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PERSBERICHT           

          25 april 2019 

Steeds meer schrijnwerkerijen, steeds minder jongeren die een houtopleiding 

volgen 

De afgelopen vijf jaar is het aantal zelfstandige schrijnwerkers in Vlaanderen met 11,5% 

toegenomen, terwijl het aantal leerlingen dat in Vlaanderen in de tweede en derde graad 

een houtopleiding volgt met 8,4% gedaald is tussen het schooljaar 2014/2015 en het 

huidige schooljaar. Dat blijkt uit een analyse van de Confederatie Bouw – Vlaamse 

Schrijnwerkers dat vandaag in scholen over heel Vlaanderen de Vlaamse houtproef 

organiseert, een wedstrijd waaraan zo’n 1000 leerlingen deelnemen uit het secundair 

onderwijs (BuSO / BSO / TSO) die de richting hout of schrijnwerkerij volgen. “Daarmee 

willen we het houtonderwijs in een positief daglicht stellen en jongeren overtuigen dat 

een carrière in de schrijnwerkerij heel wat mooie perspectieven biedt”, zegt Willy 

Simoens, voorzitter van de Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers.   

Het aantal schrijnwerkerijen in Vlaanderen nam tussen 2012 en 2017 met 11,5% toe, zo blijkt uit een 

analyse van de Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers op basis van cijfers van de FOD 

Economie. Jaar na jaar kwamen er ondernemingen in de schrijnwerkerij bij, zo blijkt uit onderstaande 

tabel. 

Jaar Aantal schrijnwerkerijen in Vlaanderen 

2012 9495 

2013 9592 

2014 9736 

2015 9933 

2016 10.202 

2017 10.583 

 

Die positieve evolutie wordt echter meteen gefnuikt door de dalende instroom aan jongerenzijde. 

Het aantal leerlingen in de tweede en derde graad van het houtonderwijs in Vlaanderen is al jaren 

dalende, zoals blijkt uit onderstaande cijfers van Constructiv, het sectorfonds voor de bouwsector. 

Onderwijstype 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
  

TSO 2.569 2.513 2.403 2.409 2.392 
  

BSO 5.511 5.608 5.399 5.371 5.085 
  

Leren en werken 

(excl. leertijd 

Syntra) 303 339 378 388 355 
  

BuSO 1.167 1.110 1.048 985 916 
  

Totaal 9.550 9.570 9.228 9.153 8.748 
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Door de steeds afnemende instroom is het voor schrijnwerkers momenteel bijzonder moeilijk om 

versterking binnen te halen. Dat blijkt ook uit de lijst met de knelpuntberoepen voor 2019 van de 

VDAB: daar staan maar liefst 5 schrijnwerkberoepen in. Om het imago van de sector te versterken, 

organiseert de Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers vandaag in een pak scholen over heel 

Vlaanderen de Vlaamse Houtproef, 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. Concreet zullen een duizendtal jongeren vandaag een werkstuk maken dat samengesteld is uit 

massief hout en plaatmateriaal. Daarvoor krijgen ze één schooldag tijd. 

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 

 

Perscontact  
Sven Nouten - Persverantwoordelijke Confederatie Bouw 
T 02 545 56 10 • M 0477 23 80 74 
sven.nouten@confederatiebouw.be 
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