
Welkom

Wie zijn wij?



Profiel

Doel wat kan ik en wat wil ik

betere aansluiting op MBO

verbreding of verdieping



Welke profielen bieden we aan?



5 Profielen

• Zorg en welzijn

• Economie en ondernemen

• Horeca, bakkerij en recreatie

• Bouw, wonen en interieur

• Produceren, installeren en energie



Profiel: Bouwen, wonen 

en interieur (BWI)

Algemene vakken

Profiel gebonden vakken BWI

Profielvak BWI

Nederlands – Engels – Maatschappijleer -

Bewegingsonderwijs – CKV - Rekenen

Wiskunde/ Rekenen –

Natuurkunde/ Scheikunde

4 modulen

4 keuzevakken



Profiel: Bouwen, wonen 

en interieur (BWI)

4 modulen (CSPE)

Module 1 Bouwproces en bouwvoorbereiding

Module 2 Bouwen vanaf de fundering

Module 3 Hout- en meubelverbindingen

Module 4 Design en decoratie



• Interieurbouw, stands en betimmeringen 

• Daken en kapconstructies

• Gevelopeningen

• Interieurontwerp en interieurdesign *

• Meubelmaker *

• Schoonmetselwerk

4 keuzevakken (SE)

(1 keuzevak bij een ander profiel mogelijk)

(2 keuzevakken zijn verplicht*)



Moduul 1: Bouwproces en 

bouwvoorbereiding

• een kleinschalig bouwproject voorbereiden 
en het bouwproces organiseren 

• maatvoeren en uitzetten 

• profielen en kozijnen stellen 

http://www.bing.com/images/search?q=profielen+stellen&view=detailv2&&id=2C5843A4F019141709EB6C7CCE4A5162FD4CCA13&selectedIndex=14&ccid=1ceLk4zO&simid=608034049938558655&thid=OIP.Md5c78b938ccefa8eb09b879337954726o0


Moduul 2: Bouwen vanaf de 

fundering

• een bekisting voor een strokenfundering 
en een ps systeembekisting maken 

• een halfsteensmuur metselen 

• isolatiematerialen verwerken 

• veilig werken op steigers en ladders 

http://www.bing.com/images/search?q=halfsteensmuur&view=detailv2&&id=38A5F195D84DD143E467D28DB31B8FFB02699B49&selectedIndex=0&ccid=GYjqNSW4&simid=608046561184583238&thid=OIP.M1988ea3525b868dcbd8e67d93c7be900o0


Moduul 3: Houtverbindingen en 

meubelverbindingen

• werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken 

• hout zagen en verspanen met behulp van gangbare 
elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven 
handgereedschappen en houtbewerkingsmachines. 

http://www.bing.com/images/search?q=dominoverbindingen&view=detailv2&&id=89147AC8FF8EB488DB1035B554C4C6EDB35B28DC&selectedIndex=0&ccid=VaDQ7ZTl&simid=608039981291933032&thid=OIP.M55a0d0ed94e53cbde5209164e02d2609o0


Moduul 4 Design en decoratie

• een interieurelement ontwerpen 

• een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement 

• een interieurelement maken 

• een interieurelement afwerken en decoreren 

http://www.bing.com/images/search?q=desing&view=detailv2&&id=4DA6A5066C2BA14FF1BA01D4E7D009A025FE15F4&selectedIndex=702&ccid=8ETZPUEA&simid=608031460073213329&thid=OIP.Mf044d93d4100cf78e40de151bed124c5o0


Opbouw leerjaar 3

• BWI 12 uur per week

• Toetsen volgens het PTA

• 4 Modulen

• Start 1e keuzevak meubelmaker (verplicht)

• Oriënterende stageweek leerjaar 3

• LOB

• Leerling kiest 2 keuzevakken voor leerjaar 4



Opbouw Leerjaar 4

• BWI 12 uur per week

• Toetsen volgens het PTA

• Afsluiten keuzevakken (één bij een ander 

profiel mogelijk)

• Praktijk leren (STERA/ STO)

• LOB 

• Voorbereiden en afsluiting CSPE





Verbreden of verdiepen???

Welk beroep wil jij in de toekomst gaan 

uitoefenen?

Het antwoord op deze vraag zou je als 

uitgangspunt kunnen gebruiken om jou ideale 

pakket samen te stellen.



Verbreden of verdiepen

Bouwen vanaf de 

fundering

Bouwproces en 

bouwvoorbereiding

Design en decoratie

Hout- en 

meubelverbindingen

Meubelmaker*

Daken en 

kapconstructies

Interieurontwerp en 

interieurdesign*

Schoonmetselwerk

VERDIEPEND

VERBREDEND

Meubelmaker* Interieurontwerp en 

interieurdesign*

E&O ondernemen

vervolgopleiding: middenkaderfunctionaris bouw

vervolgopleiding: middenkaderfunctionaris bouw

Daken en 

kapconstructies



Verbreden of verdiepen

Bouwen vanaf de 

fundering

Bouwproces en 

bouwvoorbereiding

Design en decoratie

Hout- en 

meubelverbindingen

Interieurbouw, stands 

en betimmeringen

Meubelmaker*

Interieurontwerp en 

interieurdesign*

Gevelopeningen

VERDIEPEND

VERBREDEND

Interieurbouw stands 

en betimmeringen

Interieurontwerp en 

interieurdesign*

E&O Presentatie en 

styling

vervolgopleiding: styling, interieur en vormgeving of 

meubelmaker/ (scheeps) interieurbouwer 

vervolgopleiding: styling, interieur en vormgeving of 

meubelmaker/ (scheeps) interieurbouwer

Meubelmaker*



Of iets heel anders

Bouwen vanaf de 

fundering

Bouwproces en 

bouwvoorbereiding

Design en decoratie

Hout- en 

meubelverbindingen

Interieurontwerp en 

interieurdesign*

Meubelmaker*

Schoonmetselwerk

VERBREDEND

VERBREDEND

Interieurbouw, 

stands en 

betimmeringen

Interieurontwerp en 

interieurdesign*

Z&W ondersteuning 

bij sport- en 

bewegingsactiviteiten

vervolgopleiding: Sport- en bewegingscoördinator

Meubelmaker*

vervolgopleiding: Defensie (VEVA)

Z&W ondersteuning 

bij sport- en 

bewegingsactiviteiten



Eventuele vragen?


