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VOORBEELD VOOR SCHILDERIJLIJST Aangepast 3.0 

Voorwaardelijke eisen: 

De leerling heeft alle vragen voldoende beantwoord: ja/nee 

Controlemoment heeft plaatsgevonden op: ________________________________ 

1. De leerling kruist met groen aan in welk vakje hij zichzelf en/of zijn werkstuk herkent. Hij kruist ook met groen aan welk cijfer daarbij hoort. 

2. Vervolgens kruist de docent met rood aan in welk vakje hij de leerling en/of zijn leerling herkent. Hij kruist ook met rood aan welk cijfer daarbij hoort.  

Beoordeling 
werkstuk 

0 punten 1 punt 2 punten 

Werkhouding Niet gemotiveerd, leidt zichzelf en andere af  Inzet is in orde Gemotiveerd, leidt anderen niet af en werkt onafgebroken 

Zelfstandigheid Afhankelijk van hulp  Vraagt regelmatig hulp Werkt (bijna) geheel zelfstandig 

Werkvoorbereiding 
 

Voldaan aan 1 of minder van de onderstaande eisen:  
- Planning 
-  PBM 
- Veilige werkplek 
- Gereedschappen compleet 

Voldaan aan 2 of 3 van de onderstaande eisen:  
- Planning  
- PBM 
- Veilige werkplek 
- Gereedschappen compleet 

Voldaan aan 4 van de onderstaande eisen:  
- Planning 
- PBM 
- Veilige werkplek 
- Gereedschappen compleet 

Instellingen en 
gebruik machine  

Niet correct ingesteld en niet correct gebruikt Niet correct ingesteld óf niet correct gebruikt Correct ingesteld en correct gebruikt 

Werktekeningen / 
schetsen 

Voldaan aan 1 van onderstaande onderdelen: 
- Juiste bemating 
- Juiste benaming 
- Consequent in lijndikte/lijntype 

Voldaan aan 2 van onderstaande onderdelen: 
- Juiste bemating 
- Juiste benaming 
- Consequent in lijndikte/lijntype 

Voldaan aan 3 van onderstaande onderdelen: 
- Juiste bemating 
- Juiste benaming 
- Consequent in lijndikte/lijntype 
 

Kwaliteit Voldaan aan 3 of minder van de onderstaande eisen:  
- Schroefgaten gevuld met 2 componenten vulmiddel 
- Paneel is egaal geschuurd 
- Grondverf is egaal en dun aangebracht  
- Lak is egaal verdeeld en netjes aangebracht 
- Vrij van zakkers 
- Vrij van stof 
- Vrij van kwastharen 
- Decoratie is recht, strak en netjes 

Voldaan aan 4 t/m 6 van de onderstaande eisen:  
- Schroefgaten gevuld met 2 componenten vulmiddel 
- Paneel is egaal geschuurd 
- Grondverf is egaal en dun aangebracht  
- Lak is egaal verdeeld en netjes aangebracht 
- Vrij van zakkers 
- Vrij van stof 
- Vrij van kwastharen 
- Decoratie is recht, strak en netjes 

Voldaan aan 7 of 8 van de onderstaande eisen:  
- Schroefgaten gevuld met 2 componenten vulmiddel 
- Paneel is egaal geschuurd 
- Grondverf is egaal en dun aangebracht  
- Lak is egaal verdeeld en netjes aangebracht 
- Vrij van zakkers 
- Vrij van stof 
- Vrij van kwastharen 
- Decoratie is recht, strak en netjes 

Decoratie Voldaan aan 1 van onderstaande onderdelen: 
- Sign-uiting  
- Kleurencombinatie 
- Decoratieve techniek 

Voldaan aan 2 van onderstaande onderdelen: 
- Sign-uiting 
- Kleurencombinatie 
- Decoratieve techniek 

Voldaan aan 3 van onderstaande onderdelen: 
- Sign-uiting 
- Kleurencombinatie 
- Decoratieve techniek 

Creativiteit Geen creativiteit getoond Opdracht uitgevoerd zoals beschreven Eigen draai gegeven aan de opdracht 

Opruimen en 
opleveren 

Niet of halfslachtig Opgeruimd en gereedschappen zijn gereinigd + 
teruggelegd  

Netjes opgeruimd, gereedschappen juist gereinigd + 
teruggelegd en het werkstuk is opgeleverd 

Punten Cijfer

0 1.0

1 1.6

2 2.2

3 2.8

4 3.4

5 4.0

6 4.6

7 5.2

8 5.6

9 6.0

10 6.4

11 6.8

12 7.2

13 7.6

14 8.0

15 8.4

16 8.8

17 9.4

18 10.0


