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Waar staat het profieldeel BWI voor?

• Bouwen, Wonen
en Interieur.

Wat wordt er aangeboden?
•

Profiel ( = verplicht)
– Bouwproces en
bouwvoorbereiding *
– Design en decoratie *
– Bouwen vanaf de
fundering
– Hout en
meubelverbindingen
* = GL profiel

•

Keuzevakken ( 4 kiezen)
– Meubel maken
– Daken en kapconstructies
– Gevelopeningen
– Schilderen en afwerken van hout en
steenachtige ondergronden
– Constructieve aansluitingen en
afwerking

Profieldelen
– Bouwproces en
bouwvoorbereidingen *

•

Algemene kennis en
vaardigheden die gelden voor
alle vmbo-leerlingen.

•

Professionele kennis en
vaardigheden die gelden voor
alle leerlingen in het profielvak
Bouwen, wonen en interieur.

•

Loopbaanloopbaanoriëntatie
en –ontwikkeling die geldt
voor alle vmbo-leerlingen.

– Design en decoratie *
– Bouwen vanaf de fundering
– Hout en meubelverbindingen

Keuzevak

– Meubel maken

-

Een 2D- en 3D-CAD werktekening van een
meubelstuk maken volgens de Amerikaanse
projectiemethode, met name van kleine
kasten en tafels

-

Een schets maken van een meubelstuk in
isometrische projectie

-

Werktekeningen lezen en interpreteren

-

Een materiaalstaat en werkplanning maken

-

Een calculatie maken

-

Alle benodigde bewerkingen aan hout en
plaatmateriaal op een veilige wijze uitvoeren
op gangbare machines, met name: zagen,
schaven, steken, frezen, boren, verlijmen,
schuren, monteren, behandelen en afwerken

-

De onderdelen monteren, lades plaatsen,
deurtjes en kleppen plaatsen, afhangen en
sluitbaar maken

Keuzevak

– Daken en
kapconstructie

-

Werkzaamheden voorbereiden voor het
aanbrengen van daken en kapconstructies

-

Constructies maken voor platte daken en de
dakrand afwerken

-

Constructies maken voor hellende daken,
afdichten en afwerken

-

Verschillende constructies voor
hemelwaterafvoeren en gootconstructies
herkennen

-

Beschrijven hoe zonnepanelen op hellende daken
geplaatst worden

-

Werktekeningen lezen en interpreteren

-

Dakbeschot, tengels en panlatten aanbrengen

-

Verschillende soorten platte daken en
dakbedekkingen beschrijven en herkennen, met
name koud-, warm-, omgekeerddak, kunststof-,
warmtewerend-, bitumen-, sedum- en groendak

Keuzevak

– Gevelopeningen

-

De werkzaamheden voorbereiden voor het maken
van kozijnen en ramen en het afhangen en
sluitbaar maken van ramen en deuren.

-

Houten kozijnen en ramen maken.

-

Ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken.

-

Aan de hand van een werktekening een
materiaalstaat en een werkplanning maken

-

Aan de hand van een werktekening een calculatie
en een offerte maken

-

De werkwijze beschrijven voor het maken van
houten kozijnen

-

De werkwijze beschrijven voor het plaatsen van
kunststof en aluminium kozijnen

Keuzevak
– Schilderen en afwerken van
hout en steenachtige
ondergronden

-

Houtachtige ondergronden schilderen en
afwerken

-

Steenachtige ondergronden schilderen en
afwerken

-

Een houtachtige- en een steenachtige
ondergrond controleren op gebreken en een
behandelplan opstellen aan de hand van het
basisverf- en glasbestek.

-

Vochtgehalte van hout meten en de resultaten
verwerken

-

Een watergedragen verfsysteem samenstellen
en op basis van de verwerkingsvoorschriften een
werkinstructie maken

-

Werkplek veilig inrichten, afplakken en afdekken

-

Verflagen verwijderen door middel van afbijten
en föhnen

-

Houtachtige ondergronden repareren, reinigen,
plamuren en schuren

Keuzevak

-

Constructieve aansluitingen met verschillende
materialen maken

-

Aansluitingen tussen materialen afwerken

– Constructieve
aansluitingen en afwerking - Een kozijn op een halfsteensmuur en
scheidingswanden aansluiten

-

Een kozijn in houtskeletbouw aansluiten

-

Een kozijn op spouwmuur luchtdicht aansluiten

-

Een spouwmuur op een kapconstructie of plat
dak luchtdicht aansluiten

-

Een spouwmuur op de begane grond
aansluiten

-

Plinten, koplatten en kantstukken aanbrengen

-

Vensterbanken aanbrengen

-

Een 2D-CAD werktekening maken volgens de
Amerikaanse projectie methode en een schets
maken in isometrische projectie

Sectorvakken
•

BB en KB

•

GL ( 6 vakken) – TL ( 7 vakken)

–

Beroepspraktijk

–

Beroepspraktijk

–

Nederlands

–

Nederlands

–

Engels

–

Engels

–

Nask1

–

Nask1

–

Wiskunde

–

Wiskunde

–

Rekenen

–

Rekenen

–

Lichamelijke opvoeding

–

Lichamelijke opvoeding

–

Maatschappijleer

–

Maatschappijleer

–

CKV

–

CKV

–

Maatschappijkunde

–

Keuze uit Duits, Frans of LOII

Wat verwachten we van jou?
•

Samenwerken met betrokkenen.

•

Werken volgens de milieu- en veiligheidsvoorschriften.

•

Inzet en gewenste werkhouding.

•

Zorgvuldig omgaan met materiaal en gereedschappen.

Stage
•

Twee weken stage in klas 3

•

Twee weken stage in klas 4

•

Stagewerkboek

•

Bezoek door docent op stageadres

•

Certificaat

Extra kosten
•

Vakkleding & gereedschap

•

Levering via school

•

Kosten +/- 95 euro

•

Gereedschap +/- 170 euro

HBO

Vervolgopleidingen MBO
•

ROC ( Regionaal Opleidings Centrum)

•

4 niveaus

•

BOL ( school + stage)

•

BBL ( werken + 1 dag school)

4. Middenkader KB-GL-TL
3. Zelfstandig werkend
2. Basis beroeps
1. Entree

BB

KB

Beroepsmogelijkheden
•

Werkvoorbereider / Calculator

•

Constructeur

•

Timmerman

•

Metselaar

•

Schilder

•

Meubelmaker

•

Infra weg- en waterbouw

•

Betonreparateur- Betonstaalverwerker

•

Dakdekker

•

Tegelzetter

•

Stukadoor

•

Stoffeerder

