
Meubelmaker

Aan de slag met een natuurproduct

www.hik.be
Samen groeien

             is mijn keuze!

Waar volg je deze opleiding?

Meer info?

Contacteer de ves�ging waar je de opleiding graag wilt volgen. Zij helpen je 
verder op weg.

Campus Tessenderlo
Technisch Heilig Hart-instituut
Heilig Hartlaan 16, 3980 Tessenderlo
Tel.: 013 67 02 87 
tessenderlo@hik.be

Campus Geel
Thomas More
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Tel.: 014 56 23 22
info@hik.be

► www.hik.be

Campus Westerlo
Vrije Sint-Lambertusschool 
Denis Voetsstraat 21, 2260 Westerlo
Tel.: 0474 54 50 75
westerlo@hik.be



Welk traject volg je?

    
   1ste jaar

    Aan de hand van een basiswerkstuk leer je houtbewerkingsmachines 
    en gereedschappen gebruiken. Je leert hout als materiaal kennen en 
    omgaan met de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften.

    Je brengt zelf een project in plaatmaterialen aan (keuken, dressing,     
    inbouwkasten, ...). Dat werk je uit, met specifieke machines voor 
    plaatmatarialen (kantenaanlijmer en CNC).

    Werkvoorbereiding houtbewerking   40 lestijden

    Machinale houtbewerking    120 lestijden

    Vervaardigen interieurelementen plaatmateriaal 120 lestijden

    2de jaar

    Je maakt een tafel, zitmeubel, bed, kast of bureau aan de hand van 
    een foto of tekening, volgens je eigen smaak, ontwerp en maatvoerin-
    gen. Dit project maak je zelf van A tot Z met de leraar als coach.

    Vervaardigen tafels, zitmeubelen en bedden  160 lestijden

    Vervaardigen kasten en bureaus   160 lestijden
   

    
Welk cer�ficaat/diploma behaal je?
Na elke afgewerkte module ontvang je een deelcer�ficaat. Na een succes-
volle afronding van de opleiding ontvang je het cer�ficaat Meubelmaker.

Volg je daarnaast ook de opleiding Aanvullende algemene vorming, dan 
kan je ook je diploma secundair onderwijs behalen.

Mogelijkheden na de opleiding?

Je kan als meubelmaker aan de slag. Je beschikt over voldoende compe-
ten�es om allerlei construc�es en projecten te realiseren.

Wat houdt deze opleiding in?

Hout, een prach�g natuurproduct dat je voor diverse projecten kan 
inze�en. Tafels, stoelen, bedden, dressings, ... Wil jij dat graag zelf leren 
maken uit hout, dan is deze prak�sche opleiding iets voor jou. 
Je leert met boormachines, freesmachines en paneelzagen werken om zo 
je eigen project veilig te realiseren, in massief hout of plaatmateriaal.

Iets voor jou?

 ► Jij steekt graag de handen uit de mouwen.
 ► Je werkt graag met een natuurproduct.
 ► Je houdt van prak�jklessen waarbij je opgedane kennis 
      meteen toepast.

Infrastructuur

 ► Conven�onele en CN-gestuurde machines en handbediende  
      machines die voor een afwisselende en uitdagende opleiding  
      zorgen
 ► Lokalen uitgerust volgens de laatste veiligheids- en    
           gezondheidsnormen
 ► Een cafetaria om even te pauzeren en nabijgelegen parkeerge- 
      legenheid


