
Regiobijeenkomst
Najaar 2022



Programma

• 13.00 - 13.30 Inloop netwerken

• 13.30 – 13.35 Welkom door gast-school

• 13.35 – 13.45 Mededelingen

• 13.45 – 14.00 Voorlichting/ open dagen

• 14.15 – 14.30 De nieuwe leerweg

• 14.30 – 14.45 Vernieuwde regels rolsteiger

• 14.45 – 15.15 Pauze + bezichtiging lokalen

• 15.15 – 15.30 100x BWI inspiratie

• 15.30 – 16.30 Workshop kleurenleer PM4

• 16.30 – 17.00 Afsluiting met drankje en hapje netwerken



Save the date

Landelijke studiedag Platform BWI:

• Woensdag 7 juni

Regiobijeenkomsten voorjaar 2023:

• 1 februari: regio 4

• 8 februari: regio 2 en 3

• 15 februari: regio 1 en 5



Bijscholing VMBO



Bijscholing VMBO



Veilig werken en verantwoord toezicht

www.vmbo-bwi.nl

• Wie heeft het document 
doorgenomen?

• Kunt u voldoende met het 
document uit de voeten?

• Wie heeft er gesprekken met het 
management over gevoerd?

• Hoe verliepen die gesprekken?



Framing gids

• Belangrijke pagina’s:

o 29, 39, 45, 48, 49, 53, 65, 73, 75, 83, 87, 91, 95

• Hoe heb je de keuze voor techniek gemaakt (pag 83):

o Ouders of docenten worden bijna niet genoemd.

o Eigen ervaringen.

o Ervaringen op school of toekomstige school.

o Met name bij meelopen of kijken bij bedrijven.



De Vastgeroest Toolkit

www.stoottroepentechniek.nl



Framing



Basisveiligheid geüpdatet in BWI net

• Aangepast aan de nieuwste richtlijnen.

• In samenwerking met Bouwend Nederland.

• Veiligheidskundige en docenten BWI.



Basisveiligheid werkblad

• Werkblad toegevoegd

• Hierop kunnen leerlingen de antwoorden 
op alle vragen invullen

• Eenvoudige controle of leerling serieus 
gewerkt heeft en alle vragen beantwoord

• Werkblad met antwoorden voor docent 
(toegevoegde bruine tekst, zie → ) 

• Download in Basisveiligheid en in 
Community (antwoordenblad)



BWInet updates

Updates praktijkopdrachten

M01:

- Bouwplaatsinrichting in SketchUp

- Toevoeging koppen en lagenlat

M02:

- Isolatieopdracht in SketchUp

- Vernieuwing steiger en ladder opdracht

M03:

- Verkleining van de lijst

- Nieuwe opdracht kinderstoeltje

M04:

- Opdrachten 4 t/m 6 vernieuwd (sept 2022) 



BWInet updates

Updates praktijkopdrachten:

K16:

- Klaptafeltje

- Verbetering designkrukje

K19

- Alle praktijkopdrachten aangepast en 
vernieuwd over eigen slaapkamer i.p.v. 
schoenenwinkel



Animaties vernieuwd

• Afkortzaag 

• Vlakbank

• Vandiktebank

• Langgatboormachine



Voorlichting/ Open dagen

• Voorlichtingspagina met 
ideeën

• LOB Filmpjes

• Klusopdrachten meubel

• Lady’s Day

• Buddy project



Voorlichting/ Open dagen

• Bestellen niet leermiddelen

• Gadgets

• Brochures

• Kaarten BWI ballon

• Veel is gratis

alleen verwerkingskosten



Je leert het met BWI

• Voor basisscholen en onderbouw

• Voorlichting over de structuur van 
het VMBO

• De profielkeuze 

• En natuurlijk over BWI



Nieuwe voorlichtingsbrochure

• BWI Glossy

• Interviews met 
vakmensen, ex-leerlingen

• Geschikt voor PPO

• Open dagen



Richt je op andere doelgroepen

• Niet op de timmerman.

• Maak gebruik van de kennis uit 
de framinggids.

• Vraag je af hoe een 
buitenstaander jouw lokaal ziet 
(uitstraling)

• Laat vernieuwde technieken 
zien en variatie.

• Succeservaring en 
meeneemwaarde.



De nieuwe leerweg

• Op de nieuws pagina van het 
Platform BWI actuele stand van 
zaken.

• Platform blijft in gesprek met 
landelijke organisaties over de 
invoering, structuur en het 
conceptexamenprogramma.



nieuweleerweg.nl

• Pilotscholen zijn nu gestart met 
3e jaars leerlingen.

• Scholen wordt geadviseerd nog 
niet te starten met de 
voorbereiding van de invoering.

• Najaar komt er een kamerbrief.

De nieuwe leerweg



• Licentiegebonden programma’s Nieuwe Leerweg (zoals BWI) zullen doorgaans in 
dezelfde lokalen en door dezelfde docenten gegeven worden als het BB / KB programma.

• GL structuur met profielmodulen en keuzevakken moet mogelijk blijven.

• Het onderwijs moet uitvoerbaar zijn en blijven.

• Bijvoorbeeld 15 Kaderleerlingen en 3 GL (nieuwe leerweg) leerlingen in één klas. Hoe ga 
je dat doen zonder die structuur.

• Het examenprogramma dat er nu ligt is veel te algemeen omschreven en alleen door 
Domein D onderscheidend.

Standpunt platform BWI



Examenprogramma in 6 domeinen

• Domein A – Praktijkgerichte vaardigheden

• Domein B – Werken in opdracht van een externe opdrachtgever

• Domein C – Loopbaanontwikkeling

• Domein D - Werkvelden

• Domein E - Programmaspecifieke kennis en vaardigheden

• Domein F – Mondiale vraagstukken



Domein D



Smart Building Wat doet de BWI-er

• Smart Building Een Smart Building is een gebouw waar inspiratie, ideeën en innovatie 
worden gestimuleerd, systemen onderling communiceren, zelfsturend worden en 
menselijke interactie en ingrijpen steeds minder nodig is. Dit werkveld is een cross-
over van de profielen PIE en BWI en is gericht op gebouwen waarin de aanwezige 
technologie afgestemd is op de medewerker of bezoeker en de activiteiten die in het 
gebouw plaatsvinden. Van de parkeerplaats tot de ontvangstruimte en van de 
werkplek tot aan een vergaderzaal denkt het gebouw met de persoon mee. Het 
gebouw leert, stimuleert en verzamelt gegevens. Deze worden gebruikt om processen 
te optimaliseren, fouten te verminderen en de gebruikservaring te verbeteren. Een 
Smart Building begrijpt de behoeften van de gebruikers en zorgt dat medewerkers 
efficiënt kunnen samenwerken en zo productief mogelijk kunnen zijn. 



Circulair en duurzaam bouwen

• Natuurlijk en biobased bouwen

• CO2 positief, Natuur inclusief

• HSB stro elementen

• Het bouwen van de toekomst

• Circulair en Duurzaam bouwen is 
niet opgenomen als werkveld



Hoe denken jullie daarover

• Vinden jullie dat smart building een onderdeel is van BWI?

• Vinden jullie dat smart building veranderd moet worden naar Circulair en Duurzaam 
bouwen?



Domein E

• E1 Werken volgens procedures
• E2 Technische gegevens en instructies raadplegen
• E3 Gebruik van machines en gereedschap
• E4 Gebruik van ‘moderne’ technologie
• E5 Maken/construeren
• E6 Repareren/onderhouden
• E7 Monteren/installeren
• E8 Operationele taken
• E9 Evalueren van product of dienst
• E10 Kennis en vaardigheden in relatie tot het werkveld
• E11 Onderzoeken
• E12 Ontwerpen
• E13 Aansturen van processen



Nieuwe regelgeving rolsteiger



Nieuwe regelgeving rolsteiger



Nieuwe regelgeving rolsteiger

• EN 1004 geldig vanaf 0m i.p.v. 2,5m

• Platforms aan beide zijden 
opwaaibeveiliging

• 1e platform op max 3,40m i.p.v. 4,60m

• Onderlinge platformafstand 2,25m 
i.p.v. 4,20m

• Op de werkvloer Heup én knieleuning 
(voorloopleuning) en kantplank 
verplicht.



Nieuwe regelgeving rolsteiger

• Norm EN 1004 geldt vanaf 0m, dus 
ook voor kamersteigers.

• Vanaf 1m platformhoogte leuning 
rondom en van binnenuit 
beklimmen.

• Stabilisatoren verplicht.



Nieuwe regelgeving rolsteiger

• Nieuwe rolsteigers met alleen maar schoren 
zijn verleden tijd.

• Heeft u een steiger die niet aan de nieuwe 
norm voldoet: mag nog wel gebruikt worden. 
(moet je niet willen)

• Upgrade sets verkrijgbaar bij de fabrikant.



Werken op hoogte op school

• Jeugdigen en leerlingen mogen op hoogte 
werken.

• Goede voorlichting, instructie en toezicht.

• Opbouwen van een rolsteiger mag ook tot de 
hoogte die de fabrikant voorschrijft.

• Werkzaamheden met valgevaar zijn niet 
verboden voor jeugdigen of leerlingen





Koffie alarm

• Pauze

• Bezichtiging van de lokalen











































































































































































































Kleurenleer

?



Syllabus



Wat is kleur?

Licht straalt op een object in verschillende golflengtes/ frequenties. Dat object 
weerkaatst en absorbeert bepaalde frequenties, waardoor wij de kleur 
waarnemen die we zien.

• Worden alle frequenties geabsorbeerd dan zien we zwart

• Worden alle golflengtes weerkaatst dan zien we wit



Kleurenblindheidstest Opdracht 1

Plaat 1



Kleurenblindheidstest

Plaat 2



Kleurenblindheidstest

Plaat 3



Kleurenblindheidstest

Plaat 4



Kleurenblindheidstest

Plaat 5



Opdracht 2

• Maak met je handen een kijker om je ogen.

• Staar minimaal 30 seconde naar de blauwe cirkel

• Sluit je ogen en probeer met je ogen dicht de cirkel voor je te zien

• Er verschijnt dan kort een gele cirkel/ zon achtige cirkel



Itten of CMYK

• Subtractieve kleurmenging.

• Het object weerkaatst de kleur die je ziet en geeft zelf geen licht.

• Wetenschappelijke theorie van Newton. Zonlicht breekt in een prisma. 
Doorontwikkeld in de RGB kleuren, secundair CMY.

• Vanuit deze wetenschappelijke theorie is aangetoond dat CMY de juiste primaire 
kleuren zijn.

• Johannes Itten was een Zwitserse docent, ontwerper én kunstschilder (1888-1967). 

• Bij Itten is Paars niet goed mengbaar en de kleuren ogen somber bij menging.

• Itten had een goede kijk op kleurcontrasten



Primaire kleuren



Primaire en secundaire kleuren

Primair

• Cyaan

• Magenta

• Yellow (geel)

Secundair

• Rood

• Groen

• Blauw



Wat beïnvloed kleur?

• De lichtbron

• Andere kleuren

• Textuur



Kleurkarakteristieken

• Kleurtoon
– Kleurtoon is de kleurgroep. 
– Kleur army behoort tot groen

• Verzadiging
– Puurheid van een kleur.

• Helderheid
– De mate waarin een kleur licht of donker is
– Een hoge helderheid betekent dat er veel licht 

wordt teruggekaatst. Een kleur is dan lichter. Als 
alle licht wordt teruggekaatst is de helderheid 
100%. De kleur is dan wit.



Opdracht 3

• Zet de camera van je telefoon op grijswaarden (Zwart/Wit) en beweeg over de 
afbeelding. Je ziet dan wat de heldere kleuren zijn en wat de minder heldere 
kleuren zijn.



Ral kleuren

• Basis kleurenwaaier

– 210 kleuren

• Design kleurenwaaier

– 1525 kleuren

• 10 is geel, 20 is oranje, 30 is rood, 40 is violet of paars, 50 is blauw, 60 is 
groen, 70 is grijs, 80 is bruin, 90 is wit of zwart

• Eerste twee cijfers kleurtoon

• Tweede twee cijfers de kleurtint



Opdracht 4

Rood Oranje Geel Groen Blauw Paars

Primair, Secundair, 

tertiair

Welk gevoel wekt deze 

kleur bij je op?

Welk woord komt er op 

bij deze kleur?

Welk merk gebruikt 

deze kleur



Kleur psychologie



Kleurcontrasten

Er is een kleurcontrast als er een groot verschil is tussen één of meer 
kleurkarakteristieken:

• Kleurtoon

• Helderheid

• Verzadiging



Warm koud contrast



Licht donker contrast

Ook wel helderheidscontrast genoemd:

• Lichte en donkere kleuren

• Maar ook licht en donker rood



Complementair contrast

• Liggen tegenover elkaar

• Versterken elkaar

• Mengen met complementaire 
kleur: verzadiging gaat naar 
beneden



Verzadigingscontrast

Ook wel kwaliteitscontrast genoemd:

• Verzadigde en minder verzadigde kleuren



Kleurkeuze

• Sommige materialen zijn niet overschilderbaar

• Houdt rekening met de kleurkeuze van:

– meubels, 

– gordijnen en 

– vloerbedekking

• Verfkleur is daarbij makkelijker aan te passen



Samenvatting



Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!



Samenvatting

https://create.kahoot.it/share/kleurenleer/776c3d00-04f2-4933-9ec9-53d494773c43
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