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FAQ 
vragen & antwoorden i.v.m.  

de Vlaamse Houtproef 
versie 14/9/17 

 

 

 

Sinds 2011 organiseert de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers de “Vlaamse Houtproef”, met een 

toenemend succes. Wij willen dit uiteraard verderzetten, maar willen hierbij ook rekening houden met de 

scholen en leerlingen. Daarom houden wij op het einde van de proef telkens een evaluatie bij de scholen. 

Uit de binnengekomen antwoorden en opmerkingen blijken er nog diverse vragen of onduidelijkheden te 

zijn. Daarom hebben wij deze FAQ’s opgesteld, zodat u een duidelijk antwoord krijgt op uw praktische 

vragen.  

 

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een 

mailtje naar info@houtproef.be.  

 

 

BELANGRIJK: de antwoorden op deze FAQ’s zijn bedoeld als bijkomende toelichting. Het is van 

belang om voor de start van de Vlaamse Houtproef het volledige REGLEMENT door te nemen. Dit 

reglement wordt vooraf doorgestuurd naar alle ingeschreven scholen en wordt tevens op de 

website http://www.houtproef.be gepubliceerd.  

Wie kan deelnemen aan de Vlaamse Houtproef? 
 

Alle leerlingen die een opleiding ‘houtbewerker’ volgen in een Vlaamse school kunnen deelnemen. De 

houtproef is specifiek gericht tot de leerlingen van  

• het vierde jaar TSO (2de jaar van de 2de graad) 

• het vierde jaar BSO (2de jaar van de 2de graad) 

• het vierde of vijfde jaar BUSO  

 

De inschrijving gebeurt via de school (leerlingen kunnen zich zelf niet inschrijven).  

Is deelname aan de Vlaamse Houtproef gratis? 
 

Ja, de school moet niets betalen voor deelname aan de Vlaamse Houtproef.  

Moeten wij met de ganse klas deelnemen? 
 

De Vlaamse Houtproef is een leerlingenproef, waarbij elke deelnemende leerling een eigen werkstuk 

maakt. Het is inderdaad de bedoeling dat een school met hun volledige klas(sen) inschrijft, zodat dus elke 

leerling kans maakt op mooie prijzen.  

een organisatie van 

Confederatie Bouw  

Vlaamse Schrijnwerkers 

 

Contactpersoon: Ann Cassauwers 

Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel 

T 02 545 57 05 – F 02 545 58 59 

info@houtproef.be – www.houtproef.be 
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Evenwel is de school vrij om zelf te kiezen of zij al dan niet met iedereen deelneemt. Bij meerdere klassen 

moet u er rekening mee houden dat iedereen op dezelfde dag aan de proef zal moeten werken (zorg dat 

het praktisch werkbaar is qua toezicht, lokalen, machines, …).  

Waar wordt de Vlaamse Houtproef georganiseerd?  
 

De proef wordt in de scholen zelf georganiseerd. De leerlingen blijven op de dag van de houtproef in hun 

eigen school. Zij maken hun werkstuk ter plaatse in hun school. Er moeten dus geen verplaatsingen 

gebeuren.  

Hoe kan ik onze school inschrijven voor de Vlaamse Houtproef? 
 

Van eind september tot uiterlijk eind oktober kan de school zich inschrijven. Dit kan enkel via een 

elektronisch inschrijvingsformulier, nl. een Excel-formulier dat gedownload kan worden via de website 

www.houtproef.be. Dit formulier moet volledig ingevuld worden en vervolgens via mail doorgestuurd 

naar info@houtproef.be.  

Kunnen we ook op een andere dag de opdracht uitvoeren? 
 

Neen, deelname aan de Vlaamse Houtproef kan enkel op de dag die door de organisatie werd vastgelegd 

(meestal is dit de 1ste donderdag na de Paasvakantie). Er worden hierop geen enkele uitzonderingen 

toegestaan.  

Wat krijgen de leerlingen?  
 

Elke leerling die deelneemt aan de Vlaamse Houtproef krijgt een aandenken.  

 

De leerlingen die geselecteerd worden door de regionale vakjury (op basis van hun behaalde punten) 

krijgen op de regionale prijsuitreiking een prijs overhandigd. Zij krijgen tevens een getuigschrift. Eventueel 

kan de leerling ook door de Vlaamse vakjury geselecteerd worden, waarna hij of zij een extra prijs in 

ontvangst zal mogen nemen tijdens de Vlaamse prijsuitreiking.  

Moeten wij als school iets voorzien qua hout, gereedschappen, 
toebehoren, etc.? 
 

Wij leveren als Confederatie Bouw het nodige hout gratis aan uw school. Meestal moet u vervolgens het 

geleverde hout klaarmaken voor de proef, op basis van een maatborderel dat doorgestuurd wordt naar de 

deelnemende scholen. Indien er hout tekort zou zijn, of indien bepaalde stukken van het geleverde hout 

niet aan de kwaliteitseisen voldoen, mag de school eigen hout gebruiken. Dit moet dan wel van dezelfde 

houtsoort zijn als de stukken die door de organisatie werden aangeleverd! 

 

De school moet er wel voor zorgen dat de leerlingen over de nodige gereedschappen, machines en 

eventuele extra toebehoren (bvb. vijzen, deugels, lijm, …) beschikt. Dit wordt dan eveneens op het 

maatborderel vermeld.  

http://www.houtproef.be/
mailto:info@houtproef.be
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Kunnen wij ons voorbereiden op onze deelname aan de Vlaamse 
Houtproef?  
 

Een volledige voorbereiding met de leerlingen is niet mogelijk aangezien de opdrachttekeningen pas op 

de ochtend van de dag van de houtproef worden doorgestuurd. Wel wordt er de dag vooraf al een filmpje 

vrijgegeven via de website waarop de samenstelling van het werkstuk te zien is.  

 

Het is wel zo dat er een aantal zaken zijn die moeten voorbereid worden in de school, o.a. het 

klaarmaken van het hout en eventueel ook al specifieke onderdelen van het werkstuk. Dit wordt dan 

samen met de levering van het hout via het maatborderel doorgegeven.  

Hoe wordt de opdracht doorgestuurd?  
 

De opdracht wordt via mail doorgestuurd naar de mailadressen die bij de inschrijving door de school 

werden opgegeven. Alle documenten komen ook online op de website www.houtproef.be en kunnen dus 

ook via die weg gedownload worden.  

 

De plannen worden aldus enkel elektronisch ter beschikking gesteld. Er worden geen tekeningen op 

papier opgestuurd of afgegeven.  

Kunnen we de opdrachttekeningen al op voorhand inkijken? 
 

Neen, de opdracht wordt pas ’s morgens – op de dag van de eigenlijke proef – vrijgegeven via mail en via 

publicatie op de website.  

Gelden er specifieke regels waarmee we moeten rekening houden? 
 

Ja, het inrichtend comité van de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers stelt elk jaar een reglement 

op. Dit reglement wordt doorgestuurd naar alle ingeschreven scholen en wordt ook op de website 

gepubliceerd. Door haar deelname aan de Vlaamse Houtproef aanvaardt elke school dit reglement. 

Indien er inbreuken op het reglement worden vastgesteld, kan de leerling en/of school gediskwalificeerd 

worden.  

Wat is de taak van de leerkracht(en)? 
 

Ook voor de leerkrachten zijn specifieke taken weggelegd. Naast het zorgen dat alle nodige materialen 

ter beschikking zijn bij het begin van de proef, zijn dit een aantal taken voor de leerkrachten: 

• De leerkrachten analyseren samen met de leerlingen de tekeningen, en stellen samen de te 

volgen werkmethode op.  

• De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen de machines op een veilige manier kunnen 

gebruiken voor het vervaardigen van de specifieke onderdelen.  

• De leerkrachten mogen de machines mee instellen voor het gebruik en vervaardigen van de 

desbetreffende onderdelen.  

• De leerkrachten begeleiden en houden toezicht bij het gebruik van de machines, zodat de 

leerlingen de veiligheidsvoorschriften naleven.  

• Om het werkstuk op een veilige wijze te vervaardigen, dienen de nodige hulpstukken door de 

leerkracht te worden klaargemaakt. 

http://www.houtproef.be/
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Mogen er machines gebruikt worden tijdens het maken van de opdracht? 
 

Ja, de houtproef is een combinatie van machinaal en manueel werk. Voor diverse bewerkingen en 

verbindingen mogen dus machines gebruikt worden. Meestal moeten er wel een aantal zaken verplicht 

manueel uitgevoerd worden. Voor deze onderdelen zijn geen machines toegelaten (dit wordt duidelijk op 

de tekeningen en in het reglement vermeld). 

Mogen er mallen gemaakt worden? Ook voor de verplichte manuele 
zaken? 
 

Ja, het gebruik van mallen is toegelaten (ook voor de verplicht manueel uit te voeren onderdelen).  

Is er controle tijdens onze deelname aan de Vlaamse Houtproef?  
 

Ja, elke lokale vereniging van de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers stuurt op de dag van de 

houtproef diverse toezichthouders op pad. Zij gaan langs bij de deelnemende scholen om er toezicht te 

houden op het correct verloop van de proef. Uiteraard kan u ook eventuele vragen aan hen stellen. Op 

het einde van de proef nemen zij de (afgewerkte) werkstukken mee voor beoordeling.  

Wat gebeurt er met de werkstukken die door de leerlingen gemaakt 
worden?  
 

De leerlingen kunnen tot uiterlijk 18 uur werken aan hun werkstuk. Dan zal een toezichthouder van de 

Confederatie Bouw de (afgewerkte) werkstukken meenemen. Dit gebeurt in samenspraak met een 

leerkracht of technisch adviseur. Bij de ophaling wordt een ophaaldocument ingevuld (met aanduiding van 

de meegenomen stukken) en ondertekend door zowel een afgevaardigde van de school als de 

toezichthouder.  

Hoe worden de werkstukken beoordeeld? 
 

Elke regionale afdeling van de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers stelt een vakjury samen die 

alle binnengebrachte werkstukken grondig beoordeelt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de naleving 

van de afmetingen, de uitvoering van de verbindingen en de afwerking van het werkstuk.  

 

Samen met de opdracht wordt de puntenverdeling kenbaar gemaakt, zodat u kan zien hoeveel punten er 

op de diverse onderdelen staan.  

 

Deze beoordeling gebeurt anoniem. Elke leerling krijgt een referentienummer toegewezen. De etiketten 

met dit referentienummer worden vooraf aan de scholen toegestuurd. Enkel dit referentienummer mag op 

het werkstuk aangebracht worden (dus geen namen van leerlingen of van de school).  

 

Na de regionale beoordeling gaan de drie beste werkstukken van elke afdeling (BUSO/BSO/TSO) door 

naar een tweede, Vlaamse beoordeling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door een vakjury die 

samengesteld is uit afgevaardigden van alle regionale verenigingen.  
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Krijgen wij de behaalde resultaten van de onze leerlingen?  
 

Ja, na de regionale prijsuitreikingen worden de resultaten van de regionale beoordeling overgemaakt aan 

de scholen (enkel van hun eigen leerlingen).  

Wie is regionaal laureaat?  
 

Op basis van de resultaten van de regionale beoordeling beslist de lokale vereniging hoeveel leerlingen 

zij uitnodigen op de regionale prijsuitreiking. De geselecteerde leerlingen krijgen allen een getuigschrift en 

een nuttig, praktisch geschenk.  

Ik ben bij de top 3 van mijn afdeling in een bepaalde regio. Betekent dit 
dan automatisch dat ik ook uitgenodigd ben voor de Vlaamse 
prijsuitreiking?  
 

Ja, aangezien u in de top 3 van uw regio bent, werd uw werkstuk een tweede maal beoordeeld door de 

Vlaamse vakjury. Zo komt u in de Vlaamse rangschikking terecht en zal u op de Vlaamse prijsuitreiking 

nog een extra prijs in ontvangst mogen nemen.  

Mogen wij als school zelf ook een persbericht verspreiden? 
 

Jazeker, u mag als deelnemende school ook zelf de pers aanschrijven of interviews geven. Echter, zoals 

ook in het reglement vermeld, bent u verplicht om te vermelden dat het om een proef gaat die 

georganiseerd wordt door de Confederatie Bouw.  

Wie kan ik contacteren voor bijkomende informatie?  
 

Neem gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of info@houtproef.be 

(contactpersoon: Ann Cassauwers), of u kan ook contact opnemen met uw lokale regioverantwoordelijke. 

Deze contactgegevens kan u vinden op de website http://www.houtproef.be/contact.html.  

 

mailto:info@houtproef.be
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