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1. Algemene informatie
D1: Car- en interiorwrapping
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Ja ,
Het keuzedeel Car- en interiorwrapping richt zich op het volledig aanbrengen van folie op een auto of interieurelement. Deze
techniek wordt steeds vaker toegepast en vereist kennis van ondergronden, materialen, gereedschappen en apparatuur en van
technieken voor car- en interiorwrapping. Professionals in de signindustrie kunnen hiermee hun kennis en vaardigheden
uitbreiden en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Car- en interiorwrapping is een techniek die steeds meer wordt toegepast en specifieke kennis en vaardigheden vereist. De
leerling die dit keuzedeel volgt vergroot hiermee zijn kansen op de arbeidsmarkt.
Beschrijving van het keuzedeel
In dit keuzedeel leert de Allround signmaker/Signspecialist auto’s en/of interieurelementen volledig te voorzien van folie.
Daaraan voorafgaand controleert hij de ondergrond en behandelt hij deze voor. Voor deze werkzaamheden heeft hij brede kennis
van ondergronden, van relevante materialen, materieel, gereedschappen en apparatuur en van technieken voor car- en
interiorwrapping nodig.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Voert car- en/of interiorwrapping uit
Complexiteit
Tijdens het uitvoeren van car- en/of interiorwrapping zijn de werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar voornamelijk
uitvoerend van aard. Hij voert daarbij zowel eenvoudige als complexere werkzaamheden uit, die deels bestaan uit handelingen
waarvoor standaardprocedures bestaan. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt op basis van een vervaardigd signproduct. De
mate van complexiteit wordt voornamelijk bepaald door de verschillende soorten ondergronden, de verschillende vormen van de
te wrappen objecten (bijvoorbeeld scherpe hoeken bij meubels en rondingen bij auto’s) en de veelheid aan toe te passen
materialen.
De beginnend beroepsbeoefenaar beschikt over brede kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van ondergronden,
technieken, materialen en apparatuur voor het adequaat uitvoeren van car- en/of interiorwrapping. Hij weet waarom hij bepaalde
handelingen moet uitvoeren en wanneer er iets niet klopt.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Tijdens het uitvoeren van car- en/of interiorwrapping is de beginnend beroepsbeoefenaar verantwoordelijk voor het zelfstandig
uitvoeren van zijn eigen takenpakket. Hij is er verantwoordelijk voor dat de producten voldoen aan het ontwerp en bepaalde
normen (vakkundig, zorgvuldig, etc.). Hij staat daarbij meestal zelf met de opdrachtgever in verbinding.
Tijdens zijn werk moet hij problemen tijdig signaleren. Bij problemen stelt hij zelf prioriteiten en bepaalt hij of overleg met zijn
leidinggevende en/of andere betrokkenen nodig is. Zowel eenvoudige als complexe problemen (vaktechnisch en organisatorisch)
lost hij zelf op.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ bezit kennis van Arbo, milieu en veiligheid
§ bezit kennis van vaktechnische en leveranciersrichtlijnen met betrekking tot car- en interiorwrapping
§ bezit brede kennis van rmaterialen, materieel, gereedschappen en apparatuur voor car- en interiorwrapping
§ bezit brede kennis van ondergronden
§ bezit brede kennis van technieken voor car- en interiorwrapping
§ bezit kennis van vakterminologie op het gebied van car- en interiorwrapping
§ kan Engelstalige productspecificaties en manuals van apparatuur lezen

D1-K1-W1: Bereidt werkzaamheden voor
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar ontvangt de opdracht tot het uitvoeren van car- en/of interiorwrapping. Hij vertaalt de
opdracht naar de werkzaamheden. Hij verzamelt relevante materialen en middelen. Tijdens de voorbereiding stemt hij af met
betrokkenen (o.a. opdrachtgever, collega’s, leidinggevende, in werkoverleg).

Resultaat
De werkzaamheden voor de car- en/of interiorwrapping zijn voorbereid en afgestemd met betrokkenen.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- vertaalt de opdracht op basis van vaktechnisch inzicht naar de werkzaamheden
- kiest en controleert volgens richtlijnen de benodigde materialen en middelen
- kiest een logische werkvolgorde die rekening houdt met tijd en knelpunten
- richt de werkplek overzichtelijk in en volgt daarbij arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften
- stemt tijdens de voorbereiding van de car- en/of interiorwrapping regelmatig en op heldere wijze af met betrokkenen
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen
inzetten, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen
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D1-K1-W2: Bereidt ondergrond voor
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar controleert de ondergrond, noteert relevante zaken (maatvoering, staat van de ondergrond en
afwijkingen aan de ondergrond) en behandelt de ondergrond voor.

Resultaat
De ondergrond is conform de gestelde richtlijnen en eisen voorbereid voor de car- en/of interiorwrapping.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- controleert de ondergrond zorgvuldig op standaard- en leveranciersrichtlijnen en noteert relevante zaken
- ontvet de ondergrond op basis van vaktechnisch inzicht
- gebruikt materialen en middelen tijdens de voorbereiding van de car- en/of interiorwrapping efficiënt, effectief en zorgvuldig
- ontvet de ondergrond volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus, controleert tijdens en aan het eind van zijn
werkzaamheden het resultaat en lost problemen tijdig op
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren

D1-K1-W3: Brengt folie aan en werkt af
Omschrijving
Voor de car- en/of interiorwrapping voert de beginnend beroepsbeoefenaar de juiste maatvoering en brengt hij de folie aan op het
object. Hij verhit de folie en bevestigt deze op het object. Tot slot snijdt hij de folie exact op maat en werkt hij de randen af.

Resultaat
De folie is conform de gestelde richtlijnen en eisen aangebracht en afgewerkt op het object.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- snijdt op basis van ruimtelijk inzicht de folie in eerste instantie grof op maat en brengt deze los aan op het object
- verhit op basis van vaktechnisch inzicht de folie op de juiste temperatuur, bevestigt deze op basis van vaktechnisch en ruimtelijk
inzicht in de gewenste vorm en werkt de randen nauwkeurig af
- gebruikt materialen en middelen tijdens het uitvoeren van de car- en/of interiorwrapping effectief, efficiënt en zorgvuldig
- voert de car- en/of interiorwrapping uit volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus, controleert tijdens en aan het
eind van zijn werkzaamheden het resultaat en lost voorkomende problemen tijdig op
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren
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