
Vmbo
Bouwen, Wonen en Interieur

“meer dan ………………….“



Bouwen, Wonen en Interieur voor iedereen

• Technisch

• Handig

• Creatief

• Commercieel

• Praktisch

• Rekentalent

• Meisjes en ……..



Wat verstaan we onder het beroepenveld van
Bouwen, Wonen en interieur ?

• Beroepen binnen de Afbouw en Onderhoudssector

• Beroepen binnen de Hout- en Meubelsector

• Beroepen binnen de Bouw en Infra



Bekend zijn:

– Stucadoren

– Schilderen

– Meubelmaken

– Werkplaatstimmeren

– Bouwtimmeren

– Metselen

– Stratenmaker



Denk hierbij aan andere (kleine) beroepen binnen 
de Afbouw en Onderhoudssector

Zoals:

Schilder, Stukadoor, Glaszetter, Onderhoudsvakman, 

Industrieschilder, 

Tentoonstellingbouwer, Productpresentator, 

Signmedewerker,

Stukadoor, Plafond- en wandmonteur, 

Dekvloerenlegger.



Denk hierbij aan andere (kleine) beroepen binnen 
de Hout- en Meubelsector

Zoals:

Machinaal houtbewerker meubel- of timmerindustrie, 

Logistiekmedewerker houthandel, Parketteur,

Interieuradviseur, Meubelrestaurateur,  3-D Ontwerper

Commercieel medewerker houthandel,  Standbouwer,

Zelfstandig meubelmaker, Meubelontwerper.



Denk hierbij aan andere (kleine) beroepen binnen 
de Bouw & Infrasector

Zoals:

Tegelzetter, Steller, Kopersbegeleider, Voeger, Restaurateur, 
Natuursteenbewerker, Werkplaatstimmerman, Rietdekker, 
Steigerbouwer.



Taak voortgezet onderwijs
• Voorlichting en beroepenoriëntatie 

• Voorbereiden op vervolgonderwijs

• Voorbereiden op een beroep.

Het vmbo biedt daarin extra mogelijkheden.

Match van leerling met passend segment en passende 
vervolgopleiding / beroep.



Breed oriënteren is de kracht van BWI
Maar er zijn ook leerlingen die al vroeg weten wat ze 
willen. 
Voor hen: smal als het kan, en daarbij aansluiten bij  
vervolgopleidingen.
Of aansluitend zelf opleiden via de VM2 trajecten.

Breed en smal opleiden:
een complexe opgave.



Hulp van buiten de eigen schoolmuren. (1)
• Afspraken met de naastliggende vmbo scholen

(bijvoorbeeld uitruil van afdelingen en of leerlingen)

• Uitruil met de ROC’s

• Savantis  en SH&M kunnen gastlessen verzorgen of mee 
organiseren

• De samenwerkingsverbanden kunnen: 

- een starterstraject verzorgen.

- een binnenschoolse stage verzorgen



Hulp van buiten de eigen schoolmuren (2)

Voorlichtingsarrangement op maat
• Video’s over verschillende beroepen
• Presentaties over verschillende beroepen
• Docentenstage’s bij bedrijven
• Scholing voor docenten
• Inhuur van docenten uit het bedrijfsleven
• Bedrijfsbezoek leerlingen
• Stage voor leerlingen
• Etc.



Waarom voorlichten en oriënteren

• ROC’s gaan werken in domeinen

• Jaarlijks  € 6 miljard verlies door verkeerde beroepskeuze

• Na 10 jaar werken nog schatting nog maar:

– 30% nog werkzaam in de bouw

– 55 % nog werkzaam in de afbouw

– 75% nog werkzaam in de hout- en meubel



Waarom een oriënterende stage:

De leerlingen laten zien en 
proeven wat leuk is aan 
werk en wat het beroep 

inhoudt...…



De kenniscentra willen u daarbij 
helpen:
Door:

• Specifiek voor deze doelgroep bedrijven te werven en 
voor te bereiden op stages

• Bij te dragen aan de match tussen leerling en stage 
bedrijf



HOE?
• Via persoonlijk contact met een opleidingsadviseur

• Via een specifieke website die is gekoppeld aan het 
landelijk register van erkende leerbedrijven van de 
kenniscentra (Colo):



Gebruiksmogelijkheden van Stagemarkt.nl
op een rijtje 
• Erkende leerbedrijven en stagiairs vinden elkaar op stagemarkt

• De leerling vindt er:

• bedrijfsprofielen van leerbedrijven

• vrije stageplaatsen / leerwerkbanen (vacatures)

• De leerling kan een eigen profiel aanmaken 

• Dan een selectie van de beschikbare stages / leerwerkbanen 
en de beste match

• Een profiel aanmaken kan, maar hoeft niet!



Meer mogelijkheden……

• Homepage: ‘meer zoekopties’
• Heel gericht een bedrijf zoeken op basis van 

– postcode
– naam 
– zelfs code leerbedrijf 

• Inloggen is niet nodig
• Via “zoeken via profiel” kan de leerling gericht zoeken naar 

een stageplek/leerwerkbaan die past bij zijn voorkeur
• Stagemarkt.nl maakt zoeken erg makkelijk



Conclusie:
Samenwerken is een must :
- Om leerlingen een ruime keuze te bieden in de mogelijkheden binnen 

BWI
- Om leerlingen te helpen een zo’n goed mogelijke beroepskeuze te laten 

maken in het mbo
- Om kosten en teleurstellingen bij leerlingen vanwege een verkeerde 

beroepskeuzekeuze te beperken

vmbo Bouwen, Wonen en Interieur : 
De wereld van morgen!


