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Keuzevakken B.W.I.

Programma:
● Profielvak en Keuzevakken
● Uitstroomprofielen BWI
● Keuzevakken BWI
● Blokstage leerjaar 3
● CSPE (Cito-examen)
● Vragen?



Keuzevakken B.W.I.
Profielmodules BWI Leerjaar 3 (verplicht)
• Profielmodule 1: Bouwproces en bouwvoorbereiding.
• Profielmodule 2: Bouwen vanaf de fundering.
• Profielmodule 3: Hout- en Meubelverbindingen.
• Profielmodule 4: Design en decoratie

Keuzevakken BWI Leerjaar 4 ( minimaal 4 keuzevakken)
• Constructieve aansluitingen en afwerking.
• Schoonmetselwerk.
• Interieurbouw, stands en betimmeringen.
• Gevelopeningen.
• Bouwmethoden en bouwstijlen.
• Bijzonder metselwerk.
• Daken en kapconstructies
• Meubelmaken.
• Interieurontwerp en design
• Tegelen
• Schilderen



Keuzevakken B.W.I.
Vier verschillende vakrichtingen (uitstroomprofielen),
deze bestaan uit vier keuzevakken:

1 Metselen

2 Timmeren

3 Fijnhout

4 Ontwerper



Keuzevakken B.W.I.
Uitstroomprofiel Metselen:

• Schoonmetselwerk
• Bijzonder metselwerk
• Bouwmethoden en bouwstijlen
• Tegelen

https://www.vanrooijen-balk.nl/werken-bij/waarom#video

https://www.youtube.com/watch?v=mpnLkVsc38I

https://www.vanrooijen-balk.nl/werken-bij/waarom#video
https://www.youtube.com/watch?v=mpnLkVsc38I


Keuzevakken B.W.I.
Uitstroomprofiel Timmeren:

• Gevelopeningen
• Bouwmethoden en bouwstijlen
• Constructieve aansluitingen
• Interieurbouw, stands en betimmeringen

https://www.youtube.com/watch?v=HgZzIxgEmG0

https://youtu.be/wYRjStSzh6o

https://www.youtube.com/watch?v=HgZzIxgEmG0
https://youtu.be/wYRjStSzh6o


Keuzevakken B.W.I.
Uitstroomprofiel Fijnhout:

• Meubelmaken
• Gevelopeningen
• Interieurbouw, stands en betimmeringen
• Interieurontwerp en design

https://www.youtube.com/watch?v=vyfpvQB0y24&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=_NPjiU6jrOg

https://www.youtube.com/watch?v=vyfpvQB0y24&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_NPjiU6jrOg


Keuzevakken B.W.I.
Uitstroomprofiel Ontwerper:

• Interieurontwerp en design
• Bouwmethodes en Bouwstijlen
• Schilderen
• Tegelen

https://www.youtube.com/watch?v=PZGyox72zhM&t=93s

https://www.youtube.com/watch?v=8rQqopMJGW8&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=PZGyox72zhM&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=8rQqopMJGW8&t=10s


Keuzevakken B.W.I.
Constructieve aansluitingen en afwerking (Timmeren)

• constructieve aansluitingen met verschillende materialen 
maken 

• aansluitingen tussen materialen afwerken 
 



Keuzevakken B.W.I.
 Schoonmetselwerk (Metselen)

• constructieve oplossingen in halfsteens en steens-werk 
maken 

• metselwerk uitvoeren 

 



Keuzevakken B.W.I.
Bijzonder metselwerk (Metselen):

● bijzondere metsel- en lijmwerken voorbereiden 
● bijzondere metsel- en lijmwerken tekenen en berekenen 
● bijzondere metsel- en lijmwerken uitvoeren

 



Keuzevakken B.W.I.
Bouwmethoden en bouwstijlen (Timmeren / Metselen / Ontwerper)

• de principes, kenmerken en eigenschappen van bouwmethoden in Nederland 
beschrijven en in een historische ontwikkeling plaatsen 

• de kenmerken van bouwstijlen en bouwkunst vanuit de oudheid tot heden 
herkennen, benoemen en verwerken 



Keuzevakken B.W.I.
Gevelopeningen (Timmeren / Fijnhout)

• de werkzaamheden voor het maken en plaatsen van 
ramen, kozijnen en deuren voorbereiden 

• houten kozijnen en ramen maken 

• kozijnen, ramen en deuren afhangen, plaatsen en 

• sluitbaar maken
 



Keuzevakken B.W.I.
Interieurbouw, stands en betimmeringen (Timmeren /Fijnhout / Ontwerper)

• eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen, maken en systeemwanden monteren 

• betimmeringen en stands ontwerpen en aanbrengen

 



Keuzevakken B.W.I.
Meubelmaken (Fijnhout)

• de werkzaamheden voor het maken van meubels 
voorbereiden 

• meubels maken van hout en plaatmateriaal

 



Keuzevakken B.W.I.
Interieurontwerp en design (Fijnhout / Ontwerper)

• een interieur ontwerpen en het ontwerp uitvoeren 

• interieurelementen ontwerpen en maken 

• interieurelementen en een interieur decoreren en 
presenteren 



Keuzevakken B.W.I.
Tegelen (Metselen / Ontwerper / Timmeren)

• Tegels zetten

• Tegels lijmen op wanden

• Tegels lijmen op vloer

• Mozaïeken.



Keuzevakken B.W.I.
Schilderen (Timmeren/ Metselen / Fijnhout / Ontwerper)

• Schilderen van hout en stenen ondergrond.

• Plamuren

• Gronden

• Decoreren



Keuzevakken B.W.I.

Blokstage van 2 weken 20 t/m 30 Juni

 



Keuzevakken B.W.I.

Examenopbouw profielvak

 



Keuzevakken B.W.I.

 XPTA = Examencijfer

        5,5



Keuzevakken B.W.I.

Vragen???

 


