7.14 Wonen en design
Taak:
werkzaamheden binnen wonen en design uitvoeren voor een
opdrachtgever zoals een (interieur-)bedrijf of particulier,
bijvoorbeeld door een (leerling-) stoffeerder/meubelmaker ten
aanzien van:
o het bedenken van een woonstijlconcept
o het ontwerpen van een sample passend bij een
woonstijlconcept
o het toepassen van stoffeer- en bewerktechnieken t.b.v. een
sample
K/EO/10.1
Deeltaak:
werkzaamheden binnen wonen en design uitvoeren voor een
opdrachtgever zoals een (interieur-)bedrijf of particulier,
bijvoorbeeld door een (leerling-) stoffeerder/meubelmaker ten
aanzien van het bedenken van een woonstijlconcept.
De kandidaat kan:
1. de opdracht bespreken met de opdrachtgever waarbij de
wensen en verwachtingen worden geïnventariseerd
2. research uitvoeren, bijvoorbeeld op grond van een woonstijl,
lifestyle, doelgroep, rages en trends, thema en kleur
3. woonstijlen en lifestyletrends in een presentatievorm
herkennen en toepassen, bijvoorbeeld sfeercollage of flat lay
4. een stalenkaart van materialen samenstellen zoals gordijnstof,
leer, behang, meubelstof, vloerbedekking passend bij het
woonstijlconcept
5. textiele producten en materialen m.b.t. grondstof,
ontstaanstechniek, bewerkingstechniek en de toepassing ervan
herkennen en benoemen
6. het woonstijlconcept presenteren aan de opdrachtgever
waarbij haalbaarheid van het concept wordt besproken m.b.t.
de wensen en verwachtingen
K/EO/10.2
Deeltaak:
werkzaamheden binnen wonen en design uitvoeren voor een
opdrachtgever zoals een (interieur-)bedrijf of particulier,
bijvoorbeeld door een (leerling-) stoffeerder/meubelmaker ten
aanzien van het ontwerpen van een sample passend bij een
woonstijlconcept.
De kandidaat kan:
1. beeldaspecten zoals vorm, kleur, ruimte, licht, structuur,
compositie en vormgevingsprincipes zoals ritme, herhaling en
patroon toepassen t.b.v. het ontwerpen van een sample
passend binnen het woonstijlconcept
2. het ontwerp van een sample passend binnen het
woonstijlconcept presenteren aan de opdrachtgever waarbij de
haalbaarheid van het ontwerp wordt besproken m.b.t. de
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wensen en verwachtingen en de (technische) uitvoerbaarheid
van het ontwerp
K/EO/10.3
Deeltaak:
werkzaamheden binnen wonen en design uitvoeren voor een
opdrachtgever zoals een (interieur-)bedrijf of particulier,
bijvoorbeeld door een (leerling-) stoffeerder/meubelmaker ten
aanzien van het toepassen van stoffeer- en bewerktechnieken
t.b.v. een sample.
De kandidaat kan:
1. het sample zoals kruk, poef, lampenkap, meubelstof of
kamerscherm
bedenken en uitwerken binnen het woonstijlconcept en binnen
de wensen
van de opdrachtgever
2. stoffeertechnieken toepassen zoals meubel stofferen
3. technieken toepassen m.b.t. het bewerken en stylen van
textiele materialen
zoals sjabloneren, stempelen, zeefdrukken, appliqueren,
plooien, Zaans
stikwerk, borduren en mola techniek
4. apparatuur en handgereedschap bedienen zoals (borduur)naaimachine,
pneumatische tacker, ontnieter, lijmpistool en transferpers
5. het sample, passend binnen het woonstijlconcept, aan de
opdrachtgever presenteren en evalueren voor suggesties ter
verbetering
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de
voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.
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