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De Vlaamse Houtproef

Bart De Wever geeft startschot grootste schrijnwerkerswedstrijd
van België
Op donderdag 19 april zullen bijna 1000 leerlingen over heel Vlaanderen deelnemen aan
de grootste schrijnwerkerswedstrijd van ons land: de Vlaamse Houtproef. De wedstrijd
wordt dit jaar op gang gebracht door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Met dit
initiatief hoopt de Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers jongeren warm te maken
voor het vak van schrijnwerker.
Bart De Wever trapt de Vlaamse Houtproef op gang om 9:00 in de Spectrumschool in Deurne. De
Antwerpse burgemeester zal nadien de pers te woord staan. Ook het aanwezige schoolpersoneel en
de medewerkers van de Confederatie Bouw zijn beschikbaar voor uw vragen. De aanwezige pers
krijgt ook de kans om beelden te maken van de jongeren die aan hun opdracht bezig zijn.
Praktisch
Waar?
Spectrumschool – Ruggeveldlaan 496 - 2100 Deurne
Wanneer? 9u00
Over de Vlaamse Houtproef
De Vlaamse Houtproef is een wedstrijd 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 dat is samengesteld uit massief hout en plaatmateriaal.
Daarvoor krijgen ze slechts één schooldag tijd. De leerlingen vernemen pas de ochtend van de
wedstrijd hoe het werkstuk eruit ziet. Aan het eind van de dag worden alle creaties verzameld. De
werkstukken worden grondig nagekeken en beoordeeld door een vakjury van ervaren
schrijnwerkers.
In mei en juni worden in iedere provincie de laureaten gehuldigd. De beste leerlingen van elke
provincie stoten vervolgens door naar de eindronde en dingen mee voor de hoofdprijs als Vlaamse
eindlaureaat.
Waarom deze wedstrijd?
Schrijnwerker is al jarenlang een knelpuntberoep in Vlaanderen. Werkgevers vinden niet voldoende
geschoold personeel en vacatures voor schrijnwerkers raken niet ingevuld. De VDAB publiceerde in
januari 2018 de lijst met knelpuntberoepen. Bij de bouwberoepen uit de sector van de afwerking
staan maar liefst 5 schrijnwerkberoepen.

CONFEDERATIE BOUW - Afwerking
Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel
T 02 545 56 00 - F 02 545 59 00
info@confederatiebouw.be, www.confederatiebouw.be

Bron= VDAB

Werkgevers ondervinden nu reeds moeilijkheden om vakbekwaam personeel te vinden, en het
tekort aan geschoolde schrijnwerkers dreigt in de toekomst nog nijpender te worden. Uit cijfers van
Constructiv, het sectorfonds van de bouwsector, blijkt dat het aantal jongeren dat een houtopleiding
volgt in het technisch- of beroepsonderwijs jaar na jaar afneemt. Een zorgwekkende evolutie!
Aantal leerlingen in de tweede en derde graad van het Nederlandstalig houtonderwijs
Onderwijstype
TSO
BSO
Leren en werken
BuSO
Totaal

2012-2013
2 687
5 643
319
302
8 951

2013-2014
2 633
5 541
288
318
8 780

2014-2015
2 569
5 511
303
320
8 703

2015-2016
2 513
5 608
339
352
8 812

2016-2017
2 403
5 399
378
389
8 569

Bron = Constructiv

Met de Houtproef wil de Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers de leerlingen uit het
houtonderwijs in een positief daglicht stellen en hen tegelijk overtuigen dat een carrière in de
schrijnwerkerij heel wat perspectieven biedt. Wie als schrijnwerker zijn vak onder de knie heeft, is
verzekerd van een gevarieerde job, zal goed zijn boterham verdienen en zal nooit zonder werk zitten.
Voor meer informatie:
Dirk Van Kerckhove - Directeur Confederatie Bouw Afwerking
Tel: 0479 46 51 16
Willy Simoens - Voorzitter Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers
Tel: 0475 59 39 74
Website: www.houtproef.be
Facebook: www.facebook.com/Houtproef

