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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Operator in de houtzagerij” 

Sectoraal Partnerschap Houtsectoren 
 

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden, ontvangen van het gekapte hout, instellen, omstellen, bedienen en 
opvolgen van de machine(straat), het verduurzamen en drogen van hout, het bewaken van het proces, uitvoeren 
van kwaliteitscontroles en het afvoeren van bewerkt hout, steeds volgens productierichtlijnen, kwaliteitsprocedures, 
milieu-, veiligheids- en productievoorschriften, teneinde stamhout in zijn eerste houtverwerking met 
machine(straten) te bewerken en op te waarderen. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding operator in de houtzagerij op de 
werkplek aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst 
is niet gelijk aan het opleidingsprogramma! 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks door het bedrijf uitgevoerd 
1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks door het bedrijf uitgevoerd 
1 2 3 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 
 

 Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden  

o DROOGINSTALLATIE instellen/bedienen 1 2 3 
 

o UITSMETTEN/DEBITEREN/OPDELEN 1 2 3 
 

 Goederen behandelen en grondstoffen en constructieonderdelen en/of materialen transporteren  

o MAGAZIJN beheren - GOEDEREN behandelen 1 2 3 
 

o INTERNE TRANSPORTMIDDELEN besturen 1 2 3 
 

 Machine(straat), lijn of installatie in-, omstellen, opvolgen en bedienen  

zagen 

o KETTINGZAAG bedienen 
1 2 3 

 

zagen 

o AFKORTZAAG instellen/bedienen 
1 2 3 

 

zagen 

o BOOMPARK (naaldhout) OP DE WERF besturen/beheren of 
o BOOMPARK besturen/beheren of 
o CANTER-QUAD instellen/bedienen of 
o BOOMZAAG instellen/bedienen of 

1 2 3 
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o KANTRECHTBANK instellen/bedienen of 
o LINT-/BANDZAAGMACHINE instellen/bedienen 

 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  
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