Machinale houtbewerking
In deze eendaagse training gaat u praktisch aan de slag met de meest gangbare houtbewerkingsmachines. U
krijgt instructie per machine over de bewerkingen die mogelijk zijn, onderdelen en beveiligingen en hoe je er
veilig mee kunt werken.
Cursusdata: 19 JANUARI 2022 (VOL) - 11 MAART 2022
    

Gebaseerd op 98 beoordelingen

STUDIEBELASTINGSUREN
Contacturen
Voorbereiding en
huiswerk

6
0

TOTAAL

6

Relatie met beroepsgericht programma:
Profielmodule Hout- en Meubelverbindingen
en keuzevakken BWI met
houtbewerkingsmachines

Inhoud
De dag begint met een presentatie van ongeveer 60 minuten over de mogelijkheden en het gebruik van
houtbewerkingsmachines en veilig ermee werken. Daarna krijgt u uitleg en gaat u zelf aan de slag met
de volgende machines:

Afkortzaagmachine
Cirkelzaagmachine
Vlakbank
Van diktebank
Freesmachine
Pennenbank
Lintzaagmachine

Langgatboormachine

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Henk van Ginkel

Soort aanbieder:

particulier onderwijs

Contactpersoon:

Henk van Ginkel

E-mailadres:

h.vanginkel@vmbo-bwi.nl

Cursusdata:
19 JANUARI 2022 | 09:15 (VOL)

Veenendaal (3905 AD) - CSV Het Perron - Eén dag op woensdag 19 januari 2022 van 9:15 tot 16:45 uur
met lunch.

11 MAART 2022 | 09:15 (8 PLEKKEN VRIJ VAN DE 9)

Veenendaal (3905 AD) - CSV Het Perron - Eén dag op vrijdag 11 maart 2022 van 9:15 tot 16:45 uur met
lunch.
Prijs:

70 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

ITz4rHLibJ

Leercyclus benoemd:

Nee

Opmerkingen:
De training wordt gegeven door Henk van Ginkel (h.vanginkel@vmbo-bwi.nl). Hij is ervaren
docent op een vmbo school en regiocoördinator van het Platform vmbo BWI.
Op locatie. Deze training kan in overleg op uw locatie plaatsvinden, afhankelijk van de
faciliteiten. De school stelt een lokaal (en faciliteiten) beschikbaar die voldoen aan de eisen

van de aanbieder, betaalt de reiskosten (deze worden apart door de aanbieder in rekening
gebracht) en verzorgt een lunch voor de deelnemers. De cursusprijs per deelnemer vindt u bij
'Prijs'.

