Praktijkopleiding Meubelmaken 2022-2023

Meubelmakerij Passen & Meten geeft een praktijkopleiding waarbij je binnen één jaar
de basistechnieken van meubelmaken leert en zelfstandig toepast. Natuurlijk word je in
één jaar geen volleerd meubelmaker, maar je doet genoeg vaardigheden en kennis op
om zelf meubels te kunnen maken. Je kunt aan de slag als meubelmaker of als
interieurbouwer. Ook kun je je eigen bedrijf starten als zelfstandig meubelmaker.
Het leerjaar is vooral gericht op het zelf ervaren van en bezig zijn met diverse
technieken en vaardigheden die te maken hebben met meubelmaken. Je leert de
basiskennis die iedere meubelmaker nodig heeft. Er zit een opbouwend geheel in het
jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de interesse en vaardigheden van de
individuele cursist.
Als eerste start je met handgereedschap. Dit is de basis voor iedere meubelmaker. Het
hout met al zijn unieke eigenschappen wordt zo door jou gevoeld en beleefd. Maar het
werken met handgereedschap is kortdurend: ze worden ondersteunend gebruikt.
Al vrij vlot ga je ook werken met elektrisch handgereedschap en de houtbewerkingsmachines. Je oefent hiermee en past vervolgens de technieken toe door zelf je eerste
meubels te maken.
Gedurende het cursusjaar maak je zelfs 5 of 6 meubels (waarvan 1 of 2 naar een eigen
ontwerp). Hierbij leer je diverse houtsoorten kennen, tekeningen lezen, zelf een
houtstaat maken, het maken van een offerte, en de basistechnieken van afwerking toe
te passen.
De startdata zijn:
• woensdag 23 februari 2022
• donderdag 24 februari 2022
• maandag 5 september 2022
• dinsdag 6 september 2022
Lestijden Praktijkopleiding Meubelmaken: tussen 09.00 en 17.30 uur (in overleg).
Aantal deelnemers: 4 tot 5 deelnemers.
Aantal dagen: 45 (tot eventueel 50+).
Elke lesdag: 7 effectieve werkuren per dag.
Doel: Je maakt zelfstandig meubels door het aanleren van technieken en kennis, en
het op de juiste manier toepassen daarvan.
Eindwerkstuk: een meubel naar eigen ontwerp of volgens tekening.
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Kostenspecificatie van de Praktijkopleiding Meubelmaken 2022-2023:
•
•
•

€ 120,00
€ 500,00
€ 4660,00
------------------------------Totaal:
€ 5280,00

Theoriemateriaal, constructieleerboek, syllabus
Hout en andere materialen
Lesgeld
(Btw = € 916,36)

Let op:
Niet bij de prijs zijn inbegrepen:
Basiscursus Ambachtelijk meubelmaken (vooropleiding), excursies en materiaal voor
het eindwerkstuk.
Overzicht van leerdoelen:
• Gereedschapsleer
• Constructieleer/verbindingsleer
• Persoonlijke veiligheid
• Veiligheid in het algemeen en in het gebruik van machines in het bijzonder
• Machinekennis: cirkelzaag, vlak-vandiktebank, langgatboor, lintzaag,
freesmachine, kolomboor, afkortzaag
• Elektrisch handgereedschap: lamellenfrees, dominofrees, bovenfrees,
schuurmachines, boormachines, handcirkelzaagmachine.
• Materiaalkennis: hout, plaatmateriaal, kunststof, glas, en metalen
• Vlakke meetkundige figuren
• Afwerkingsmogelijkheden en -materialen
• Krachten en eenvoudige wiskundige berekeningen
• Schrapen, schuren en schuurmiddelen
• Lijmtechniek en lijmen voor de houtconstructies
• Hang -en sluitwerk
• Tekening lezen en het maken van schetsen
• Het maken van een houtstaat
• Aftekenen
• Zagen, schaven, beitelen/hakken/steken
• Het materiaal “hout” herkennen en beoordelen
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De grote voordelen van de Praktijkopleiding Meubelmaken van Passen & Meten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een goede werkplaats met elk een eigen werkbank en een machinale afdeling.
Alle cursussen en de praktijkopleiding worden gegeven door één ervaren docent:
een Meester meubelmaker én machinaal houtbewerker.
Er wordt gewerkt met kleine groepen van vier tot maximaal vijf deelnemers.
De theorie voor de praktijkopleiding wordt twee maanden voor de start van de
opleiding uitgereikt. Je kunt dus vroeg met een belangrijk gedeelte daarvan
beginnen.
Je kunt voorafgaand aan de opleiding met een fikse korting deelnemen aan de
Basiscursus Ambachtelijk Meubelmaken.
Je kunt kosteloos deelnemen aan een aantal cursussen die gedurende dat jaar
worden gegeven.
Het aantal dagen kan oplopen tot 45 á 50+ dagen van 7 uur werkuren per dag.
Er worden geen extra kosten gerekend voor gespreide betaling.
In de loop van het cursusjaar wordt er zoveel mogelijk aan individuele
begeleiding gedaan.
Er wordt aandacht besteed aan een breed scala aan materialen.
Er wordt gestreefd naar de opbouw van een grondige basiskennis en naar goede
vaardigheden in het maken van diverse meubelen.
Er is voor de geïnteresseerden veel informatiemateriaal aanwezig over diverse
onderwerpen m.b.t. houtbewerking.
Er wordt veelal praktisch geoefend, de theorie doen we thuis.
Je kunt, indien gewenst, deze opleiding zeer goed combineren met de cursussen
die gedurende het jaar door Passen & Meten worden gegeven.
In overleg met de deelnemers kunnen eventueel de tijden worden aangepast.
Op verzoek kun je na de opleiding een bewijs van deelname of een certificaat
ontvangen.
Je kunt via meubelmakerij Passen & Meten veel goedkoper gereedschappen,
hout, machines, werkbanken, en andere materialen aanschaffen.

Indien u verder informatie wenst over de opleiding of je wilt je definitief inschrijven, dan
kun je ons mailen bert@passen-en-meten.nl of bellen 06-16249672.
Ik zie je graag als deelnemer aan de praktijkopleiding,
Bert Kok
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