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Aan deze cursus kunnen (examen)kosten zijn verbonden die in
rekening worden gebracht bij ouders/verzorgers. De
vakdocent kan u hierover informeren.

Positief, Respectvol en Ontdekkend!

HOUT DAT WERKT

Deze cursuswijzer is
gemaakt om informatie te
geven, aan ouders en
leerlingen, over de
verschillende branchegerichte cursussen die op
onze school worden
aangeboden.
In deze cursuswijzer lees je
informatie over:
• De cursus
• competenties
• vakkenpakket
• wat wordt er van je
gevraagd
Tijdens deze opleiding leren de deelnemers van alles over de werkplaats,
de gereedschappen, ook elektrische gereedschappen, machines,
houtsoorten, tekenen en tekening lezen. Natuurlijk komen er ook héél
veel praktijkopdrachten aan de orde. Want leren is doen!
Er zijn in totaal 3 delen van het Stappenplan HOUT DAT WERKT (in
oplopend niveau). Elk deel heeft dezelfde indeling:
·Theorie: uitleg over bijvoorbeeld gereedschappen, machines ,materialen.
· Praktijk: je gaat nu echt aan de slag. In kleine stappen maak je allerlei
leuke en mooie werkstukken.
Verder zijn er toetsen bij de theorie en praktijk.

Vakkenpakket:
Tijdens het vak houtbewerking krijg je :
• De vaktheorie, technische tekenen, praktijk
• Veiligheidslessen SWB, VCA
Wat moet je verder elke week doen?
Naast de praktijk krijg je avo: Rekenen, Taal, verkeer en burgerschap. Ook
heb je een uur gym.

Iets voor jou ?
Ja! Wanneer….
• jij geïnteresseerd bent in technische werkzaamheden en graag met je
handen werkt.
• je passie heb voor het maken van technische houtopdrachten
• je nieuwsgierig bent naar je eigen mogelijkheden op het gebied van
techniek jezelf wilt ontwikkelen met alle mogelijke technieken binnen
de houtbranche .

Competentie:
Vakspecifieke competenties zijn vaardigheden die je nodig hebt voor de
werkzaamheden binnen een beroep. Sociale competenties gaan over de
omgang met anderen.
Vakspecifieke competenties:
• werkstukken kunnen voorbereiden en maken
• houtbewerkingsmachines, gereedschappen en materialen herkennen,
omschrijven en gebruiken
• montagemiddelen en houtverbindingen herkennen, omschrijven en
gebruiken
• onderdelen van meubels monteren, afhangen en sluitbaar maken

Belangrijk bij deze cursus:
• Je werkt graag met natuurlijke producten als hout en plaatmateriaal
en je gaat er nauwkeurig en zorgvuldig mee om.
• Je kunt goed samenwerken.
• Je vindt het leuk om collega’s te helpen.
• Je houdt je altijd aan de veiligheidsvoorschriften.

