
HMC MBO Vakschool 

Amsterdam 

Literaire klassiekers zijn niet te vinden in het 

Studiecentrum van het Hout- en Meubileringscollege in 

Amsterdam. Deze vakschool verzorgt op MBO-niveau 

dag- en avondopleidingen voor interieuradvies, meubel 

maken, stofferen en creatief vakman. De 1700 

leerlingen vinden er werkplekken en een uitgebreide en 

gespecialiseerde collectie documentatie en materialen. 

 

HMC MBO Vakschool voor hout-meubel-interieur 

Amsterdam 

Literaire klassiekers zijn niet te vinden in het Studiecentrum van het Hout- en Meubileringscollege in 

Amsterdam. Deze vakschool verzorgt op MBO-niveau dag- en avondopleidingen voor interieuradvies, 

meubel maken, stofferen en creatief vakman. De 1700 leerlingen vinden er werkplekken en een 

uitgebreide en gespecialiseerde collectie documentatie en materialen. 

 Begin jaren ’90 had Han Milder een hernia en wilde ze een ander bed hebben. Echter, het aanbod in 

de winkels viel tegen. Ze besloot zelf een bed te maken en volgde, hoewel ze in de Wao zat, de 

opleiding voor meubelmaker. In het tweede jaar maakte ze haar bed, dat ze nog altijd gebruikt. 

Tijdens haar opleiding viel het haar op dat ze zelf wel informatie kon vinden, maar haar studiegenoten 

veelal niet.  Ze bood de directeur aan een studiecentrum op te zetten. Hij gaf haar ruimte om dat te 

doen en stopte een doos met boeken in handen. Ze hing zelf de planken op en zo begon ze, eerst als 

vrijwilliger, inmiddels als betaalde kracht, het studiecentrum. 

 In het studiecentrum werken dagelijks zo’n 300-400 leerlingen. Ze gebruiken de vakcollectie, werken 

met documentatie of materialen aan een prachtige zelfgemaakte tafel, of aan een computer waarbij ze 

keuze hebben uit een bonte verzameling stoelen. Alles ademt een goede werksfeer en creativiteit. Han 

hanteert één effectieve regel en dat is dat alles mag wat met hun studie te maken heeft. 

 Inmiddels leidt Han voor de opleidingen in Amsterdam en Rotterdam een team van 9 medewerkers. 

Geen van hen heeft een bibliotheekopleiding. 

De medewerkers volgden allen een instructeurscursus en geven lessen in digitale vaardigheden, 

bijvoorbeeld over Symbaloo of 3D-printen. Naast de betrokkenheid bij lessen, is het team actief in 

promotie. Ze bieden inspiratie door de maandelijks wisselende presentatie van afbeeldingen op een 

groot scherm. Docenten vinden in de personeelskamer nieuwe aanwinsten die ze na twee weken 

kunnen lenen. Bij nieuwe projecten is de vraag altijd: wat kan het studiecentrum bijdragen. 

 Een nadere kennismaking met twee senior-instructeurs van het studiecentrum en tevens oud-

leerlingen, Vanessa Stappers en Lucia Beuzenberg. 

 Trots op 

Hoe zij als team met Han werken en hun studiecentrum ontwikkelen. Ook hoe ze op de twee locaties, 

ondanks geografische afstand, samenwerken. 
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 Genietmoment  

Interactie met de leerlingen en collega’s. 

 Eigen producten 

SAS: Studiecentrum AttenderingsService via verschillende kanalen, en rubrieken via het intranet, bijvoorbeeld over externe 

beurzen en wedstrijden waar leerlingen hun ontwerpen of producten voor kunnen insturen. 

 Op het nachtkastje 

De onderwaterzwemmer van P.F. Thomése en Dat kan mijn kleine zusje ook : waarom moderne kunst kunst is, van Will 

Gompertz.   

 De toekomst van het studiecentrum 

In juli 2016 gaat Han met pensioen. Haar team is bezig een eigen beeld op de toekomst te vormen en zich voor te bereiden op 

de komende veranderingen. Ordenen en beheersen past niet bij de toekomst, wel waarde toevoegen bij de voorbereiding van 

lessen en personaliseren van diensten voor leerlingen en docenten. Studiecentrum à la carte.   

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd in de school en wat leerlingen daar maken, kom dan naar de jaarlijkse 

eindexamententoonstelling. Dat is in HMC Amsterdam op 12 en 13 juli 2016, in HMC Rotterdam op 6 juli. Leerlingen 

presenteren hun meubels, boten, instrumenten, schoenen en hoeden. Volgens Han en haar collega’s is dat zeker de moeite 

waard. Zie: http://www.hmcollege.nl 

Klik HIER voor de foto impressie van de mediatheek.  

Verslag van Ester MacMillan en Marian Hendriks n.a.v. hun bezoek op 10 november 2015.  
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