CURSUS MEUBELMAKEN 2022

MEUBELMAKERIJ KOPSHOUT

Deze cursus biedt de mogelijkheid om te leren werken met massief hout. De cursus past binnen de
uitgangspunten van Kopshout. Dat betekent dat er in een plezierige sfeer met massief hout en
milieuvriendelijke afwerkmiddelen gewerkt wordt. Hierbij ligt het accent op het handwerk. Elke
cursist maakt gebruik van professioneel handgereedschap en een hoogwaardige
meubelmakerswerkbank.
Er wordt aandacht geschonken aan de technische beginselen van het vak. Aan de orde komen:
materiaalkennis, gereedschapstheorie, slijpen en onderhoud van gereedschap, constructieleer en
afwerktechnieken. Daarnaast krijgen bij diverse praktische werkstukken ook vormgevingsaspecten
de nodige aandacht. Vanzelfsprekend wordt ook de veiligheid tijdens het werk niet uit het oog
verloren.
Kopshout streeft naar groepen van 8 cursisten. Deze groepen volgen een dagdeel per week cursus. De
ochtendcursussen duren van 9.30 tot 12.30 uur; middagcursussen van 14.00 tot 17.00 uur en de
avondcursussen van 19.30 tot 22.30 uur (de dinsdagavond is hierop een uitzondering: 19:00-22:00)
Centraal staat het plezier in het werken met hout. De cursist zal merken dat het bijzonder veel
voldoening geeft om zelf iets met de handen te maken.
Inhoud van het kennismakingsprogramma
De cursist maakt in dit programma kennis met de basistechnieken van het handmatig meubelmaken,
zoals: zagen, schaven, steken, schrapen en schuren. Bij het maken van enkele eenvoudige werkstukken
komen diverse houtverbindingen aan de orde: deuvels, halfhoutsverbinding, slis, pen-en-gat en
zwaluwstaart. De cursist raakt vertrouwd met de voornaamste Europese meubelhoutsoorten zoals:
eiken, essen, beuken, iepen, kersen, esdoorn, noten.
Inhoud van de vervolgcursussen
Tijdens de vervolgcursus heeft de cursist meer inbreng in de te maken werkstukken. Men kan kiezen
uit een aantal verschillende werkstukken, die ieder fraai vormgegeven zijn, en waarin verschillende
houtbewerkingtechnieken aan de orde komen. Ook kan men zelf, eventueel met begeleiding, een
ontwerp voor een klein werkstuk maken.
Tijdens deze vervolgcursus wordt er gebruik gemaakt van alle aanwezige handgereedschappen.
Vanzelfsprekend wordt er op alle onderdelen van techniek dieper ingegaan. Als voorbeelden kunnen
genoemd worden: dubbele doorgaande pen-en-gat, verdekte en verborgen zwaluwstaarten, allerlei
varianten van decoratieve zwaluwstaarten, schuinstaande zwaluwstaarten enz.
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Men kan zich uitsluitend inschrijven door middel van het inschrijfformulier. De inschrijfkosten
bedragen € 25,--. Indien men geplaatst is ontvangt men hiervan een schriftelijke bevestiging.
Hierna dient per omgaande het cursusgeld voldaan te worden. Een inschrijving is pas geldig
nadat de cursusgelden zijn voldaan. Het cursusgeld voor het cursusjaar 2022 bedraagt
€ 740,-- (incl. BTW) per cursus van 16 dagdelen. Materiaalkosten voor de oefenwerkstukken
voor het basisprogramma zijn hierbij inbegrepen.
Tot 1 maand voor de start van de cursus wordt bij annulering van de zijde van de cursist het
volledige cursusgeld, verminderd met € 15,-- administratiekosten, terugbetaald. Indien er door
de cursist geannuleerd wordt binnen 1 maand voor de start van de cursus, dan zal 50% van het
cursusgeld terugontvangen worden. Bij onvoldoende deelname is Kopshout gerechtigd de cursus
te annuleren. In dat geval zal Kopshout natuurlijk het volledige cursusgeld terugbetalen.
Indien een cursist voor of tijdens de cursusperiode om redenen van ziekte opzegt, zal het
cursusgeld, bij overlegging van een persoonlijke doktersverklaring, naar rato (verminderd
met € 15,-- administratiekosten) terugbetaald worden.
De cursist is het niet toegestaan om gereedschappen en machines te gebruiken, anders dan
waarvoor instructies zijn ontvangen.
De cursist verplicht zich tijdens de cursus de ter beschikking staande persoonlijke
beschermingsmiddelen te gebruiken en de veiligheid van zichzelf en medecursisten centraal
te stellen.
De cursist erkent voor eigen risico te werken en vrijwaart Kopshout en anderen voor elke vorm
van aansprakelijkheid.
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