Schrijf uw school in voor:

De Vlaamse Houtproef 2021!
Door de coronacrisis en de verplichte sluiting van de scholen zagen de organisatoren helaas geen andere
mogelijkheid dan de editie 2020 te annuleren.
In 2021 willen we echter jongeren opnieuw laten kennismaken met deze wedstrijd voor jonge houtbewerkers.
Daarom deze oproep: schrijf uw school in een geef uw leerlingen de kans om hun talenten en vaardigheden te
tonen!
Wat?
De Vlaamse Houtproef is een wedstrijd voor leerlingen hout of schrijnwerkerij in de tweede graad van het
secundair onderwijs (TSO/BSO/BuSO). Via de Houtproef geven we de leerlingen de kans om te tonen wat ze
in hun mars hebben. Het is geen scholenwedstrijd. We willen geen scholen tegen elkaar opzetten. Wel
worden alle werkstukken afzonderlijk beoordeeld en kunnen de individuele leerlingen doorstoten naar de
regionale -en wie weet zelfs de Vlaamse- huldiging, waar ze beloond worden met mooie prijzen.
Waarom?
De Vlaamse Houtproef is een wedstrijd waarbij de jongeren hun vaardigheden en vakkennis kunnen etaleren,
maar de Houtproef heeft ook een hoger doel. Door de deelnemers te belonen en door de grote
persbelangstelling voor de wedstrijd, komen de leerlingen houtbewerking in een positief daglicht te staan. Op
die manier trachten we de jongeren warm te maken voor een latere carrière in de richting van de
schrijnwerkerij.
Wie?
Alle technische scholen in Vlaanderen met een houtafdeling kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
Voor de editie 2021 gelden volgende opmerkingen betreffende het hout en plaatmateriaal dat door de
organisatie bezorgd wordt:
•

•
•

Scholen die meer deelnemende leerlingen hebben dan in 2020 krijgen enkel het extra hout en plaatmateriaal
aangeleverd. Scholen die in 2020 houtpakketten ontvingen werden geïnformeerd dit keurig te bewaren voor
de editie 2021. Indien dit niet het geval zou zijn dan zullen er geen extra gratis pakketten aangeleverd
worden. De pakketten kunnen door de scholen dan wel aangekocht worden aan kostprijs.
Scholen die vorig jaar niet ingeschreven waren kunnen deelnemen aan de editie 2021 en zullen het nodige
hout en plaatsmateriaal gratis ontvangen.
Het hout en plaatsmateriaal dat bezorgd werd aan scholen die vorig jaar deelnamen maar in 2021 niet
inschrijven zal terug opgehaald worden.
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Wanneer?
De Vlaamse Houtproef 2021 vindt op 22 april 2021 plaats. De inschrijvingen sluiten op 15 november 2020.
Wees er dus snel bij!
Hoe?
In het bijgevoegde technisch dossier vindt u alle info over de wedstrijd, inclusief alle details over de
inschrijving. Neem zeker ook een kijkje op de website en de Facebook-pagina van de Vlaamse Houtproef.

Technisch Dossier

De Vlaamse Houtproef 2021
Wat?
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 op één dag tijd een werkstuk maken in massief hout en plaatmateriaal. Dit gebeurt in het
atelier van uw school. Het nodige hout wordt gratis aangeleverd. Een afgevaardigde van de Confederatie
Bouw komt langs in de school voor toezicht en zal tevens de werkstukken op het einde van de dag
meenemen. De werkstukken worden na afloop grondig nagekeken en beoordeeld door een vakjury, waarbij
gelet wordt op details en alle onderdelen nauwkeurig gemeten worden.
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:
BSO:
BUSO:

vierde jaar (2de jaar van de 2de graad)
vierde jaar (2de jaar van de 2de graad)
vierde of vijfde jaar (school mag zelf kiezen welk jaar)

Verloop
De volgende editie van de Vlaamse Houtproef vindt plaats op 22 april 2021. Scholen die willen deelnemen,
moeten zich voor 15 november 2020 inschrijven via het inschrijvingsformulier dat u op onze website
(houtproef.be) kan vinden.
Ruim voor de wedstrijd krijgen de ingeschreven scholen het nodige hout aangeleverd. We streven ernaar om
in de opdracht telkens een combinatie van machinaal en manueel werk te voorzien. De deelnemende scholen
moeten enkel het nodige gereedschap voorzien.
De dag voor de eigenlijke proef (dus woensdag 21 april 2021) wordt een eerste indruk van het werkstuk
vrijgegeven. De eigenlijke detailtekeningen worden pas op de ochtend van de wedstrijd zelf bekendgemaakt,
via publicatie op de website en via mail naar de verantwoordelijke leerkracht(en).
De leerlingen krijgen dan één schooldag de tijd om het stuk te maken. Aan het einde van de dag verzamelt de
toezichthouder de afgewerkte stukken. Die worden in de dagen nadien beoordeeld door de regionale jury.
Eind mei, begin juni worden de laureaten gehuldigd tijdens een provinciale prijsuitreiking, in aanwezigheid van
hun ouders. De beste leerlingen van elke provincie stoten daarna door naar een Vlaamse vakjury en dingen
mee voor de hoofdprijs als Vlaamse eindlaureaat van hun afdeling.
Voor de deelnemers
De houtproef is een leerlingenproef. De leerlingen en hun vaardigheden staan centraal! Het is dus geen
scholenwedstrijd. We proberen om concurrentie of vergelijkingen tussen verschillende scholen te
ontmoedigen.
Met hulp van onze sponsors bezorgen wij aan alle deelnemende leerlingen een goodiebag met daarin enkele
nuttige aandenkens. Alle deelnemers krijgen een geschenk!
Bovendien maken de leerlingen kans op een mooie prijs wanneer ze doorstoten naar de officiële
prijsuitreikingen. In elke regio wordt een uitreiking georganiseerd, waarbij de regionale laureaten worden
gehuldigd, in aanwezigheid van ouders, scholen, genodigden, sponsors en pers. Op 4 juni 2021 volgt dan een
Vlaamse prijsuitreiking waar de houtbewerkers van heel Vlaanderen worden gehuldigd.

Contactgegevens
Voor algemene inlichtingen over de Houtproef kan u contact opnemen met onze Confederatie Bouw Vlaamse
Schrijnwerkers: Ann Cassauwers via info@houtproef.be of 02/545 57 57.
U kan uiteraard ook uw lokale Confederatie Bouw contacteren:
Antwerpen:
Limburg:
Limburg:
Oost-Vlaanderen:
Vlaams-Brabant:
West-Vlaanderen:

Vanessa Fioole
Evelien Baré
Karen Nijns
Leen Van Puyenbroeck
Hilke Holtof
Gerd Decoene

M 0479/218338
T 011/301036
T 011/301030
T 03/7604780
T 016/224084
T 056/268141

info@vaspa.be
evelien.bare@confederatiebouw.be
karen.nijns@confederatiebouw.be
leen.vanpuyenbroeck@confederatiebouw.be
hilke.holtof@confederatiebouw.be
gerd.decoene@confederatiebouw.be

De Vlaamse Houtproef zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van deze sponsors:

