Industriële houtbewerking - Specialisatiejaar
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
De ideale vooropleiding is de derde graad Houtbewerking.

Profiel van de richting
Ben je handig en creatief? Spreken constructies in alle mogelijke vormen je aan? Dan is het specialisatiejaar industriële
houtbewerking ongetwijfeld een richting die je sterk zal boeien.
Je wordt opgeleid tot een polyvalent houtbewerker. Dit behelst zowel schrijnwerk als interieurbouw. Zo leer je bv. daken
en meubels maken. Via stages kom je direct op de werkvloer terecht en leer je zowel mee te draaien in een bestaand bedrijf
als zelfstandig te werken. De vraag naar goede ambachtslui in de houtverwerkende sector is groot en het aanbod blijft klein.

Dus aan werkgelegenheid is er geen gebrek.
In dit praktisch specialisatiejaar leer je hoe hout industrieel verwerkt wordt. Je raakt vertrouwd met de allernieuwste machines
die gebruikt worden in de industriële productieprocessen (automatisatie en seriewerk…). Je leert hoe deze machines het best
worden opgesteld om zo goed mogelijk te kunnen produceren. Je leert ze onderhouden en veilig bedienen.

Stage
De leerlingen die het specialisatiejaar Industriële houtbewerking volgen, hebben 1 dag per week alternerende stage vanaf
september en een blokstage van twee weken voor de paasvakantie.

Mogelijke vervolgopleiding
Je kan starten aan een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het werk in de houtsector.

Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in industriële houtbewerking is een Chromebook
nodig.
Om de beste service te garanderen, gaan wij als school met een partner in zee: The Rent Company. Deze partner staat in voor
de webshop, waar je de keuze zal kunnen maken om een toestel te huren of aan te kopen. Dankzij deze samenwerking kunnen
wij jullie kortingen aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service onder andere in, dat
meteen een vervangtoestel aangeboden wordt via onze laptopbalie op school, indien er zich iets met jouw toestel voordoet zo kan je snel verder meevolgen in de klas!
Hiernaast vind je de link naar de webshop, waar je een toestel kan huren of kopen.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker ook eens een kijkje bij de knop "Veelgestelde vragen"!

