
vmbo techniek BWI

De eerste twee jaar op het vmbo volg je de zogenaamde basis-

vorming. Daarna moet je een vervolgrichting kiezen. Een van de 

mogelijkheden binnen de sector techniek is bouwen, wonen & 

interieur (BWI).

Voor wie?

Voor jongens en meiden die:

• belangstelling hebben voor handvaardigheid;

• willen leren hoe je met verschillende gereedschappen en machines  

moet werken;

• onderwijs willen volgen waarbij theorie en praktijk elkaar aanvullen.

Algemeen vormende vakken

Je krijgt les in algemeen vormende vakken: Nederl ands, Engels, wiskunde, natuur-

kunde, godsdienst, maatschappijleer, lichamelijke oefening en culturele & kunst-

zinnige vorming (ckv). In het vierde jaar komen daar nog een aantal keuzevakken 

bij die passen bij de sector waar je voor kiest. 

Beroepsgerichte vakken

Het derde en vierde leerjaar kunnen worden beschouwd als één doorlopende 

periode in het onderwijs. Je werkt aan modules die over beide leerjaren zijn 

verdeeld. De lokalen zijn volledig aangepast aan de praktijk. Daarmee wordt het 

werken in een bedrijf nagebootst.



Kijk ook op lauwerscollege.nl

In leerjaar 3 heb je te maken met keuzemodules en verplichte profielmodules. De 

verplichte profielmodules zijn: 

• Bouwproces en bouwvoorbereiding

• Bouwen vanaf de fundering

• Hout- en meubelverbindingen

• Design en decoratie

 

De keuzemodules zijn:

• Metselen

• Infra

• Meubel maken  

ICT neemt een belangrijke plaats in binnen het BWI-programma. Ook zorgen we 

voor een bedrijfsoriëntatie. Je loopt daarvoor een aantal weken stage bij een 

bouwbedrijf.

Welke mogelijkheden geeft het diploma je? 

Er is een grote behoefte aan vakmensen. Met een diploma vmbo techniek BWI 

biedt het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) je verschillende vervolgmogelijk-

heden. Je kunt kiezen uit bijvoorbeeld: 

• Kaderopleiding bouwkunde 

• Diverse bouwopleidingen 

• Schilderopleiding 

• Hout- en meubelopleiding 

• Woninginrichting 
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Voorbeeldberoepen

• timmerman

• meubelmaker

• wegenbouwer

• tegelzetter

• metselaar

• voeger

• betontimmerman

• machinaal houtbewerker

• jachtbouwer
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