
 

 

 Hout - Houtbewerking 

Wat is de inhoud van deze studierichting? 

In de 2e graad BSO Hout leer je: 

 de verschillende houtsoorten en materialen kennen en gebruiken. 

 Basisconstructies van schrijn- en timmerwerk en eenvoudig klein meubilair voorbereiden, 

maken en monteren onder begeleiding.  

 het productieproces voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD, …) en 

houtbewerkingsmachines bedienen en instellen. 

 

De 3de graad Houtbewerking is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het 

algemeen. Zowel op vlak van meubelmakerij, interieur en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis en 

praktijkervaring.  

 

In de 3e graad krijg je grotere opdrachten en leer je het productieproces van in het begin tot het einde 

zelfstandig uit te voeren om kwaliteitsvol houtwerk af te leveren : van planning, schetsen, over 

prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product. 

 

Tijdens de stages in de 3e graad ervaar je wat het betekent om te werken in een bedrijf. 

 

Het leerkrachtenteam zorgt voor uitdagende opdrachten en projecten waarbij praktijk en theorie hand 

in hand gaan, zoveel mogelijk afgestemd op de leefwereld van jou en je medeleerlingen. De nadruk ligt 

op praktisch werk dat je zelfstandig uitvoert met aandacht voor gezondheid en milieu. 

Veel aandacht gaat naar het naleven van de veiligheidsvoorschriften en correct gebruik van machines. 

 
Voor wie is deze studierichting bedoeld? 

Leerlingen uit het beroepsvoorbereidend leerjaar van de 1e graad kunnen starten in deze studierichting. 

Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen is een minimum aan technisch inzicht en 

praktische aanleg vereist. 

 

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting? 

Je kan met je studiegetuigschrift van de 3de graad van het secundair onderwijs vlot doorstromen naar 

een job in de houtsector. 

 

Wil je verder studeren, dan kan je je competenties bijschaven in een specialisatiejaar en zo je diploma 

secundair onderwijs behalen. Met dit diploma vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt en kan je in 

het volwassenenonderwijs talrijke opleidingen volgen die je voorbereiden op een groot aantal 

specifieke beroepen. 

 

  



Lessentabel  2de graad Hout 

BASISVORMING 3HT 4HT 

Levensbeschouwing 2u 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 2u 

Project algemene vakken (PAV) 6u 6u 

Frans 2u 2u 

SPECIFIEK GEDEELTE   

TV Hout 6 6 

PV Hout 16 16 
Totaal aantal lesuren 34u 34u 

Het vak Actief Burgerschap wordt geïntegreerd gegeven binnen het vak PAV. 

 

3de graad Houtbewerking 

BASISVORMING 5HT 6HT 

Levensbeschouwing 2u 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 2u 

Project algemene vakken (PAV) 4u 4u 

Frans 2u 2u 

SPECIFIEK GEDEELTE   

TV Hout 6u 6u 

PV Hout 14u 14u 

Stage Hout 4u 4u 

Totaal aantal lesuren 34u 34u 

 

 


