
DEEL 1 DEEL 2 DEEL 3

BASISKENNIS
HOUTBEWERKEN

LEERWEG AMBACHTELIJK 
HOUTBEWERKEN

LEERWEG MODERN 
MEUBELMAKEN

MODULES
– Afwerken, kleurbeits, lakken (2 dd)
– Beitel slijpen (2 dd)
– Fineren (5 dd)
– Lijsten maken en verstek-
    verbindingen (6 dd)
– Japans houtbewerken en 
    Kumiko (7 dd)

Totaal 22 dagdelen

MODULES
– Tekenen en berekenen (5 dd)
– Kijk op hout, lijm, lak (4 dd)
– Elektrisch handgereed-
    schap (10 dd)
– Ontwerpen met SketchUp (3 dd)
– Digitaal tekenen met lay-out 
    (3 dd, vanaf nieuw schooljaar)
– Plaatmateriaal en moderne 
    technieken (8 dd)
– Stationair machinetraining en 
    zaagtechnieken (6 dd)

Totaal 39 dagdelen

ZELFSTANDIG AMBACHTELIJK 
HOUTBEWERKEN

ZELFSTANDIG MODERN
MEUBELMAKEN

LOSSE 
MODULES

NIVEAU 1

Hamer, puzzel, voetenbankje
10 dagdelen

NIVEAU 2

Sleutelkastje
10 dagdelen

NIVEAU 3

Trap
10 dagdelen

NIVEAU 4

Ko�er
10 dagdelen
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In dit derde deel van de leerweg 
ambachtelijk houtbewerken ga je 
zelfstandig aan het werk in onze 
cursusruimte. Je mag gebruik maken 
van alle gereedschappen in het lokaal, 
alsmede de kolomboormachine, 
decoupeerzaag en lamellofrees. 

Fase 1; Je gaat beginnen met het 
maken van 5 proefwerkstukken. Dit is 
bedoeld om je ervaringsuren te laten 
maken.

Fase 2; Als je op gemak bent met onze 
machines en je kunt veilig werken, kan 
je kiezen om een werkstuk te maken 
dat reeds door ons is voorbereid. 

Fase 3; In deze fase ga je de “proeve 
van bekwaamheid” uitvoeren. Je maakt 
je eigen ontwerp, constructietekening, 
materiaal- en zaaglijst, stappenplan en 
je gaat alles zelfstandig uitvoeren. 

Bij voldoende beoordeling van werk-
stuk en werkproces ontvang je een 
getuigschrift (MBO 3 niveau). 

Tekenen en berekenen 
Kijk op hout, lijm, lak 
Elektrisch handgereedschap
Ontwerpen met SketchUp 
Fineren 
Plaatmateriaal en moderne technieken 
Beitel slijpen 
Stationair machinetraining en zaag-
technieken 
Lijsten maken en verstekverbindingen 
Digitaal tekenen met lay-out 
Japans houtbewerken en Kumiko 
Afwerken, kleurbeits, lakken

Extra modules
Meubel sto�eren
Sto�eer je eigen stoel


