Techno-Skills BWI
Keuzevak 6
Gevelopeningen

Gemaakt voor
dit keuzevak

Titel
Gevelopeningen I - Ramen

√

De werkzaamheden voorbereiden voor het maken van een raam- en kozijnverbinding,
waarbij begrippen als menageren en toesteek uitgelegd worden. Ook sponningbreedte
en -diepte worden hier uitgelegd, evenals het veilig gebruiken van
houtbewerkingsmachines.
Gevelopeningen II - Kozijnen met raam

√

Houtbewerkingen veilig uitvoeren op alle gangbare machines en verbindingen aftekenen.
Een raamkozijn maken, spouwlatten maken, ramen maken, glaslatten maken en
aanbrengen.
Gevelopeningen III - Afhangen ramen en deuren

√

Het afhangen van deuren en ramen. De nieuwste normen ten aanzien van
inbraakveiligheid beschrijven en toepassen aan de hand van een werktekening. De juiste
draairichting herkennen, dichtingsprofielen aanbrengen, ramen afhangen en sluitbaar
maken in houten kozijnen.
Aftekenen
Het kunnen overzetten van de maten van een tekening naar een werkstuk om
bewerkingen uit te voeren op het werkstuk. Enkele van die bewerkingen zijn: zagen,
boren en bevestigen.
Technisch Tekenen I - Schetsen en Ontwerpen
De deelnemer kan door het maken van schetsen dingen duidelijker aangeven. De
deelnemer kan zijn of haar ideeën van een ontwerp tonen door een tekening of een
schets.
Technisch Tekenen II - Tekening lezen
De deelnemer kan gegevens en maten op een bestektekening of een werktekening
lezen.
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Hout bewerkingsmachines II - Radiaalzaag
Veilig werken met de radiaalzaag (afkortzaag).
Hout bewerkingsmachines IV – Vlak-vandiktebank
Op een veilige manier hout op breedte en dikte schaven.
Hout bewerkingsmachines VI - Pennenbank

Veilig werken met de pennenbank bij het nauwkeurig op maat maken van pennen en
open gaten.
Hout bewerkingsmachines VII - Freesmachine
Met een tafelfreesmachine op een veilige manier profileringen en sponningen in de
lengterichting van het hout frezen.
Elektrisch handgereedschap IV - Schaven
Het kunnen toepassen en beschrijven van de schaafmachine. Daarvan ook de
veiligheidsvoorschriften en beveiligingen kunnen beschrijven en toepassen.
Materialen I - Hout
Gangbare houtsoorten herkennen, eigenschappen en toepassingen kunnen beschrijven.
FSC, PEFC als keurmerk kunnen herkennen en beschrijven.
Veilig werken
De kandidaat weet hoe hij veilig moet werken en weet waar en hoe hij een gevaarlijke
situatie moet melden.
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