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Gemaakt voor
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Titel
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.
Materialen I - Hout
Gangbare houtsoorten herkennen, eigenschappen en toepassingen kunnen beschrijven.
FSC, PEFC als keurmerk kunnen herkennen en beschrijven.
Verbindingen I - Lijmverbindingen
Gangbare lijmverbindingen van hout kunnen herkennen en beschrijven. Gereedschap
voor lijmverbindingen kunnen toepassen.
Verbindingen III - Houtverbindingen
Aan de hand van een werktekening moet de leerling alle werkzaamheden kunnen
verrichten voor het maken van werkstukken met enkelvoudige verbindingen.
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PBM III - Gehoorbescherming

Om veilig te kunnen werken kunnen individuele werknemers persoonlijke bescherming
nodig hebben. Beschermingsmiddelen die gericht zijn op onder meer vitale onderdelen
als hoofd, ogen, oren, handen en voeten kunnen het risico op (blijvend) letsel
aanzienlijk verminderen. In deze Techno-skill bespreken we gehoorbescherming.
PBM VII - Oogbescherming
Om veilig te kunnen werken kunnen individuele werknemers persoonlijke bescherming
nodig hebben. Beschermingsmiddelen die gericht zijn op onder meer vitale onderdelen
als hoofd, ogen, oren, handen en voeten kunnen het risico op (blijvend) letsel
aanzienlijk verminderen. Deze Techno-Skill gaat over oogbescherming.
Handgereedschap II - Zagen
Handmatig zagen van hout.
Handgereedschap III - Schaven
Basisvaardigheden met handgereedschap kunnen uitvoeren en het gereedschap kunnen
beschrijven. Het kunnen omgaan met een blokschaaf.
Handgereedschap IV - Steken
Veilig werken met steekbeitels en het onderhoud van beitels.
Elektrisch handgereedschap I - Boren
Het kunnen toepassen en beschrijven van verschillende (accu)boor- en
(accu)schroefmachines. Daarvan ook de veiligheidsvoorschriften en beveiligingen
kunnen beschrijven en toepassen.
Elektrisch handgereedschap II - Zagen
Zagen met een decoupeerzaagmachine en de veiligheidsvoorschriften kunnen toepassen
en beschrijven.
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Elektrisch handgereedschap III - Frezen

De freesmachines (met name: bovenfrees, lamellenfrees en dominofrees) kunnen
beschrijven en de kennis kunnen toepassen, met daarbij ook de veilheidsvoorschriften
en de beveiligingen.
Elektrisch handgereedschap IV - Schaven
Het kunnen toepassen en beschrijven van de schaafmachine. Daarvan ook de
veiligheidsvoorschriften en beveiligingen kunnen beschrijven en toepassen.
Elektrisch handgereedschap V - Schuren
Veilig kunnen toepassen en beschrijven van schuurmachines.
Hout bewerkingsmachines I - Formaatzaag
Veilig werken met de formaatzaagmachine (cirkelzaagmachine). Voor het op maat zagen
van massief hout en plaatmateriaal.
Hout bewerkingsmachines II - Radiaalzaag
Veilig werken met de radiaalzaag (afkortzaag).
Hout bewerkingsmachines III - Lintzaag
Veilig werken met de lintzaagmachine langs geboden en rechte lijnen.
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