
K/BWI/6 gevelopeningen  BB KB GL 
 Taak: 

o de werkzaamheden voorbereiden voor het maken van kozijnen en ramen 
en het afhangen en sluitbaar maken van ramen en deuren 

o houten kozijnen en ramen maken 
o ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken 

   

K/BWI/6.1    
Deeltaak: 
werkzaamheden voor het maken van kozijnen en ramen en het afhangen van 
ramen en deuren voorbereiden volgens de Kwaliteit van Timmerwerk (KVT) en 
eisen in het Bouwbesluit. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. een schets maken in isometrische projectie x x x 
2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode x x x 
3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en aanvullen x   
4. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een werkplanning 

maken 
 x x 

5. aan de hand van een werktekening een calculatie en een offerte maken  x x 
6. de werkwijze beschrijven voor het maken van houten kozijnen x x x 
7. de werkwijze beschrijven voor het plaatsen van kunststof en aluminium 

kozijnen 
x x x 

K/BWI/6.2    
Deeltaak: 
aan de hand van een werktekening houten kozijnen en ramen maken volgens de 
KVT. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. alle benodigde houtbewerkingen veilig uitvoeren op alle gangbare machines  x x  
2. verbindingen aftekenen x x  
3. een raam- en deurkozijn maken x x  
4. spouwlatten maken x x  
5. naar binnen en buiten draaiende ramen maken  x x x 
6. glaslatten maken, bevestigingen en aanbrengen x x  
K/BWI/6.3    
Deeltaak: 
ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. de nieuwste normen ten aanzien van inbraakveiligheid beschrijven en 
toepassen 

x x x 

2. aan de hand van een werktekening de juiste draairichting herkennen x x x 
3. dichtingsprofielen aanbrengen x x  
4. in houten kozijnen ramen afhangen en sluitbaar maken x x x 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


