Bouwen, wonen & interieur

Profielvak BWI

bouwen vanaf
de fundering

bouwproces en
voorbereiding
kern

design en
decoratie

hout- en meubelverbindingen

Leerlijn Timmeren
(bb en kb)

Leerlijn Metselen
(bb en kb)

Leerlijn Fijnhout
(bb en kb)

Leerlijn Middenkader
engineering (kb)

constructieve aansluitingen
en afwerking

schoonmetselwerk

constructieve aansluiting
en afwerking

constructieve aansluiting en
afwerking

daken en kapconstructies
van hout

constructieve aansluitingen
en afwerking

interieurbouw, stands en
betimmeringen

daken en kapconstructies
van hout

gevelopeningen

bijzonder metselwerk

meubelmaken

bouwmethoden en
bouwstijlen

keuze uit:
 bouwmethoden en
bouwstijlen
 interieurbouw, stands en
betimmeringen
 schoonmetselwerk

keuze uit:
 bouwmethoden en
bouwstijlen
 daken en kapconstructies
van hout
 schilderen van hout- en
steenachtige ondergronden

keuze uit:
 gevelopeningen
 schilderen van hout- en
steenachtige ondergronden
 interieurontwerp en design

Toekomstige leerlijnen BWI (bij voldoende belangstelling):

Leerlijn Schilderen
(bb en kb)

Leerlijn Infrastructuur
(bb en kb)

schilderen van hout en
steenachtige ondergronden

bouw- en woonrijp maken

wandafwerking

terreinafwerking

schilderen en spuiten metaal
en kunststof onderdelen

constructieve aansluiting en
afwerking

keuze uit:
 onderhoud schilderwerk
 interieurontwerp en design
 glas

keuze uit:
 vloeren
 bouwkundig onderhoud en
renovatie

keuze uit:
 Interieurontwerp- design
 schoonmetselwerk
 gevelopeningen

Economie & ondernemen

Profielvak E&O

administratie

commercieel
kern

logistiek

secretarieel

Leerlijn Verkoop (bb)

Leerlijn Middenkader (kb)

ondernemen

ondernemen

marketing

financiële dienstverlening

webshop

webshop

presentatie & styling

keuzevak*

mbo niveau 2
Dienstverlening (BBL)

* Keuze uit: marketing, logistiek, officemanagement, mode & design, presentatie & styling

Produceren, installeren & energie

Profielvak PIE

bewerken en
verbinden van
materialen

besturen en
automatiseren
kern
installeren en
monteren

ontwerpen en
maken

Leerlijn Metaal
(bb en kb)

Leerlijn Installatie
( bb en kb)

Leerlijn Elektro
(bb en kb)

Leerlijn Middenkader
engineering (kb)

plaat- en constructiewerk

drinkwater en sanitair

utiliteitsinstallaties

besturen en automatiseren

verspaningstechnieken

klimaattechnologie

domotica en automatisering

werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

booglasprocessen

nutsvoorzieningen

woon- en kantoortechnologie

utiliteitsinstallaties

keuzevak*

keuzevak*

keuzevak*

keuzevak*

* Keuze uit de volgende vakken (voor zover nog niet in de leerlijn opgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Plaat- en constructiewerk
Booglasprocessen
Klimaattechnologie
Duurzame energie
Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud
Utiliteitsinstallaties
Praktisch booglassen
CNC technieken
Drinkwater en sanitair
Verspaningstechnieken
Woon- en kantoortechnologie

Zorg & Welzijn

Profielvak Z&W

mens en
gezondheid

mens en
omgeving
kern

mens en zorg

mens en
activiteit

Leerlijn Dienstverlening
(bb)

Leerlijn Dienstverlening
en Food (bb en kb)

Leerlijn Middenkader
(kb)

assisteren in de
gezondheidszorg / ehbo

assisteren in de
gezondheidszorg / ehbo

assisteren in de
gezondheidszorg / ehbo

welzijn kind & jongere /
thematisch werken

welzijn kind & jongeren /
thematisch werken

welzijn kind & jongere /
thematisch werken

keuken

keuken

keuken

wonen & huishouden

bakkerij

welzijn volwassenen &
ouderen

