5‐6 BSO HOUTBEWERKING
Je leertraject
Houtbewerking is een praktijkgerichte studierichting en situeert zich in de derde graad BSO.
De studierichtingen van de 2de graad TSO Houttechnieken en de 2de graad BSO Hout bereiden het
best voor op deze studiekeuze.
Na deze opleiding is een 7de specialisatiejaar BSO
Dakwerken sterk aan te bevelen en dit vanwege
een doorgedreven specialisatie en de kans tot
het behalen van het attest bedrijfsbeheer,
alsook een diploma Secundair onderwijs.

1‐2 Eerste graad A of B
3‐4 BSO Hout
5‐6 BSO Houtbewerking
7de Specialisatie BSO Dakwerken

Je opleiding









Deze opleiding is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het algemeen.
Zowel op vlak van de meubelmakerij, de binnen‐ en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis
en praktijkervaring.
Tijdens je opleiding krijg je eerder weinig algemene vorming.
Je bestudeert en maakt verschillende houtconstructies. Al doende ontdek je de
mogelijkheden van verschillende materialen.
Met elektriciteit en mechanica maak je kennis voor zover je dit nodig hebt voor je latere job.
Zo leer je ook houtbewerkende machines bedienen en onderhouden.
Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning en schetsen, over
prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van producten.
Tijdens de opdrachten in het schoolatelier en tijdens je stages kan je je verder bekwamen in
het zelfstandig werken en in het steeds handiger worden in het werken met machines.

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.

Werkplekleren, het leren op de werkvloer van een bedrijf, onder begeleiding van externen en eigen
leerkrachten komt aan bod. In het vijfde en zesde jaar ga je telkens 3 weken op stage in een bedrijf.
Zo maak je van heel dichtbij kennis met de arbeidswereld.
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Bekwaamheidsbewijzen na deze opleiding




Studiegetuigschrift derde graad van het Secundair onderwijs
Attest werken op hoogte
VCA‐ veiligheidsattest

Contactgegevens:
OLV Ter Duinen, Campus VTI Zeebrugge Ploegstraat 38
Telefoon: 050 55 96 10
E‐mail: zeebrugge@olvtd.be
Website: www.olvtd.be

