Domino training Festool
Deze eendaagse training gaat in op het gebruik van de Domino DF 500 en de nieuwe demontabele domino
verbindingen. U leert aan de hand van een werkstuk, hoe de Domino werkt, de mogelijkheden van de machine en
het gebruik van demontabele verbindingen.
Cursusdata: 01 FEBRUARI 2022 - 16 FEBRUARI 2022
    

Gebaseerd op 31 beoordelingen

STUDIEBELASTINGSUREN
Contacturen
Voorbereiding en
huiswerk

6
0

TOTAAL

6

Relatie met beroepsgericht programma:
Profiel en keuzemodulen BWI met
houtbewerking

Inhoud
Tijdens deze cursus gaan we specifiek in op het gebruik van de Domino DF 500 en de demontabele
domino verbindingen. Als docent leert u, door het maken van een werkstuk, hoe de Domino werkt,
welke mogelijkheden de machine biedt en hoe u gebruik kunt maken van de demontabele verbindingen.
De training is ook geschikt voor scholen die geen grote machinale hebben en slechts enkele modulen
BWI doen. Tijdens de training worden ook aanvullende tips en informatie gegeven over het gebruik van
het gereedschap.

Ochtend

08.30 – 09.00 uur (30 min.) Theorie stofvrij werken
09.00 – 09.30 uur (30 min.) Theorie domino
09.30 – 10.30 uur (60 min.) Praktisch aan de slag met een werkstuk
10.30 – 10.45 uur (15 min.) Koffiepauze

10.45 – 12.30 uur (75 min.) Praktisch aan de slag met het werkstuk

Middag

13.00 – 13.30 uur (30 min.) Theorie demontabele domino verbindingen
13.30 – 15.00 uur (90 min.) Praktisch aan de slag met het werkstuk
15.00 – 15.15 uur (15 min.) Theepauze
15.15 – 16.30 uur (75 min.) Praktisch aan de slag met het werkstuk en afsluiting

Deelname aan deze cursus kan ook zonder dat u de basiscursus Praktijkwerkstukken met elektrisch
handgereedschap heeft gevolgd.

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

training

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Festool Nederland

Soort aanbieder:

bedrijf

Contactpersoon:

Koen Rook

E-mailadres:

Koen.Rook@festool.com

Cursusdata:
01 FEBRUARI 2022 | 08:30 (10 PLEKKEN VRIJ VAN DE 10)

Waddinxveen (2741 PG) - Festool Waddinxveen - Eén dag op dinsdag 1 februari 2022 van 8:30 tot 16:30
uur inclusief lunch.

16 FEBRUARI 2022 | 08:30 (9 PLEKKEN VRIJ VAN DE 10)

Dalfsen (7722 RN) - Festool Dalfsen - Eén dag op woensdag 16 februari 2022 van 8:30 tot 16:30 uur
inclusief lunch.

Prijs:

50 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Nee

Opmerkingen:
Kan op aanvraag ook op andere data gepland worden.

