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  WETENSCHAP EN TECHNIEK  

Interieurinrichting 
(7de jaar)

In dit specialisatiejaar leer je volwaar-
dige interieuruitvoeringen ontleden, 
voorbereiden, oordeelkundig realiseren 
en afwerken. Je maakt op een prakti-
sche manier kennis met de technieken, 
de eigenschappen en de mogelijkhe-
den van de materialen waaruit interieur- 
inrichtingen zoals kasten, keukens en win-
kelinrichtingen zijn gemaakt. Duurzaam-
heid is hierbij een belangrijke insteek. Je 
leert industriële houtbewerkingsmachines 
instellen en bedienen. Werken met CAD/
CAM en CNC zijn basisvaardigheden in 
deze studierichting. Als je het jaar succes-
vol afsluit, behaal je het diploma secun-
dair onderwijs.

LESSENTABEL
Interieurtechnieken 6

Realisatie interieurinrichting/stage 16

Project algemene vakken 4

Wiskunde 2

Engels 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2
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Iets voor jou?

Als je je na het zesde jaar houtbewerking verder wilt verdiepen in het 
ontwerpen en realiseren van interieurinrichtingen, dan is dit speciali-
satiejaar iets voor jou. Je leert de verschillende elementen in een inte-
rieurinrichting analyseren en de realisatie voorbereiden. Verder leer je 
voor de uitvoering de meest geschikte materialen, gereedschappen en 
machines kiezen. Tijdens de lessen realisatie interieurinrichting leer je in 
een veilig georganiseerde werkplaats de materialen op industriële ma-
chines verwerken tot elementen die je uiteindelijk samenbouwt tot een 
interieurconstructie.

Belangrijk in deze richting:

• Je tekent graag met de computer.
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
• Je houdt ervan om nauwkeurig en kwaliteitsvol werk af te leveren.
• Je werkt graag in een veilig georganiseerde werkomgeving.
• Je werkt graag met industriële houtbewerkingsmachines.
• Je voert graag projecten uit met behulp van de  

nieuwste interieursystemen.
• Je doorloopt een stage bij een bedrijf in de buurt.

En later...

Met dit diploma kan je onder andere aan de slag als polyvalent interi-
eurinrichter, uitvoerder van maatwerk en afwerker van interieurs. In de 
nabije omgeving van Westerlo zijn er verschillende bedrijven die gespe-
cialiseerd zijn in het uitvoeren van interieurinrichtingen.


