beoordeling plaats in de BPV. Je praktijkopleider beoordeelt of
je alle werkzaamheden beheerst.
2. In de kennismeting (eindgesprek) word je beoordeeld door twee examinatoren: je eigen
docent en iemand anders. Tijdens de kennismeting stelt je docent vragen. Zo veel
mogelijk vragen hebben betrekking op je projectopdracht. Je docent beoordeelt of je de
kennis bezit om handelingen goed uit te kunnen voeren.
Als je hebt gekozen voor de richting Cementgebonden dekvloeren, Kunststofvloeren of
Terrazzo, dan krijg je te maken met een extra toetsinstrument.
3. De Proeve van Bekwaamheid vindt plaats op een examenlocatie van de Exameninstelling
Savantis. Je voert een opdracht uit die één dag duurt.

Toelichting op de BPV-meting voor de student

Omdat een deel van de toetsing plaats moet vinden in de beroepspraktijk, wordt er gebruik
gemaakt van een BPV-meting. Je wordt in de beroepspraktijk getoetst op verschillende
beoordelingspunten op een beroepsbekwaam niveau. Deze beoordelingspunten komen
voort uit bovengenoemde werkprocessen. Elk beoordelingspunt is gekoppeld aan het
kwalificatiedossier.
Je praktijkopleider beoordeelt per beoordelingspunt of je deze goed (G), voldoende (V) of
onvoldoende (O) beheerst. Hij baseert zijn beoordeling op jouw functioneren in de BPV
gedurende het laatste deel van de opleiding.
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Voor een voldoende beoordeling moet je per werkproces niet meer O’s scoren dan het
maximaal toegestane aantal. In de BPV-meting staat dit uitgelegd. Je kunt je docent vragen
om inzicht te krijgen in de BPV-meting.

Toelichting op de kennismeting voor de student

Je voert de kennismeting met je docent en een tweede beoordelaar. Tijdens de kennismeting
beoordeelt je docent of jij voldoende kennis en ervaring hebt om dit werk in de praktijk uit te
voeren.
Duur
De kennismeting duurt maximaal 30 minuten.
Verloop
Voordat je met je docent in gesprek gaat, heeft je docent onderwerpen bedacht waarover hij
nog wat meer van je wil weten. Je docent stelt je vragen, zo veel mogelijk naar aanleiding
van je projectopdracht. Deze vragen komen voort uit bovengenoemde werkprocessen. Hij
kan je bijvoorbeeld vragen welke gereedschappen je hebt gebruikt tijdens bepaald werk en
waarom je nu precies deze hebt gebruikt. Hij kan je ook vragen om eens te vertellen over de
manier waarop je je werk afrondt. Waar let je bijvoorbeeld op, als je je werk controleert?
Beoordelen
Je docent beoordeelt of je voldoende kennis hebt over verschillende onderwerpen en of je
weet hoe je je in bepaalde situaties moet gedragen. Voor een voldoende beoordeling moet je
per werkproces niet meer O’s scoren dan het maximaal toegestane aantal. In de kennismeting
staat dit uitgelegd. Je kunt je docent vragen om inzicht te krijgen in de kennismeting.

Toelichting op de Proeve van Bekwaamheid (PvB) voor de student

Je maakt een werkstuk in de door jou gekozen richting. Let op: Je maakt de PvB alleen als je
voor de richting Cementgebonden dekvloeren, Kunststofvloeren of Terrazzo hebt gekozen.
Je wordt o.a. beoordeeld op:
• Logische en juiste werkmethode;
• Veilig, schone en overzichtelijke werkplek;
• Zorgvuldig en doelgericht gebruiken van gereedschappen;
• Uitvoeren van de vakhandelingen;
• Maatvoering en afwerking van het werkstuk;
• Veilig en milieubewust werken (o.a. voorkomen van afval).
Randvoorwaarden
• Je hebt 6 uur de tijd.
• Je voert de PvB persoonlijk en zelfstandig uit.
• Je voert de PvB van begin tot eind uit. Een onvolledig werkstuk wordt niet beoordeeld.
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