
EVALUATIEFORMULIER

Meubelmaker 2

Beroep: Toelichting bij de beoordeling:

Jaar: kwam niet aan bod: de competentie kwam deze periode niet aan bod

Leerjongere: onvoldoende: de leerling beheerst deze competentie niet

Mentor: voldoende: de leerling beheerst deze competentie maar hij heeft nog begeleiding en aansturing nodig

Evaluatieperiode: goed: de leerling beheerst deze competentie

zeer goed: de leerling blinkt uit in deze competentie. Hij doet beter dan wat gevraagd wordt
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De leerling is flexibel en past zich vlot aan wisselende werkomstandigheden 

aan.

De leerling kan voldoende reflecteren over het eigen functioneren en kan 

omgaan met feedback.

De leerling werkt ordelijk en nauwkeurig.

De leerling werkt op de werf steeds met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit 

en welzijn.

De leerling komt op tijd.

De leerling werkt efficiënt samen in teamverband.

De leerling volgt aanwijzingen op en meldt problemen.

Meubelmaker

Commentaar

De leerling voert zelfstandig en efficiënt de werkopdracht uit.

2e jaar

Gedragscompetenties
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Commentaar

Functionele vaardigheden

De leerling gaat omzichtig om met materiaal, apparatuur en gereedschap.

Beroepsspecifieke competenties

De leerling kan werktekeningen en productieplannen analyseren

De leerling analyseert de opdracht en past een logische werkvolgorde toe.

Commentaar

De leerling communiceert op een duidelijke manier, verbaal (vakterminologie) 

en non-verbaal.

De leerling gaat veilig om met elektrische installaties.

De leerling leest en begrijpt schema’s, werktekeningen en -documenten.

De leerling gebruikt meet- en controlegereedschap.
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door snij-, schuur- en verspaningsgereedschap zoals beitels, zagen, boren, 

schuurmateriaal en frezen te selecteren, aan te brengen en in te stellen

zagen van platen en massief hout

door paren en afschrijven van het hout in functie van de constructie-

onderdelen (pen- en gatverbindingen, paneelgroefconstructie, 

sponningsconstructie, profielconstructie in verstek, drevelverbindingen, 

tegenprofilering, lamellenverbindingen)

door het machinaal gereedschap, de machine en de omgeving te controleren

De leerling kan massief hout en plaatmateriaal tot meubelonderdelen bewerken 

d.m.v. de geschikte houtbewerkingsmachines -  bewerken van de onderdelen

   ° door uitkiezen en uittekenen van ruw hout

   ° door beoordelen van de houtkwaliteit beoordelen en gebreken (spint, 

kwasten, rot,…) te verwijderen 

   ° door een optimale houtvoorraad ter beschikking te houden en gegevens 

daaromtrent bij te houden

De leerling kan de nodige voorbereiding treffen om de opdracht uit te voeren

door het juiste materiaal, in de juiste hoeveelheid en van juiste afmetingen, te 

verzamelen en logisch te rangschikken

om de materiaalstaat aan te maken 

om de werkvolgorde te bepalen

om de werkzaamheden te plannen rekening houdende met beschikbare tijd, 

plaats, machines en gereedschappen
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instellen en bedienen van de verschillende schaafmachines 

(vlakschaafmachine, vandikte-schaafbank, 4-zijdige vlakschaaf) om de 

werkstukken op de gewenste maat te schaven

door sorteren en controleren van het fineer volgens tekening, uitzicht en 

kwaliteit

door het sorteren en samenvoegen van verschillende fineerstroken

fineren 

frezen en profileren

door het regelen en bedienen van de fineersnijmachine en de voegmachine

door het aanbrengen van profielen met freesmachine

   ° profileren kopse kanten 

   ° profileren na vergaring

schaven van werkstukken

door het hout op de juiste afmeting zagen volgens het productieplan of de 

order

door de bij elkaar horende elementen voor de afschrijving klaar te leggen

door instellen en bedienen van de zaagmachines voor het zagen van massief 

hout  (afkortzaag, paneelzaag, cirkelzaag, verstekzaag, veelbladzaag, 

lintzaag,….)
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door het voorzien van uitsparingen voor het beslag 

door het werkstuk van boorgaten te voorzien

Door het instellen en bedienen van de verschillende schuurmachines (de 

bandschuurmachine, de breedbandschuurmachine, de 

bortstelschuurmachine, de schijfschuurmachine en de 

vandikteschuurmachine) om de werkstukken te schuren

   ° regelen van de hoogte en de diepte en het toerental van de frees

   ° het werkstuk in de correcte richting langsheen de frees duwen en de 

nodige bewerkingen uitvoeren

door het maken  van verbindingen met boormachine, pennenbank en 

freesmachine

schuren

boren

door onder toezicht de verschillende machines in te stellen en te bedienen 

(de multiple frees- en boormachine, de alleskunner, de (CNC) 

bovenfreesmachine en de carrouselfreesmachine) om de werkstukken te 

profileren volgens het vereiste model

   ° monteren van freeskoppen op hunrespectievelijke assen

   ° zorgen voor de fijnstelling van de frees of snijgereedschap

   ° profileren van langse kanten

5 / 7



EVALUATIEFORMULIER

Meubelmaker 2

verf en beschermingslagen aanbrengen

door gepast te reageren bij storingen

door kanten aan te lijmen

meubelbeslag monteren en fijnstellen

diverse ondergronden voorbereiden voor verf- of beschermingslaag

De leerling kan de werkzaamheden opvolgen

De leerling kan een meubel monteren, lijmen, persen, nagelen en schroeven

De leerling kan een meubel afwerken  (vernissen, beitsen,…)

Door manueel en met de handschuurmachine te schuren

door instellen en bedienen van lijm- en vlakpers, paneelpers, HF-pers en de 

handpers 

door de gepaarde onderdelen samen te brengen

door het aanbrengen van de lijm

door het nagelen en schroeven van de verbindingen
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Handtekening + Datum

door de veiligheidsprocedures toe te passen

door afval en restproducten conform de instructies te sorteren

door milieubewust met grondstoffen om te springen

door persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken volgens de gegeven 

instructies

door de werkplek te onderhouden

door de beveiliging van de machines te gebruiken volgens de 

veiligheidsinstructies

door de eigen werkzaamheden mondeling en schriftelijk te communiceren

De leerling kan de werkplek onderhouden en inrichten

De leerling kan veilig en milieubewust werken

door meet- en controlegereedschap correct te gebruiken

door sorteren en stapelen van materiaal

door beschermen en opslaan van materiaal

door onderhoud van de machines volgens de onderhoudsvoorschriften
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