
Een school in een groene omgeving met het oog op de toekomst!

GO! technisch atheneum Ieper, Plumerlaan 26, 8900 IEPER

 057 20 16 20    057 21 72 75     @ kta.ieper@g-o.be

 kta-ieper.com

Werkgelegenheid:
Schrijnwerkerij, meubelmakerij, doe-het-zelfzaak, houthandel, glashandel, hobbywinkel, zelf-

standig timmerman

Verder studeren:
Specialisatiejaar Stijl- en Designmeubelen (zie aanbod specialisatiejaren in het Technisch 

Atheneum Ieper)

Wat na het zesde jaar Houtbewerking?

  Hou je van levend, natuurlijk materiaal? Ben je handig en creatief? 

Spreken constructies in alle mogelijke vormen je aan? 

Dan is houtbewerking ongetwijfeld een richting die je sterk zal boeien! 

De vraag naar goede ambachtslui in de houtverwerkende sector is groot en het aanbod 

blijft klein. Aan werkgelegenheid is er dus zeker geen gebrek. 

Deze opleiding is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het algemeen. 

Zowel op vlak van de meubelmakerij en de binnen- en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis 

en praktijkervaring.  Je bestudeert en leert verschillende houtconstructies maken. Al doende 

leer je de mogelijkheden van verschillende materialen kennen. Met elektriciteit en mechanica 

maak je kennis voor zover je dit nodig hebt voor je latere job.  Zo leer je houtbewerkingsma-

chines bedienen en onderhouden. Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van 

planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product. 

Tijdens de opdrachten in het schoolatelier en tijdens je stages kan je je verder bekwamen in 

het zelfstandig werken en in het steeds handiger worden in het werken met machines.

BSO - Houtbewerking



Basisvorming 1e leerjaar 2de leerjaar

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2

AV Project algemene vakken 6 6

Totaal 12 12

Basisvorming 1e leerjaar 2de leerjaar

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2

AV Project algemene vakken 4 4

Totaal 10 10

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2de leerjaar

TV Hout 6 6

PV Praktijk hout 16 16

Totaal 22 22

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2de leerjaar

PV Praktijk hout 15 12

PV/TV Stage Hout 3 6

TV Hout 7 7

Totaal 25 25
Algemeen totaal 34 34

Algemeen totaal 35 35

Tweede graad HT Derde graad HT

Na het tweede leerjaar van de tweede graad: 

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair 

onderwijs

Na het tweede leerjaar van de derde graad: 

Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van 

de derde graad van het secundair onderwijs

Tweede graad BSO Derde graad BSO


