Allround machinaal houtbewerker
(bbl)
Onbewerkt hout perfect op maat maken
advies geven | creatief | flexibel | gevoel voor design | handig |
iets met mijn handen maken | meubels | nauwkeurig | netwerken |
ondernemend | ontwerpen | techniek | vakman willen worden | vormgeven |
werken met gereedschappen en machines | werken met hout
Bij de opleiding Machinaal houtbewerker leer je allerlei houten onderdelen
maken. Voor deuren, kozijnen, meubels en trappen. Jij weet je precies hoe je het
hout moet bewerken. Moet er gefreesd worden, geschuurd of gezaagd? Van
onbewerkt hout maak je een onderdeel dat precies past. Een allround machinaal
houtbewerker is verantwoordelijk voor het maken van eigen projecten of
deelprojecten en begeleidt zijn collega's tijdens de uitvoering. Bij aanvang van je
opleiding kies je voor je specialisatie: meubel/interieur- of timmerindustrie.
Op school leer je hoe je houtbewerkingsmachines instelt, bedient en onderhoudt.
Natuurlijk leer je ook hoe je veilig omgaat met de machines. Dat is na de studie
Allround machinaal houtbewerker bekend terrein!

Niveau 3
bbl
3 jaar
Startmoment: flexibel
20% school
80% werk
Crebo: 25015

Interessegebied(en)
Bouwen, Wonen & Interieur

Summa Wonen & Design
De Run 4250, Veldhoven
('techniekHuys)

Allround machinaal houtbewerker (bbl)
Wat word je?
Als Allround machinaal houtbewerker ga je aan de slag bij
bijvoorbeeld een interieurbouwer, meubelproducent of
timmerfabrikant. Of je kunt doorstromen naar een niveau 4
opleiding, bijvoorbeeld Ondernemend
meubelmaker/(scheeps) interieurbouwer (bbl) of
Werkvoorbereider industrieel produceren met hout (bbl).

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt 1 dag per week onderwijs op school. Daarnaast werk
je 4 dagen per week bij een leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2021-2022 (612 euro) wordt door het ministerie eenmalig
verlaagd met 50% tot 306 euro.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
binnen de normale studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 3 opleiding. Heb je een
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diploma Machinaal houtbewerker op niveau 2, dan kun je de
opleiding in 2 jaar afronden.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl.

