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HOUT

RICHTING
Met Hout kies je voor een technisch-praktische 
studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. Je maakt 
kennis met massief hout, houtachtige materialen, 
verspaningstechnologie en constructies. Je maakt 
gebruik van digitale technologieën om de werk-
zaamheden voor te bereiden. Je werkt met hout-
bewerkingsmachines voor het machinaal realiseren 
van constructies en projecten in massief hout en 
houtachtige materialen. Zorg voor het milieu, vei-
lig en ergonomisch werken en circulaire economie 
vormen een rode draad doorheen de studierichting.

PROFIEL
Je houdt ervan om met zachte materialen te wer-
ken en bent graag creatief met hout bezig. Je vindt 
het niet erg om de handen uit de mouwen te steken 
en hoopt ooit je eigen meubelen, kast of trap te ma-
ken. Je bent heel handig. Je kan goed planlezen en 
technisch tekenen ligt je ook wel. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg in de derde graad is Binnen-
schrijnwerk en Interieur. Na de derde graad ben je 
zeker van een goede job als houtbewerker bij een 
meubelbedrijf of interieurbedrijf. Je kan ook kiezen 
voor het zevende specialisatiejaar Dakwerken. 
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BOUW

RICHTING
Met Bouw kies je voor een technisch-praktische 
studierichting in de arbeidsmarktfi naliteit. Je maakt 
tijdens het uitvoeren van projecten kennis met 
bouwmaterialen en constructies. De richting is 
hoofdzakelijk gericht op woningbouw. Tijdens de 
lessen maak je gebruik van een computer om je 
project uit te tekenen en de kostprijs ervan te bere-
kenen. Je leert hoe en op welke manier je bepaalde 
details in een bouwproject moet uitvoeren. Deze de-
tails noemen we bouwknopen. Je leert alle bouw-
knopen van een woning ontleden, voorbereiden en 
realiseren. Naast het uitvoeren van metselwerk leer 
je ook over huisriolering, bekistingen, wapeningen 
en betonneringswerken. Zorg voor het milieu, veilig-
heid, ergonomisch werken en circulair bouwen (het 
hergebruiken van grondstoffen) vormen een rode 
draad doorheen de studierichting.

PROFIEL
Je hebt belangstelling voor alle aspecten van bou-
wen: nieuwbouw, restauratie en renovatie. Je hebt 
een goede conditie en je houdt ervan om buiten te 
werken. Je steekt graag de handen uit de mouwen. 
Je kan veilig en onder tijdsdruk nauwkeurig werken. 
Je wil zowel zelfstandig als in team werken aan een 
groot project, zoals het bouwen van een huis.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het logische vervolg in de derde graad is Ruwbouw. 
Verschillende stageperiodes (werkplekleren) bren-
gen je in de derde graad in contact met de echte 
werkvloer.  Door je veelzijdige opleiding kan je aan 
de slag als metselaar, dekvloerlegger, stukadoor en 
vloerder-tegelzetter. Je kan op school ook nog een 
zevende specialisatiejaar Dakwerken volgen.
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3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2
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Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken* 10 10

TOTAAL 32 32

*In het vak ‘Project algemene vakken’ worden volgende vakken 
geïntegreerd aangeboden: Engels, Maatschappelijke vorming, 
Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde.
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