


B.W.I.

Inhoud:

- Waar staat B.W.I. voor?
- Wat is B.W.I.?
- Algemeen beeld van B.W.I.
- Opbouw van B.W.I.
- B.W.I. op het mbo
- Zicht op werk in B.W.I. (beroepsbeeld)
- Profielschets van een B.W.I. leerling



Wat is B.W.I.?

Bouwen 

Wonen

Interieur

Algemeen beeld van de opleiding B.W.I.

Wiskunde
Nask

Stage
Koppeling van de theorie 
aan de praktijkopdrachten



Wat is B.W.I.?

https://youtu.be/i7nS94ncViE


Opbouw van B.W.I.

Kern:

- Algemene kennis en vaardigheden
- Professionele kennis en vaardigheden
- Loopbaan oriëntatie en loopbaanbegeleiding

- Profielvakken

- Keuzevakken



Profielvakken

Module 1 Bouwproces en bouwvoorbereiding
Module 2 Bouwen vanaf de fundering
Module 3 Hout en meubelverbindingen
Module 4 Design en decoratie

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-
content/uploads/2017/03/BWI-Module-4-Design-en-decoratie.pdf

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/BWI-Module-4-Design-en-decoratie.pdf


Keuzevakken?

Module 1 Daken en kapconstructies
Module 2 Constructieve aansluiting en afwerking
Module 3 Interieurbouw, stands en betimmering
Module 4 Interieurontwerp en interieurdesign
Module 5 Meubelmaken
Module 6 Bouwmethoden en Bouwstijlen

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-
content/uploads/2017/03/BWI-keuzevak-19-Interieurontwerp-en-
%E2%80%93design.pdf

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/BWI-keuzevak-19-Interieurontwerp-en-%E2%80%93design.pdf


Opdrachten

Verkennen: informatie opzoeken op internet

Voorbereiden: maken van een planning
beroepscompetentie en een persoonlijke competentie benoemen/ extra aandacht 
theorie vragen maken in werkboek, info via bronnenboek/internet/ tekeningen
maken van een schets/  technisch tekenen met potlood of via een 2d/3d 

tekenprogramma (SketchUp)
invullen van de werkvolgorde/ materiaal- gereedschap lijst

Uitvoering: het maken van een praktische opdracht veelal in tweetallen

Opleveren: het invullen van de beoordelings staat i.s.m. de docent
portfolio opdracht, werkblad LOB opdrachten maken via methodesite
beoordelen van de gehele opdracht, samen met docent kijken naar de 

: competenties
: LOB opdrachten
: praktische opdracht doorspreken/beoordelen.



B.W.I. op het MBO?

1 dag stage
1 dag lessen op het MBO
3 dagen lessen op het Element



Zicht op werk in B.W.I.?

https://www.vmbo-bwi.nl/leerlingen/beroepen-in-de-bouw/



Profielschets.

Inhoud:

Je vind het leuk om met je handen te werken
Je vind het leuk om met machines te werken
Je kan goed samenwerken
Je bent creatief
Je hebt Inzicht en gevoel voor ruimte
Je hebt iets met kleur
Je vind het leuk om te werken met diverse materialen
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