
 
 

  
 

 
Beroepstaken 
Meubelmaken 

niveau 2 
 
 
 
 
 
Versie voor de deelnemer



 
 

Colofon 
 
Ontwikkeld in samenwerking met: 

 

 

 

 
 
Dit product draagt het SH&M Keurmerk. 
SH&M verleent haar keurmerk aan onderwijskundige producten die voldoen aan haar 
kwaliteitseisen, onderwijskundige visie en waar tevens een duidelijke relatie bestaat 
tussen content, kwalificatiestructuur en examens. 
 
Voor meer informatie, actualiteiten, errata en nieuwe ontwikkelingen surf naar 
www.opleidingenhtm.nl. 
 
Beroepstaken Machinaal houtbewerker niveau 2 
ISBN: 978 90 3720 136 9 
NUR: 174  
Trefwoord: beroepstaken mbo 
 
 
Copyright © 2009  
 

Uitgeverij Edu'Actief b.v. Meppel 
Postbus 1056 
7940 KB Meppel 
Tel.: 0522-235235 
Fax: 0522-235222 
E-mail: info@edu-actief.nl 
Internet: www.edu-actief.nl 
 

 

 
Eerste druk/eerste oplage 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or 
any other means, without written permission from the publisher. 
 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 
16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men 
de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht 
te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het 
treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. 
 
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke 
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, 
kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 



3 
 

Algemene inhoudsopgave 
 
Beroepstaak 1 Oriënteren op het beroep ................................................................. 5 
Inleiding ............................................................................................................. 7 
1.  Oriëntatie op beroepstaken en het beroep ...................................................... 9 
2.  Waarom plannen? ..................................................................................... 15 
3.  Samenwerken en overleggen ...................................................................... 19 
4.  Hoe leer je? ............................................................................................. 21 
5.  Oriëntatie op de branches .......................................................................... 23 
6.  Wat is hout en plaatmateriaal? .................................................................... 27 
7.  Een tekening zegt meer dan woorden .......................................................... 31 
8.  Van boom tot product (verspaning) ............................................................. 33 
9.  Een goede verbinding (constructie) bepaalt de kwaliteit .................................. 35 
10.  Kwaliteit, arbo en milieu ............................................................................ 39 
11.  Algemene gereedschapskennis .................................................................... 43 
12.  Algemene machinekennis ........................................................................... 45 
13.  De evaluatie ............................................................................................. 49 
Evaluatieformulier beroepstaak 1 Oriënteren op beroepstaken en het beroep .............. 51 
 
Beroepstaak 2 Bureau van plaatmateriaal .............................................................. 53 
Inleiding ........................................................................................................... 55 
1.  Niet zomaar van start ................................................................................ 57 
2.  Plan van aanpak ....................................................................................... 61 
3.  Mijn eigen bureau ..................................................................................... 65 
4.  Zaagplan maken ....................................................................................... 73 
5.  Plaatmateriaal verzamelen, controleren en transporteren ................................ 75 
6.  En nu aan de slag ..................................................................................... 79 
7.  Het bureau monteren ................................................................................ 83 
8.  Evaluatie ................................................................................................. 85 
Evaluatieformulier beroepstaak 2 Een bureau van plaatmateriaal .............................. 87 
 
Beroepstaak 3 Hangkastje met lade en deur .......................................................... 89 
Inleiding ........................................................................................................... 91 
1.  Een goede voorbereiding levert tijdwinst op .................................................. 93 
2.  Inplannen van de werkzaamheden .............................................................. 97 
3.  Je werkzaamheden voorbereiden ............................................................... 101 
4.  Boren en frezen, dat mag er wezen ........................................................... 109 
5.  Het hangkastje monteren en afmonteren .................................................... 113 
6.  Evaluatie ............................................................................................... 117 
Evaluatieformulier beroepstaak 3 Hangkastje met lade en deur .............................. 119 
 
Beroepstaak 4 Sidetable ................................................................................... 121 
Inleiding ......................................................................................................... 123 
1.  De oriëntatie .......................................................................................... 125 
2.  Maak je eigen planning en vul je mini-POP in .............................................. 129 
3.  Je werkzaamheden voorbereiden ............................................................... 131 
4.  Massief hout zagen en schaven ................................................................. 137 
5.  Paren van het werkstuk ........................................................................... 141 
6.  Pen-en-gatverbindingen maken ................................................................ 145 
7.  De sidetable monteren en afmonteren ....................................................... 151 
8.  De evaluatie ........................................................................................... 155 
Evaluatieformulier beroepstaak 4 Sidetable .......................................................... 157 
 
 
 
 



4 
 

Beroepstaak 5 Vitrinekast ................................................................................. 159 
Inleiding ......................................................................................................... 161 
1.  Eerst denken, dan doen! .......................................................................... 163 
2.  Een gedetailleerde planning ...................................................................... 165 
3.  Goed dat er een Arbowet is ...................................................................... 169 
4.  Je werkzaamheden voorbereiden ............................................................... 173 
5.  De machinale handelingen ....................................................................... 179 
6.  Schuren moet niet te lang duren ............................................................... 181 
7.  Nauwkeurig monteren vereist vakmanschap ............................................... 185 
8.  Vitrinekast afwerken ................................................................................ 189 
9.  De evaluatie ........................................................................................... 193 
Evaluatieformulier beroepstaak 5 Vitrinekast ........................................................ 195 
 
Beroepstaak 6 CNC, daar zit muziek in ................................................................ 197 
Inleiding ......................................................................................................... 199 
1.  Je oriënteren op CNC-machines ................................................................ 201 
2.  Meerdere planningen ............................................................................... 207 
3.  HPL plakken ........................................................................................... 209 
4.  De werkvoorbereiding .............................................................................. 213 
5.  Werken met CNC-machines ...................................................................... 217 
6.  Kleine problemen, grote gevolgen ............................................................. 219 
7.  Evaluatie ............................................................................................... 221 
Evaluatieformulier beroepstaak 6 CNC, daar zit muziek in ...................................... 223 
 
Beroepstaak 7 Een bed ..................................................................................... 225 
Inleiding ......................................................................................................... 227 
1.  De oriëntatie .......................................................................................... 229 
2.  Plannen ................................................................................................. 231 
3.  Je werkzaamheden voorbereiden ............................................................... 233 
4.  Gebogen zaagwerk .................................................................................. 241 
5.  Schuurmachines instellen en een proefbewerking uitvoeren .......................... 242 
6.  Evaluatie ............................................................................................... 247 
Evaluatieformulier beroepstaak 7 Een bed ........................................................... 249 

 



5 
 

 
 
 
 
 

Beroepstaak 1 

 

Oriënteren op het beroep 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

  



Inleiding 

7 
 

Inleiding  
 
“Een beroepstaak is een spoorboekje dat je helpt om je studie richting te geven”.  
 
Wat betekent dat nu eigenlijk? De beste manier om daarachter te komen, is door dat te 
ervaren door een beroepstaak onder begeleiding van je begeleider te doorlopen. Je zult 
tijdens het maken van deze introductie ook kennismaken met je groepsgenoten. Ook ga 
je een test doen die je informeert over de manier waarop jij het best leert. 
 
Als je de opdracht krijgt om een kast te maken, moet je ook eerst een aantal zaken gaan 
uitzoeken. Zo moet je weten van welke houtsoort of plaatmateriaal de kast gemaakt 
moet worden, welke maatvoering de kast heeft, welke machines je nodig hebt, hoe je de 
onderdelen van de kast gaat monteren enzovoort. Je gaat dus niet zomaar aan de slag. 
 
Aan alles wat je doet, gaat een bepaalde voorbereiding, een oriëntatie, vooraf. En dat is 
tijdens je opleiding niet anders. Deze beroepstaak is een oriëntatie op de 
meubelindustrie en je maakt kennis met enkele aspecten die met het beroep van 
meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer1 te maken hebben. 
 

 
Deze boom (uit een duurzaam beheerd bos) kan geveld worden.  
 
 

                                          
1 In de beroepstaken wordt vanwege de leesbaarheid voortaan gesproken over de 
meubelmaker. Hiermee worden uiteraard ook de interieurbouwer en de 
scheepsinterieurbouwer bedoeld. 



Inleiding 

8 
 



Deeltaak 1 – Oriëntatie op beroepstaken en het beroep 

9 
 

1. Oriëntatie op beroepstaken en het beroep 
 
Casus 
Je hebt een beroep waarbij nauwkeurig werken en het werken met materialen, machines 
en gereedschappen het belangrijkst is. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Kennis 
van hout en plaatmateriaal is bijvoorbeeld een voorwaarde om materiaal op een goede 
manier te bewerken. Daarnaast moet je weten op welke manieren je de onderdelen van 
een meubel met elkaar kunt verbinden. Je moet dus kennis hebben van constructies en 
monteren. En de moderne machines moeten goed en veilig worden ingesteld want er 
wordt een hoge kwaliteitsnorm verlangd.  
De informatie over de vorm, de maatvoering en de constructie van het meubel vind je op 
een tekening. Maar dan moet je de tekening wel kunnen lezen.  
 

 
Een tekening zegt meer dan woorden. 
 
Een beroepstaak is opgedeeld in deeltaken en dat is niet voor niets. Zo houd je overzicht 
en kun je je werk gemakkelijker inplannen. Bij een grote klus bestaat de kans dat je het 
overzicht mist. Maar als je die grote klus opdeelt in deeltaken, wordt het alweer wat 
overzichtelijker. Dan kun je deeltaak 1 en 2 bijvoorbeeld in de eerste week doen. 
Deeltaak 3 in de tweede week enzovoort.  
 
In de deeltaken staan de verwijzingen naar de blokken van je werkboek. In deze blokken 
staan onder andere de praktijkopdrachten. 
 
Doelstellingen 
Na het uitvoeren van deze deeltaak: 

• kun je aangeven wat een beroepstaak is 
• kun je aangeven dat je zelf invloed hebt op je eigen leerproces 
• weet je welke deeltaken er in deze beroepstaak zitten 
• weet je waar het in deze beroepstaak over gaat 
• weet je hoelang je opleiding duurt 
• weet je welke boeken je tijdens je opleiding nodig hebt. 
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Leervragen 
 
Tip: De antwoorden op onderstaande vragen vind je onder andere in het basisdocument 
en in de inleiding van deze taak. Maar ook de titels van de deeltaken kunnen je op weg 
helpen om de vragen te beantwoorden.  
 
1. Hoe kun je je op een beroepstaak oriënteren? 
 

 

 

 

 

 
2. Waarom is een goede oriëntatie belangrijk? 
 

 

 

 
3. Stel, je oriënteert je wel op de beroepstaak, maar het wordt je niet duidelijk wat je 
moet gaan doen. Wat doe je? 
 

 

 

 

 

 
4. Welke informatie vind je in het basisdocument? 
 

 

 

 

 

 

 
5. Hoelang duurt de opleiding tot meubelmaker? 
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6. Hoeveel beroepstaken zitten er in de opleiding tot meubelmaker? Noteer in je 
antwoord ook de titels van de beroepstaken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Hoeveel werkboeken heb je naast het Algemeen werkboek nodig tijdens de opleiding 
tot meubelmaker? 
 

 

 

 
8. Wie spreek je aan als je tijdens je werk op problemen stuit?  
 

 

 

 
9. Wie spreek je aan als je op school op problemen stuit?  
 

 

 

 
10. Deze beroepstaak is opgedeeld in deeltaken. Wat zijn de titels van de deeltaken?  
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11. Op dit moment heb je een beeld van het werk van een meubelmaker. 
Welke bewerkingen voert een meubelmaker volgens jou uit? Noteer in de tabel ook of je 
dit zelf al een keer hebt gedaan. Wanneer een bepaalde bewerking volgens jou niet door 
een meubelmaker wordt uitgevoerd, noteer je in de vervolgkolommen niets.  
 
Stap Bewerkingen door een 

meubelmaker/ 
(scheeps)interieurbouwer 

Doet een meubelmaker/ 
(scheeps)interieurbouwer 
wel/niet 

Heb ik 
weleens 
gedaan 
(Ja of 
nee) 

Heb ik wel 
eens bij 
geholpen 
(ja of 
nee) 

1. Zagen van hout en 
plaatmateriaal 

wel/niet Ja/Nee Ja/Nee 

2. Schaven van massief 
hout 

wel/niet Ja/Nee Ja/Nee 

3. Boren van gaten in hout 
en plaatmateriaal 

wel/niet Ja/Nee Ja/Nee 

4. Sponningen en groeven 
frezen  

wel/niet Ja/Nee Ja/Nee  

5. Schuren van houten 
onderdelen 

wel/niet  Ja/Nee Ja/Nee 

6.  Werken met 
gereedschappen 

wel/niet Ja/Nee Ja/Nee 

7. Monteren van producten wel/niet Ja/Nee Ja/Nee 
8. Lakken en afwerken van 

producten 
wel/niet  Ja/Nee Ja/Nee 

9. Bezorgen van producten wel/niet  Ja/Nee Ja/Nee 
 
 



Deeltaak 1 – Oriëntatie op beroepstaken en het beroep 

13 
 

Bronnen 
Beroepstaak 1 
Basisdocument 
 
Op te leveren resultaat 
Ingevulde tabel Werkzaamheden 
Werkvorm:  in groepjes van twee  
Toetsvorm:  product 
Beoordeling:  begeleider. 
 
Kunnen uitleggen hoe een beroepstaak is opgebouwd en wat het verband is met de 
werkboeken. 
Werkvorm:  individueel  
Toetsvorm:  groepsgesprek 
Beoordeling:  begeleider. 
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2. Waarom plannen? 
 
Casus 
In het dagelijks leven plan je regelmatig zonder dat je je hier bewust van bent. 
Je plant wanneer je de stad in gaat om een nieuwe spijkerbroek te kopen. Je plant met 
je vrienden welke dag en hoe laat jullie bij elkaar komen om samen iets leuks te gaan 
doen. Zo plan je ook wanneer je een opdracht voor je opleiding gaat maken of je plant in 
welke volgorde je het hout en plaatmateriaal gaat bewerken zodat het gewenste product 
ontstaat. 
 
Het werken in de beroepstaak ga je ook plannen. Zo weet je dat je niets vergeet en dat 
je op tijd klaar bent met de hele beroepstaak. In iedere beroepstaak wordt aangegeven 
hoelang je erover mag doen. Voor deze eerste beroepstaak staan 4 weken gepland. In 
die 4 weken zul je de 12 deeltaken gaan doornemen en de bijbehorende opdrachten 
gaan maken. Hieronder staat een mogelijke planning voor deze 12 deeltaken. 
 

 deeltaak 
 
week 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 1 xxx xxx xxx xxx          
 2    xxx xxx xxx xxx       
 3      xxx xxx xxx xxx     
 4         xxx xxx xxx xxx xxx 

 
 
Naast het plannen vul je voor de hele beroepstaak een mini-POP in. POP staat voor 
persoonlijk ontwikkelingsplan. Meestal is dit een behoorlijk groot plan. Jij gaat een 
miniplan maken. Hierin komen de volgende punten naar voren: 

1. Wat wil jij leren in deze beroepstaak? 
2. Hoe ga jij dat doen? 
3. Wat moet het resultaat zijn van wat je wilt leren in deze beroepstaak? 
4. Wanneer ga jij het doen? 
5. Welke ondersteuning heb jij hierbij nodig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


