OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PRODUCTIEOPERATOR HOUT
1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
PRODUCTIEOPERATOR HOUT
Beroepsprofiel
(SERV/OCH, december 2002)
De assistent productieoperator hout bedient de machinestraat of installatie om houtproducten
te bewerken of af te werken. Hij houdt toezicht op het verloop van het productieproces van
eigen, voorgaande en volgende werkpost. Hij voert op geregelde tijdstippen
kwaliteitscontroles uit en assisteert de productieoperator bij het instellen. Hij voert een
preventief onderhoud van de machinestraat of installatie uit.
De opleiding Assistent productieoperator hout bestaat uit 3 modules:
Bediening machine of (deel)installatie
Bediening machinestraat of installatie
Initiatie houtbewerking

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.
Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

2.

MODULES

Module Bediening machine of (deel)installatie
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
ergonomisch werken
economisch werken
voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
werkpost en directe omgeving schoonhouden
producten, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens voorschriften gebruiken
afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
met zin voor precisie werken
zin voor samenwerking tonen
doorzettingsvermogen tonen
in overleg werken
opgelegde taken uitvoeren
op wisselende werkomstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
informatie selecteren en verwerken
dimensies meten en berekenen
meetinstrumenten gebruiken
verbale en non-verbale communicatie toepassen
eigen werkzaamheden organiseren
eigen werkzaamheden voorbereiden
eigen werkzaamheden uitvoeren
eigen werkzaamheden evalueren
eigen werkzaamheden bijsturen
machine of (deel)installatie van eigen werkpost bedienen
grond- en hulpstoffen controleren en tekorten of afwijkingen melden
machine of (deel)installatie volgens vastgelegde procedures bedienen
in eigen werkpost op verloop productieproces toezicht houden
storingen aan machine of (deel)installatie melden
grondstoffen, halffabricaten of output transporteren
transportmiddelen gebruiken
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Bediening machinestraat of installatie
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
ergonomisch werken
economisch werken
voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
werkpost en directe omgeving schoonhouden
producten, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens voorschriften gebruiken
afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
met zin voor precisie werken
zin voor samenwerking tonen
doorzettingsvermogen tonen
in overleg werken
opgelegde taken uitvoeren
op wisselende werkomstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
informatie selecteren en verwerken
dimensies meten en berekenen
meetinstrumenten gebruiken
verbale en non-verbale communicatie toepassen
eigen werkzaamheden organiseren
eigen werkzaamheden voorbereiden
eigen werkzaamheden uitvoeren
eigen werkzaamheden evalueren
eigen werkzaamheden bijsturen
volgens bedrijfseigen procedures machinestraat of installatie bedienen
beveiliging controleren
machinestraat of installatie bedienen
output visueel evalueren
productafwijkingen voorkomen
machinestraat of installatie bijstellen
in eigen, voorgaande en volgende werkpost op verloop productieproces toezicht
houden
storingen aan machinestraat of installatie melden
op storingen in productieproces reageren
output afvoeren of verpakken
grondstoffen, halffabricaten of output transporteren
producten die niet voldoen aan kwaliteitscriteria verwijderen, recupereren of bijwerken
productieoperator bij het instellen assisteren
preventief onderhoud van machinestraat of installatie uitvoeren
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Initiatie houtbewerking
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
ergonomisch werken
economisch werken
voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
werkpost en directe omgeving schoonhouden
producten, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens voorschriften gebruiken
afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
met zin voor precisie werken
zin voor samenwerking tonen
doorzettingsvermogen tonen
in overleg werken
opgelegde taken uitvoeren
op wisselende werkomstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
informatie selecteren en verwerken
dimensies meten en berekenen
meetinstrumenten gebruiken
verbale en non-verbale communicatie toepassen
eigen werkzaamheden organiseren
eigen werkzaamheden voorbereiden
eigen werkzaamheden uitvoeren
eigen werkzaamheden evalueren
eigen werkzaamheden bijsturen
massieve houtsoorten en plaatmateriaal bewerken
technische tekening gebruiken
massieve houtsoorten en plaatmateriaal selecteren
noodzakelijk gereedschap gebruiken zoals:
o handgereedschap
o controle- en afschrijfgereedschap
o montage- en afwerkingsgereedschap
bevestigingstechnieken toepassen
bevestigings- en afwerkingsmiddelen gebruiken
gereedschap reinigen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

3.

SITUERING
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