Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding
“Operator CNC gestuurde houtbewerkingsmachines duaal”
Sectoraal Partnerschap Houtsectoren
In de opleiding operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal leert men het voorbereiden van de eigen
werkzaamheden, het programmeren, aansturen, instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de CNC-gestuurde
houtbewerkingsmachine, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het uitvoeren van het basisonderhoud en het
nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen teneinde grondstoffen met CNC-gestuurde
houtbewerkingsmachine te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding operator CNC gestuurde
houtbewerkingsmachines duaal op de werkplek aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te
worden voor deze opleiding.
Deze lijst is niet gelijk aan het opleidingsprogramma!!
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Deze activiteit wordt wekelijks door het bedrijf uitgevoerd
Deze activiteit wordt maandelijks door het bedrijf uitgevoerd
Deze activiteit wordt niet of sporadisch door het bedrijf uitgevoerd

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN

In welke mate wordt de
activiteit bij het LEERBEDRIJF
uitgevoerd

De (eigen) werkzaamheden voorbereiden en plannen
o

WERKVOORBEREIDING (basis)

1 2 3

o

CAD-tekenen

1 2 3

o

CAM programmeren

1 2 3

o

CNC programmeren

1 2 3

Goederen behandelen en grondstoffen en constructieonderdelen en/of materialen transporteren
o

MAGAZIJN beheren - GOEDEREN behandelen

1 2 3

CNC-gestuurde machine(s) in-, omstellen en bedienen
Schaven/profileren
o
VIERZIJDIGE SCHAAF- EN PROFILEERMACHINE instellen/bedienen
of
o
FREES- EN PROFILEERSTRAAT (alleskunner) instellen/bedienen of
zagen
o
OPDEELZAAGMACHINE instellen/bedienen of
o
ZAAGCENTRUM HOUT(SKELET)BOUW instellen/bedienen of
afkanten
o
KANTENLIJMMACHINE instellen/bedienen
Boren/profileren/zagen
o
CNC (BOVEN)FREESMACHINE instellen/bedienen of
o
CNC BEWERKINGSCENTRUM instellen/bedienen of
o
RAAMHOEK instellen/bedienen of
o
BEWERKINGSCENTRUM HOUT(SKELET)BOUW instellen/bedienen

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Meer toelichting en opleidingsprogramma’s per activiteit zijn te raadplegen op www.woodwoodwize.be/nl/opleidingsplan

Het (preventief) basisonderhoud uitvoeren
o

BASISONDERHOUD (HOUT)BEWERKINGSMACHINES

1 2 3

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET
VERMELD ZIJN
Bvb. omsteltijd reduceren (SMED) …

Meer toelichting en opleidingsprogramma’s per activiteit zijn te raadplegen op www.woodwoodwize.be/nl/opleidingsplan

