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Opleidingen en afgeronde gehelen 
 
 
1. Opleiding Binnenschrijnwerker 

 
 

 
1.1 Binnenschrijnwerker 

Studiebewijs 

Getuigschrift van de opleiding Binnenschrijnwerker 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER – TIMMERMAN 

(HIVA/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een BINNENSCHRIJNWERKER (TEMPERA/FVB maart 

2001) 

De binnenschrijnwerker vervaardigt en plaatst bij wijze van niet- limitatieve opsomming 
keukens, ingebouwde kasten, valse wanden, binnendeuren, plafonds, parket, plinten en 
trappen. Hij kast ramen en deuren af. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
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- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met houtbewerkingsmachines maken 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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1.4 Werkplaatsbinnenschrijnwerk 

1.4.1 onderdelen voor het vergaren van binnenschrijnwerk voorbereiden 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen, paren/coderen en afschrijvingen 

aanbrengen 
- uitsparingen voor beslag maken 
- binnenkanten schuren 
- bekledingslaag op binnenschrijnwerk lijmen 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.4.2 het vergaren van binnenschrijnwerk uitvoeren 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- onderdelen lijmen, vergaren en opspannen 
- constructies afwerken 
- binnenschrijnwerk schuren 
- beslag monteren en regelen 
- houtbeschermlagen en afwerklagen aanbrengen 
- constructies beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen  

1.5 Plaatsing binnenschrijnwerk 

1.5.1 plaatsen van binnenschrijnwerk voorbereiden 

- onderdelen stapelen 
- onderdelen transporteren 
- onderdelen op de werf stockeren 
- ruwbouw evalueren 
- met te integreren nutsvoorzieningen rekening houden 

1.5.2 binnenschrijnwerk plaatsen 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- onderdelen van binnenschrijnwerk aan elkaar en aan de ruwbouw bevestigen 
- isolatiematerialen plaatsen 
- openingen om elementen te integreren maken 
- elementen bij het plaatsen van binnenschrijnwerk integreren 
- beslag monteren en regelen 
- ontmoetingen met andere bouwelementen afwerken 
- binnenschrijnwerk afwerken 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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1.6 Plaatsing parket 

1.6.1 ondergrond voor het plaatsen van parket voorbereiden 

- ondergrond reinigen 
- ondergrond evalueren 
- ondergrond herstellen 
- ondergrond egaliseren 
- hechtingslagen aanbrengen 
- onderlagen plaatsen 

1.6.2 parket plaatsen 

- referentielijnen uitzetten 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- parketonderdelen verzagen 
- elementen bij het plaatsen van parket integreren 
- parketonderdelen op de ondergrond lijmen 
- parketonderdelen op de ondergrond nagelen 
- parketonderdelen op de ondergrond zwevend bevestigen 
- parket schuren 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag op parket aanbrengen 
- plinten plaatsen 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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1.2 Opleiding Binnenschrijnwerker 
 afgerond geheel Machinaal houtbewerker 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Machinaal houtbewerker 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De machinaal houtbewerker bedient één of meerdere houtbewerkingsmachines. Hij kan de 
machines instellen, bedienen en reinigen. Hij gebruikt ook handgereedschap. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
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- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met houtbewerkingsmachines maken 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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1.3 Opleiding Binnenschrijnwerker 
 afgerond geheel Werkplaatsbinnenschrijnwerker 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Werkplaatsbinnenschrijnwerker 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER – TIMMERMAN 

(HIVA/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een BINNENSCHRIJNWERKER (TEMPERA/FVB maart 

2001) 

De werkplaatsbinnenschrijnwerker vervaardigt bij wijze van niet- limitatieve opsomming 
keukens, ingebouwde kasten, valse wanden, binnendeuren, plafonds, plinten en trappen. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
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1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met 

- houtbewerkingsmachines maken 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.4 Werkplaatsbinnenschrijnwerk 

1.4.1 onderdelen voor het vergaren van binnenschrijnwerk voorbereiden 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen, paren/coderen en afschrijvingen 

aanbrengen 
- uitsparingen voor beslag maken 
- binnenkanten schuren 
- bekledingslaag op binnenschrijnwerk lijmen 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.4.2 het vergaren van binnenschrijnwerk uitvoeren 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- onderdelen lijmen, vergaren en opspannen 
- constructies afwerken 
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- binnenschrijnwerk schuren 
- beslag monteren en regelen 
- houtbeschermlagen en afwerklagen aanbrengen 
- constructies beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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1.4 Opleiding Binnenschrijnwerker 
 afgerond geheel Plaatser binnenschrijnwerk 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Plaatser binnenschrijnwerk 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER – TIMMERMAN 

(HIVA/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een BINNENSCHRIJNWERKER (TEMPERA/FVB maart 

2001) 

De plaatser binnenschrijnwerk plaatst bij wijze van niet- limitatieve opsomming keukens, 
ingebouwde kasten, valse wanden, binnendeuren, plafonds, plinten en trappen. Hij kast ook 
ramen en deuren af. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
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1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Plaatsing binnenschrijnwerk 

1.3.1 plaatsen van binnenschrijnwerk voorbereiden 

- onderdelen stapelen 
- onderdelen transporteren 
- onderdelen op de werf stockeren 
- ruwbouw evalueren 
- met te integreren nutsvoorzieningen rekening houden 
- binnenschrijnwerk plaatsen 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- onderdelen van binnenschrijnwerk aan elkaar en aan de ruwbouw bevestigen 
- isolatiematerialen plaatsen 
- openingen om elementen te integreren maken 
- elementen bij het plaatsen van binnenschrijnwerk integreren 
- beslag monteren en regelen 
- ontmoetingen met andere bouwelementen afwerken 
- binnenschrijnwerk afwerken 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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1.5 Opleiding Binnenschrijnwerker 
 afgerond geheel Plaatser parket 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Plaatser parket 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER – TIMMERMAN 

(HIVA/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een BINNENSCHRIJNWERKER (TEMPERA/FVB maart 

2001)  

De plaatser parket plaatst parket. Hij bereidt de ondergrond voor, plaatst de benodigde 
onderlagen, bevestigt de parketonderdelen (lijmen, nagelen of zwevend bevestigen), hij 
schuurt, kleurt en werkt de parketvloer af. Hij plaatst ook plinten. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
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1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Plaatsing parket 

1.3.1 ondergrond voor het plaatsen van parket voorbereiden 

- ondergrond reinigen 
- ondergrond evalueren 
- ondergrond herstellen 
- ondergrond egaliseren 
- hechtingslagen aanbrengen 
- onderlagen plaatsen 

1.3.2 parket plaatsen 

- referentielijnen uitzetten 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- parketonderdelen verzagen 
- elementen bij het plaatsen van parket integreren 
- parketonderdelen op de ondergrond lijmen 
- parketonderdelen op de ondergrond nagelen 
- parketonderdelen op de ondergrond zwevend bevestigen 
- parket schuren 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag op parket aanbrengen 
- plinten plaatsen 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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2. Opleiding Buitenschrijnwerker 

 
 
 
2.1 Buitenschrijnwerker 

Studiebewijs 

Getuigschrift van de opleiding Buitenschrijnwerker 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER – TIMMERMAN 

(HIVA/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een BUITENSCHRIJNWERKER (TEMPERA/FVB) 

De buitenschrijnwerker vervaardigt en plaatst bij wijze van niet- limitatieve opsomming 
ramen, deuren, poorten, rolluiken, luiken, kroonlijsten, veranda’s, terrassen en houten 
constructies gericht op het afwerken, dichtzetten en verfraaien van de buitenzijde van 
gebouwen. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 
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1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met houtbewerkingsmachines maken 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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1.4 Werkplaatsbuitenschrijnwerk 

1.4.1 onderdelen voor het vergaren van buitenschrijnwerk voorbereiden 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen, paren/coderen en afschrijvingen 

aanbrengen 
- uitsparingen voor beslag maken 
- binnenkanten schuren 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.4.2 het vergaren van buitenschrijnwerk uitvoeren 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- onderdelen lijmen, vergaren en opspannen 
- constructies afwerken 
- buitenschrijnwerk schuren 
- beslag monteren en regelen 
- houtbeschermlagen en afwerklagen aanbrengen 
- constructies opslaan en beschermen 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.5 Plaatsing buitenschrijnwerk 

1.5.1 plaatsing buitenschrijnwerk voorbereiden 

- onderdelen stapelen 
- onderdelen transporteren 
- onderdelen op de werf stockeren 
- ruwbouw evalueren 
- met te integreren nutsvoorzieningen rekening houden 

1.5.2 buitenschrijnwerk plaatsen 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- constructies en constructieonderdelen aan de ruwbouw bevestigen 
- elementen bij het plaatsen van buitenschrijnwerk integreren 
- isolatiematerialen plaatsen 
- beslag monteren en regelen 
- ontmoetingen met andere bouwelementen afwerken 
- buitenschrijnwerk afwerken 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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2.2 Opleiding Buitenschrijnwerker 
 afgerond geheel Machinaal houtbewerker 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Machinaal houtbewerker 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De machinaal houtbewerker bedient één of meerdere houtbewerkingsmachines. Hij kan de 
machines instellen, bedienen en reinigen. Hij gebruikt ook handgereedschap. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
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- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met houtbewerkingsmachines maken 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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2.3 Opleiding Buitenschrijnwerker 
 afgerond geheel Werkplaatsbuitenschrijnwerker 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Werkplaatsbuitenschrijnwerker 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER – TIMMERMAN 

(HIVA/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een BUITENSCHRIJNWERKER (TEMPERA/FVB) 

De werkplaatsbuitenschrijnwerker vervaardigt bij wijze van niet- limitatieve opsomming 
ramen, deuren, poorten, rolluiken, luiken, kroonlijsten, veranda’s, terrassen en houten 
constructies gericht op het afwerken, dichtzetten en verfraaien van de buitenzijde van 
gebouwen. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
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1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met houtbewerkingsmachines maken 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.4 Werkplaatsbuitenschrijnwerk 

1.4.1 onderdelen voor het vergaren van buitenschrijnwerk voorbereiden 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen, paren/coderen en afschrijvingen 

aanbrengen 
- uitsparingen voor beslag maken 
- binnenkanten schuren 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.4.2 het vergaren van buitenschrijnwerk uitvoeren 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- onderdelen lijmen, vergaren en opspannen 
- constructies afwerken 
- buitenschrijnwerk schuren 
- beslag monteren en regelen 
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- houtbeschermlagen en afwerklagen aanbrengen 
- constructies opslaan en beschermen 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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2.4 Opleiding Buitenschrijnwerker 
 afgerond geheel Plaatser buitenschrijnwerk 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Plaatser buitenschrijnwerk 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER – TIMMERMAN 

(HIVA/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een BUITENSCHRIJNWERKER (TEMPERA/FVB) 

De plaatser buitenschrijnwerk plaatst bij wijze van niet- limitatieve opsomming ramen, 
deuren, poorten, rolluiken, luiken, kroonlijsten, veranda’s, terrassen en houten constructies 
gericht op het afwerken, dichtzetten en verfraaien van de buitenzijde van gebouwen. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
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- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Plaatsing buitenschrijnwerk 

1.3.1 plaatsing buitenschrijnwerk voorbereiden 

- onderdelen stapelen 
- onderdelen transporteren 
- onderdelen op de werf stockeren 
- ruwbouw evalueren 
- met te integreren nutsvoorzieningen rekening houden 

1.3.2 buitenschrijnwerk plaatsen 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- constructies en constructieonderdelen aan de ruwbouw bevestigen 
- elementen bij het plaatsen van buitenschrijnwerk integreren 
- isolatiematerialen plaatsen 
- beslag monteren en regelen 
- ontmoetingen met andere bouwelementen afwerken 
- buitenschrijnwerk afwerken 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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2.5 Opleiding Buitenschrijnwerker 
 afgerond geheel Daktimmerman 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Daktimmerman 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN (HIVA/FVB 
- 1998) 
- Instapcompetenties van een DAKTIMMERMAN (TEMPERA/FVB 2004) 

De daktimmerman maakt, monteert en plaatst dakconstructies in nieuwbouw en bij renovatie 
van woningen en bedrijfspanden. Het kan daarbij gaan om verschillende dakvormen, 
hellende daken (zadeldak, zaagdak, wolfdak, mansardedak, tentdak of schilddak), 
samengestelde daken en dakkapellen. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 Massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
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1.2.2 Houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Dakconstructies 

1.3.1 dakconstructies voorbereiden 

- ruwbouw evalueren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- onderdelen op maat zagen 
- houtverbindingen maken 
- onderdelen op de werf verplaatsen 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3.2 dakconstructies uitvoeren 

- muurplaten plaatsen 
- dakconstructie op de ruwbouw uitzetten 
- spantonderdelen voor dakontmoetingen met noordboom maken 
- spantonderdelen voor dakontmoetingen met kilgoot maken 
- spanten aan de ruwbouw bevestigen 
- ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren 
- windverbanden plaatsen 
- raveelconstructies maken 
- nok en gordingen plaatsen en verankeren 
- kepers plaatsen 
- elementen bij het plaatsen van dakconstructies integreren 
- randen en oversteken plaatsen 
- gootconstructies plaatsen 
- dakkapellen en dakvensters plaatsen 

1.4 Plaatsing balklagen 

1.4.1 plaatsen van daken met balklagen voorbereiden 

- ruwbouw evalueren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- balklagen op maat zagen 
- houtverbindingen bij balklagen maken 
- balklagen op de werf verplaatsen 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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1.4.2 daken met balklagen plaatsen 

- daken uitzetten 
- daken aan de ruwbouw bevestigen en opsluiten 
- ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren 
- dwarse verstevigingen voor daken plaatsen 
- raveelstukken en stempelingen voor daken aanbrengen 
- elementen bij het plaatsen van daken integreren 
- hellingswiggen bij daken plaatsen 
- gootconstructies bij daken uitvoeren 
- randen en oversteken bij daken uitvoeren 
- plaatmateriaal en planken voor het aanbrengen van een dakvloer op daken 

bevestigen 
- houtbeschermlagen aanbrengen 
- isolatiematerialen plaatsen 

1.5 Plaatsing repetitieve spanten 

1.5.1 plaatsen van daken met repetitieve spanten voorbereiden 

- ruwbouw evalueren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- onderdelen op maat zagen 
- onderdelen op ware grootte uitleggen 
- profileringen en houtverbindingen maken 
- repetitieve spanten op de werf verplaatsen 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.5.2 daken met repetitieve spanten plaatsen 

- muurplaten plaatsen 
- spantonderdelen aan elkaar bevestigen 
- spanten aan de ruwbouw bevestigen 
- ontmoetingen met andere bouwelementen uitvoeren 
- windverbanden plaatsen 
- spantversterkingen plaatsen 
- nok plaatsen 
- elementen bij het plaatsen van daken integreren 
- randen en oversteken plaatsen 
- gootconstructies plaatsen 
- houtbeschermlagen aanbrengen 
- onderdaken plaatsen 
- isolatiematerialen plaatsen 
- tengels plaatsen 
- dakbeschot plaatsen 
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3. Opleiding Interieurbouwer 

 
 
 
3.1 Interieurbouwer 

Studiebewijs 

Getuigschrift van de opleiding Interieurbouwer 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid INTERIEURBOUWER (SERV/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een INTERIEURBOUWER (TEMPERA/FVB juni 2002) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De interieurbouwer vervaardigt en plaatst interieur- of projectmeubilair. Hij maakt en plaatst 
kasten, balies en bureaus voor verschillende interieurs: keukens, badkamers, inrichting van 
winkels, horeca, kantoren en banken, binneninrichting. Hij maakt meestal de meubels en 
interieurelementen in de werkplaats en bouwt ze op de plaats van bestemming verder op. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 
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1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met 

- houtbewerkingsmachines maken 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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1.4 Interieurelementen 

1.4.1 interieurelementen maken 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- massief hout en plaatmateriaal op maat zagen 
- kanten lijmen 
- kanten afwerken 
- onderdelen paren en coderen 
- profileringen en houtverbindingen maken 
- binnenkanten schuren 
- onderdelen verlijmen, vergaren en opspannen 
- interieurelementen schuren 
- houtbeschermlagen en afwerklagen voor een interieurinrichting aanbrengen 
- beslag monteren en regelen 
- bekledingslaag voor interieurinrichting op maat brengen 
- interieurelementen afwerken 
- interieurelementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.5 Plaatsing interieurelementen 

1.5.1 plaatsen van interieurelementen voorbereiden 

- interieurelementen stapelen 
- interieurelementen transporteren 
- interieurelementen op de werf stockeren 
- ruwbouw evalueren 
- openingen voor te integreren elementen maken 
- met te integreren nutsvoorzieningen rekening houden 

1.5.2 interieurelementen plaatsen 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- beslag monteren en regelen 
- interieurelementen volgens een montageschema monteren 
- interieurelementen plaatsen 
- afwerklagen aanbrengen 
- interieurelementen aan elkaar en aan de ruwbouw bevestigen 
- interieurelementen afwerken 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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3.2 Opleiding Interieurbouw 
 afgerond geheel Productiemedewerker interieurbouw 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Productiemedewerker interieurbouw 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid INTERIEURBOUWER (SERV/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een INTERIEURBOUWER (TEMPERA/FVB juni 2002) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De productiemedewerker interieurbouw vervaardigt in het atelier interieur- of 
projectmeubilair. Hij maakt kasten, balies en bureaus voor verschillende interieurs: keukens, 
badkamers, inrichting van winkels, horeca, kantoren en banken, binneninrichting. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
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1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met 

- houtbewerkingsmachines maken 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.4 Interieurelementen 

1.4.1 interieurelementen maken 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- massief hout en plaatmateriaal op maat zagen 
- kanten lijmen 
- kanten afwerken 
- onderdelen paren en coderen 
- profileringen en houtverbindingen maken 
- binnenkanten schuren 
- onderdelen verlijmen, vergaren en opspannen 
- interieurelementen schuren 
- houtbeschermlagen en afwerklagen voor een interieurinrichting aanbrengen 
- beslag monteren en regelen 
- bekledingslaag voor interieurinrichting op maat brengen 
- interieurelementen afwerken 
- interieurelementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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3.3 Opleiding Interieurbouw 
 afgerond geheel Machinaal houtbewerker 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Machinaal houtbewerker 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De machinaal houtbewerker bedient één of meerdere houtbewerkingsmachines. Hij kan de 
machines instellen, bedienen en reinigen. Hij gebruikt ook handgereedschap. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
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- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met houtbewerkingsmachines maken 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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3.4 Opleiding Interieurbouw 
 afgerond geheel Decor- en standenbouwer 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Decor- en standenbouwer 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De decor- & standenbouwer bouwt decors, standen en sets voor beurzen, tentoonstellingen, 
theater, film, TV e.d. Hij staat ook in voor de opbouw, de inrichting en de afbouw van decors, 
standen en sets. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota “welzijn op het werk” 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
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- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Machinale houtbewerking 

1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen 
met houtbewerkingsmachines maken 

- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen en afschrijvingen aanbrengen 
- profileringen maken 
- eenvoudige verbindingen maken 
- kopskanten profileren 
- uitsparingen voor beslag maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- constructie-elementen schuren 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.4 Decor- en standenbouw 

1.4.1 decors en standen voorbereiden 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- elementen voor decors en standen vervaardigen 
- grondstoffen en halffabricaten stapelen 
- grondstoffen en halffabricaten transporteren 
- houtbewerkingsmachines reinigen 

1.4.2 decors en standen plaatsen 

- elementen voor decors en standen monteren 
- modulaire profielen voor decors en standen plaatsen 
- wanden, plafonds en binnendeuren plaatsen 
- decors en standen demonteren 

1.5 Inrichting sets en standen 

1.5.1 inrichting van sets en standen uitvoeren 

- ondergrond voorbereiden 
- verf- of beschermingslagen op oppervlakken aanbrengen 
- vloerbekleding plaatsen 
- wandbekleding plaatsen 
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- inrichting van sets en standen afwerken 
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3.5 Opleiding Interieurbouw 
 afgerond geheel Plaatser interieurbouw 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Plaatser interieurbouw 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofielen in de bouwnijverheid INTERIEURBOUWER (SERV/FVB 1998) 
- Instapcompetenties van een INTERIEURBOUWER (TEMPERA/FVB juni 2002) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De plaatser interieurelementen plaatst interieur- of projectmeubilair. Hij plaatst kasten, balies 
en bureaus voor verschillende interieurs: keukens, badkamers, inrichting van winkels, 
horeca, kantoren en banken, binneninrichting. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Manuele houtbewerking 

1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

39 



1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

1.3 Plaatsing interieurelementen 

1.3.1 plaatsen van interieurelementen voorbereiden 

- interieurelementen stapelen 
- interieurelementen transporteren 
- interieurelementen op de werf stockeren 
- ruwbouw evalueren 
- openingen voor te integreren elementen maken 
- met te integreren nutsvoorzieningen rekening houden 

1.3.2 interieurelementen plaatsen 

- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- beslag monteren en regelen 
- interieurelementen volgens een montageschema monteren 
- interieurelementen plaatsen 
- afwerklagen aanbrengen 
- interieurelementen aan elkaar en aan de ruwbouw bevestigen 
- interieurelementen afwerken 
- houtbewerkingsmachines reinigen 
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4. Opleiding Meubelstoffeerder 

 
 
 
4.1 Meubelstoffeerder 

Studiebewijs 

Getuigschrift van de opleiding Meubelstoffeerder 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofiel MEUBELSTOFFEERDER (SERV in samenwerking met OCH 

december 2002) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De meubelstoffeerder bekleedt en herstelt zitmeubels (bijvoorbeeld stoelen, zetels, bedden). 
Hij brengt veren, singels en vullingen op de karkas aan. Lijmt, niet en schroeft onderdelen 
vast. Zorgt voor de correcte afwerking volgens het gewenste model. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 
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1.2 Eenvoudig stoffeerwerk 

1.2.1 eenvoudig stoffeerwerk uitvoeren 

- bekledingsmaterialen evalueren 
- patronenplan leggen 
- bekledingsmaterialen versnijden 
- onderdelen van een meubel bekleden 
- hoezen voor kussens maken 
- losse kussens opvullen 
- eenvoudig stoffeerwerk afwerken 
- gestoffeerde meubels beschermen en opslaan 

1.3 Grijswerk 

1.3.1 grijswerk uitvoeren 

- singels plaatsen 
- veringen plaatsen 
- machines voor grijswerk gebruiksklaar maken 
- vulmaterialen aan elkaar lijmen 
- vulmaterialen aanbrengen 
- kuipkussens opvullen 
- grijswerk afwerken 
- machines voor grijswerk reinigen 

1.4 Stoffeerwerk 

1.4.1 stoffeerwerk uitvoeren 

- grijswerk evalueren 
- bekledingsmaterialen op onderdelen van een meubel bevestigen 
- plooien in bekledingsmaterialen leggen 
- machines voor stoffeerwerk gebruiken 
- na het stoffeerwerk onderdelen tot een meubel monteren 
- losse kussens maken 
- afwerkingstechnieken toepassen 
- gestoffeerde meubels beschermen en opslaan 
- machines voor stoffeerwerk reinigen 

1.4.2 herstoffeerwerk uitvoeren 

- het te herstofferen meubel evalueren 
- oude bekledingsmaterialen verwijderen 
- oude vulling verwijderen 
- eenvoudig houtwerk herstellen 
- veringen en singels vervangen 
- vulmaterialen vervangen 
- bekledingsmaterialen op onderdelen van een meubel aanbrengen 
- machines voor stoffeerwerk gebruiken 
- losse kussens herstofferen 
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- afwerkingstechnieken toepassen 
- gestoffeerde meubels beschermen en opslaan 
- machines voor stoffeerwerk reinigen 
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4.2 Opleiding Meubelstoffeerder 
 afgerond geheel Grijswerker 

Studiebewijs 

Getuigschrift van verworven competenties voor Grijswerker 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- Beroepsprofiel MEUBELSTOFFEERDER (SERV in samenwerking met OCH 

december 2002) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De grijswerker bekleedt en herstelt zitmeubels (bijvoorbeeld stoelen, zetels, bedden). Hij 
brengt veren, singels en vullingen op de karkas aan. Lijmt, niet en schroeft onderdelen vast. 

Competenties 

1.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 

1.2 Eenvoudig stoffeerwerk uitvoeren 

- bekledingsmaterialen evalueren 
- patronenplan leggen 
- bekledingsmaterialen versnijden 
- onderdelen van een meubel bekleden 
- hoezen voor kussens maken 
- losse kussens opvullen 
- eenvoudig stoffeerwerk afwerken 
- gestoffeerde meubels beschermen en opslaan 

2 Grijswerk uitvoeren 

- singels plaatsen 
- veringen plaatsen 
- machines voor grijswerk gebruiksklaar maken 
- vulmaterialen aan elkaar lijmen 
- vulmaterialen aanbrengen 
- kuipkussens opvullen 
- grijswerk afwerken 

 44



- machines voor grijswerk reinigen 
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5. Opleiding Paletten- en krattenmaker 

 
 
 
5.1 Paletten- en krattenmaker 

Studiebewijs 

Getuigschrift van de opleiding Paletten- en krattenmaker 

Referentiekader 

- Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) 
- SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in 

samenwerking met OCH januari 2002) 

De paletten- en krattenmaker vervaardigt paletten en kratten. Hij zaagt planken en balken op 
maat, nagelt of schroeft ze aan elkaar. 

Competenties 

2.1 Algemeen 

- eigen werkzaamheden plannen  
- eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren 
- een werkmethode opvolgen 
- een administratie bijhouden 
- materialen en grondstoffen herkennen 
- gereedschappen en machines gebruiken 
- onderhoudsvoorschriften naleven 
- werktekeningen gebruiken. 
- in team werken 
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 
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2.2 Manuele houtbewerking 

2.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken 

- massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren 
- massief hout uitsmetten 
- plaatmateriaal optimaliseren 
- onderdelen paren en coderen 
- noodzakelijke gereedschappen gebruiken zoals: 

- handgereedschap 
- controle- en afschrijfgereedschap 
- montage- en afwerkingsgereedschap 

- manuele bevestigingstechnieken toepassen 
- manuele schuur- en afwerkingstechnieken toepassen 
- een houtbeschermlaag en een afwerklaag manueel aanbrengen 
- constructie-elementen beschermen en opslaan 

2.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren 

- handgedreven houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- massief hout en plaatmateriaal verzagen 
- massief hout en plaatmateriaal verspanen 
- verbindingen maken 
- niet demonteerbare constructie-elementen vergaren 
- demonteerbare constructie-elementen voor vergaring voorbereiden 
- handgedreven houtbewerkingsmachines reinigen 

2.3 Paletten en kratten 

2.3.1 paletten en kratten monteren 

- grondstoffen transporteren 
- houtbewerkingsmachines instellen en bedienen 
- paletten en kratten maken 
- verbindingstechnieken uitvoeren 
- sluitsystemen aanbrengen 
- houtverduurzamingsproducten aanbrengen 
- paletten en kratten beschermen en opslaan 
- houtbewerkingsmachines reinigen 


	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met houtbewerkingsmachines maken

	1.4 Werkplaatsbinnenschrijnwerk
	1.4.1 onderdelen voor het vergaren van binnenschrijnwerk voorbereiden
	1.4.2 het vergaren van binnenschrijnwerk uitvoeren

	1.5 Plaatsing binnenschrijnwerk
	1.5.1 plaatsen van binnenschrijnwerk voorbereiden
	1.5.2 binnenschrijnwerk plaatsen

	1.6 Plaatsing parket
	1.6.1 ondergrond voor het plaatsen van parket voorbereiden
	1.6.2 parket plaatsen

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met houtbewerkingsmachines maken

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met

	1.4 Werkplaatsbinnenschrijnwerk
	1.4.1 onderdelen voor het vergaren van binnenschrijnwerk voorbereiden
	1.4.2 het vergaren van binnenschrijnwerk uitvoeren

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Plaatsing binnenschrijnwerk
	1.3.1 plaatsen van binnenschrijnwerk voorbereiden

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Plaatsing parket
	1.3.1 ondergrond voor het plaatsen van parket voorbereiden
	1.3.2 parket plaatsen

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met houtbewerkingsmachines maken

	1.4 Werkplaatsbuitenschrijnwerk
	1.4.1 onderdelen voor het vergaren van buitenschrijnwerk voorbereiden
	1.4.2 het vergaren van buitenschrijnwerk uitvoeren

	1.5 Plaatsing buitenschrijnwerk
	1.5.1 plaatsing buitenschrijnwerk voorbereiden
	1.5.2 buitenschrijnwerk plaatsen

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met houtbewerkingsmachines maken

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met houtbewerkingsmachines maken

	1.4 Werkplaatsbuitenschrijnwerk
	1.4.1 onderdelen voor het vergaren van buitenschrijnwerk voorbereiden
	1.4.2 het vergaren van buitenschrijnwerk uitvoeren

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Plaatsing buitenschrijnwerk
	1.3.1 plaatsing buitenschrijnwerk voorbereiden
	1.3.2 buitenschrijnwerk plaatsen

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 Massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 Houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Dakconstructies
	1.3.1 dakconstructies voorbereiden
	1.3.2 dakconstructies uitvoeren

	1.4 Plaatsing balklagen
	1.4.1 plaatsen van daken met balklagen voorbereiden
	1.4.2 daken met balklagen plaatsen

	1.5 Plaatsing repetitieve spanten
	1.5.1 plaatsen van daken met repetitieve spanten voorbereiden
	1.5.2 daken met repetitieve spanten plaatsen

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met

	1.4 Interieurelementen
	1.4.1 interieurelementen maken

	1.5 Plaatsing interieurelementen
	1.5.1 plaatsen van interieurelementen voorbereiden
	1.5.2 interieurelementen plaatsen

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met

	1.4 Interieurelementen
	1.4.1 interieurelementen maken

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met houtbewerkingsmachines maken

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Machinale houtbewerking
	1.3.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken en constructie-elementen met houtbewerkingsmachines maken

	1.4 Decor- en standenbouw
	1.4.1 decors en standen voorbereiden
	1.4.2 decors en standen plaatsen

	1.5 Inrichting sets en standen
	1.5.1 inrichting van sets en standen uitvoeren

	1.1 Algemeen
	1.2 Manuele houtbewerking
	1.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	1.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	1.3 Plaatsing interieurelementen
	1.3.1 plaatsen van interieurelementen voorbereiden
	1.3.2 interieurelementen plaatsen

	1.1 Algemeen
	1.2 Eenvoudig stoffeerwerk
	1.2.1 eenvoudig stoffeerwerk uitvoeren

	1.3 Grijswerk
	1.3.1 grijswerk uitvoeren

	1.4 Stoffeerwerk
	1.4.1 stoffeerwerk uitvoeren
	1.4.2 herstoffeerwerk uitvoeren

	1.1 Algemeen
	1.2 Eenvoudig stoffeerwerk uitvoeren
	2 Grijswerk uitvoeren
	2.1 Algemeen
	2.2 Manuele houtbewerking
	2.2.1 massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
	2.2.2 houtbewerkingen met handgedreven houtbewerkingsmachines uitvoeren

	2.3 Paletten en kratten
	2.3.1 paletten en kratten monteren



