Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: De Maquette
Profielmodule 1: Bouwproces en bouwvoorbereiding
Profielmodule 2: Bouwen vanaf de fundering
In deze praktijkopdracht ga je een maquette maken. Een maquette is een bouwwerk op schaal.
Je ziet in het klein hoe dit bouwwerk er in het echt uit komt te zien.
De indeling van het huis staat niet in de tekening. Je bepaalt later in overleg met je docent hoe je het
huis indeelt en hoe je de maquette afwerkt.
Je kunt deze maquette alleen of in groepsverband maken. Overleg dit eerst met je docent. Als je de
maquette in groepsverband maakt, spreek dan duidelijk af wie wat doet.
Natuurlijk heb je nog hulp nodig bij het vervaardigen van de maquette. Daarvoor krijg je speciale
lessen. Het gaat ook om hoe je de productie aanpakt, hoe je samenwerkt en
met veiligheid omgaat.
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Technisch Tekenen II - Tekening lezen
• BWI - Technisch Tekenen III - Tekening maken
• BWI – Bouwproces
• BWI - Fundering
• BWI - Profielen en kozijnen stellen
• BWI - Metselen
• BWI - Isoleren
• BWI - Steigers en ladders
• BWI - Handgereedschap V - Timmeren
• BWI - Elektrisch handgereedschap III - Frezen
• BWI - Elektrisch handgereedschap IV - Schaven
• BWI - Elektrisch handgereedschap V - Schuren
• BWI - Hout bewerkingsmachines II - Radiaalzaag
• BWI - Materialen II - Beton
• BWI - Materialen III - Steen
• BWI - Veiligheids Checklist Aannemers - VCA

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Handmate
Profielmodule 3: Hout- en meubelverbindingen
In deze praktijkopdracht Handmate ('handvriend') ga je twee handgereedschappen zelf maken die je
tijdens je opleiding kunt gebruiken. Je gaat namelijk een bankhaak en een schuurblok maken.
De bankhaak zorgt ervoor dat je recht kunt zagen en de tafel hierbij niet beschadigt.
Het schuurblok kun je gebruiken om alles wat je maakt, perfect af te werken.
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Technisch Tekenen I - Schetsen en Ontwerpen
• BWI - Technisch Tekenen II - Tekening lezen
• BWI - Handgereedschap II - Zagen
• BWI - Handgereedschap III - Schaven
• BWI - Elektrisch handgereedschap I - Boren
• BWI - Hout bewerkingsmachines IV - Vlak-vandiktebank
• BWI - Hout bewerkingsmachines Vlll - Werkplaatsinrichting en afzuiginstallatie
• BWI - Hout bewerkingsmachines IX - Kolomboormachine

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Soundbox
Profielmodule 3: Hout- en meubelverbindingen
Profielmodule 4: Design- en decoratie
In deze praktijkopdracht ga je een eigen soundbox maken. Het is een multifunctionele soundbox. Je
kunt er namelijk je pennen, podloden, lijmstift, notitieblokje in opbergen. Natuurlijk is er ook ruimte
voor je smartphone.
De soundbox heeft een klankkast die ervoor zorgt dat het geluid van je smartphone wordt versterkt.
Daar is geen elektriciteit voor nodig.
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Technisch Tekenen I - Schetsen en Ontwerpen
• BWI - Technisch Tekenen II - Tekening lezen
• BWI - Technisch Tekenen III - Tekening maken
• BWI - Handgereedschap II - Zagen
• BWI - Handgereedschap IV - Steken
• BWI - Handgereedschap VI - Schilderen
• BWI - Schilderen
• BWI - Elektrisch handgereedschap I - Boren
• BWI - Hout bewerkingsmachines IV - Vlak-vandiktebank
• BWI - Hout bewerkingsmachines IX - Kolomboormachine
• BWI - Materialen I - Hout
• BWI - Materialen IV - Schilderen
• BWI - Verbindingen I - Lijmverbindingen
• BWI - PBM VII - Oogbescherming
• BWI - Kleuren

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Dartbord-Sieradenkast
Profielmodule 3: Hout- en meubelverbindingen
In deze praktijkopdracht ga jij een kast maken. Niet zomaar een kast, maar een dartbordkast of
sieradenkast!
Jouw sieradenkast of dartbordkast monteer je aan de wand. Belangrijk is om de kast op de juiste
hoogte te bevestigen. Zo kun je jezelf goed in de spiegel zien of je scoort met gemak 180 punten!
In overleg met je docent kun je jouw kast verven en decoreren (versieren).
Voordat je aan de slag gaat met deze praktijkopdracht krijg je speciale lessen.
In deze lessen leer je omgaan met elektrische handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.
Ook leer je hoe je houtverbindingen maakt.
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Aftekenen
• BWI - Technisch Tekenen I - Schetsen en Ontwerpen
• BWI - Technisch Tekenen II - Tekening lezen
• BWI - Materialen I – Hout
• BWI - Verbindingen I – Lijmverbindingen
• BWI - Handgereedschap II – Zagen
• BWI - Handgereedschap III – Schaven
• BWI - Handgereedschap IV – Steken
• BWI - Handgereedschap V – Timmeren
• BWI - Elektrisch handgereedschap I – Boren
• BWI - Elektrisch handgereedschap II – Zagen
• BWI - Elektrisch handgereedschap III – Frezen
• BWI - Elektrisch handgereedschap V – Schuren
• BWI - Hout bewerkingsmachines I – Formaatzaag
• BWI - PBM III - Gehoorbescherming

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht 5: Tip-up seat designer
Profielmodule 3: Hout- en meubelverbindingen
Profielmodule 4: Design- en decoratie
In deze praktijkopdracht ga je een klapstoel maken.
Je maakt de klapstoel voor eigen gebruik. Je bedenkt zelf een ontwerp voor de klapstoel: je bepaalt
helemaal zelf hoe jouw klapstoel eruit komt te zien.
De klapstoel is opgevouwen maar 18 mm dik. Hij neemt dus niet veel opslagruimte in.
Een leuk cadeau voor een verjaardag!
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Technisch Tekenen I - Schetsen en Ontwerpen
• BWI - Technisch Tekenen II - Tekening lezen
• BWI - Technisch Tekenen III - Tekening maken
• BWI - Handgereedschap VI - Schilderen
• BWI - Schilderen
• BWI - Decoratieve technieken
• BWI - Elektrisch handgereedschap I - Boren
• BWI - Hout bewerkingsmachines III - Lintzaag
• BWI - Materialen IV - Schilderen
• BWI - Kleuren
• BWI - Van ontwerp naar klant
• BWI - decoratieve figuren snijplotten- pellen- plakken en monteren
• BWI - Gevaarlijke stoffen afvalverwerking en milieu

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Een unieke tuintafel
Keuzevak 3: Schilderen en afwerken van hout en steenachtige ondergronden
In dit keuzevak ga je een tuintafel maken. Je kunt daarbij kiezen tussen twee modellen: een sidetable
of een salontafel. De tafel is gemaakt van twee pallets en een aantal stoeptegels.
De tuintafel is eenvoudig in elkaar te zetten. De nadruk ligt in deze opdracht dan ook op het
beschilderen van de tafel. Je gaat niet zomaar een tafel maken... nee, het moet een echt kunstwerk
worden!
Uiteraard moet het eindproduct ook technisch aan alle voorwaarden voldoen: de tegels en de pallets
moeten op de juiste manier voorbehandeld, geschilderd en afgewerkt zijn. Want jouw kunstige
tuintafel moet alle Nederlandse weersomstandigheden kunnen doorstaan.
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Handgereedschap VI – Schilderen
• BWI - Elektrisch handgereedschap V – Schuren
• BWI - Materialen IV – Schilderen
• BWI - PBM I – Adembescherming
• BWI - Materialen IV - Schilderen II
• BWI - Materialen IV - Schilderen III – Steenachtig
• BWI - Onderhoud I – Houtachtige
• BWI - Onderhoud II - Steenachtige

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Een promotiestand voor je school
Keuzevak 4: Interieurbouw, stands en betimmeringen
Tijdens de open dag wil jullie school zich goed presenteren. En jij gaat daarbij helpen! Niet door een
flitsende computerpresentatie te maken… Nee, door datgene te doen waar jij en je medeleerlingen
nóg beter in zijn: het bouwen van een promotiestand.
Samen met enkele medeleerlingen ontwerp je een stand die aan de eisen van de docent voldoet. Het
ontwerp moet passen bij jullie school en aantrekkelijk zijn voor toekomstige leerlingen én hun ouders.
Want die moeten immers overtuigd worden dat jullie school de leukste en beste is in de hele
omgeving!
Geen eenvoudige klus dus. En de lat ligt hoog, want alleen het beste ontwerp gaat ook echt gemaakt
worden. Jullie moeten dus niet alleen een goede, passende stand ontwerpen, ook jullie verhaal moet
goed zijn!
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Technisch Tekenen II - Tekening lezen
• BWI - Elektrisch handgereedschap III - Frezen
• BWI - Werkplanning en na-calculatie
• BWI - Constructies I - Plafond
• BWI - Constructies II - Systeemwanden
• BWI - Kunststof installatiebuis en kabelgoten
• BWI - Menselijke maat en standaarden
• BWI - Meubelbeslag
• BWI - Plaatmateriaal en afwerking
• BWI - Elektrische handgereedschappen - Kanten Lijm Machine

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Kozijnen op maat
Keuzevak 6: Gevelopeningen
Kozijnen zijn er in vele soorten en maten. Het maken van kozijnen kan dus een heel afwisselende klus
zijn.
Maar soms moet er echt productie gedraaid worden; bijvoorbeeld als een aannemer of
woningbouwvereniging voor een nieuwbouw- of renovatieproject een groot aantal dezelfde kozijnen
bestelt.
In deze praktijkopdracht gaan jullie voor zo’n megaklus aan de slag. Een woningbouwvereniging heeft
een reeks dezelfde kozijnen besteld voor schuurtjes van te renoveren woningen. En die gaan jullie
maken!
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI – Aftekenen
• BWI - Technisch Tekenen I - Schetsen en Ontwerpen
• BWI - Technisch Tekenen II - Tekening lezen
• BWI - Elektrisch handgereedschap IV - Schaven
• BWI - Hout bewerkingsmachines II - Radiaalzaag
• BWI - Hout bewerkingsmachines IV - Vlak-vandiktebank
• BWI - Hout bewerkingsmachines VI - Pennenbank
• BWI - Hout bewerkingsmachines VII - Freesmachine
• BWI - Materialen I - Hout
• BWI - ARBO-risicoherkenning
• BWI - Gevelopeningen I - Ramen
• BWI - Gevelopeningen II - Kozijnen met raam
• BWI - Gevelopeningen III - Afhangen ramen en deuren

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: De Architect
Keuzevak 9: Bouwmethoden en bouwstijlen
Oude gebouwen spreken tot de verbeelding. Ieder jaar komen veel toeristen naar Europese
hoofdsteden om historische bouwwerken te bewonderen.
Je ziet de geschiedenis voorbijkomen in de verschillende bouwstijlen.
In deze praktijkopdracht ben jij een architect met als opdracht de historische waarde van dit soort
gebouwen te bewaren!
Soms moet een historisch gebouw gerestaureerd worden. Soms krijgt een historisch gebouw een
nieuwe functie omdat het bijvoorbeeld omgebouwd wordt tot appartementencomplex.
Jij gaat in deze praktijkopdracht een ontwerp en maquette maken voor de restauratie van een
spitsboograam.
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - ARBO-risicoherkenning
• BWI - Bouwmethoden - Gietbouw
• BWI - Bouwmethoden - Houtskeletbouw
• BWI - Bouwmethoden - Traditionele- en stapelbouw
• BWI - Geschiedenis bouwstijlen - De Gotische bouwstijl
• BWI - Geschiedenis bouwstijlen - De Griekse bouwstijl
• BWI - Geschiedenis bouwstijlen - De Romaanse bouwstijl
• BWI - Geschiedenis bouwstijlen - De Romeinse bouwstijl
• BWI - Geschiedenis bouwstijlen - Nederlandse bouwstijlen

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Oude spullen pimpen
Keuzevak 13: Schilderen en spuiten van metalen- en kunststof
Heb je thuis spullen waar je niets meer mee doet, maar die nog wel te gebruiken zijn? Spullen die
alleen maar in de weg liggen… Omdat je ze vroeger mooi vond, maar er allang op uitgekeken bent?
Omdat ze niet meer in de mode zijn? Of omdat je ze eigenlijk nooit echt mooi gevonden hebt?
Natuurlijk kunnen die spullen nog jaren stof happen en ruimte innemen. Je kunt ze ook pimpen door
ze een nieuwe kleur of decoratie te geven. Zo worden ze niet alleen weer mooi, maar ook hartstikke
origineel! Leuk om zelf weer te gebruiken of om cadeau te doen. Of om te verkopen via internet!
In deze praktijkopdracht geef je je eigen spullen van kunststof of metaal een tweede leven. Je maakt
een ontwerp en schildert, spuit en decoreert ze. Uiteraard zorg je voor een goede voorbehandeling en
afwerking. Want als je pimp-actie goed lukt, wil je er nog lang plezier van hebben!
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Materialen
• BWI - Handgereedschap VI - Schilderen
• BWI - Decoratieve technieken
• BWI - ARBO-risicoherkenning
• BWI - Decoratieve figuren snijplotten- pellen- plakken en monteren
• BWI - Werkplanning en na-calculatie
• BWI - Materialen IV - Schilderen II
• BWI - Decoratieve verfspuittechnieken
• BWI - Materialen V - Kunststof
• BWI - Schilderen van kunststof
• BWI - Schilderen van metaal

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Het Onderhoudsbedrijf
Keuzevak 14: Onderhoud schilderwerk
Tijdens deze praktijkopdracht vorm jij samen met je klasgenoten het team van Het
Onderhoudsbedrijf. Je werkt dus samen met anderen. Met een 'klusbus' gaan jullie op pad om
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren!
In overleg met je docent voer je op locatie onderhoudswerkzaamheden uit. Je gaat op zoek naar
klanten voor Het Onderhoudsbedrijf.
Denk daarbij aan de plaatselijke basisschool, een buurthuis, cultureel centrum of zorgcentrum.
Heeft jouw eigen schoolgebouw misschien onderhoud nodig?
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Handgereedschap VI - Schilderen
• BWI - Elektrisch handgereedschap V - Schuren
• BWI - Materialen IV - Schilderen
• BWI - Materialen IV - Schilderen II
• BWI - Materialen IV - Schilderen III - Steenachtig
• BWI - Onderhoud I - Houtachtige
• BWI - Onderhoud II - Steenachtige

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Barkruk
Keuzevak 16: Meubelmaken
Dat zit uitstekend op jouw stoere kruk van steigerhout! Onder de zitting maak je een opbergvak
waarin je bijvoorbeeld een potlood, rolmaat of persoonlijke zaken kunt opbergen. Je kunt de barkruk
gebruiken als je met jouw klasgenoten een opdracht bespreekt.
In deze praktijkopdracht maak jij een barkruk van stevig steigerhout. Hierbij gebruik je de
werktekeningen waar alle details op staan.
Voordat je aan de slag gaat als meubelmaker moet je wel een aantal vaardigheden onder de knie
krijgen.
Daarom ga je eerst werken aan de Techno-Skills-kaarten.
Naast het maken van een gaaf product is het belangrijk hoe jij deze opdracht aanpakt, hoe jij
samenwerkt en met veiligheid omgaat.
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI – Aftekenen
• BWI - Technisch Tekenen I - Schetsen en Ontwerpen
• BWI - Technisch Tekenen II - Tekening lezen
• BWI - Handgereedschap II – Zagen
• BWI - Handgereedschap III – Schaven
• BWI - Handgereedschap IV – Steken
• BWI - Handgereedschap VI – Schilderen
• BWI - Elektrisch handgereedschap I – Boren
• BWI - Elektrisch handgereedschap II – Zagen
• BWI - Elektrisch handgereedschap III – Frezen
• BWI - Elektrisch handgereedschap IV – Schaven
• BWI - Elektrisch handgereedschap V – Schuren
• BWI - Hout bewerkingsmachines I – Formaatzaag
• BWI - Hout bewerkingsmachines II – Radiaalzaag
• BWI - Hout bewerkingsmachines III – Lintzaag
• BWI - Materialen I – Hout
• BWI – Schilderen
• BWI - Decoratieve technieken
• BWI - Werkplanning en na-calculatie

Profiel: BWI (Bouwen, wonen, interieur)
Praktijkopdracht: Upcycle
Keuzevak 19: Interieurontwerp en design
Het is supervet om van houten kleerhangers een designlamp te maken! Wat denk je van een
salontafel ombouwen tot een kapstok? Dat heet niet 'recyclen' maar 'upcyclen'!
Upcycling?
Ja, je leest het goed! Upcycling is een product uit zijn oude functie halen en een nieuwe functie geven.
Heb jij eenmaal ontdekt wat upcycling nou precies is, dan zijn er heel veel mogelijkheden!
In deze praktijkopdracht ga jij een interieurelement ontwerpen en maken. Je doet dat door middel
van upcycling. Je geeft een nieuwe functie aan jouw ontwerp.
Naast materialen heb je creativiteit en inspiratie nodig.
Dus: kom uit je comfortzone en daag jezelf uit!
Gedurende deze praktijkopdracht gaat de leerling ook aan de slag met de onderstaande Techno-Skills
(kennis- en vaardigheden)
• BWI - Technisch Tekenen I - Schetsen en Ontwerpen
• BWI - Elektrisch handgereedschap III - Frezen
• BWI - Decoratieve figuren snijplotten- pellen- plakken en monteren
• BWI - Interieur_2D vs 3D
• BWI - Interieur_gereedschappen
• BWI - Interieur_Kleuren
• BWI - Interieur_materialen
• BWI - Interieurstijlen en elementen
• BWI – Kleuren

