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Wat houdt het vak Bouwkunde in?                      

Bij het vak BOUWKUNDE wordt je opgeleid tot assistent van de timmerman, metselaar, en tegelzetter en 

ben je in hoofdzaak werkzaam in de bouw, onderhoud en restauratie,  maar je kunt eventueel later 

afhankelijk van je kwaliteiten ook als zelfstandige aan de slag als ZZP-er.  

 

Waar kun je dan aan het werk?                                                                                                                                                                                     

Je kunt als medewerker in de bouw o.a. aan het werk bij een:                             

bouwbedrijf,  aannemersbedrijf,  timmerfabriek, asbestsaneringsbedrijf, onderhoudsbedrijf, 

renovatiebedrijf, dakbedekkingsbedrijf, betonbedrijf, funderings- en heibedrijven, sloopbedrijf, 

metselbedrijf, voegbedrijf, stucadoorsbedrijf, geveltechniek, glaszetbedrijf, isolatiebedrijf, 

vloerenlegbedrijf, plafondbedrijf, verhuurbedrijf, afbouwbedrijf, keukenmontagebedrijf.  

 

Werk je dan de hele dag binnen?                             

Afhankelijk van het soort werk wat je uitvoert werk je zowel binnen als buiten op diverse locaties. 

 

Wat doe je allemaal bij de lessen bouwkunde             

Bij BOUWKUNDE gaat het om oefenen en ervaring opdoen, zodat je alle geleerde kennis en vaardigheden 

later in de praktijk kunt gebruiken bij het bedrijf waar je werkt.  Je werkt zowel alleen als in groepjes. 

Belangrijk is dat je wel samen kunt werken. Je leert omgaan / het herkennen en gebruiken van diverse 

houtsoorten, tekeninglezen, tips en trucs voor het werken in de bouw, metselverbanden en het metselen 

en voegen van muren en rollagen, het uitvlakken van muren en het snijden, lijmen en voegen van wand 

en vloertegels,  het maken en toepassen van diverse lijm-, houtverbindingen en konstrukties. Tevens leer 

je omgaan met en het gebruiken van elektrische houtbewerkingsmachines en gereedschappen. Van al 

deze machines krijg je naast  instructies ook deelcertificaten. Bij BOUWKUNDE wordt, hoe het in de 

praktijk gaat, zoveel mogelijk nagebootst. Je krijgt werkopdrachten en officieele klantopdrachten en voert 

deze uit met ondersteuning van je docent.     

Werkopdrachten zijn eenvoudige werkstukken die je op school maakt en mee naar huis mag nemen. 

Klantopdrachten zijn meestal grotere projecten die in opdracht van een klant op school wordt gemaakt 

en deze mag je dan ook bij de klant afleveren. Al deze opdrachten voer je alleen uit of samen met andere 

leerlingen.  

 

Voor wie is bouwkunde geschikt?                       

Wie het leuk vindt om te bouwen, timmeren, handig is, van aanpakken houdt en creatief kan zijn.  
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Welke diploma’s of certificaten kun je krijgen bij bouwkunde?                          
Je ontvangt als je de school verlaat een schooldiploma Praktijkonderwijs. Daarnaast krijgen de leerlingen 

BOUWKUNDE als extra nog een schoolcertificaat waarmee ze kunnen aantonen dat ze vaardigheiden 

bezitten van het veilig kunnen werken met de diverse houtbewerkingsmachines. Bij BOUWKUNDE wordt 

ook de opleiding SVA1 en SVA2 werken in de houtbranche aangeboden.  

Naam 
 

Officieel certificaat Schoolcertificaat 

Schooldiploma praktijkonderwijs x  

SVA 1 werken in de houtbranche x  

SVA 2 werken in de houtbranche x  

Veilig werken met elektrische bandschuurmachine  x 

Veilig werken met de stationaire bandschuurmachine  x 

Veilig werken met de stationaire roterende schuurschijf  x 

Veilig werken met elektrische handschaaf  x 

Veilig werken met elektrische cirkelzaag  x 

Veilig werken met elektrische lamellofrees-machine  x 

Veilig werken met elektrische dominofrees  x 

Veilig werken met de schuurtafel   x 

Veilig werken met de decoupeerzaag  x 

Veilig werken met de elektrische bovenfrees  x 

Veilig werken met de accuboormachine  x 

Veilig werken met de accuslagschroefmachine  x 

Veilg werken met de elektrische kantenfrees  x 

Veilg werken met de elektrische figuurzaag  x 

Veilg werken met de kolomboormachine  x 

Veilig werken met de radiaal afkortzaag en digitale afleesliniaal  x 

Veilig werken met de tafelzaag   x 
Veilig werken met de platenzaag   x 

Veilig werken met de lintzaag  x 

Veilig werken met de vandiktebank   x 

Veilig werken met de schaafbank  x 

Veilig werken met de pneumatische schiethamer   x 

Veilig werken met de pneumatische nietpistool   x 

 

Verplicht vak                               

VCA: Daar veilig werken belangrijk is in de bouw wordt bij BOUWKUNDE volop gebruik gemaakt van 

instructies en certificaten om veilig werken met de diverse houtbewerkingsmachines. Het is raadzaam om 

daarnaast ook een VCA certificaat te halen omdat die veel door bedrijven in de bouw geëist wordt.                        

Keuzevak                  

HEFTRUCK: Veel bedrijven in de bouwsector bezitten een heftruck voor het verplaatsen van goederen / 

materialen. Het advies is dan ook om via school in het bezit te komen van een heftruckcertificaat waarbij 

je ook meer kans maakt op de arbeidsmarkt.    

SVA1                      

Bij SVA1 vindt het opleidingstraject en examinering plaats op school. Het examen wordt afgenomen door 

een examinator van het SVA examenbureau en in aanwezigheid van je bouwkundedocent. Je kunt pas 

aan het examen deelnemen als je voldoende hebt aangetoond dat je de bij  SVA1 benodigde 

vaardigheiden bezit. 

 

SVA2                                               

Bij SVA2 vindt het opleidingstraject plaats op school met een externe stageperiode van minimaal 30 dagen 

waarbij dient te worden aangetoond dat de vaardigheden in de beroepspraktijk kan uitvoeren. De 

examinering vindt ook plaats op het stagebedrijf samen met je begeleider en bouwkundedocent. 

Certificering van SVA1 en SVA2 wordt erkend door de MBO (vervolg) onderwijs.  
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Waarop wordt geexamineerd bij SVA1 en SVA2?                    

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke vaardigheden je standaard bij de lessen BOUWKUNDE 

wordt aangeleerd en welke waarop je wordt geexamineerd bij SVA 1 en SVA2. 

De proeven van vaardigheid 
 

  
Lessen bouwkunde 

 
SVA1  

 
SVA2 

verbinden  
  

lijmen, spijkeren en schroeven in 
hout 

1   lijmen, spijkeren en 
schroeven in hout  

 

het maken van een halfhoutse 
verbinding  

2   deuvel- en lamello-
verbinding 
  

1  deuvel en lamello-verbinding 

hechten van plaatmateriaal met de 
minibrad of pneumatische 
spijkertacker 

2  hechten van plaatmateriaal   
met de minibrad of 
pneumatische spijkertacker   

boren 
  

boren en verzinken met de 
handboormachine 

3   Boren en verzinken met de 
handboormachine 

 

boren met de accu- en 
kolomboormachine met speedboor 
en gatenzaag 

4   Boren met de 
kolomboormachine met 
speedboor en gatenzaag 

boren met de boorhamer 

zagen zagen met de handzaag, 
schrobzaag en figuurzaag 

5   zagen met de handzaag 3   zagen met de 
handcirkelzaag 

zagen met de decoupeerzaag 6   zagen met de 
decoupeerzaag of elektrische 
figuurzaagmachine 

4   zagen met de afkortzaag en 
de tafelzaag zagen met de reciprozaag 

zagen met de elektrische 
figuurzaagmachine 

zagen met de radiaal afkortzaag 

zagen met de tafelzaag 

zagen met de platenzaag   

zagen met de lintzaag 

zagen met de elektrische 
handcirkelzaag 

schaven schaven met de blokschaaf  7   schaven met de blokschaaf 5   schaven met de electrische 
handschaaf 

schaven met de elektrische 
handschaaf 

8   keuze: schaven met de 
elektrische handschaaf 

6   keuze: werken met de vlak- 
vandiktebank 

schaven met de vandiktebank 

schaven met de vlakbank 

frezen frezen van een sleuf met de 
bovenfrees  

9   keuze: frezen van een 
ronde kant met de bovenfrees 

7   frezen van een sleuf met de 
bovenfrees 

frezen van een profiel of sponning 
met de bovenfrees 

8   keuze  frezen van een profiel 
of sponning met de bovenfrees 

afwerken 
  

schuren met de hand 10  schuren met de hand en 
de elektrische schuurmachine 

9   schuren met de 
bandschuurmachine en de 
stationaire bandschuurmachine  schuren met de elektrische ( band) 

schuurmachine, stationaire 
bandschuurmachine en roterende 
schuurschijf  

11  keuze: schuren met de 
handbandschuurmachine en 
de stationaire 
bandschuurmachine 

frezen van een ronde kant met de 
kantenfrees 

steken  steken met de houtbeitel 12  keuze : Steken met de 
houtbeitel 
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Naast de proeven van vaardigheden zijn ook een aantal gedragscompetenties waarin je wordt 

ondersteunt en waarop je beoordeeld wordt: 

Gedragscompetenties  Verkorte omschrijving van gedrag SVA1 en SVA2  
 

Samenwerken en overleggen Ik kan anderen raadplegen en erbij betrekken 

Leren Ik Leergierig zijn / zichzelf verder willen ontwikkelen 

 Ik kan de concentratie vasthouden 

 Bevattingsvermogen, je snapt de opdracht 

 uitdrukkingsvaardigheid 

Evalueren en reflecteren Ik weet wat ik doe en leer van mijn fouten 

Plannen en organiseren Ik kan mijn tijd goed indelen 

Instructies en procedures opvolgen Ik kan instructies opvolgen 

 Ik kan werken volgens de voorgeschreven procedures 

 Ik kan werken volgens de veiligheidsvoorschriften  

 Ik kan discipline tonen 

Omgaan met veranderingen en 
aanpassen 

Ik kan omgaan met veranderingen in werkomstandigheden en mensen  

Kwaliteit Ik kan kwaliteit leveren en blijf daar kritisch op 

Formuleren en rapporteren Ik kan nauwkeurig en volledig rapporteren  

Vakdeskundigheid toepassen Ik kan de opdracht uitvoeren met de benodigde vaardigheden 

Materialen en middelen inzetten Ik kan de juiste materialen en middelen gebruiken en inzetten 

Etisch en integer Ik ga eerlijk, vertrouwelijk en zorgvuldig om met anderen en eigendommen 

Aandacht en begrip tonen Ik toon oprechte interesse 

   

 

Verdeling van leerlijn Bouwkunde fase 3  

Verdeling leerling BOUWKUNDE fase 3 
 

 
 

1e half jaar 2e half jaar 3e half jaar 

Medewerker BOUW 
niveau A 

Voert werkopdrachten uit mbv 
docent 

  

Medewerker BOUW 
niveau B 

Voert werkopdrachten uit mbv 
docent 

Voert werkopdrachten uit 
mbv docent / andere 
leerling  
 
Voert klantopdrachten uit 
mbv docent / andere 
leerling 

Medewerker BOUW 
niveau C 
( MBO niveau) 

Voert werkopdrachten uit mbv 
docent 

Voert werkopdrachten uit 
mbv docent en / andere 
leerling 
 
Voert klantopdrachten uit 
mbv docent / andere 
leerling 

Voert werkopdrachten 
zelfstandig uit / mbv docent 
 
Voert klantopdrachten 
zelfstandig uit mbv docent / 
andere leerling 

 


