
Aankruislijst BPV-opdrachten  
Voor student Allround meubelstoffeerder (crebonr. 25021) 
In het schema zie je de werkprocessen van je opleiding. Bij elk werkproces hoort een BPV-opdracht. Ze staan in 
B3net. Je kunt ze vinden in de B3net-app onder de knop Documenten. 
 
Kies de opdrachten in overleg met je praktijkopleider. Kruis de opdrachten die je hebt afgerond aan in het 
schema.  

• Per BPV-periode ga je met minimaal 3 werkprocessen aan de slag.  
 

B1-K1 Meubels stofferen 
BPV 
1 

BPV 
2 

BPV 
3 

BPV 
4 

BPV 
5 

B1-K1-W1  Stofferen van meubels voorbereiden      
B1-K1-W2 Productiegegevens samenstellen      

B1-K1-W3 
Materialen, gereedschappen en mallen kiezen en 
vervoeren 

     

 B1-K1-W4 Meubels demonteren      
 B1-K1-W5 Vul- en bekledingsmateriaal op maat maken      
B1-K1-W6 Machines instellen en locken en stikken van de 

bekleding 
     

B1-K1-W7 Vul- en bekledingsmateriaal aanbrengen      
B1-K1-W8 Gestoffeerde meubels afwerken      
B1-K1-W9 Opdracht afronden      

P2-K1 Productieproces  begeleiden       
 P2-K2-W1 Medewerkers begeleiden en instrueren      
 P2-K2-W2 Productieproces bewaken      

I Inspiratie en innovatie      

I1 
Actief werken aan de eigen ontwikkeling en 
inspiratie 

     

I2 
Met creatieve ideeën komen en-of aanpassing 
voorstellen 

     

I3 Trends en ontwikkelingen bijhouden      
 



  STOFFEREN VAN MEUBELS VOORBEREIDEN 
 
KERNTAAK MEUBELS STOFFEREN B1-K1-W1 
 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als meubelstoffeerder ga je het stofferen van meubels voorbereiden.  

 Je kunt de instructie volgen die je krijgt voor de start van een werkopdracht. 

 Je kunt vragen stellen als iets niet duidelijk voor je is of als je meer informatie nodig 

hebt.   

 Je kunt aantekeningen maken om de informatie te onthouden. 

 Je weet na de instructie welke materialen, machines en gereedschappen je kunt 

gebruiken. 

 Je weet na de instructie wat de opdracht is en ik welke volgorde je deze gaat 

uitvoeren. 

 

BPV-OPDRACHTEN 

Doe ervaring op met het krijgen van instructies voor een werkopdracht.   

 werkbon lezen 

 of mondeling instructie krijgen 

Oefen met de volgende vaardigheden: 

 LSD, Luisteren, Samenvatten en Doorvragen 

 communiceren met je praktijkopleider 

 aantekeningen maken 

Beantwoord direct na afloop de volgende vragen (en voeg deze toe aan je portfolio): 

o Begreep je de instructie direct? 

o Had je genoeg informatie zodat jij de opdracht kon uitvoeren? 

o Had je nog vragen? Welke heb je gesteld? 

 

BEWIJSLAST 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Meubels stofferen. 

Voeg toe:

 materialen die je nodig 

had om de opdracht uit te 

voeren 

 of van de werkbon 

 datum + BPV periode  

 naam BPV-bedrijf 

 aantekeningen die je maakte 

 eventueel de vragen die je stelde 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  
PRODUCTIEGEGEVENS SAMENSTELLEN 
KERNTAAK MEUBELS STOFFEREN 
WERKPROCES B1-K1-W2 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als meubelstoffeerder kun je productiegegevens samenstellen: dit zijn de materialen die je 

nodig hebt voor de opdracht die je gaat uitvoeren. 

 Je kunt bepalen welke materialen je nodig hebt als je een werkopdracht krijgt. 

 Je kunt beoordelen of de materialen (voldoende) aanwezig zijn. 

Je kunt aangeven als de voorraad aangevuld moet worden. 

 Je kunt een stofplan maken. 

 Je kunt vragen stellen als zaken niet duidelijk voor je zijn. 

BPV-OPDRACHT 

  

In alle BPV-periodes samen doe je onderstaande opdrachten minimaal 1 x. 

 lijst benodigde materialen maken 

 voorraad controleren 

 stofplan maken 

 vragen stellen 

 … 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Meubels stofferen. 

Voeg toe:

 het stofplan  datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 lijst benodigde materialen 

 aandachtspunten waarop je moest 

letten 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN SELECTEREN, 
CONTROLEREN EN INTERN TRANSPORTEREN 
KERNTAAK MEUBELS STOFFEREN 
WERKPROCES B1-K1-W3 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als meubelstoffeerder kies je de juiste gereedschappen, machines, vulmaterialen en 
bekledingsmaterialen die je voor een werkopdracht nodig hebt. 

 
 Je kunt het juiste gereedschap kiezen voor de werkopdracht die je krijgt. 

 Je weet welke machines je nodig hebt voor de werkopdracht. 

 Je selecteert de juiste vul- en bekledingsmaterialen. 

 Je kunt de materialen en gereedschappen veilig transporteren. 

 Je kunt de kwaliteit van de materialen controleren.   

 Je kunt bij je leidinggevende aangeven als de kwaliteit onvoldoende is. 

BPV-OPDRACHTEN  

In alle BPV periodes samen doe je onderstaande opdrachten minimaal 1 x. Kijk onder het 

kopje Bewijslast wat je moet inleveren. 

 Opdracht meubelstoffen 

Je gaat op zoek naar de eigenschappen van meubelstoffen waar het BPV mee werkt. Kies 5 

meubelstoffen (uit stalenboeken) die jouw inspireren. Beantwoord de volgende vragen: 

o Wat is het merk? 

o Wat is samenstelling van deze stof? 

o Van welke grondstoffen is deze stof dus gemaakt? (deze informatie 

vind je in je textielboek)  

o Wat zijn de eigenschappen van de stof? 

o Wat is de verkoopprijs per meter? 

 

 Opdracht handgereedschap 

o Maak een lijst met ten minste 10 handgereedschappen die het bedrijf 

gebruikt. Denk ook aan naalden en meetgereedschappen. 
o Maak er foto’s van. 

o Vermeld de naam ervan en geef aan waarvoor het wordt gebruikt. 

 Opdracht machines 

o Maak een lijst met ten minste 5 machines die het bedrijf gebruikt. Denk een 

polyetherzaag en een lockmachine. 
o Maak er foto’s van. 

o Vermeld de naam ervan en geef aan waarvoor de machine wordt gebruikt. 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Meubels stofferen. 

Voeg toe:

 de meubelstoffen 

 de gereedschappen 

 de machines 

 datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 antwoord op de vragen 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  
MEUBELS DEMONTEREN 
KERNTAAK MEUBELS STOFFEREN 
WERKPROCES B1-K1-W4 

LEERDOELEN WERKPROCES 

  

Als meubelstoffeerder ontdoe je het meubel van de oude bekledings- en /of vulmaterialen 

voordat je gaat herstofferen.  

 Je kunt materialen netjes verwijderen. 

 Je kunt het houtwerk onbeschadigd laten tijdens het verwijderen. 

 Je weet dat je belangrijke gedemonteerde materialen bewaart om als mal of als 

voorbeeld te gebruiken. 

 Je kunt als allround meubelstoffeerder kleine reparaties aan het meubel uitvoeren. 

BPV-OPDRACHT 

Deze opdracht is een voorbereiding op je examen. Demonteren van een meubel. Dit examen 

vindt meestal plaats in BPV 1. Het examen vindt plaats op je stagebedrijf. Je gaat een 

werkstuk ‘slopen’. Waarschijnlijk zal je meerdere meubels van hun oude bekleding ontdoen. 

Het leren stofferen begint met het slopen van een werkstuk waarbij stap voor stap de 

meubelbekleding en het stoffeermateriaal worden verwijderd. Hierdoor krijg je meestal een 

goed beeld van de stoffeermethode en de wijze waarop de bekleding werd aangebracht. 

 Maak een foto van het meubel dat je gaat slopen. 

 Benoem met afkortingen de verschillende stofonderdelen. 

 Beschrijf in het kort de werkvolgorde. Bijvoorbeeld: wat je als laatste stoffeert haal 

je als eerste los. 

 Maak een foto van het gedemonteerde meubel.  

BEWIJSLAST 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Meubels stofferen. 

Voeg toe: 

 

 zie vetgedrukte onderdelen 

bij de opdracht 

 datum + BPV periode 

 naam BPV-bedrijf 

 de werkvolgorde 

 aandachtspunten waarop je moet 

letten bij deze vaardigheid 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  
VUL- EN BEKLEDINGSMATERIAAL OP  
MAAT MAKEN 
KERNTAAK MEUBELS STOFFEREN 
WERKPROCES B1-K1-W5 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als meubelstoffeerder kun je vul- en bekledingsmateriaal op maat maken. 

 Je kunt de juiste vorm meten en aftekenen. 

 Je kunt werken met een mal. 

 Je kent de eigenschappen van verschillende vulmaterialen, zowel modern als klassiek. 

 Je kent de eigenschappen van verschillende bekledingsmaterialen. 

 Je kunt efficiënt met de materialen omgaan (zo min mogelijk snijverlies). 

 Je kunt de meubelstof recht van draad knippen. 

 Je weet dat je rekening moet houden met de vleug en het patroon van de meubelstof.  

 Je kunt een meubelstof (met of zonder patroon) met behulp van het stofplan op de 

juiste manier uitknippen.  

BPV-OPDRACHTEN 

In alle BPV periodes samen doe je onderstaande opdrachten minimaal 1 x. Kijk onder het 

kopje Bewijslast wat je moet inleveren.  

VULMATERIALEN 

Voordat je het polyether/koudschuim op het meubel gaat aanbrengen, zorg je ervoor dat dit 

vulmateriaal op de juiste manier is uitgezaagd. Dit doe je met een polyetherzaag. Vooraf 

meten en aftekenen is heel belangrijk om de juiste maat te krijgen. 

 

Werken met polyether/ koudschuim 

 Afmeten 

 Aftekenen via een mal 

 Recht zagen  

 Rond zagen 

 Schuin zagen 

 

 

 Knippen van dacron 

BEKLEDINGSMATERIALEN 

 

 Recht op draad knippen van veren-, rug- en vullinnen. 

 Recht op draad knippen van meubelstof 

 Stof zonder patroon (effen/uni stof) uitknippen volgens stofplan 

 Stof met patroon uitknippen volgens stofplan 

 Maken van stofknopen 

 … 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Meubels stofferen. 

Voeg toe:

 close up van de 

verschillende handelingen  

 datum + BPV periode  

 naam BPV-bedrijf 

 aandachtspunten waarop je moet 

letten bij deze vaardigheid
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MACHINES INSTELLEN EN LOCKEN EN 
STIKKEN VAN DE BEKLEDING 
KERNTAAK MEUBELS STOFFEREN 
WERKPROCES B1-K1-W6 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als meubelstoffeerder kun je diverse machines bedienen die je voor een werkopdracht nodig 

hebt. 

 Je kunt naaimachines op de juiste manier instellen en inrijgen. 

 Je kunt een industrienaaimachine bedienen. 

 Je kunt de spanning van de steek controleren met behulp van een proeflapje. 

 Je kunt de kwaliteit van je eigen stikwerk controleren. 

 Je kunt een lockmachine bedienen. 

 

BPV-OPDRACHTEN 

In alle BPV periodes samen doe je onderstaande opdrachten minimaal 1 x. 

 naaimachine inrijgen 

 spoeltje vullen 

 naald verwisselen 

 voetjes verwisselen 

 bies stikken met de juiste 

stiknaad 

 locken van stof 

 stikken van een eenvoudig 

sierkussen 

 stikken van een rits 

 stikken van een sierkussen met 

rits 

 stikken van een sierkussen met 

bies en rits 

 stikken van een blinde rits 

 … 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Meubels stofferen. 

Voeg toe:

 het resultaat (eventueel van 

de stappen tijdens het 

proces) 

 datum + BPV periode  

 naam BPV-bedrijf 

 aandachtspunten waarop je moet 

letten bij de vaardigheid 
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  VUL- EN BEKLEDINGSMATERIALEN  
AANBRENGEN 
KERNTAAK MEUBELS STOFFEREN 
WERKPROCES B1-K1-W7 

LEERDOELEN WERKPROCES 

Als meubelstoffeerder kun je vul- en bekledingsmaterialen aanbrengen, zowel op de 

klassieke als de moderne manier. 

 Je kunt een meubel vanaf de basis opbouwen. 

 Je kunt het meubel in het juiste model opbouwen (niet te breed, te dik, te hoog 

etc.).   

 Je kunt met een tacker werken. 

 Je kunt het bekledingsmateriaal recht van draad verwerken.  

 Je kunt met verschillende lijmsoorten werken. 

 

BPV-OPDRACHT 

In alle BPV periodes samen doe je onderstaande opdrachten minimaal 1 x. Kijk onder het 

kopje Bewijslast wat je moet inleveren. 

BEVESTIGINGSMATERIALEN 

 

Werken met: 

 nietjes 

 pondjes 

 gurtstiften 

 krammen 

 koppeltouw 

 afnaaitouw 

 knopentouw 

 …

SINGELEN 

 

Singelen met: 

 jute singelband (zitting en/of rug) 

 elastische singels (zitting en/of rug) 

 rubberen singelband  

 … 

VEREN AANBRENGEN 

 

Aanbrengen en vastzetten: 

 dubbelconische veren (springveren) in een zitting 

 Nosag veren (golfveren) in zitting en/of rug 

 patentveer (beugelgarnituur) in een zitting 

 vereninterieur in een meubel in een zitting 

 … 

  



 VULMATERIAAL

 

Klassiek 

 aanbrengen van crîn  

 aanbrengen van kokosfiber 

 klassiek afnaaien van de kanten 

 doorrijgen van de klassieke vulling 

 aanbrengen van blauwe watten 

 vastzetten van verenlinnen 

 vastzetten van een bies op een vaste 

stoffering 

 

Modern 

 vastzetten van polypressprofiel 

 vastzetten van pvc-profiel 

 lijmen van polyether 

 plakken van polyether op een meubel 

 vastzetten van gelamineerd dek 

 aanbrengen van Dacron 

 … 

 meubel in de katoen zetten 

 … 

MEUBELSTOF 

Vastzetten van meubelstof op:   

 zitting 

 rug (voorkant rug) 

 armleuningen (binnenarmen) 

 oren (binnenoren) 

 buitenkant (achterrug, 

buitenarmen, buitenoren) 

 

Inknippen van meubelstof op: 

 zitting 

 rug (voorkant rug) 

 armleuningen (binnenarmen) 

 oren (binnenoren) 

 

Slepen van meubelstof met: 

 tapijtgaren 

 synthetisch garen 

 aanbrengen van puntstrip 

 

Ophechten van meubelstof op een: 

 zitting 

 rug (voorkant rug) 

 armleuningen (binnenarmen) 

 oren (binnenoren) 

 buitenkant (achterrug, 

buitenarmen, buitenoren) 

 

 Intrekken van stofknopen in een meubel 

KUSSENS 

Vullen met: 

 veren 

 kapok 

 polyether vlokken 

 latex / conferel 

 …

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Meubels stofferen. 

Voeg toe:

 het resultaat (eventueel van 

de stappen tijdens het 

proces) 

 datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 aandachtspunten waarop je moet 

letten bij deze vaardigheid 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  
GESTOFFEERDE MEUBELS AFWERKEN 
 

KERNTAAK MEUBELS STOFFEREN 
WERKPROCES B1-K1-W8 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als meubelstoffeerder kun je meubels op diverse manier afwerken.  

 Je kunt afwerkmaterialen aanbrengen. 

 Je kunt controleren of de werkopdracht volgens afspraak is uitgevoerd. 

 Je kunt beoordelen of het meubel klaar is om aan de klant te leveren. 

BPV-OPDRACHTEN 

In alle BPV periodes samen doe je onderstaande opdrachten minimaal 1 x. Kijk onder het 

kopje Bewijslast wat je moet inleveren.  

AFWERKEN MEUBELSTOF 

 

Meubel afwerken met: 

 agrement band (of andere 

passementen)  

 dubbele bies 

 siernagels 

 siernagelstrip 

 stof slepen 

 

 werken met een lijmpistool 

 plaatsen van agrement nageltjes 

 … 

ONDERKANT MEUBEL 

 

Onderkant meubel afdekken:  

 zwart katoen 

 non-woven 

 door de meubelstof om te slaan 

 viltjes of meubelglijders onder de poten 

 … 

HOUTWERK BIJWERKEN  

 

 was 

 lak 

 

 olie 

 verf 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Meubels stofferen. 

Voeg toe:

 het resultaat (eventueel van 

de stappen tijdens het 

proces) 

 datum + BPV periode  

 naam BPV-bedrijf 

 aandachtspunten waarop je moet 

letten bij deze vaardigheid 
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OPDRACHT AFRONDEN 
 
KERNTAAK MEUBELS STOFFEREN 
WERKPROCES B1-K1-W9 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als meubelstoffeerder zorg je ervoor dat je werkplek na een werkdag en na een opdracht 

opgeruimd is.  

 Je kunt afval scheiden op een manier die goed is voor het milieu.   

 Je kunt alle materialen en gereedschappen terugleggen op de juiste plek. 

 Je kunt je werkplek netjes en schoon achterlaten. 

BPV-OPDRACHTEN 

Onderstaande opdrachten horen bij je dagelijkse werkzaamheden. Laat zien dat je ze goed 

uitvoert tijdens je BPV. 

 aanvegen van je werkplek 

 scheiden van afval (bijvoorbeeld van vulmaterialen) 

 restmaterialen op de juiste plek opbergen 

 opbergen van gereedschappen op de juiste plek  

 veilig werken (denk aan ergonomisch tillen, ventilatie aanzetten, pauzes nemen) 

 … 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Meubels stofferen. 

Voeg toe:

 de werkplek voor- en nadat 

je de opdracht hebt 

afgerond 

 datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 aandachtspunten waarop je moet 

letten bij deze handeling   
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  MEDEWERKERS BEGELEIDEN EN  
INSTRUEREN 

 

KERNTAAK PRODUCTIEPROCES BEGELEIDEN P1-K2-W1 

 LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als allround meubelstoffeerder leer je hoe je mensen kunt aansturen en begeleiden bij het uitvoeren van 

eenvoudige taken. 

 Je kunt meubelstoffeerders begeleiden bij de uitvoeren van hun werkzaamheden.   

 Je kunt heldere uitleg, instructies en aanwijzingen geven. 

 Je kunt rekening houden met het (taal)niveau van degene aan wie je instructie geeft. 

 Je kunt medewerkers motiveren. 

 Je kunt medewerkers feedback geven op hun functioneren. 

BPV-OPDRACHTEN  

Gedurende je opleiding en de verschillende BPV-perioden doe je ervaring op met zowel het krijgen als het 

geven van instructies. 

Als beginnende student is het voldoende als je bekijkt hoe instructie gegeven wordt in het bedrijf. Dat 

kan een instructie zijn die jij zelf van je praktijkopleider krijgt. Of je kijkt naar een instructie die iemand 

anders kreeg. 

Stel jezelf een aantal vragen zoals: 

 Was de instructie helder? 

 Begreep je na afloop wat je verwacht werd?  

o Heb je vragen gesteld als je iets niet begreep? 

 Kon je de materialen en middelen vinden die je nodig had? 

 Wat deed je praktijkopleider om je te motiveren? 

 Kon je eventuele problemen tijdens de uitvoering oplossen? 

 

Als gevorderde student ga je zelf een instructie geven. Vraag aan je praktijkopleider om een 

concrete klus die jij mag uitbesteden aan een collega of externe. 

 Bereid de instructie goed voor. 

 Schrijf puntsgewijs op wat je wilt vertellen. 

 Verzamel materialen en middelen die je nodig hebt bij de instructie. 

 Bedenk hoe je de ander kunt motiveren om de klus te doen. 

 Geef de instructie. 

 Motiveer de persoon. 

 Los eventuele problemen tijdens de uitvoering op. 

BEWIJSLAST   

 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Productieproces begeleiden.  

Voeg toe: 

 

 jij of een collega tijdens 

de instructie 

 datum + BPV periode  

 naam BPV-bedrijf 

 korte beschrijving van de klus waarvoor 

je een instructie gaf 

 als je een instructie van iemand anders 

bekeek, schrijf dan de tips en tops op 

 gaf je zelf een instructie schrijf dan de 

tips en tops op die je kreeg van je 

praktijkopleider 
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PRODUCTIEPROCES BEWAKEN 
 

KERNTAAK PRODUCTIEPROCES BEGELEIDEN P1-K2-W2 

LEERDOELEN WERKPROCES 

 

Als allround meubelstoffeerder kun je de voorgang van de productiewerkzaamheden 

bewaken. 

 Je kunt de voortgang van de productie bewaken. 

 Je kent de bedrijfsprocedures. 

 Je kent regels waar het bedrijf zich aan moet houden als het gaat om arbo, 

veiligheid en milieu. 

 Je kunt een kwaliteitscontrole uitvoeren op het eindproduct. 

 Je kunt hulp vragen aan je leidinggevende als je knelpunten tegenkomt. 

BPV-OPDRACHTEN  

Afhankelijk van het leerjaar waarin je je bevindt en je ervaringen in eerdere BPV’s kies je een 

van de volgende opdrachten. 

Bedrijfsprocedures in kaart brengen 

Ga op zoek in het bedrijf naar procedures die er gelden als het gaat om arbo, of veiligheid, 

of milieu. Kies een procedure waar je meer over wilt weten. Beantwoord de volgende 

vragen. 

 Waar kun je de procedure vinden en hoe weten medewerkers over deze procedure? 

 Wat staat er in de procedure? 

 Wat gebeurt er als procedures niet worden nageleefd? 

 

Kwaliteitscontrole uitvoeren 

Kies in overleg met je praktijkopleider een product waar jij de kwaliteitscontrole voor mag 

uitvoeren. Dit is de controle die uitgevoerd wordt voordat het meubel naar de klant gaat. 

 Aan welke eisen moet het product voldoen?  

 In welke gevallen moet je het product zeker afkeuren? 

 Wat is de procedure bij afwijkingen? 

 Had de praktijkopleider nog tips en tops voor je? 

 

Knelpunten oplossen 

 Beschrijf een knelpunt dat je tegenkwam op je BPV. 

 Waar had het knelpunt mee te maken? 

 Had het knelpunt voorkomen kunnen worden, zo ja hoe? 

 Wat heb je gedaan om het knelpunt op te lossen? 

 Had de praktijkopleider nog tips en tops voor je? 

BEWIJSLAST   

 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor de kerntaak Productieproces 

begeleiden. Voeg toe: 

  

 jij in het bedrijf 

 de kwaliteitscontrole die je 

uitvoert 

 datum + BPV periode (4 of 5)  

 naam BPV-bedrijf 

 verslag met daarin het antwoord op je 

vragen 
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  ACTIEF WERKEN AAN DE EIGEN  
ONTWIKKELING EN INSPIRATIE 
ONDERDEEL INSPIRATIE EN INNOVATIE 
 

LEERDOELEN  

 

Als meubelstoffeerder is het belangrijk om zelf geïnspireerd te blijven voor het werk dat je 

doet.  

 Je weet dat het belangrijk is om tijd vrij te maken om jezelf te ‘voeden’, zodat je 

geïnspireerd blijft. 

 Je kunt inspiratie halen uit de natuur. 

 Je kunt inspiratie halen uit de media. 

 Je kunt inspiratie halen uit een museumbezoek. 

 Je kunt zelf uitstapjes en manieren bedenken om geïnspireerd te blijven. 

 

BPV-OPDRACHTEN 

Hierna lees je voorbeelden van inspiratieopdrachten. Pas ze gerust aan als je daardoor meer 

geïnspireerd raakt.  

Tip: neem een notitieboekje en/of mobiel mee als je de opdracht gaat uitvoeren. 

 

Inspiratie halen uit de natuur 

Ga de natuur in. Als je samen met iemand anders gaat, spreek dan af dat je momenten in 

stilte doorbrengt om de opdracht met aandacht uit te voeren. 

 Kies een plek uit waar je een momentje stil kunt zitten. 

 Richt je aandacht allereerst naar binnen (sluit je ogen). 

 Pas als je je helemaal rustig voelt ga je met je aandacht naar buiten.  

 Wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik je? Wat zie je? 

 Observeer nu waar jouw aandacht naartoe getrokken wordt. Misschien is het een 

boom, een plant, een dier of het landschap zelf.  

 Focus nu minimaal een paar minuten op het onderdeel waar je aandacht naartoe 

getrokken werd.  

 Maak er daarna een tekening, foto of filmpje van. 

 Verbind wat je hebt meegemaakt (gezien, gehoord, gevoeld, geroken) nu met je 

vakgebied.  

 Komen er ideeën in je op? Krijg je zin om eens iets uit te proberen? 

 Houd je ideeën vast door ze op te schrijven of te tekenen. 

 

Inspiratie halen uit de media 

Kies een tijdschrift, website, online platform, tv-programma of een ander medium dat je 

inspireert. Bekende platforms zoals Pinterest, Instagram en Facebook kun je prima 

gebruiken. Als je hier al regelmatig op kijkt kun je ook juist kiezen voor een tijdschrift. 

 Neem minimaal 30 minuten de tijd om afbeeldingen te verzamelen van dingen die je 

inspireren of verrassen.  

 Maak er (scherm)afbeeldingen van. 

 Maak nu van alle afbeeldingen samen een collage.  

 Schrijf er woorden bij die in je opkomen. 

 Verbind je collage nu met je vakgebied.  

 Komen er ideeën in je op? Krijg je zin om eens iets uit te proberen?  

 Houd je ideeën vast door ze op te schrijven of te tekenen. 

 

 



 

 

 

Inspiratie halen uit een museumbezoek 

 

Ga op zoek naar een museum dat je wilt bezoeken. Tip: neem een kijkje op de site 

www.museumgidsnederland.nl.  

 

Laat je inspireren door de kunstwerken en objecten die er zijn. Kies er eentje uit waar je op 

wilt focussen. 

 Bekijk het kunstwerk of object met aandacht. 

 Neem er langer de tijd voor dan je gewend bent. 

 Laat je gedachten vrij. 

 Verbind je gedachten over het kunstwerk nu met je vakgebied. 

 Komen er ideeën in je op? Krijg je zin om eens iets uit te proberen?  

 Houd je ideeën vast door ze op te schrijven of te tekenen. 

 

Een uitstapje bedenken 

 

Bedenk zelf een uitstapje om inspiratie op te doen. Dat kan van alles zijn.   

 Mogelijk zijn er leveranciers van je BPV-bedrijf die je meer kunnen vertellen over de 

materialen die ze leveren. 

 Ook kun je je docent van het HMC vragen om tips voor een uitstapje.  

 Of zoek op internet naar bedrijven of plekken waar jij wel eens een bezoekje aan 

wilt brengen. 

 Voer je plan uit en laat je inspireren! 

 Houd je ideeën vast door ze op te schrijven of te tekenen. 

 

BEWIJSLAST 

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het onderdeel Inspiratie en 

innovatie. Voeg toe:

 de plek die je bezocht 

hebt 

 onderdelen die in de 

opdracht beschreven 

staan 

 datum + BPV periode  

 naam BPV-bedrijf 

 aantekeningen die je maakte in je 

notitieblok of op je mobiel 

 beschrijving hoe het bezoekje jou 

geïnspireerd heeft 

http://www.museumgidsnederland.nl/
https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  MET CREATIEVE IDEEEN KOMEN EN/OF 
AANPASSINGEN VOORSTELLEN 
ONDERDEEL INSPIRATIE EN INNOVATIE 
 

LEERDOELEN   

 

 Je kunt kritisch nadenken. 

 Je kunt in oplossingen denken in plaats van in problemen. 

 Je kunt out of the box denken 

 Je kunt initiatief nemen. 

VAARDIGHEDEN 

Deze opdracht doe je op zijn vroegst in je 3e BPV-periode. 

Je hebt nu minimaal 2 BPV perioden achter de rug. Jij hebt gezien hoe een BPV-bedrijf 

allerlei zaken aanpakt. Je gaat die ervaring gebruiken om in je huidige BPV-bedrijf een 

verbetering voor te stellen. 

1. Kies een onderwerp voor je opdracht. Het kan gaan om: 

 Werkwijzen   

 Arbeidsomstandigheden 

 Duurzaamheid  

 Transport en logistiek 

 

2. Maak het onderwerp kleiner. Kies je bijvoorbeeld voor duurzaamheid, dan kun je 

focussen op de afvalscheiding. 

 

3. Vergelijk hoe de BPV-bedrijven waar jij hebt gewerkt met dit onderwerp omgaan. 

a. Beschrijf hoe elk bedrijf het aanpakte. 

b. Benoem de voor- en nadelen van elke methode. 

c. Bedenk wat je huidige BPV-bedrijf zou kunnen verbeteren. Doe dit op basis 

van je ervaring bij andere bedrijven. Maar je gebruikt en je eigen creativiteit. 

d. Schrijf je advies in een paar steekwoorden op.    

 

4. Deel de uitkomst met je praktijkopleider. Misschien kan er in het bedrijf iets met 

jouw advies gedaan worden. 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het onderdeel Inspiratie en 

innovatie. Voeg toe:

 het onderwerp/proces waar 

jij je op focust 

 datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 uitkomst van opdracht 3 a t/m d 

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN  
BIJHOUDEN 
ONDERDEEL INSPIRATIE EN INNOVATIE 
 

LEERDOELEN   

 

 Je weet hoe zaken in je vakgebied op dit moment aangepakt worden. 

 Je weet hoe zaken in het verleden aangepakt werden. 

 Je weet wat de toekomstige trends en ontwikkelingen in je vakgebied zijn. 

BPV-OPDRACHT 

In deze opdracht ga je onderzoek doen naar trends en ontwikkelingen in je eigen vakgebied. 

Ook onderzoek je hoe zaken in het verleden aangepakt werden.  

1. Kies een onderwerp waar je op wilt focussen. Denk aan: 

 materiaal 

 vormgeving 

 techniek (denk aan machines of productiewijzen)   

 communicatie 

 

2. Beschrijf en/of maak foto’s van hoe het NU gaat.   

 

3. Onderzoek: 

 verleden 

 toekomst 

 

Je kunt onderzoek doen door een medewerker van het BPV-bedrijf te interviewen. 

Vraag: 

 hoe het in het verleden ging (informeer ook of het bedrijf een archief heeft met 

foto’s van vroeger) 

 waar de ontwikkelingen volgens hem of haar naartoe gaat (informeer ook waar 

trends te volgen zijn, denk aan beurzen, tijdschriften) 

 

BEWIJSLAST   

Maak in je (online) portfolio of verslag een pagina aan voor het onderdeel Inspiratie en 

innovatie. Voeg toe:  

 verleden 

 NU 

 toekomstige ontwikkelingen 

(trends) 

 datum + BPV periode    

 naam BPV-bedrijf 

 kort verslag van je onderzoek  

https://www.bing.com/images/search?q=icoon+foto&id=F9D66D73558CD59B6F54AA3F61E20FB14EE4B291&FORM=IQFRBA


  BEDRIJFSPROFIEL INVULLEN  
OF CONTROLEREN   
ALGEMENE OPDRACHT 
 

GOEDE MATCH TUSSEN STUDENT EN BPV-BEDRIJF VIA B3NET 

 

B3net is de BPV-software van het HMC. Om een goede match tussen een student en 

BPV-bedrijf te maken is het belangrijk dat de bedrijfsprofielen van alle BPV-bedrijven 

volledig zijn ingevuld.   

 

In het bedrijfsprofiel staat onder andere: 

 voor welke branche het bedrijf werkt 

 met welke digitale programma’s een bedrijf werkt 

 wat je bij een bedrijf kunt leren 

 de grootte van het bedrijf 

OPDRACHT 

 

Jij gaat samen met je praktijkopleider het bedrijfsprofiel van je huidige BPV-bedrijf invullen of  

controleren.     

 Is het profiel nog niet ingevuld door het bedrijf, vul het dan samen met je 

praktijkopleider in. 

 Heeft je praktijkopleider het bedrijfsprofiel onlangs met een andere student ingevuld, 

dan hoef je niks te doen.  

 Is het profiel al een tijdje geleden ingevuld? Open het profiel dan samen met je 

praktijkopleider en controleer het. 

 

Belangrijk: stuur na het invullen/controleren een e-mail naar het HMC om te laten weten 

dat het bedrijfsprofiel volledig en juist ingevuld is.   

HMC-Rotterdam:  Bas Egeter  e-mail: b.egeter@hmcollege.nl 

HMC-Amsterdam:  Simon Jorritsma  e-mail: s.jorritsma@hmcollege.nl 

 

INLOGGEN IN B3NET 

Vraag aan je praktijkopleider om in te loggen in B3net (https://hmc.b3net.nl/).  

Vul als gebruikersnaam het e-mailadres van de praktijkopleider in, zoals dat bij het HMC 

bekend is. Dit is het e-mailadres waarop hij of zij het BPV-blad heeft ontvangen. 

 

Wachtwoord vergeten of nog niet aangemaakt? Volg de stappen op het scherm en log in. 

Gebruikersnaam onbekend of problemen met inloggen? Neem contact op met het HMC. 
 

Joy Mestebeld   020 - 680 28 28  e-mail: j.mestebeld@hmcollege.nl 

Oksana van Vellinga  010 - 285 55 55  e-mail: o.vanvellinga@hmcollege.nl 

 

https://hmc.b3net.nl/


GA NAAR HET TABBLAD ORGANISATIES EN KLIK OP STAGEBEDRIJVEN 

 

 

TYP DE BEDRIJFSNAAM IN HET ZOEKVENSTER EN KLIK OP ZOEKEN 

 

 

KLIK OP HET PIJLTJE HELEMAAL RECHTS OP HET SCHERM 



KLIK OP PROFIEL 

 

VUL HET BEDRIJFSPROFIEL IN OF CONTROLEER HET 

 Vul het bedrijfsprofiel in als dit nog niet gebeurd is. 

 Controleer het profiel als het al is ingevuld. 

 Pas het bedrijfsprofiel aan als het niet meer klopt.   

 

KLIK OP OPSLAAN EN SLUITEN 

DANK JE WEL VOOR JE HULP! 



 

REFLECTIE BPV  
 
Lever het verslag in (via de Magister ELO) bij je SLB er. 
Doe dit uiterlijk een week na afloop van je BPV.  
Beoordeling: O, V, G 

ALGEMENE INFORMATIE          

Naam: typ hier je naam 

Klas: typ hier je klas 

BPV-periode: kies de BPV periode 

BPV bedrijf: vul de naam van het bedrijf in 

Producten die het bedrijf maakt:  

Aantal medewerkers:  

Naam praktijkopleider: typ hier de naam    

DIT WAREN MIJN TAKEN        

Beschrijf de taken die je kreeg tijdens de BPV:   

AAN DEZE BPV-OPDRACHTEN HEB IK GEWERKT      

Vul hieronder de titels van de BPV-opdrachten in:   

1 titel BPV-opdracht  

2  titel BPV-opdracht 

3 titel BPV-opdracht 

4 titel BPV-opdracht 

Maak je lijst compleet. 

Hier staat de bewijslast:  link naar je (online) portfolio in  

  



 
 

DIT HEB IK GELEERD TIJDENS DE BPV        

Kennis (bijv. over technieken, materialen en gereedschappen): 

Vaardigheden (bijv. nieuwe handelingen, bewerkingen e.d.): 

Houding (bijv. persoonlijke uitdagingen die je tegenkwam):  

DUURZAAMHEID 

Wat doet het bedrijf aan duurzaamheid? 

Hoe kan het bedrijf nog duurzamer worden volgens jou?    

SNELLE REFLECTIE 

Als je iemand aan je vraagt: hoe was het op je BPV?  Wat is dan je eerste antwoord? 

Leg je antwoord uit. 

DIT GING GOED           

Top (beschrijf drie dingen waar je blij van werd of trots op bent, leg uit waarom):   

1  

2  

3 

DIT GA IK EEN VOLGENDE KEER ANDERS AANPAKKEN       

Tip (beschrijf drie dingen die je een volgende keer anders zou aanpakken, leg uit waarom):   

1 

2 

3 

VOLGENDE STAGE - TOEKOMST 

Wat zijn je ideeën voor een volgende stage en/of je toekomst?  

Soort bedrijf (BPV of werk): 

Werkzaamheden: 

Studie: 
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