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Machinaal houtbewerker   

Als machinaal houtbewerker ben je bezig met het 
bewerken van hout- en plaatmateriaal. Je gaat aan de slag 
met de verschillende grondstoffen en je leert hoe je je 
eigen werkzaamheden moet voorbereiden. Daarnaast leer 
je de verschillende houtbewerkingsmachines in- en 
omstellen, bedienen en reinigen. Naast de machines zal je 
tijdens je opleiding ook leren om verschillende 
houtsoorten handmatig te bewerken. Aan de hand van 
een werkopdracht zal je in staat zijn om werkstukken te 
vervaardigen.



TOEKOMST MACHINAAL HOUTBEWERKER

Als je afstudeert in de opleiding machinaal houtbewerker, kan je aan de
slag in een meubelfabriek, een timmerfabriek, een bouwbedrijf, een
houthandel of een interieurbedrijf. Waar je precies zal werken, bepaalt
welke producten je maakt en welke handelingen je verricht.
Vaak verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al
werkervaring heeft opgedaan.



Schilder (- decorateur) 

Als schilder kan je wanden en plafonds schilderen. Ook 
bescherm en verfraai je gebouwen en interieurs.
Je kan met precisie decoratieve schilderwerken 
aanbrengen op allerlei oppervlakken en leert 
pistoolschilderwerk uitvoeren.
In de vervolgopleiding schilderdecorateur zal je werken 
met specifieke wand- en vloerbekleding, waardoor je het 
interieur van een woning helemaal kan opfleuren.



TOEKOMST SCHILDER (-
DECORATEUR)

Als je afstudeert in de opleiding schilder(-decorateur), kan je aan de slag 
als schilder. Je hebt dan de capaciteiten om het interieur van een woning 
op gebied van wanden en vloeren te verbeteren. Waar je precies zal 
werken, zal afhangen van de keuze die jij maakt en welke voorkeuren je 
hebt.
Vaak verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al 
werkervaring heeft opgedaan.



Hout - schilderwerk in de praktijk

Hout Schilder Schilder-decorateur



Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Leren en werken

Je volgt per week twee dagen les op school: een dag 
beroepsgerichte vorming met praktijk en technische 
vorming en de andere dag algemene vorming met 
PAV, Engels, sport en crea.
De andere dagen van de week ga je werken of volg je 
een voorbereidend traject met eventueel een stage.
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KOGEKA - Sint Jozef Geel
Technische Schoolstraat 52
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Check onze facebookpagina voor het 
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