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Bouwen, Wonen en Interieur 

Het profiel BWI doorloopt alle onderdelen van het bouwproces: van ontwerp tot eindproduct. Verder leer je 

van alles over werken met hout en het ontwerpen van een meubelstuk. Het profiel Bouwen Wonen en 

Interieur biedt vele mogelijkheden voor werkzaamheden in de bouw, hout en afbouwsector. 

Zo kun je na het volgen van de opleiding bijvoorbeeld aan de slag als timmerman, metselaar, 
meubelmaker, schilder of ga je aan het werk als medewerker in de infra (grond-, weg- en waterbouw). 
Tijdens de opleiding werk je niet alleen met je handen, maar kun je ook kiezen voor de creatieve kant van 
design en ontwikkeling  of juist voor de zakelijke kant als account manager of zelfstandig ondernemer. 

Een leerling die de wereld  Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) volgt, moet naast de verplichte vakken 
examen doen in wiskunde en Nask 1. (basis en kader) 

 

 

 

Dienstverlening en Producten 

Bij D&P maak je kennis met meerdere vakgebieden. D&P bevat onderdelen uit diverse profielen, o.a. uit 
HBR, E&O en PIE. Dit profiel is gericht op organiseren, promoten, verkopen en ontwerpen via moderne 
technologie. Het profiel Dienstverlening en Producten is een hele brede richting. Door de 
praktijkopdrachten leer je jezelf kennen, ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 

Dienstverlening en producten is niet aan één sector of werkveld gebonden. Terwijl je bezig bent, leer je 
allerlei algemene vaardigheden die in elk beroep nodig zijn. 

Een leerling die de wereld Dienstverlening en Producten (D&P) volgt, moet naast de verplichte vakken 
examen doen in 2 van de volgende vakken: wiskunde, Nask 1, biologie en economie. (basis en kader) 
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Economie en Ondernemen  

E&O is een breed profiel. Centraal staat dat je iets aan andere mensen levert. Bijvoorbeeld in een winkel, 
achter een balie, op een kantoor of in een magazijn. In dit profiel maak je kennis met veel werkzaamheden: 
van administratief tot verkoop en van marketing tot agendabeheer. Economie en ondernemen is een 
voorbereidende opleiding voor beroepen in de administratie en de detail- en groothandel. Je moet daarbij 
denken aan bijvoorbeeld een baan als telefonist, receptionist, secretarieel medewerker, administratief 
medewerker, verkoopmedewerker, magazijnmedewerker of inkoper. Ook wanneer je later je eigen winkel 
of bedrijf wilt beginnen, is de afdeling Economie en Ondernemen een prima start. 

Een leerling die de wereld Economie en Ondernemen (E&O) volgt, moet naast de verplichte vakken 
examen doen in economie en één vak uit het rijtje wiskunde of Duits voor kader en wiskunde en economie 
zijn voor basis verplicht. 

 

 

Horeca, Bakkerij en Recreatie  

 

In het profiel HBR leer je van alles over de horeca. Denk aan werken in een restaurant, bakkerij, hotel of op 
een camping. Een tevreden gast of klant is het belangrijkste doel. De opleiding varieert van koken, bakken 
en serveren tot het organiseren van recreatieve activiteiten. 

Een leerling die de wereld Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) volgt, moet naast de verplicht vakken 

examen doen in economie en één vak uit het rijtje wiskunde, Duits voor kader en wiskunde en economie 

voor basis zijn verplicht. 
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Mobiliteit en Transport  

 

Het profiel M&T is gericht op vervoer: van onderhoud en reparatie tot laden, lossen en het maken van een 
routeplanning. 

Door te kiezen voor het profiel M&T ga je veel leren over voertuigen in het algemeen. Zowel de theorie over 
de autotechniek, transport en logistiek, maar zeker ook een storing zoeken en repareren van auto's en 
fietsen, komen in dit profiel naar voren. In dit profiel maak je namelijk alles mee wat met de verschillende 
voertuigen te maken heeft. Banden, motoren, remmen, elektrische installaties, maar ook bijvoorbeeld 
fietsen, logistiek en planning. 

Een leerling die de wereld Mobiliteit en Transport (M&T) volgt, moet naast de verplicht vakken examen 
doen in wiskunde en Nask 1. 

 

Produceren, Installeren en Energie 

 

Bij PIE maak je kennis met drie werkvelden: installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. 
Tekeningen lezen, maken en uitvoeren leer je in dit profiel. Wil jij weten hoe de elektrische installatie bij 
jullie thuis in elkaar zit? Of waar het water vandaan komt als je de warme kraan open draait? Ben jij 
nieuwsgierig naar een 3D-printer en vind je het leuk om een ontwerp te maken op de computer? Wil jij 
leren lassen en boren in metaal? Dan is het profiel PIE iets voor jou. 

Bij PIE leer je hoe je een voorwerp of een installatie kunt ontwerpen en maken. Je verwerkt verschillende 
materialen met het gereedschap van een monteur. Je leert hoe je de besturing van een automatisch proces 
kunt programmeren. Je kan zelf dingen maken die je ‘aan’ kan zetten zodat het werkt. 

Een leerling die de wereld Produceren, Installeren en Energie (PIE) volgt, moet naast de verplicht vakken 
examen doen in wiskunde en Nask 1. 
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Zorg en Welzijn  

Bij het profiel Z&W staat de zorg voor mensen centraal. Een beetje geduld, goed kunnen luisteren en 
beschikken over veel doorzettingsvermogen komen goed van pas. Heb je dat nog niet zo erg, dan leren we 
je dat! Werken in de zorgsector betekent dat je mensen helpt op het gebied van persoonlijke verzorging, 
gezond eten en huishouden. In de welzijnssector leer je werken met kinderen, pubers of jong volwassenen 
in de opvang of in het onderwijs. Ook als je het leuk vindt om te werken met mensen met een beperking 
past het profiel Z&W wellicht bij jou.  

Met je diploma Zorg en Welzijn kun je straks niet alleen een opleiding gaan volgen in de zorgsector, in het 
welzijnswerk of in de uiterlijke verzorging, maar ook in de horeca en facilitaire dienstverlening, in toerisme, 
in de sport of in de laboratoriumtechniek. 

Een leerling die de wereld Zorg en Welzijn (Z&W) volgt, moet naast de verplichte vakken examen doen in 
biologie en één van de volgende vakken: wiskunde of maatschappijkunde voor kader en voor basis zijn 
biologie en maatschappijkunde verplicht. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 


