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Opdracht 1
Op welke foto zie je werkzaamheden die horen bij de tapijtbranche?

Opdracht 2
Hieronder zie je verschillende termen die te maken hebben met de tapijtbranche. 
Zoek de termen op en schrijf erachter in je eigen woorden wat de definitie is.

Kokosmat:

Schoonlooptapijt:

Tapijtrug:

Bekijk eerst het filmpje over tapijt op jijkanhetmaken.nl/filmpjes
Maak daarna de opdrachten.
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Tuften:

Kunstgras:

Opdracht 3
Hieronder zie je vijf verschillende stappen van het maken van een tapijt. 
Schrijf eronder wat jij denkt dat hier gebeurt en zet de stappen in de goede volgorde.

stap: stap:

stap: stap:

stap:
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Opdracht 4
De tapijtbranche is actief bezig met duurzaamheid en innovatie. 
Wat denk jij dat de tapijtbranche kan doen als het gaat om  
duurzaamheid?  

Opdracht 5
Hieronder zie je een innovatief product van de tapijtbranche: het game tapijt. 

A. Wat is dit denk je? B. Hoe werkt het? C. Waarom is het innovatief? 
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Opdracht 6
A. Welk beroep hoort bij de beschrijving?

Kies uit:  operator, specialist textiel, operator tufting, medewerker technische dienst, 
 accountmanager, keurder

B. Welk beroep uit deze branche spreekt je het meest aan? 
Dat mag ook een ander beroep zijn dan hierboven genoemd. Waarom?

Ik bedien niet alleen de machines,  
maar ik weet ook veel over het proces.  

Ik bepaal bijvoorbeeld de samenstelling  
van de verf of andere behandelingen.

Ik stel de maat van de deurmat in,  
bedien de machines en zorg dat  

de kwaliteit goed is.

Ik ben gespecialiseerd in  
het tuften van tapijt.

Ik heb contact met onze klanten,  
verkoop onze producten en adviseer  

de klanten. Daarvoor moet ik op  
de hoogte zijn van de trends  

en de markt.

Ik onderhoud de machines.

Als het tapijt klaar is controleer ik het  
nog een laatste keer op fouten en  

pak dan het tapijt in.
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Opdracht 7
Hieronder zie je eigenschappen die relevant zijn om in deze branche te werken. Vink per eigenschap aan of je denkt 
dat je die eigenschap helemaal bezit (5) of juist niet (1). Let op: er is geen goed of fout. Dit geeft je een idee of je  
bij deze branche zou passen.

Opdracht 8
In het filmpje zeggen Ewald en Djuri dat je om operator te worden een technische mbo-opleiding kunt volgen.  
Zoek op internet welke opleidingen het meest passen bij het beroep dat je hebt genoemd in opdracht 6.  
Kijk bijvoorbeeld op kiesmbo.nl of studiekeuze123.nl.

Technisch ingesteld  Bezit ik helemaal    Bezit ik helemaal niet

Enthousiast   Bezit ik helemaal    Bezit ik helemaal niet

Affiniteit met machines Bezit ik helemaal    Bezit ik helemaal niet

Hands-on mentaliteit  Bezit ik helemaal    Bezit ik helemaal niet

Je hebt nu het filmpje over de tapijt-branche bekeken en de daarbij behorende opdrachten gemaakt.  
Er zijn nog drie andere branches in de MITT-sector: mode, interieur en textiel.  

Bekijk ook eens een filmpje van een andere branche, als je dat nog niet hebt gedaan.  


