
 

   

 

 

Leerjaar 1 

Ambachtelijk meubelmaken 

handvaardigheid 

Leerjaar 2 

Techniek en specialisaties 

Leerjaar 3 

Ervaring en Proeve van Bekwaamheid 

Niveau 1: hamer, puzzel, voetenbankje 

10 dagdelen 

Niveau 2: sleutelkastje 

10 dagdelen 

Niveau 3: trap 

10 dagdelen 

Niveau 4: koffer 

10 dagdelen 

Je kunt in elke nieuwe periode van 10 weken 

instappen.  

Iedereen begint in niveau 1 (basiscursus) 

 

Dagdelen: 

Maandag 13.30 – 16.30 uur 

Maandag 19.00 – 22.00 uur 

Dinsdag 19.00 – 22.00 uur 

Woensdag 09.00 – 12.00 uur 

Woensdag 13.30 – 16.30 uur 

Donderdag 19.00 – 22.00 uur 

Vrijdag 09.00 – 12.00 uur 

Zaterdag 09.00 – 12.00 uur 

Module 2: Kijk op hout, lak, lijm en schroeven 

4 dagdelen 

Module 3: Elektrisch Handgereedschap  

9 dagdelen 

Module 4: SketchUp 

3 dagdelen 

Module 5: Fineren 

5 dagdelen 

Module 6: Plaatmateriaal en meubeltechniek 

8 dagdelen 

Module 1: Tekenen, rekenen en constructie  

5 dagdelen 

Module 7: Beitelslijpen 

1 dagdeel 

Module 8: Stationair machinetraining 

4 dagdelen 

Je kunt in willekeurige volgorde instappen en 

de lessen tegelijk met leerjaar 1 volgen. 

Dagdelen: 

Dinsdag 19.00 – 22.00 uur 

Woensdag 19.00 – 22.00 uur  

Donderdag 19.00 – 22.00 uur 

Vrijdag 09.00 – 12.00 uur 

Zaterdag 09.00 – 12.00 uur 

 

 

Leerjaar 3 jaar bestaat uit 3 fases: 

1. Ervaringsuren in de werkplaats 

opdoen waarvoor we een aantal 

opdrachten klaar hebben liggen. De 

duur is afhankelijk van de leerling. 

2. Zelfstandig een werkstuk maken. Je  

kan kiezen uit 2 ontwerpen waarbij 

wij de tekening en zaagstaat 

aanleveren. Je gaat vervolgens gaat 

zelfstandig machineren en bouwen. 

3. Proeve van bekwaamheid: je maakt 

je eigen ontwerp, tekening, 

materiaalstaat en zaagstaat. Na 

goedkeuring van de docent mag je 

dit ontwerp zelfstandig realiseren. 

Na een positieve beoordeling 

ontvang je een getuigschrift. 

Beoordeling is op MBO3 niveau. 

Leerlingen die op een hoog niveau 

instappen, kunnen fase 2 overslaan. Dit 

gebeurt in overleg met de docent. 

Je schrijft je altijd in voor een blok van 10 

dagdelen. 

Aan het einde van je deelname, ongeacht 

hoeveel blokken je hebt gedaan, krijg je 

een certificaat van deelname. 

Dagdelen: in overleg 

 

 


