


Wil je in de bouw werken?

Wil je schilder worden?

Wil je meubelmaker worden?

Of ben creatief en wil je ontwerpen en decoreren?

En nog veel meer …………

Zie je jezelf in één van deze beroepen na het Vmbo? Of ben je geïnteresseerd en 

wil je meer te weten komen wat er kan in bijvoorbeeld de bouw of met meubels 

maken?

Kies dan voor BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)!!



 Bouwen, Wonen en Interieur is één van de profielen die wordt aangeboden op 

het Broeckland College. 

 Je krijgt 12 uur in de week les. Voornamelijk praktijklessen gecombineerd 

met theorie. Er wordt met een e-learning gewerkt genaamd BWI net.

 In klas 3 ga je in totaal twee weken stage lopen en in klas 4 één dag in de 

week.

 Bij het profiel BWI horen naast de verplichte profieldelen ook de verplichte 

AVO- vakken wiskunde en natuur- en scheikunde 1 (NASK1).



BWI is verdeeld in 4 profieldelen [klas 3] en 4 keuzevakken [klas 4].

De 4 verplichte profieldelen zijn:

 Bouwproces en bouwvoorbereiding

 Bouwen vanaf de fundering

 Hout en meubelverbindingen

 Design en decoratie



Daarnaast kunnen keuzevakken worden gekozen zoals bijvoorbeeld:

 Schilderen en afwerken van houtachtige en steenachtige ondergronden

 Meubel maken

 Schoonmetselwerk

 Interieurontwerp en design

 Etc. etc. etc. etc .



WERKPLEKKEN

We maken voor de lessen gebruik van diverse werkplekken in 2 lokalen naast 

elkaar.

Het machinaal Houtbewerking



WERKPLEKKEN

Het Fijn houtlokaal.



Eventuele doorstroom richtingen na het VMBO BWI:

https://www.hmcollege.nl/

https://www.bouwmensen.nl/

https://www.nimeto.nl/

https://bouweninterieur.rocmn.nl/

https://www.hmcollege.nl/
https://www.bouwmensen.nl/
https://www.nimeto.nl/
https://bouweninterieur.rocmn.nl/


https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/lob-loopbaanfilmpjes/

Wanneer u bovenstaande link opent dan kunt u van de 4 verplichte profieldelen de 
voorlichtingsfilmpjes bekijken.

https://opendag.broeckland.nl/

Wanneer u bovenstaande link opent dan kunt u van het profiel BWI het lokaal bekijken 
in 360 gr.

Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Team Bouwen, Wonen & Interieur.

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/lob-loopbaanfilmpjes/
https://opendag.broeckland.nl/

