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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“productieoperator hout” 

Sectoraal Partnerschap Houtsectoren  
 

Het opvolgen en analyseren van productiegegevens, het instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de 
productie aan de machine, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het 
basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van 
kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn,…) teneinde 
grondstoffen aan de machine-(straat), -lijn te bewerken tot (half)afgewerkte producten. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding productieoperator hout 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 
 

 Goederen behandelen en grondstoffen en constructieonderdelen en/of materialen transporteren  

o INTERNE TRANSPORTMIDDELEN besturen 1 2 3 
 

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

o MACHINE(STRAAT), - LIJN instellen 1 2 3 
 

o MACHINE(STRAAT) opvolgen/bedienen  1 2 3 
 

 Het (preventief) basisonderhoud uitvoeren  

o (STOF)AFZUIGING onderhouden/bedienen 1 2 3 
 

o BASISONDERHOUD (HOUT)BEWERKINGSMACHINES 1 2 3 
 

 Het (preventief) basisonderhoud uitvoeren  

o KWALITEITSCONTROLES uitvoeren  1 2 3 
 

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN  

Bvb. plaatsen van binnendeuren, corpuspers instellen/bedienen, … 

http://www.woodwize.be/nl/opleidingsplan


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

p2 - 19/01/2018   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.woodwize.be/nl/opleidingsplan

