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#BOUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BINNENSCHRIJNWERKER - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 1419,33 incl. BTW

TIMMER AAN EEN SUCCESVOLLE WEG!

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je leert welbepaalde houtverbindingen machinaal vervaardigen waarbij je zowel de werkvoorbereiding, 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 veiligheidsvoorschriften. Last but not least kan je opdrachten analyseren en offertes opmaken.

Omschrijving
Werk je graag met natuurlijke producten? Ben je nauwkeurig en creatief in diverse afwerkingen? Wil je in een korte tijd een beroep aanleren en leer je graag vanuit de
praktijk? Dan is deze dagopleiding - met een mix van theorie en praktijk - echt jouw ding.
Tijdens een stage krijg je bovendien zelf de kans om aan de slag te gaan in het beroep waarvoor je kiest.
Naast praktijkkennis willen we ook je ondernemingszin aanscherpen. Werkgevers zijn immers op zoek naar ondernemende medewerkers. Initiatief, durf, creativiteit en
zelfsturing zijn hierbij cruciaal! Een ondernemende medewerker hee ook het doorzettingsvermogen en de verantwoordelijkheidszin om ideeën in daden om te zetten.
Deze ondernemingszin helpt je om als medewerker een reële bijdrage te leveren bij je toekomstige werkgever en om de kansen te grijpen die zich aanbieden.
En als je toch zelfstandig wilt starten? Dan is de stap van ondernemingszin naar ondernemerschap bij Syntra West ook zo gezet.
Je hebt dus alles in de hand voor een vliegende start op de arbeidsmarkt!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die binnenschrijnwerker willen worden.
Ben je werkzoekende en wil je ondertussen een opleiding volgen, dan kun je voor deze voltijdse dagopleiding ook inschrijven via VDAB.

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
Behoud van het groeipakket
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). Informeer naar de voorwaarden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Je zorgt voor niet loshangende kledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril, gehoorbeschermers en een stofmasker P2.
Competentiegericht opleiden
Word straks een krak in je vak met de juiste attitude! Wij helpen je in het bijspijkeren van je vakkennis en je ondernemerschapszin. Samen maken we van jou een
succesvolle ondernemer of de gedroomde medewerker.
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HOE?
Zowel jij zelf als je docent en je stagementor maken doorheen het jaar een online inschatting over jouw bruikbare vakkennis en gedrag. Hoe goed scoor jij als
toekomstig ondernemer/medewerker? Met onze ondersteuning stel jij een echt competentiedossier op, met aandacht voor jouw talenten en werkpunten.

WAAROM?
Op die manier krijg jij een beter beeld over jezelf. Wij op onze beurt kunnen beter inspelen op jouw noden en je ontwikkeling beter ondersteunen. Daarnaast heb je,
dankzij deze aanpak, meteen een profiel op zak dat je misschien wel kunt gebruiken tijdens je eerste sollicitatiegesprek.
Stage
Gedurende het cursusjaar loop je stage bij een stagebedrijf. De stage is verplicht, onbezoldigd en maakt deel uit van de opleiding. Je gaat zelf op zoek naar een
stageplaats.
Examens
De examens spreiden zich over het volledige cursusjaar. Op het einde van het schooljaar plannen we een groot praktisch eindexamen (= eindproef) waarin je al de
aangeleerde beroepsvaardigheden en ondernemersskills zult moeten etaleren. Dit eindexamen wordt geëvalueerd door een docent en een extern jurylid.

Methodologie
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
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
Inleiding AutoCAD
Lay-out, algemene begrippen en terminologie
Tekenen en bewerken van diverse objecten
Gebruik maken van de lagentabel
Plaatsen van een tekst
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
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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 voor kleine werven
Werken op hoogte - gebruik van steigers
Asbest - eenvoudige handelingen
Toegepaste bedrijfsvoering cluster bouw
Visie en strategie
Algemeen bedrijfskostenplan
Wetgeving en administratieve formaliteiten: verplichtingen vestiging als aannemer/werkgever, aannemingsovereenkomst, werken met / in onderaanneming,
van offerte tot oplevering
Ondernemerschap
Personal branding
Een marketingplan opstellen
Basis verkoop technisch
Verkooptechnieken
Een financieel plan opstellen
Pitchen
Netwerken
Basis boekhouden
Opstartformaliteiten
Wetgeving en verzekering
Futureproof ondernemen
Digitale marketing

PRAKTISCH
1 jaar vanaf maandag 10/10/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 10/10/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het diploma van 'Schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten - aannemer binnenschrijnwerk' . Dit diploma is
erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Cursusmateriaal
Bijkomend materiaal - zoals persoonlijk basisgereedschap - is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Op de eerste lesdag krijg je een gedetailleerde lijst van de
materialen die je kunt aanschaffen bij de groothandel.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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DOCENT
In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt. Ze geven je dus
vanuit hun eigen ervaringen de nodige kennis, vaardigheden en tips & tricks mee.
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