
 

 

 

Studierichting Interieurinrichting 

 

   PROFIEL 
 

 

Je bent creatief, handig en hebt een brede interesse in het bouwen van interieur, dan is deze 
gespecialiseerde gerichte opleiding wellicht iets voor jou. 
Je volgde een opleiding 3e graad houtbewerking. 
 

   OPLEIDING 
 

 

De opleiding Interieurinrichting bestaat uit een combinatie van algemene vakken, theorievakken 
en praktijkvakken. Dit betekent dat je naast je vakkennis (praktijk, theorie en stage hout) ook een 
degelijke kennis hebt om het helemaal te maken in je beroeps- en privéleven  (taal, wetenschap, 
sport). 
 
Het begrip interieurinrichting slaat hier op „op maat‟ gemaakte vaste of losse elementen, meubilair 
dat deel uitmaakt van een ensemble, wanden, vloeren, plafonds, standen, decors en schrijnwerk-
elementen die behoren tot het interieur, die zorgen voor de indeling en afwerking van interieurs. 
  
De interieurbouwer maakt vooral kasten, balies en bureaus voor verschillende interieurs (voor 
winkels, huizen, hotels, kantoren, banken …). Dikwijls wordt er aan een totale verbouwing of 
aankleding van een interieur gewerkt.  
 
Meestal worden de meubels en interieuronderdelen in de werkplaats gemaakt. Daarna worden de 
onderdelen naar de plaats van bestemming gebracht en daar opgebouwd. Daar vindt het 
monteren, stellen en aftimmeren plaats. De interieurbouwer heeft daarom ook enige kennis nodig 
van installaties, in verband met het aansluiten van computers en telefoons.  
 
Dit specialisatiejaar Interieurinrichting is beroepsgericht en geeft de mogelijkheid om zich te 
vervolmaken en daarnaast het diploma secundair onderwijs te behalen. 
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 

De studierichting Interieurinrichting is een studierichting die toegang geeft tot een beroep met 
toekomst. Na het beëindigen van het derde leerjaar van de derde graad interieurinrichting kan de 
leerling terecht als polyvalent interieurinrichter, uitvoerder van maatwerk, afwerker van interieurs.  
 
Daar het hier in het bijzonder gaat over een gespecialiseerde opleiding hebben de afgestudeerden 
een zeer grotere kans op tewerkstelling. Na het volgen van deze opleiding behoort ook een 
opleiding binnen het hoger onderwijs tot de mogelijkheden. 
 
Se-n-Se 
Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma 
secundair onderwijs hebt behaald. Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen 
vanzelfsprekend zijn.  
Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied: Hout constructie- en planningstechnieken (TSO - 
Se-n-Se) 
 
HBO 



 

 

 

Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; 
vandaar de roepnaam HBO5. De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van 
een beroep. Zij situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. Dit zijn de 
inhoudelijk aansluitende opleidingen: Bouw- en houtconstructie, Bouwkundig tekenaar, Openbare 
werken 
 
Meer informatie?  www.onderwijskiezer.be 
 

 

  

http://www.onderwijskiezer.be/


 

 

 

 
Lessentabel 3de graad Interieurinrichting 
 

  7INTER 

   BASISVORMING 

Engels 2u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 

L.O. 2u 

Project algemene vakken 6u 

   SPECIFIEK GEDEELTE  

Hout (incl. stage) 20u 

Totaal aantal lesuren 32u 

 

 


