
 

Workshops op maat voor BBL-leerlingen Samenwerkingsverbanden 
 
Speciaal voor BBL-leerlingen van de Samenwerkingsverbanden hebben Leeuwerik Plaat (Eindhoven), 
ECM (Woerden) en de Meubel Samenwerkingsverbanden van brancheorganisatie CBM een aantal 
workshops ontwikkeld. De vier workshops bieden extra verbreding en verdieping bovenop de 
opleiding tot meubelmaker/interieurbouwer.  
 
Pilot 
De inhoud en opzet van de workshops zijn getest via een pilot, die de afgelopen maanden gehouden 
is bij mede-initiatiefnemer Leeuwerik Plaat. Verschillende leveranciers hebben meegewerkt aan de 
pilot , waaronder Cora Techniek, Bijlard en Decospan. Deelnemers waren leerlingen, praktijkopleiders, 
instructeurs leerwerkplaats, coördinatoren Samenwerkingsverbanden en docenten.  
 
Chris van Kessel, commercieel directeur van Leeuwerik Plaat, licht toe dat de verdieping belangrijk is 
voor zowel bedrijven als leerlingen. “Zodoende wordt een betere aansluiting tussen opleiding en 
praktijk bewerkstelligd. Soms kunnen bedrijven niet optimaal gebruikmaken van de leerlingen en dat is 
jammer. De basiskennis is er overigens wel, maar die kan en moet op een aantal punten dus verder 
worden verdiept. We moeten investeren in de jongeren in onze bedrijfstak, in hun belang en in dat van 
de bedrijven en branche als geheel.” 
 
Thema’s 
De thema’s van de workshops (kader) zijn gebaseerd op vragen vanuit de bedrijfspraktijk. “Fineren 
bijvoorbeeld is een vak apart. Je moet echt leren houtsoorten te herkennen en op de juiste manier te 
verwerken. In een workshop kun je leerlingen meer meegeven dan via het reguliere lesprogramma,” 
aldus Van Kessel. “Zodra wij merken dat de markt behoefte heeft aan andere onderwerpen, spelen wij 
daar zeker op in.” 
 
Kennis 
Vanuit ECM waren Gaby Ockeloen en Gerbrand Kip, respectievelijk adviseur en onderwijskundig 
projectleider, bij enkele van de workshops aanwezig. ECM had een bescheiden rol in de ontwikkeling 
van de betreffende workshops en nam hieraan deel uit oogpunt van vakmatige belangstelling, en 
leverde input. “Prachtig om te zien hoe bedrijven hun producten en materialen presenteerden. Kennis 
hebben van je materiaal, waaronder herkomst en toepassingsmogelijkheden, is een rode draad in de 
aangeboden workshops,” aldus Gerbrand Kip. 
 
Vanuit CBM zet Katja Jonker intensief in op het opleiden van jongeren via de BBL en bij voorkeur via 
de Samenwerkingsverbanden. “Het opleiden van jongeren via de BBL-route levert gegarandeerd 
instroom van nieuwe vakmensen op voor de branche en dat is hard nodig.  
Ook CBM monitort of het onderwijs aansluit bij de werkzaamheden binnen de bedrijven. Dit heeft 
geleid tot de ontwikkeling van de workshops bij Leeuwerik Plaat.” 
 
Dicht bij de praktijk 
Kees Smit is Coördinator Samenwerkingsverband Meubelindustrie & Interieurbouw. “We hebben als 
Samenwerkingsverbanden echt iets extra’s te bieden aan het bedrijfsleven en vanzelfsprekend aan de 
leerlingen. De workshops zijn ontwikkeld vanuit de bedrijven en worden ook door vertegenwoordigers 
van bedrijven gegeven. Veel dichter bij de dagelijkse praktijk kun je niet komen. De pilots die achter 
ons liggen, bieden een goede basis om vanaf nu de puntjes op de i te gaan zetten.”  
 
Binnenkort wordt bekend vanaf welk leerjaar en niveau de workshops worden gegeven.  
 
[in kader] De vier workshops 
 
- Corian (bewerkingsmogelijkheden) 
- Fineer (afwerkingsmogelijkheden lak, beits en olie) 
- HPL en lijmen (soorten en toepassingen) 
- Basismaterialen (MDF, spaanplaat en multiplex) 
 



 

De workshops worden als volgt aangeboden aan de Samenwerkingsvormen: 
 
- Een paar keer per jaar de workshop plannen 
- Groepen van 6 leerlingen op 1 instructeur 
- Op basis van open inschrijving (door coördinator) de leerlingen laten deelnemen 
- Locatie: Leeuwerik Plaat te Eindhoven 
- Leerlingen ontvangen een map met naslagwerk en een certificaat van deelname 
 


