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BINNENSCHRIJNWERKER - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 998,25 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Heb je interesse voor nieuwe technologieën? Werk je graag met natuurlijke producten? Ben je nauwkeurig en creatief in diverse afwerkingen? Dan is deze dagopleiding
- met een mix van theorie en praktijk - echt jouw ding. Het is de passie voor hout die het verschil maakt!

Omschrijving
Aan de hand van minstens 4 praktijkopdrachten (houten hamer, schraag, wetsteenbake en zitbankje) leer je correct en veilig met de diverse machines werken.
Vervolgens ga je dit binnenschrijnwerk voorbereiden, produceren, afwerken en plaatsen.
Wij geloven ook rotsvast in het "duaal leren" als alternatief voor hogere studies. Vandaar dat deze opleiding gecombineerd wordt met een verplichte bedrijfsstage, een
belangrijk klankbord voor de beroepskennis die je in de lessen opdoet. Bovendien blijf je fiscaal ten laste van je ouders met behoud van het groeipakket (vroegere
kinderbijslag).
Docenten met een ruime expertise uit het werkveld staan je met raad en daad bij. Zij helpen je echter in het bijspijkeren van je vakkennis en je ondernemerschapszin.
Met een erkend diploma "Schrijnwerkers - glazenmakersactiviteiten - aannemer binnenschrijnwerk" kan je aan de slag als schrijnwerker in loondienst of wil je als
zelfstandige een eigen zaak opstarten?

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van binnenschrijnwerker wensen aan te leren.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar of je wordt 18 in de loop van het cursusjaar waarin de opleiding van start gaat.

Bijkomende info
De jongeren die een voltijdse dagopleiding volgen, kunnen ten laste van de ouders blijven. De dagopleidingen van Syntra West voldoen aan de voorwaarden voor het
behoud van het groeipakket (vroegere kinderbijslag).
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
De cursist zorgt voor niet loshangende kledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril, gehoorbeschermers en een stofmasker P2. Aankoop van klein gereedschap
zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je leert welbepaalde houtverbindingen machinaal vervaardigen waarbij je zowel de werkvoorbereiding, de productie, afwerking en oplevering uitvoert. Vervolgens
leer je ook zelfstandig enkele productietechnieken bij het machinaal vervaardigen van binnenschrijnwerk toepassen, rekening houdend met voorschri en rond
veiligheid, milieu en kwaliteit.Tot slot dien je zelfstandig de werkvoorbereiding voor het plaatsen van binnenschrijnwerkelementen uit te voeren, alsook de
plaatsingstechnieken voor binnendeuren, trappen, ... conform de kwaliteits- en veiligheidsvoorschri en. Last but not least kan je opdrachten analyseren en oﬀerten
opmaken.
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Basis werkvoorbereiding en machinale houtbewerking
Houtatelier en onderhoud, materiaalkennis
Kennis werktekeningen en -documenten
Praktijk: vervaardigen van eenvoudige werkstukken in hout (minimaal 4 verschillende praktijkopdrachten)
Basis CAD-tekenen
Inzicht in schermopbouw
Enkele basisbehandelingen uitvoeren
Tekenen en bewerken van diverse objecten
Gebruik maken van een lagentabel
Plaatsen van een tekst, afdrukken van een tekening
Werkvoorbereiding productie binnenschrijnwerk
Infrastructuur bedrijf - machines, inrichting en onderhoud
Binnendeuren en trappen:
Technologie, marktanalyse, principes werktekening
Werkopdrachten: werkvoorbereiding, productie van onderdeel of schaalmodel van een vlakke binnendeur, paneel- en schuifdeur,
steektrap en bordestrap + afwerking & oplevering
Werkvoorbereiding plaatsen binnenschrijnwerk
Werfinrichting en binnenschrijnwerk
Technologie: kenmerken ruwbouw, opmeting
Werkopdrachten plaatsen van binnenschrijnwerk:
Werkvoorbereiding, plaatsen van binnenschrijnwerk en afwerken + opleveren
Basisveiligheid door aannemers - niveau 12
Werken op hoogte - gebruik van steigers
Asbest - eenvoudige handelingen
Toegepaste bedrijfsvoering cluster hout
Visie en strategie
Algemeen bedrijfskostenplan
Wetgeving en administratieve formaliteiten: verplichtingen vestiging als aannemer/werkgever, aannemingsovereenkomst, werken met / in
onderaanneming, van offerte tot oplevering
Ondernemersskills
Administratie en boekhouden: wetgeving, reglementering, inventaris en BTW, boekhouden van aankoopverrichtingen en boekhouden van
verkoopverrichtingen
Commerciële vaardigheden: de ondernemer en zijn omgeving, analyse van de marktvraag, eigen aanbod op de markt, marktonderzoek en
marktverkenning, aankoop- en verkooptechnieken
Recht en wetgeving: formaliteiten als startende zelfstandige, samenleven met een partner en erfrecht, bouwen, huren, kopen, juridische vorm
van een onderneming, aansprakelijkheid, wet op de handelspraktijken, sociaal statuut
Financiële vaardigheden: omzetprognose, investeringsplan, vaste en vlottende activa, financieringsplan, balans, vaste en variabele kosten,
bedrijfseconomische resultatenschema, projectbeoordeling
Eindproef
Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

PRAKTISCH

Begindatum
30/09/2019

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

Getuigschrift
Je ontvangt het diploma 'Schrijnwerkers- glazenmakersactiviteiten - aannemer binnenschrijnwerk'.

Prijsinfo
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Grondstoffen, syllabi en bedrijfsbeheer zijn in deze prijs inbegrepen.

DOCENT
Voor de dagopleiding "Binnenschrijnwerker" doet Syntra West beroep op docenten die dagdagelijks op de werkvloer staan.
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