3‐4 BSO HOUT
Je leertraject
Je kan starten in het derde jaar Hout als je geslaagd bent in de eerste graad. Een specifieke
vooropleiding is er niet nodig. Eventueel heb je in het tweede jaar van het beroepsvoorbereidend
jaar reeds kennis gemaakt met het vakdomein hout.
Na de tweede graad BSO Hout kan je verder
doorstromen naar de derde graad BSO
Houtbewerking.

1‐2 Eerste graad A of B

Een zevende jaar kan dan je opleiding verder
afronden met de nodige specialisatie en
certificaten in BSO Dakwerken.

5‐6 BSO Houtbewerking

3‐4 BSO Hout

7de Specialisatie BSO Dakwerken

Je opleiding








‘Hout’ is een zeer praktische studierichting met eerder weinig algemene vakken.
Je leert er meten, schaven en zagen.
Je leert ook werken met machines uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij (schaaf‐ en
freesmachines, cirkelzaag…).
In het schoolatelier leer je verschillende houtsoorten en materialen kennen en gebruiken.
Je leert basisconstructies van schrijn‐ en timmerwerk en eenvoudig klein meubilair
voorbereiden, monteren en maken onder begeleiding.
Je leert kritisch kijken naar je zelfgemaakte constructies en bijsturen wanneer nodig.
Veel aandacht gaat naar het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Hou er rekening mee dat deze opleiding misschien niet aangewezen is wanneer je last hebt van
stofallergie of wanneer je allergisch bent aan bepaalde houtsoorten of verwerkingsproducten.

We werken in projecten waarbij praktijk en theorie in elkaar verweven zitten, we noemen dit
realisaties. Werkplekleren, het leren op de werkvloer van een bedrijf, onder begeleiding van
externen en eigen leerkrachten, nemen we gretig aan daar waar mogelijk.
Je lessenrooster
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Bekwaamheidsbewijzen na deze opleiding
Getuigschrift van de tweede graad Secundair onderwijs
Contactgegevens:
OLV Ter Duinen, Campus VTI Zeebrugge Ploegstraat 38
Telefoon: 050 55 96 10
E‐mail: zeebrugge@olvtd.be
Website: www.olvtd.be
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