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Visie op de studierichting
De opleiding Schrijnwerk Houtbouw Duaal combineert een school- en een werkplekcomponent. 
In de opleiding Schrijnwerker Houtbouw Duaal leer je 
• je eigen werkzaamheden voor te bereiden en het verwerken van de grondstoffen; het in- en omstellen van 

houtbewerkings)machines
• het bewerken, vergaren en isoleren van onderdelen voor houtbouw
• lucht-, en waterdicht plaatsen, bevestigen, aansluiten van de houtbouwelementen aan de grondplaat, aan een 

bestaand gebouw of aan elkaar en afwerken van de houtbouw, teneinde houtbouwelementen zoals binnen- en 
buitenwanden, roosteringen en dakconstructies voor houtskeletbouw, paal/balkenbouw, houtstapelbouw of 
houtbouw met massieve meerlaagse houtplaten aan de hand van een werkopdracht, te vervaardigen en te 
plaatsen. 

Je moet jouw opleidingstraject te vervullen binnen minimaal één van deze contexten, namelijk houtskeletbouw, paal/
balkenbouw, houtstapelbouw of houtbouw met massieve meerlaagse houtplaten.

Leerlingenprofiel
Deze studierichting richt zich tot leerlingen met interesse voor het vervaardigen en plaatsen van houtbouwelementen 
en -projecten. Daarnaast heeft de leerling heeft ook aandacht voor de planning en voorbereiding die komt kijken bij 
projecten.
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hout 2

werkplekleren min. 20

Totaal 34

Versterkende en ondersteunende competenties

Talen
In een taallabo ga je creatief aan de slag met talen. Je leert de 
kneepjes van het vak om je vlot uit te drukken, zowel in het Nederlands 
als in vreemde talen. Expressie en creatie spelen daar uiteraard een 
belangrijke rol bij: leren improviseren, je inleven in een rollenspel, voor 
een publiek spreken, presentaties geven...  

Flexibele leertrajecten 
Jij en je coach overlopen je resultaten en detecteren je sterktes, 
moeilijkheden, opportuniteiten of uitdagingen. Voor leerlingen die willen 
verbreden, versnellen of verdiepen stippelen we een individueel leertra-
ject uit. Samen met een leercoach ga je op zoek naar meer uitdaging. 
Heb je nood aan versnelde examens, extra opleidingen, complexere 
leerstof? Tijdens het flexibel traject laten we je zelfstandig werken en 
leren. Je werkt op je eigen tempo, niveau of plek aan je leerdoelen. In 
onze school maken we dit voor jou mogelijk.


