
In het programma van BWI zitten 
veel elementen en mogelijkheden 
zoals:

  Timmeren op de bouw of in een 
timmerfabriek
  Interieurontwerp en design 
  Metselen
  Meubel maken & Interieurbouw
  Schilderen
  Architectuur
  Werkvoorbereiding/Calculatie/
Inkoop

 

Wanneer je de basisberoepsgerichte 
leerweg (BL) of de kaderberoeps-
gerichte leerweg (KL) volgt, volg je 
in het derde leerjaar de volgende 
profielmodulen:

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

In de gemengde leerweg (GL) volg je 
alleen de eerste en de vierde profiel-
module.

In het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) maak je kennis met 
alle aspecten van het bouwproces: van ontwerp tot product. Met 
BWI in je pakket word je voorbereid op een mbo-opleiding in de 
bouwsector of een opleiding voor interieur en woninginrichtingen. 
Dit wordt gedaan op verschillende plekken, zowel binnen als buiten 
de school. Je leert onder andere tekeningen maken en lezen,  
kleurenleer, materiaal- en gereedschappenkennis. Als je graag met 
je handen werkt is dit het ideale profiel voor jou.

We doen het samen

BWI
Bouwen, Wonen  
en Interieur 

“Van ontwerp  
 tot product”



In het vierde leerjaar kiest de basisberoepsgerichte leerweg (BL) en kader-
beroepsgerichte leerweg (KL) vier keuzevakken. De gemengde leerweg (GL) 
kiest er twee.

Hieronder zie je enkele voorbeelden van de keuzevakken bij BWI:

  Interieurontwerp en design
  Daken en kapconstructies
  Bouwkundig onderhoud en renovatie
  Schilderen van hout en steenachtige ondergronden
  Constructieve aansluitingen en afwerking
  Schoonmetselwerk
  Interieurbouw, stands en betimmeringen

Praktijkleren
Sommige van deze keuzevakken 
worden gegeven in de praktijk. Hier-
voor loop je, naast de normale stage, 
een aantal dagen mee bij een bedrijf. 
Hier werk je aan een eigen project of 
werkstuk onder leiding van een pro-
fessionele leermeester. Zo leer je de 
praktische kennis van het keuzevak 
rechtstreeks bij het bedrijfsleven.
Daarnaast is er de mogelijkheid om 
een keuzevak bij een ander profiel te 
kiezen (BL/KL).

“Wat vind jij leuk?”

schaersvoorde.nl


