120 LT

80 LT

Vervaardiging
interieurelementen
plaatmateriaal

Werkvoorbereiding
houtbewerking

160 LT

Vervaardiging
tafels, zitmeubelen
en bedden
120 LT

160 LT

Machinale
houtbewerking

Vervaardiging
kasten en bureaus

MEUBELMAKER
600 LT

Versie mei 2021

MEUBELMAKER

Lesplaats Niel
Wirixstraat 56

Open CVO

Vervaardiging interieurelementen plaatmateriaal

Werkvoorbereiding houtbewerking
In deze module verwerf je de basiscompetenties voor het organiseren en
plannen van de werkzaamheden houtbewerking. Er wordt ook aandacht
besteed aan de controle, het transport en de opslag van grondstoffen en
materialen.

40LT

mogelijk in
Open CVO

Machinale houtbewerking

Deze module brengt je de basiscompetenties bij om met
houtbewerkingsmachines aan de slag te gaan. Je leert de machines
instellen en veilig gebruiken.
Ook manuele houtbewerking komt aan bod. Je werkt met manueel
gereedschap, handgedreven houtbewerkingsmachines en je leert de hierbij
horende technieken.
Tenslotte leer je in deze module hoe je een constructie met houten
elementen samenstelt.
In de drie vervolgmodules ga je werken aan concrete projecten: je maakt
een vrijstaand interieurelement, een tafel, zitmeubel of bed, een kast of
bureaumeubel.

120LT

In deze module maak je enkelvoudige, vrijstaande interieurelementen: een
bureauelement, een dressoir, een schoenkast, een tafel … . Vaak worden
deze elementen vervaardigd uit plaatmateriaal (hpl, melamine, fineer
…). We bekijken de verschillende soorten, beslag en afwerkingsvormen.
Centraal staan het voorbereiden, vervaardigen, samenstellen en afwerken
van een meubel.

120LT

Vervaardiging tafels, zitmeubelen en bedden
In deze module leer je tafels, zitmeubelen en bedden vervaardigen. De
specifieke ergonomie en de verhouding van het meubel t.o.v. de persoon
staan centraal. De meubels worden vervaardigd uit massief hout of uit
een combinatie van massief en plaatmateriaal. De eigenschappen van
de verschillende materialen en houtsoorten worden in functie van hun
doel besproken. Ook in deze module werk je aan concrete projecten. Ze
worden uitgewerkt volgens hedendaagse vormgeving en met nadruk op
de verschillende soorten beslagen die specifiek bedoeld zijn voor tafels,
zitmeubelen en bedden.

160LT

mogelijk in

Open CVO
Het voorbereiden, vervaardigen, samenstellen en afwerken van het meubel
staan in elke module centraal. Je leert je werkzaamheden plannen en
een logische werkvolgorde aanhouden. Je houdt rekening met de actuele
vereisten, waar oog voor kwaliteit en een degelijke afwerking centraal
staan. Veel aandacht gaat naar veiligheid, gezondheid, hygiëne, transport
en opslag van goederen.
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Vervaardiging kasten en bureaus
Je maakt vrijstaande elementen zoals kasten en bureaus. De ergonomie en
de verhouding van het meubel t.o.v. de persoon staan centraal. Ook hier
worden de meubels vervaardigd uit massief hout of uit een combinatie
van massief en plaatmateriaal. De eigenschappen van de verschillende
materialen en houtsoorten worden hierbij behandeld. Ook in deze module
werk je aan een concreet project. Het project wordt uitgewerkt volgens
hedendaagse vormgeving en met nadruk op de soorten beslagen die
specifiek bedoeld zijn voor kasten en bureaus.

160LT

