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HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR BOUW-HOUT
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In het beroepsvoorbereidend leerjaar maak je kennis met beroepen uit de bouw- en
houtsector. Via projecten in de technische activiteiten bouw maak je kennis met enkele
hoofdactiviteiten van de bouwvakopleiding (metselen, bekisten, ijzervlechten, betonneren,
betegelen, voegen).
Elk bouwproject wordt vooraf bestudeerd. Onderdelen worden uitgetekend, met
mogelijkheid om zelf creatief te zijn. Het materiaal en gereedschap dat nodig is om het
project uit voeren, wordt in onderzoeksopdrachten gegoten. In de werkplaats zorg je voor
een nette propere werkplek waar het fijn is om te metselen, met het waterpas te werken,
mortel aan te maken …
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Elk project dat je uitvoert beoordeel je ook zelf waardoor je nadenkt over wat moet beter
worden en hoe je dat zal doen.
Het project dat je maakt zal ook wat kosten. Hoeveel dat zal zijn, wordt berekend. Wat met
het afval, hoe werken we veilig en gezond? Dit en nog veel meer zijn factoren waar je
rekening mee houdt bij het bouwen van een tuinmuurtje, een brievenbus ….
De technische activiteiten hout geven je de mogelijkheid om te zien en te leren wat je
allemaal kan maken met hout. Ook hier zitten alle leerplandelen verwerkt in tal van
projecten. Ervaren dat elke houtsoort en elk plaatmateriaal andere eigenschappen heeft,
stel je proefondervindelijk vast. Snijgereedschap moet scherp zijn. Dan leg je ook
onmiddellijk de link naar veilig werken.
Hout is het materiaal bij uitstek om creatief mee te zijn. Je krijgt dan ook veel
mogelijkheden om een deel van jezelf in elk project te steken.
Machinaal hout bewerken?
Het kan met de figuurzaagmachine, de schuurmachine, de langgatboormachine, de
snoerloze schroevendraaier en de kolomboormachine.
Elke opdracht wordt uitgetekend, de materialenlijst wordt opgemaakt, de kostprijs
uitgerekend en de bewerkingsvolgorde wordt besproken en perfect volgens de juiste
methode uitgevoerd.
Cd-rekjes, puzzels, een molen, kaarsenhouders, een houten spel … al dat moois staat je
te wachten .
Na dit 2de beroepsvoorbereidend leerjaar kies je voor bouw (BBO) of hout (BHT).

LESSENTABEL 2BBH
Vakbenaming
Godsdienst
Frans
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Wiskunde
Technische activiteiten bouw
Technische activiteiten hout
Totaal

Uren/week
2
1
2
2
1
2
3
1
3
8
7
32

Voor uitgebreide informatie omtrent ons volledig studieaanbod technisch secundair onderwijs en
beroeps secundair onderwijs of het schoolleven kunt u terecht op www.vtiroeselare.be
Datum opmaak: november 2016.

