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Deze activiteit past in de wereld van Ontwerp, Productie & Wereldhandel. Dat heeft te 
maken met techniek, dat weet ik omdat ik mij vandaag moest oriënteren op de studies die ik 
na het MBO eventueel kan doen. De activiteit heeft plaatsgevonden op het HMC (Hout en 
Meubileringscollege) in Amsterdam. De school doet erg veel met techniek omdat je zelf 
producten ontwerpt, meet en bouwt.    
 
Wat houdt de opleiding precies in? 
Deze school heeft verschillende richtingen: Interieur, Meubel, Techniek en Design.  
Je leert dus ook over verschillende onderwerpen. Wanneer je bijvoorbeeld interieuradviseur 
als opleiding kiest, leer je alles over het geven van een totaaladvies over de inrichting van 
diverse ruimtes. Je doet veel ervaring op met materialen, meubels en woonaccessoires, 
geïnspireerd op de nieuwste trends. Ook leer je tekenen met de hand en omgaan met de 
computer.  
 
Wat kun je ermee? 
Als je voor Interieur als opleiding kiest kan je later verkoper wonen, verkoopadviseur wonen, 
interieuradviseur, interieurvakman, allround interieurvakman worden. 
Als je voor Meubel als opleiding kiest kan je later meubelmaker, allround meubelmaker, 
werkvoorbereider meubelindustrie, meubelstoffeerder, allround meubelstoffeerder of 
keukenmonteur worden. 
Als je voor Techniek als opleiding kiest kan je later montagemedewerker houttechniek, 
allround montagemedewerker houttechniek, werkvoorbereider houttechniek, technisch 
leidinggevende of pianotechnicus worden. 
Als je voor Design als opleiding kiest kan je creatief vakman, ontwerpend meubelmaker, 
hoedenmaker, ontwerpend leerverwerker, ambachtelijk schoenmaker, productontwerper of 
tassenmaker worden. 
 
Wat heb je nodig om de opleiding te kunnen starten? 
Voor de opleidingen op niveau 3 heb je één van de volgende diploma’s nodig: 

• Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg. 
• Diploma mbo-niveau 2. 
• Minimaal een overgangsbewijs havo/vwo klas 3 naar 4. 
• Voor BBL op niveau 3 heb je minimaal niveau 2 nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tijdens de activiteit hebben we eerst een rondleiding door meerdere klaslokalen gekregen. 
We kregen te horen waarmee de studenten bezig waren en hoe ze dat precies deden. Later 
kregen we een leuke activiteit waarbij we onze handen uit de mouwen mochten steken. De 
opdracht luidde als volgt: ‘Maak iets van hout dat minuscuul is. Je werkt in teams van twee. 
Je mag helemaal zelf weten wat je maakt, het kan van alles zijn. Ook heb je tape gekregen 
om het aan elkaar te plakken. Deze opdracht staat helemaal in het teken van techniek.’  
Ik zat in een groepje met Juliette en we hebben uiteindelijk gewonnen! De prijs die we 
kregen was een goodiebag met allemaal leuke dingen erin, zoals bijvoorbeeld een Twix en 
het spel ‘Mikado’. 
 

 
 
Ook heb ik twee meisjes die de opleiding Design doen ontmoet. Ze hebben hun eigen tassen 
gemaakt en dat zag er geweldig uit! 
 

          
Ik vond het HMC geweldig! Alles aan de school was mooi georganiseerd. De school is gezellig 
en het lijkt me dan ook zeker leuk om iets creatiefs te doen later. Deze school is dus echt 
perfect voor mij, het lijkt me erg leuk om iets in de toekomst in de richting van Design of 
Interieur te gaan doen. Ik ga zeker nog naar een open dag in de toekomst. 
 
 



 

  
 

 
 

    
 

       
 
 
 
 
 
 


