DERDE JAAR DERDE GRAAD BSO
INDUSTRIËLE HOUTBEWERKING

Studieprofiel van de richting:

Is deze richting iets voor jou?

Zet jouw eigen inschatting van
jouw studieprofiel af tegenover
dit van de gekozen richting!
Dit kan op:
www.sint-michiel.be

1. Toelatingsvoorwaarden
De houders van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad, studiegebied
“hout”, bij voorkeur uit de studierichting:
•
•
•
•
•

houtbewerking bso;
houtbewerking - meubelmakerij bso;
houtbewerking - schrijnwerkerij bso;
houtbewerking - snijwerk bso;
houtconstructies bso.

Datum opmaak: november 2016.

2. Eigenheid
Door de steeds verder doorgedreven automatisering en het flexibele werken in de
houtverwerkende nijverheid, dienen de leerlingen vertrouwd gemaakt te worden met de industriële
productieprocessen. Langs een bestaande lay-out wordt de opstelling van de machines
bestudeerd met het oog op een optimale productie, waarbij de aspecten van seriewerk en
automatisering worden geïntegreerd.
Specifieke stages in het specialisatiedomein zijn hierbij een essentieel onderdeel van de opleiding.
Omdat de industriële productie in de houtbranche evengoed naar meubel- als naar schrijnwerk is
georiënteerd, zijn zowel het meubel als totaal interieur als schrijnwerk in dit specialisatiejaar
verwerkt.
Er wordt sterk rekening gehouden met het interesseveld van de leerling: schrijnwerk – meubels –
interieur – plaatsing.
De leerlingen die dit leerjaar met vrucht volbrengen, zijn gewapend om in de snelle industriële
evolutie binnen de houtsector mee te evolueren.
Na het volgen van bedrijfsbeheer (CVO) zit er tevens de mogelijkheid in om je als zelfstandige te
vestigen.
Voor wie graag professioneel creëert in hout, is dit een passende keuze.
Het aantal wekelijkse lestijden bedraagt 34 uur (12 uur algemene vakken en 24 uur
technische/praktische vakken).
3. Tewerkstellingsmogelijkheden
•
•
•

bediener in het productieproces van een industrieel houtverwerkend bedrijf
als geschoold werknemer doorgroeien naar een leidinggevende functie
met de nodige ervaring als zelfstandige meubelmaker, schrijnwerker en plaatser.

4. Studiebewijzen
Een diploma secundair onderwijs wordt uitgereikt, als het leerjaar met vrucht beëindigd werd.
MOGELIJKHEID OM NA SLAGEN EEN SENSE JAAR TE VOLGEN.

LESSENTABEL 7BIH
Vakbenaming

Uren/week

Godsdienst

2

Engels

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Totaal algemene vakken

12

Industriële houtbewerking

22

Totaal praktische en technische vakken

22

Totaal

34

Voor uitgebreide informatie omtrent ons volledig studieaanbod technisch secundair onderwijs en beroeps
secundair onderwijs of het schoolleven kunt u terecht op www.vtiroeselare.be
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