Een organisatie van

Confederatie Bouw
Vlaamse Schrijnwerkers
Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel
Contactpersoon: Ann Cassauwers
T 02 545 57 57
info@houtproef.be – www.houtproef.be

Schrijf uw school nu in voor de Vlaamse Houtproef 2019!
De 7de editie van de Vlaamse Houtproef is al eventjes achter de rug. Meer dan 780 leerlingen gaven het beste
van zichzelf. De kwaliteit en resultaten waren bewonderenswaardig. Er werden dan ook met veel plezier terug
talrijke mooie prijzen uitgereikt aan de best scorende leerlingen.
Reden te meer om ook dit schooljaar een Vlaamse Houtproef in te richten.
Via de houtproef willen wij het beroep van houtbewerker in de kijker zetten. Enerzijds willen we de opleiding
bekend maken bij het grote publiek, anderzijds willen we de jongeren aanmoedigen in hun opleidingskeuze. Op
die manier willen we hen ook overtuigen om zich verder te verdiepen in de veelzijdigheden van het vak.
Ook uw school kan hieraan deelnemen. In deze brochure vindt u heel wat info over de houtproef. Mocht u echter
nog bijkomende vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw lokale Confederatie Bouw.

Wat is de Vlaamse Houtproef?
De houtproef is een proef voor leerlingen uit het secundair onderwijs (BuSO / BSO / TSO) die de richting
hout of schrijnwerkerij volgen en waarbij techniek en vakkennis centraal staan.
Elke leerling moet een werkstuk maken in massief hout en plaatmateriaal. Dit gebeurt op één schooldag, in het
atelier van uw school. Het nodige hout wordt door ons gratis aangeleverd. Een afgevaardigde van de
Confederatie Bouw komt langs in uw school voor toezicht en zal tevens de werkstukken op het einde van de
dag meenemen. De werkstukken worden grondig nagekeken en beoordeeld door een vakjury, waarbij gelet
wordt op details en alles nauwkeurig gemeten wordt.
Eind mei, begin juni worden de laureaten gehuldigd tijdens een provinciale prijsuitreiking, in aanwezigheid van
hun ouders. De beste leerlingen van elke provincie gaan trouwens door naar een Vlaamse vakjury en dingen
op die manier mee voor de hoofdprijs als Vlaamse eindlaureaat van hun afdeling.

Wie kan deelnemen aan de houtproef?
Alle technische scholen met een houtafdeling in Vlaanderen kunnen deelnemen aan
de Vlaamse Houtproef.
De houtproef richt zich specifiek tot de leerlingen van het
 TSO: vierde jaar (2de jaar van de 2de graad)
 BSO: vierde jaar (2de jaar van de 2de graad)
 BUSO: vierde of vijfde jaar (school mag zelf kiezen welk jaar)

Wanneer vindt de houtproef 2019 plaats?
De leerlingen hebben één schooldag tijd om het werkstuk te maken. Dit schooljaar is
dit voorzien op DONDERDAG 25 APRIL 2019.
Vooraf krijgen de ingeschreven scholen het nodige hout aangeleverd. Dit hout moet
dan op voorhand op maat gezaagd en geschaafd worden, wat klassikaal mag
gebeuren. Het is ook mogelijk dat er vooraf al een (klein) gedeelte van het werkstuk
moet gemaakt worden, maar dit hangt af van de eigenlijke opdracht.
De dag voor de eigenlijke proef (dus woensdag 24 april 2019) zal er een eerste indruk
van het te vervaardigen werkstuk vrijgegeven worden. De eigenlijke detailtekeningen
van de opdracht worden pas op donderdagmorgen kenbaar gemaakt, nl. via publicatie
op de website en via mail naar de verantwoordelijke leerkracht(en).

Wat wordt er van uw school verwacht?
Deelname aan de houtproef is gratis, wij zorgen bovendien voor het nodige hout.
Na inschrijving zal u een bevestiging ontvangen. Later op het schooljaar wordt u dan
op de hoogte gehouden over de levering van het hout, het te volgen reglement, de
eigenlijke opdracht, etc. Met aandrang vragen wij wel dat de deelnemende scholen
en de verantwoordelijke leerkrachten de informatie die wij hen op voorhand bezorgen
grondig doornemen (vb. reglement). Vandaar dat het ook belangrijk is om de juiste
contactpersoon te vermelden op het inschrijfformulier.
Het is uiteraard van belang dat u uw team van leerkrachten en leerlingen voorbereidt
op de houtproef. Na levering van het hout moet dit gezaagd en geschaafd worden
volgens een maatborderel dat zal doorgestuurd worden. Afhankelijk van de opdracht
is het mogelijk dat een (klein) onderdeel van het werkstuk eventueel vooraf door de
leerlingen moet gemaakt worden.
We streven ernaar om in de opdracht telkens een combinatie van machinaal en
manueel werk te voorzien. Als school staat u in voor het nodige gereedschap die nodig
is voor de vervaardiging van het werkstuk.
Om het werkstuk op een veilige wijze te vervaardigen, mogen de nodige hulpstukken
door de leerkracht worden klaargemaakt. De leerkracht kan met de leerlingen de best
te volgen werkmethode bepalen en begeleidt de leerlingen waar nodig en houdt
toezicht bij machinale bewerkingen.
Tijdens de proef op 25 april 2019 zullen afgevaardigden van de regionale afdeling van
de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers langskomen in de deelnemende
scholen. Zij nemen op het einde van de schooldag de afgewerkte stukken mee.

Beoordeling door een vakjury
De werkstukken worden zeer grondig gejureerd door een vakjury van
afgevaardigden van de lokale afdeling van de Confederatie Bouw Vlaamse
Schrijnwerkers. Tijdens deze jurering wordt alles in detail nagezien:
verbindingen, afmetingen en afwerking.
Na een eerste regionale beoordeling gaan de 3 best scorende werkstukken
per afdeling (3 BSO, 3 TSO, 3 BUSO) door naar een tweede beoordeling
door een Vlaamse vakjury, samengesteld uit afgevaardigden van alle
deelnemende regio’s. Daar worden de “Vlaamse laureaten” geselecteerd.
Na de regionale prijsuitreiking krijgt elke school de behaalde resultaten van
zijn eigen leerlingen.

Waarom deelnemen?
De houtproef is een leerlingenproef – de leerlingen (en hun inzet voor het
beroep) staan hierbij centraal!
Via onze sponsors proberen wij om aan alle deelnemende leerlingen een
nuttig aandenken te geven. Dus iedereen die deelneemt mag rekenen op
een geschenk!
Bovendien maken de leerlingen kans om een mooie prijs in ontvangst te
mogen nemen tijdens de officiële prijsuitreiking. In elke regio wordt een
uitreiking georganiseerd, waarbij de regionale laureaten worden gehuldigd,
in aanwezigheid van ouders, scholen, genodigden, sponsors en pers. Op
7 juni 2019 volgt dan een Vlaamse prijsuitreiking waar de besten uit alle
regio’s worden gehuldigd.
Maar, het hoofddoel van de houtproef is zoals reeds vermeld geen wedstrijd
te creëren. Als Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers halen wij de
banden tussen de sector en het nijverheidsonderwijs nauwer aan.
Deelname aan de Houtproef is voor jonge mensen een stimulans bij hun
keuze voor een opleiding houtbewerker.
Wij willen ook uw school ondersteunen door het aanbieden van een proef
die toegespitst is op uw leerlingen, waarbij zij hun vaardigheid en inzet
kunnen bewijzen.
De Vlaamse Houtproef is geen scholenwedstrijd, en wenst aldus geen ‘strijd’
tussen de scholen aan te wakkeren of scholen tegen elkaar op te zetten. In
tegendeel, de houtproef is een stimulans om leerlingen te motiveren en te
stimuleren om in de houtsector te blijven en er zich goed te voelen.

Hoe kan u inschrijven?
De inschrijving gebeurt via de school, met opgave van de desbetreffende
leerlingen die het werkstuk op 25 april 2019 zullen maken (volledige klas).
Om organisatorische redenen is inschrijven na 9 november 2018 a.s.
niet meer mogelijk. Het is noodzakelijk om alle gevraagde gegevens van
uw school en leerlingen in te vullen op het inschrijvingsformulier dat u op
onze website www.houtproef.be kan vinden.
Het formulier moet via Excel ingevuld en teruggestuurd worden.

GDPR
Tijdens de Vlaamse Houtproef worden er foto’s en video’s gemaakt van de deelnemende leerlingen. Deze
foto’s en video’s worden door de organisator, zijnde de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers, bewaard.
Deze foto’s kunnen gebruikt worden op onze social media, website, prijsuitreikingen, magazine De Vlaamse
Schrijnwerker en de media. Uiteraard willen wij hier zorgvuldig mee omgaan!
Daarom verzoeken wij de deelnemende scholen ons per deelnemende leerling de toestemming te bezorgen
die de ouders gaven voor gebruik van foto’s en/of video’s van hun zoon/dochter.

Contactgegevens
Voor algemene inlichtingen over de houtproef kan u contact opnemen met onze Confederatie Bouw Vlaamse
Schrijnwerkers – contactpersoon: Ann Cassauwers via info@houtproef.be of T 02/545 57 57.
U kan uiteraard ook uw lokale Confederatie Bouw contacteren:
 Antwerpen: Vanessa Fioole, T 03/2034407 of M 0479/218338
 Limburg: Evelien Baré, T 011/301036
 Oost-Vlaanderen: Leen Van Puyenbroeck, T 03/7604780
 Vlaams-Brabant: Hilke Holtof, T 016/224084
 West-Vlaanderen: Gerd Decoene, T 056/268141

Volg de houtproef online!
Op onze website www.houtproef.be kan u heel
wat verdere info terugvinden. Zo vindt u er o.a. alle
opdrachten van de voorbije edities terug, alsook
een overzicht van de laureaten, link naar alle
sponsors, etc.
De nieuwe opdracht voor editie 2019 zal tevens
via deze website kunnen gedownload worden (en
wordt ook wel via mail doorgestuurd).
Om op de hoogte te blijven van alle nieuws over
de Vlaamse Houtproef gaat u best naar de
Facebook-pagina van de Vlaamse Houtproef:
www.facebook.com/houtproef. Klik op “vind
ik leuk” en blijf automatisch op de hoogte.
Op de Facebook-pagina kan u trouwens alle foto’s
van de Houtproef, zowel van de proef in de
scholen als van de prijsuitreikingen, bekijken.
Geef de link naar onze Facebook-pagina ook
zeker door aan jullie leerlingen, zodat ook zij (en
hun vrienden) op de hoogte blijven van de
Vlaamse Houtproef!

Met medewerking van de sector!
Voor de voorbije editie van de Houtproef konden
wij rekenen op onder meer onderstaande
Vlaamse sponsors. Daarnaast hebben nog
diverse regionale sponsors gezorgd voor extra
steun.

