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HOUT

2de graad 

Wat?

De BSO-afdeling Houtbewerking legt de basis voor een goede praktisch gerichte vakbekwaamheid. Het accent ligt bij deze afdeling op prak-
tische vaardigheden met technologische ondersteuning. De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van interieurelementen, 
binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk en houtbouwsystemen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwer-
ken. Er wordt op een praktische manier kennis gemaakt met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen. Centraal 
hierbij staat duurzaamheid. De leerling stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Het kunnen werken met CAD/CAM en CNC zijn ba-
sisvaardigheden.

Voor wie?

De logische vooropleiding is de 2de graad Hout BSO. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en hout-
gerelateerde praktische aanleg vereist.

Toekomstmogelijkheden?

De leerling kan zich vervolmaken in het 7de specialisatiejaar Interieurinrichting BSO en verwerft hierna het diploma van secundair onderwijs. 
De afgestudeerden kunnen terecht als polyvalent productiearbeider in een houtverwerkend bedrijf. En indien later het attest bedrijfsbeheer 
behaald wordt, behoort zelfstandig worden eveneens tot de mogelijkheden.

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

AV

Frans 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 2 2

Project algemene vakken - -

Wiskunde 2 2

TV

Realisaties hout 6 6

PV

CNC - -

Realisaties hout 15 15

TOTAAL 32 32
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Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.


