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Uitleg Vrijstellingsvoorwaarden en vrijstellingsproeven Schrijnwerker-Meubelmaker 

 

 Module Basis hout en schrijnwerk, op basis van: 

Kwalificatiebewijs: Een vooropleiding uit de lijst in bijlage (zie pagina 3) geeft recht op 

vrijstelling voor basis hout en schrijnwerk of… 

Vrijstellingsproef: De docent stelt een theoretisch examen op bestaande uit 

meerkeuzevragen en open vragen (eventueel SET test) 

De vragen kunnen gehaald worden uit de itembank hout en schrijnwerk. 

Om te slagen dient de cursist 50% te behalen in totaal. 

 Module Machinale houtbewerking – vervaardigen van een eenvoudig object, op basis 

van: 

Kwalificatiebewijs: Een vooropleiding uit de lijst in bijlage (zie pagina 3) geeft recht op 

vrijstelling voor basis hout en schrijnwerk of… 

Vrijstellingsproef: Het examen bestaat uit een praktijk examen. De cursist krijgt een machine 

toegewezen waarbij hij/zij deze moet instellen en gebruiken op de correcte manier en 

volgens de veiligheidsvoorschriften om een kleine oefening uit te voeren.  

Voor deze module wordt een van onderstaande machines gekozen: schaafmachine of 

paneelzaag 

De werkvoorbereiding bestaat uit het maken van een werktekening. 

Om te slagen dient een cursist 50% te behalen in het totaal én 50% op de afzonderlijke 

onderdelen: 

Onderwerp Punten  

Proef 
Werkvoorbereiding 20 50 

Machinale houtbewerking 80 50 

Totaal 100 50 

 

 Module Machinale houtbewerking – vervaardigen van een constructieobject met 

eenvoudige verbinding, op basis van: 

Kwalificatiebewijs: Een vooropleiding uit de lijst in bijlage (zie pagina 3) geeft recht op 

vrijstelling voor basis hout en schrijnwerk of… 

Vrijstellingsproef: Het examen bestaat uit een praktijk examen. De cursist krijgt een machine 

toegewezen waarbij hij/zij deze moet instellen en gebruiken op de correcte manier en 

volgens de veiligheidsvoorschriften om een kleine oefening uit te voeren.  

Voor deze module wordt een van onderstaande machines gekozen: schaafmachine, 

paneelzaag, pennenbank of langgatboormachine. 

De werkvoorbereiding bestaat uit het maken van een werktekening. 

Om te slagen dient een cursist 50% te behalen in het totaal én 50% op de afzonderlijke 

onderdelen: 

Onderwerp Punten  

Proef 
Werkvoorbereiding 20 50 

Machinale houtbewerking 80 50 

Totaal 100 50 
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 Module Machinale houtbewerking – vervaardigen van een constructieobject met 

complexe verbinding en freeswerk, op basis van: 

Kwalificatiebewijs: Een vooropleiding uit de lijst in bijlage (zie pagina 3) geeft recht op 

vrijstelling voor basis hout en schrijnwerk of… 

Vrijstellingsproef: Het examen bestaat uit een praktijk examen. De cursist krijgt een machine 

toegewezen waarbij hij/zij deze moet instellen en gebruiken op de correcte manier en 

volgens de veiligheidsvoorschriften om een kleine oefening uit te voeren.  

Voor deze module wordt een van onderstaande machines gekozen: schaafmachine, 

paneelzaag, pennenbank, langgatboormachine of freesmachine. 

De werkvoorbereiding bestaat uit het maken van een werktekening. 

Om te slagen dient een cursist 50% te behalen in het totaal én 50% op de afzonderlijke 

onderdelen: 

Onderwerp Punten  

Proef 
Werkvoorbereiding 20 50 

Machinale houtbewerking 80 50 

Totaal 100 50 

 

 Module Basis Autocad – 2D – cluster hout, op basis van: 
Kwalificatiebewijs / Vrijstellingsproef: via een korte proef voor de vereiste basiskennis CAD-

tekenen getest  

 Module Asbest eenvoudige handelingen, op basis van: 
Kwalificatiebewijs: “asbest eenvoudige handelingen” bekomen – maximum 1 jaar geleden 

 Module Werken op hoogte – gebruik van steigers, op basis van: 
Kwalificatiebewijs: "werken op hoogte betreden van steigers" elders behaald hebben en 

kunnen voorleggen 

 Module Basisveiligheid door aannemers – niveau 12 voor kleine werven, op basis 

van: 
Kwalificatiebewijs:  

o "basis veiligheidscoördinatie niveau 12" elders behaald (VCA en preventie adviseur 

geven géén vrijstelling). 

o attest veiligheidscoördinator niveau A 

o attest veiligheidscoördinator niveau B 

 Module Toegepaste bedrijfsvoering cluster bouw, op basis van:  
Aantoonbare ervaring: Sinds minimum twee jaar inschreven zijn als handelsonderneming bouw 

of elektro in de Kruispuntbank Ondernemingen (aan te tonen door voorleggen van deze 

registratie) 

Kwalificatiebewijs:  

o Modulegetuigschrift beheerskennis algemene aanneming 

o Modulegetuigschrift bouwadministratie of bouwadministratie digitaal 

o Modulegetuigschrift TBV ruwbouwafwerking, cluster hout, renovatiecoördinator, 

cluster installatieberoepen, algemene bouw 
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Bijlage: 

Hieronder lijst met de getuigschriften onderwijs en leertijd die vrijstelling geven voor het traject 

machinaal houtbewerker binnen de cluster hout en meubel. 

Vooropleiding 

Basis hout en 

schrijnwerk 

Vervaardigen van 

een eenvoudig 

object 

Constructieobject 

met eenvoudige 

verbinding 

Constructieobject 

met complexe 

verbinding en 

freeswerk 

Leertijd  

Machinaal houtbewerker X X X X 

werkplaatsbinnen X X X X 

Werkplaatsbuiten hout X X X X 

Productiemedew. Inter. X X X X 

binnenschrijnwerker X X X X 

buitenschrijnwerker X X X X 

interieurbouwer X X X X 

meubelmaker X X X X 

     

ILW- getuigschriften  

machinaal houtbewerker  X X X X 

karkassenmaker X X X X 

meubelmaker X X X X 

productiemedewerker 

interieurbouw 
X X X X 

interieurbouwer X X X X 

decor- en standenbouwer X X X X 

werkplaatsbinnenschrijn X X X X 

werkplaatsbuitenschrijn X X X X 

productiemedewerker “hout” X X X X 

assistent productieoperator 

”hout” 
X X X X 
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binnenschrijnwerker X X X X 

buitenschrijnwerker X X X X 

     

ILW deelcertificaten  

Machinale houtbewerk X X X X 

interieurelementen X X X X 

Plaatsing interieur -    

Decor- en standenbouw X X X X 

Inrichting sets en stand -    

werkplaatsbuiten X X X X 

Werkplaatsbinnen X X X X 

meubel X X X X 

     

Voltijds onderwijs     

Houtbewerking 2de gr BSO (= 4de 

secund.) 
X X X X 

Houttechnieken 2de gr TSO X X X X 

Houtbewerking 3de gr BSO X X X X 

Houtbewerking –snijwerk 3de 

graad BSO 
X X X X 

Houttechnieken 3de graad TSO X X X X 

Industriële houtbew X X X X 

interieurinrichting X X X X 

modelmakerij X X X X 

Restauratie meubelen X X X X 

Restauratie schrijnwerk X X X X 

Stijl- en designmeubel X X X X 

Bijzondere schrijnwerk X X X X 
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Houtconstructie en planning 

TSO 
X X X X 
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