
Begint jouw carriere ook  

in de wereld van Bouwen,  

Wonen en Interieur?

-

‘ Ik  ben een 
teamspeler!’

‘ Ik  geef  
graag leiding’

‘ Ik  ben graag  
creatief bezig!’

‘ Ik  houd  
van techniek’

Surf naar bouwenwoneninterieur.nl



Wat voor type ben jij?
Iedereen is anders. De een wil zo snel mogelijk  

hogerop, de ander wil gewoon goed zijn in z’n vak. Wil je weten 

welk beroep bij jou past? Kijk dan eerst wat voor type je bent.

Een carrièretijger geeft graag leiding, is  

sterk in communiceren en kan het werkproces  

goed overzien.

Een teamspeler gebruikt techniek om samen met 

anderen werk te doen waar de maatschappij veel 

aan heeft.De creatieveling vindt het leuk om de  

opdrachtgever steeds opnieuw te verrassen  

met een creatief ontwerp. 

Als vakspecialist hou je ervan om perfect 

vakwerk te leveren, met soms heel nieuwe en 

soms heel oude technieken.

Teamspeler
VakspecialistCreatieveling Carrieretijger

Weet je welk type je bent? Op de bladzijden met dezelfde kleur vind je 
beroepen die bij je passen. Maar … kijk ook eens bij de andere kleuren.  
Want met een diploma kun je straks alle kanten op!

-‘



Belangrijk  
en leuk werk

Bouwen, Wonen, Interieur … Misschien niet het  

eerste waar je aan denkt. Maar wist je dat er heel  

veel beroepen in die richting bestaan? Belangrijk  

en leuk werk voor creatievelingen, ontwerpers,  

tekenaars, projectleiders en vakmensen. Of je nu  

met je hoofd of je handen wilt werken of met  

allebei. Op de bouwlocatie of op kantoor.

Dit boekje gaat over twaalf voorbeelden van zulke beroepen. Jongeren 

die bijna klaar zijn met hun opleiding vertellen over wat ze kunnen 

maken en willen bereiken. Tegelijk laten ze zien hoe afwisselend deze 

sector is, en hoe trots ze zijn dat zij samen met anderen objecten maken 

die iedereen ziet en gebruikt. Het bijzondere van een opleiding in 

Bouwen, Wonen en Interieur is dat je veel leert in de praktijk. 

BOL of BBL?

Wat past bij jou?

Leren in de praktijk  

kan op twee manieren:

 Vijf dagen per week ga je naar school en tussendoor loop  

je stages. Daar krijg je een kleine vergoeding voor. Dit heet 

beroepsopleidende leerweg of BOL.

Vier dagen per week werk je bij een bedrijf en één dag  

per week ga je naar school. Omdat je werkt, krijg je salaris.  

Dit heet beroepsbegeleidende leerweg of BBL.

Wil je meer weten over een van de twaalf beroepen in 

dit boekje? Kijk op www.bouwenwoneninterieur.nl.  

Daar vind je trouwens nog veel meer beroepsmogelijk

heden. Wat je straks ook kiest, met Bouwen, Wonen en 

Interieur kun je rekenen op een mooie toekomst!

 

BOL

BBL



Ontwerpend meubelmaker

Max: “Voordat je begint, moet je goed naar je klant luisteren 
en met hem meedenken. Door op straat om je heen te 
kijken, doe je inspiratie op. Ook blader je door vakbladen. 
Vervolgens maak je, op basis van de wensen van de klant, 
een offerte. Daarin staat hoeveel uren je met het ontwerp 
bezig zult zijn, welke materialen je gebruikt en wat het 
meubelstuk gaat kosten. Sommige klanten willen iets heel 
moderns. Dat is altijd leuk. Maar ook als ze een wat neutraler 
ontwerp willen, probeer ik ze door creatief te zijn toch te 
verrassen. Het meubelstuk uiteindelijk ook echt maken,  
is de slagroom op de taart.”

Meubels maken in je eigen atelier of in de  
werkplaats van je werkgever. Dat doe je als  
ontwerpend meubelmaker. Soms ben je aan de 
slag voor particulieren en soms voor bedrijven. 
Of misschien maak je wel vrij werk. Dan verkoop 
je jouw zelfbedachte unieke creaties.

Metselaar

“Doordat ik vier dagen per week op de werkvloer sta, kan ik 
die technieken goed oefenen. Je moet ook verstand hebben 
van baksteen, metselspecie en kunststeen – en dan nog onder 
de verschillende weersomstandigheden. Daarnaast is het 
belangrijk dat je goed communiceert met klanten en collega’s. 
Je maakt tenslotte wat de klant vraagt, al kun je hem altijd 
adviseren. En je moet natuurlijk weten wat je collega’s doen.” 

De metselaar is wat je noemt een vakspecialist. “Met soms 
heel oude technieken maak je dingen mooi. Dat vind ik het 
leuke eraan. Aan de andere kant ben je ook weleens bezig met 
modern betonwerk of moet je het werk van de ploeg organi
seren. Door die afwisseling is dit echt een beroep voor mij.”

Jaap is bijna klaar met zijn opleiding.  
“Als allround metselaar herstel je metselwerk dat  
af en toe best een moeilijk werkje is. Je bent dan  
echt aan het restaureren. Er komen verschillende  
technieken bij kijken. Die leer ik op school.” 



Middlemanager  
vastgoedonderhoud

Alexander: “Ik vind het een leuke baan omdat je steeds voor 
andere opdrachtgevers werkt. Het is ook heel breed. Je 
maakt een voorstel, je bereidt het werk voor én je zorgt dat 
alles goed wordt uitgevoerd. Eigenlijk moet je overal 
verstand van hebben. Doordat je best veel verantwoordelijk
heid hebt, verdien je ook goed. Met dit diploma kan ik als ik 
wil zelfs bouwkunde gaan studeren.”

Een middlemanager vastgoedonderhoud werkt  
in de sector Schilderen en Onderhoud. Denk aan 
een bedrijfsleider, calculator of projectleider bij 
een groot schildersbedrijf, of een opzichter bij 
een woningbouwvereniging.

Als montagemedewerker timmerindustrie werk 
je bij een timmerfabriek. Je monteert daar gevel
elementen of je gaat de richting van houtskelet
bouw op. Ramen, deuren en kozijnen zijn  
voorbeelden van gevelelementen.

Montagemedewerker  
timmerindustrie

Bij houtskeletbouw monteer je onderdelen voor daken, wanden 
en vloeren. In beide gevallen werk je in een productieruimte, de 
zogenaamde montageafdeling. Daar ontvang je de werkinstruc
ties van je leidinggevende.

“Alles wat in de timmerindustrie wordt gemaakt, moet voldoen 
aan bepaalde normen”, weet Bas. “Neem bijvoorbeeld een kozijn. 
Als de onderdelen niet precies in elkaar passen, dan komt er 
vocht in de verbinding. En dat vermindert de levensduur van het 
kozijn. Een goed kozijn gaat vele jaren mee en heeft minder 
onderhoud nodig.  Het betekent dat je goed moet weten hoe alle 
machines werken en wat ze doen, ook als ze computergestuurd 
zijn. Ik vind dit werk zowel uitdagend als afwisselend.”



Als iemand een vakspecialist is, dan is het wel 
de restauratiestukadoor. Het beroep bestaat al 
eeuwenlang. De technieken die hij gebruikt dus 
ook, al stond de tijd voor wat betreft gereed
schap en materialen zeker niet stil.

Restauratiestukadoor

Denk bijvoorbeeld aan de moderne meng en 
spuitmachines en de talloze soorten gipspleisters.

Anna: “Het liefst werk ik in een monumentaal 
gebouw. Daar zie je vaak prachtige plafonds met 
gestukadoorde rozetten of engeltjes. Als restaura
tiestukadoor breng je zo’n plafond terug in de 
oude staat. Voordat je aan het werk gaat, onder
zoek je hoe het er vroeger uitzag. Ook reken je uit 
hoe lang je ermee bezig bent en wat de restauratie 
dus gaat kosten. De uitdaging is om je werk zo 
perfect af te leveren, dat eigenlijk niemand ziet  
dat je iets hebt gedaan …”

Anna:

“ De uitdaging is om je werk  

zo perfect af te leveren,  

dat eigenlijk niemand ziet  

dat je iets hebt gedaan.”



Vakman grond-,  
water- en wegenbouw

De vakman grond, water en wegenbouw (gww) 
is bezig met het aanleggen en onderhouden van 
wegen, waterbouwkundige constructies,  
rioleringen, enzovoorts.

“Als vakman gww werk je steeds ergens anders”, vertelt 
Jeroen. “Daardoor ben je veel onderweg. Omdat je de 
hele dag met machines en gereedschap aan de slag bent, 
moet je ook behoorlijk technisch zijn. Die machines –  
zoals compressoren, pompen en verdichtingapparatuur 
– moet je kunnen bedienen en het gereedschap zelf 
onderhouden. Wat ik verder leuk vind, is dat je de ene 
keer alleen werkt, de andere keer met een machinist en 
weer een andere keer met een team. In de opleiding leer 
je ook om technische tekeningen te lezen. Al met al is het 
heel afwisselend en verantwoordelijk werk, waarbij je je 
nooit verveelt.”

Jeroen:
“ Als vakman gww werk 

je steeds ergens anders 
en moet je behoorlijk 
technisch zijn.”



De vormgever en de medewerker ruimtelijke 
presentatie en communicatie werken in de  
presentatie en tentoonstellingsbranche en  
de detailhandel. Als medewerker ben je  
bijvoorbeeld visual merchandiser of etaleur.

Vormgever/medewerker 

ruimtelijke presentatie en 

communicatie

Als vormgever ontwikkel je onder andere concepten voor 
productpresentaties in winkels en showrooms en dergelijke.  
Die concepten presenteer je aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld 
met een artist‘s impression of een maquette. Daarna zorg je dat 
het definitieve concept wordt uitgevoerd.

“Op het moment loop ik stage bij een groot warenhuis”, zegt 
Dieke. “Daar houd ik me bezig met visual merchandising. Eerst 
zoek ik uit welke decoraties ik gebruik. Soms maak ik ze ook zelf. 
Daarna richt ik de ruimte in en zet ik alle producten zo aantrekke
lijk mogelijk neer. In dit vak ben je dus heel creatief bezig. Hoe 
beter je je werk doet, hoe meer je de klant weet te verleiden.”

Meewerkend leidinggevende in  

de hout- en meubelbranche

“Werkzaamheden zoals boren, zagen en 
schuren zet ik uit naar de medewerkers over 
wie ik de leiding heb”, legt Pim uit. “Soms 
voer ik die werkzaamheden ook zelf uit.  
Na afloop controleer ik het eindproduct en 
zorg ik dat eventuele fouten worden 
opgelost. In dit vak moet je precies en 
nauwkeurig zijn. En je moet het leuk vinden 
om leiding te geven. Ik kende dit werk al 
omdat mijn vader en oom in de branche 
zitten. Maar door de afwisseling is het nog 
leuker dan ik dacht!”

Meewerkend leidinggevende in de hout en meubel
branche is een verantwoordelijke baan. Naast uitvoerende 
werkzaamheden geef je leiding aan de afdeling waarop 
je bezig bent. Binnen dit beroep kun je in verschillende 
werkvelden actief zijn, zoals interieurbouw,  
meubel industrie en houthandel.



Meubelmaker/ 
interieurbouwer

In een meubelfabriek worden de meubels vooral in series 
geproduceerd. Voor interieurs van bijvoorbeeld restaurants, 
musea of winkels of voor scheepsinterieurs maak je veel meer 
maatwerkmeubels en  onderdelen.

Wouter: “In dit beroep gebruik je allerlei machines, gereed
schappen en materialen. Het is leuk om de ene keer voor een 
particulier te werken en de andere keer voor een bedrijf. 
Meestal werk je in een team. Dan heb je steun aan elkaar en 
kun je van elkaar leren. Aan welk project je ook werkt en 
hoeveel haast er ook bij is, je moet altijd kwalitatief vakwerk 
leveren. Dat iedereen jouw werk ziet en gebruikt maakt het 
heel uitdagend.”

Als meubelmaker/interieurbouwer werk je vaak  
binnen een team aan meubels en interieuronderdelen. 
Bij het zoeken naar een werkplek heb je verschillende 
mogelijkheden. Je kunt onder andere kiezen voor een 
meubelfabriek, een interieurbouwer of een scheeps
interieurbouwbedrijf.

Als meubelmaker/interieurbouwer  

werk je vaak binnen een team  

aan meubels en interieuronderdelen.

Zelfstandig 

maar vooral in 

teamverband



Wanneer mensen een nieuwbouwhuis kopen 
of laten bouwen, hebben ze daar advies bij 
nodig. Er komen tenslotte heel veel keuzes bij 
kijken. Wil de klant kozijnen van hout of van 
kunststof? Wat voor dakbedekking? Welke 
kleur stenen? En wat maakt dat uit voor het 
onderhoud en de prijs?

Kopersbegeleider

“Ik vind het leuk om mensen te helpen al die keuzes te  
maken”, zegt Romy. “Iedere klant heeft zijn eigen ideeën 
en wensen. Doordat ik verstand heb van bouwprojecten, 
kan ik zeggen wat er precies mogelijk is, welke voor en 
nadelen een bepaalde keuze heeft, enzovoorts. Als 
kopersbegeleider zorg ik ook dat kopers voldoende 
informatie krijgen. De ene keer maak je een nieuwsbrief, 
de andere keer organiseer je een kopersavond. Je moet 
commercieel zijn, klantvriendelijk en zeker ook creatief.”

Romy:

“ Ik vind het leuk om 

mensen te helpen al 

die keuzes te maken”



Schilder, gezel, specialist

Om een muur of plafond te schilderen, dien je precies 
te weten wat voor verf en materialen je nodig hebt.  

En krijg je opdracht een babykamer te behangen, dan 
moet dat tot in de kleinste hoekjes perfect gebeuren.

Robbert begon als schilder op niveau 2. Nu is hij bijna  
klaar met niveau 4. “Hoe verder je komt, hoe belangrijker 
vaktechniek wordt. Een houtimitatie moet natuurlijk wel op 
hout lijken. Vergulden is ook heel moeilijk. Maar juist omdat 
heel weinig mensen al die technieken beheersen, geeft dit 
werk me veel voldoening.”

Als schilder vind je het leuk om dingen mooi 
te maken, soms alleen en vaak in een team. 
Daarvoor heb je wel vaktechniek nodig.  
Voordat je een dakkapel schildert, moet je 
het houtwerk repareren.

Hoe verder je komt, 

hoe belangrijker 

vaktechniek wordt



De uitvoerder is de ‘baas van de bouwplaats’.  
Je organiseert, coördineert en bewaakt alles 
wat daar gebeurt en wat de verschillende onder     
aan nemers doen. Onder jouw toezicht worden  
kantoren, bedrijfspanden of woningen gebouwd.

Uitvoerder

Dennis: “Als uitvoerder hou je je bezig met de voortgang, 
de kosten en de kwaliteit van het werk. Dat doe je onder 
leiding van een projectleider of bedrijfsleider.  
Op school was ik altijd goed in rekenen. Ook organiseren 
vind ik leuk en ik ben stressbestendig. In dit beroep komt 
dat allemaal goed van pas. Ik weet nog niet precies waar 
ik ga werken. Verschillende sectoren kunnen uitvoerders 
gebruiken. Misschien kies ik voor de bouw, misschien 
voor schilderen en onderhoud. Het ligt eraan waarin ik  
na mijn opleiding het beste carrière kan maken.”

Dennis:

“ Als uitvoerder hou je je 

bezig met de voortgang, 

de kosten en de kwaliteit 

van het werk.”



Meer weten
Heb je vragen over het vmbo? Wil je meer weten over het 
derde en vierde leerjaar in de afdeling Bouwen, Wonen en 
Interieur? Vraag je docent naar het boekje ‘Je leert het gewoon 
op het vmbo’. Of kijk op www.bouwenwoneninterieur.nl.

Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur
Postbus 76
2740 AB  Waddinxveen
Telefoon: 0182  64 11 11
Email: platform@vmbobwi.nl 
www.bouwenwoneninterieur.nl


