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Inleiding 
 

In deze gids  staat alle informatie over de profielvakken en keuzevakken 
die je kunt kiezen per profiel. Een profiel bestaat uit vier verplichte 
vakken en vier keuzevakken.  
Bij elk profiel staat kort beschreven wat de vier verplichte profielvakken 
inhouden en uit welke keuzevakken je kunt kiezen. Per profiel kun je 
ook meteen zien welke mbo-opleidingen aansluiten en welke mogelijke 
beroepen je kunt gaan doen. Zo krijg je een aardig beeld van wat je gaat 
doen als je vakken kiest. 

 
Een beroepsgericht vak is niet alleen maar praktijk. Vaak moet je eerst 

leren hoe je iets moet doen en waar je op moet letten. 
 Er zit dus ook vaktheorie bij! 
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Kiezen 
 
In het eerste jaar krijg je twee beroepsgerichte routes: Techniek en Mens & Dienstverlenen 
(M&D) 
Net voor de Kerst moet je één van deze routes kiezen. Na de Kerst krijg je alleen de route die je 
hebt gekozen.  
 

           
 
Als je de techniekroute hebt gekozen kun je in het tweede leerjaar kiezen voor drie 
verschillende profielen: Bouw, Wonen & Interieur (BWI), Mobiliteit & Transport (M&T) of 
Produceren, Instaleren en Energie (PIE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Heb je de M&D route gekozen dan kun je, in principe, kiezen uit twee profielen: Economie & 
Ondernemen (E&O) of Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNIEK 

M&D TECHNIEK EN M&D 

TECHNIEK 

Profiel: PIE 

Profiel: M&T 

Profiel: BWI 

M&D 

Profiel: E&O 

Profiel: HBR 
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Economie en ondernemen 
Door het kleine aantal leerlingen dat E&O heeft gekozen, wordt het profiel E&O dit jaar helaas niet 
aangeboden in leerjaar 2. Wel is het mogelijk om binnen andere profielen twee keuzevakken van 
het profiel E&O te volgen: marketing en ondernemen. Dit staat dan vermeld onder het profiel bij de 
keuzevakken.  
 
 
Uiterlijke verzorging (UV) 
Het is ook mogelijk om vier keuzevakken uiterlijke verzorging (UV) te kiezen. Hier hoort echter geen 
profiel bij. Dit betreft dus alleen vier keuzevakken. Door de verzorgende aard van deze vakken is 
deze keuze alleen mogelijk voor meisjes. De keuzevakken van UV staan apart vermeld als 
keuzevakken zonder profiel. 
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Profiel: Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 
 

 
Je bent bezig met voeding en je hebt een houding die hierbij aansluit in verband met de 

hygiëne. Je gaat producten maken in de bakkerij en in de keuken. In het restaurant leer je 
deze gerechten uit te serveren. 

Daarnaast leer je het organiseren van reisjes en excursies.  
Je doet in ieder geval examen in de vakken Nederlands, Engels en economie. Je maakt 

daarnaast een keuze tussen wiskunde en Duits. 
De vier verplichte profielvakken HBR: 

 

 
Gastheerschap 
 
Je levert een bijdrage aan het uitvoeren van 
taken in een restaurant.  
Je leert gasten ontvangen en verzorgen.  
Je leert het restaurant klaarmaken voor 
ontvangst en ook de diverse facilitaire 
werkzaamheden uitvoeren. 

 

 
Bakkerij 
 
Je levert een bijdrage aan het beheren en 
maken van bakkerijproducten.  
Je kunt trends en ontwikkelingen volgen en 
toepassen en de productie plannen en 
gebruiken.  
Je leert grondstoffen beheren  en gebruiken 
in de bakkerij. 
 

 
Keuken 
 
Je leert een eenvoudig gerecht maken en 
presenteren in een horeca keuken. 
Je kunt trends en ontwikkelingen volgen en 
toepassen en de productie plannen en 
gebruiken.  
Je leert grondstoffen beheren  en gebruiken 
in de keuken. 
 

 
Recreatie 
 
Je leert een bijdrage te leveren aan de 
uitvoering van recreatieve activiteiten waar 
mensen van genieten tijdens een dagje uit. 
Je leert ingaan op de wensen en 
mogelijkheden van de gasten. 
Je leert deze uitvoeren.   
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HBR:  Keuzevakken 

 

 
Brood- en banketspecialisatie  
 
Je leert nu de luxere producten maken in de 
brood en banketbakkerij. 
Je gaat nu complexere producten maken 
zoals getoerde gistdegen, taarten, gebak en 
speciale producten, zoals bijvoorbeeld 
kerststollen. 

 
Keukenspecialisatie  
 
Je leert nu technieken die aansluiten bij het 
bereiden van gerechten. Deze technieken 
zijn poêleren, pocheren, sauteren, grilleren 
en braiseren.  
Ook leer je het afstemmen van een goed 
menu. 
 

 
De bijzondere keuken  
 
Je maakt een inspirerende wandeling door 
zes verschillende wereldkeukens: 
Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, 
Aziatisch en streetfood.  

 
Gastheer/vrouw specialisatie 
 
Je leert in een meer complexe omgeving 
advies en service te verlenen aan diverse 
type gasten. 
Je leert bij een meergangen-, keuzemenu 
en buffetopstelling de daarbij behorende 
serveertechnieken uit te voeren. 
 

Marketing  
 
Dit is een keuzevak binnen het profiel E&O.   
Je leert hoe je producten en diensten van 
een bedrijf kan versterken en onder de 
aandacht kan brengen. 
De kunst van verkopen komt dan ook 
ruimschoots aan bod.  

Ondernemen 
 
Dit is een keuzevak binnen het profiel E&O.   
Bij het vak ondernemen leer je: 

 Een eenvoudig ondernemingsplan 

maken en uitvoeren 

 Een marketingplan maken 

 Een financieel plan maken 

Kortom: (bijna) alles wat je nodig hebt om 
voor jezelf te beginnen! 
 

 
Welke beroepen kun je gaan doen? 
 
Broodbakker 
Banketbakker 
Kok 
Recreatiemedewerker 
Gastheer / - vrouw 
 

 
Welke mbo-opleiding sluit aan? 
 
Zelfstandig werkende kok  
Gastheer/vrouw 
Assistent brood- en banketbakker 
Medewerker recreatiebedrijf  
Dierenverzorger recreatiedieren 
Luchtvaart dienstverlener 
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Keuzevakken zonder profiel: 
 Uiterlijke verzorging (UV) 

 

 
Schoonheidsbehandeling haar & gezicht 
 
Tijdens dit keuzedeel maak je kennis op alle 
vlakken van schoonheidsverzorging. Je leert 
hierin de basis die van toepassing is binnen 
salons in de praktijk. Klanten te woord staan, 
afspraken inplannen, maar ook de 
basiskennis van haar-, huid-, hand- en 
voetverzorging komen hier aan bod. 
Ook de basisregels op het gebied van 
hygiëne en de omgang van materiaal zullen 
ruim behandeld worden. 
 
 

 
Haarverzorging 
 
Hier leer je alle ins en outs op het gebied van 
haarverzorging. Je leert verschillende 
haartypes te onderscheiden en hierop een 
advies te geven. Je kan haar- en 
hoofdhuidbehandelingen uitvoeren waarna 
je het haar naar wens van de klant kan 
föhnen, krullen, vlecht of stijlen. 
Ook leer je alvast verschillende technieken 
die je nodig hebt bij bijvoorbeeld het 
indraaien van rollers en een 9-vlakken 
verdeling maken voor een permanent. 

 
Huidverzorging 
 
Bij huidverzorging leer je alle huidtypes te 
herkennen en daarop in te spelen. Je leert 
hoe je de juiste producten gebruikt en 
adviseert. Ook leer je hoe je een héérlijk 
ontspannende schoonheidsbehandeling 
moet geven. Je krijgt de nodige kneepjes en 
massagetechnieken in de vingers en houdt 
daarbij ook de gepaste hygiëne in acht.  
 

 
Hand- en voetverzorging 
 
De verzorging van handen en voeten wordt 
wel eens vergeten, maar is net zo belangrijk! 
Daarom leer jij hier hoe je handen en voeten 
de verzorging kan geven die ze nodig 
hebben. 
  

 
Welke beroepen kun je gaan doen? 
 
Kapper 
Schoonheidsspecialist 
 

 
Welke mbo-opleiding sluit aan? 
 
Kijk op de website: 
Opleidingen Beauty College/beauty 
college.nl 
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Profiel: Bouwen, wonen en interieur (BWI) 
 

 
In het profiel  bouwen, wonen en interieur maak je kennis met alle onderdelen van het 

bouwproces: van ontwerp tot eindproduct, van fundering tot dak. 
In de beroepsgerichte profielvakken leer je de basisvaardigheden. Je leert de basiskennis 

van timmeren, metselen, schilderen en ontwerpen. Je bent dan nog geen volleerd 
metselaar of timmerman, maar je ontdekt wel of je dit profiel leuk vindt en of je er mee 

verder wilt in de keuzevakken. 
In die keuzevakken kun je je verdiepen in één onderdeel, bijvoorbeeld metselen. Maar je 

kunt ook kennismaken met meubel maken of interieurontwerp en design. 
Als je het profiel BWI kiest, moet je in ieder geval ook examen doen in de vakken 

Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde. 
De verplichte profielvakken BWI: 

  

 
Bouwproces en voorbereiding 
 
Je bereidt een kleinschalig bouwproject 
voor. 
Je organiseert het bouwproces.  
Je leert profielen stellen en een eenvoudige 
calculatie en offerte maken.  
Daarnaast kun je de indeling van de 
bouwplaats interpreteren. En dit alles doe je 
volgens de laatste wet- en regelgeving.  
 

 
Bouwen vanaf de fundering 
 
Je maakt bekistingen voor funderingen. 
Je metselt muren en verwerkt 
isolatiemateriaal.  
Je leert hoe je steigers en ladders veilig 
gebruikt tijdens het werk. 

 
Hout- en meubelverbindingen 
 
Je leert eenvoudige verbindingen maken. 
Je zaagt en verspant hout met behulp van 
elektrische-, pneumatische en niet 
aangedreven handgereedschappen en 
houtbewerkingsmachines.  

 
Design en decoratie 
 
Met een 2D of 3D CAD programma maak je 
en ontwerp voor een interieurelement.  
Je leert decoreren en goed kijken naar het 
kleurgebruik en de vormgeving.  
Je leert je werk presenteren aan de 
opdrachtgever.  
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Keuzevakken BWI: 
 

 
Daken en kapconstructie 
 
Je leert werkzaamheden voorbereiden voor 
het maken van daken en kapconstructies.  
Ook de afwerking van de daken neem jij 
voor je rekening. Denk hierbij aan het 
afdichten en afwerken. 
 

 
Constructieve aansluitingen / afwerking 
 
Met verschillende materialen maak je 
constructieve aansluitingen. 
Deze werk je af met de nieuwste technieken.  

 
Gevelopeningen 
 
Je leert werkzaamheden voorbereiden voor 
het maken van kozijnen en ramen. 
Je leert het afhangen en sluitbaar maken van 
ramen en deuren.  
Kortom: jij leert alles over ramen en kozijnen 
hermetisch afsluiten.  
 
 

 
Bouwkundig onderhoud en renovatie 
 
Je gaat aan de slag met het voorbereiden en 
uitvoeren van bouwkundig onderhoud aan 
huizen en gebouwen.  
Je herstelt metselwerk en houtwerk en 
werkt samen met de overheid, het kadaster 
en de inspectie.  
Je leert onderhoudsplannen maken. 
Je leert calculeren en een offerte maken van 
het uit te voeren onderhoud.  
 

Marketing  
 
Dit is een keuzevak binnen het profiel E&O.   
Je leert hoe je producten en diensten van 
een bedrijf kan versterken en onder de 
aandacht kan brengen. 
De kunst van verkopen komt dan ook 
ruimschoots aan bod.  

Ondernemen 
 
Dit is een keuzevak binnen het profiel 
E&O.   
Bij het vak ondernemen leer je: 

 Een eenvoudig ondernemingsplan 

maken en uitvoeren 

 Een marketingplan maken 

 Een financieel plan maken 

Kortom: (bijna) alles wat je nodig hebt om 
voor jezelf te beginnen! 
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Keuzevakken BWI:  
 

 
Tegelzetten 
 
Je leert tegels op wanden en vloeren 
aanbrengen.  
 

 
Schoonmetselwerk 
 
Je leert constructieve oplossingen bij 
metselwerk bedenken en maken. 
Je doet dit met het basismetselwerk dat in 
elk huis te vinden is.  

 
Wandafwerking 
 
Je leert wanden op verschillende manieren 
afwerken met mortel, sierpleister, gips, 
behang, etc.  
 

 
Bijzonder metselwerk 
 
Je leert bijzondere metsel- en lijmwerken 
voorbereiden en tekenen, berekenen en 
uitvoeren. Je leert 2D-Cad werktekeningen 
maken, schetsen en al het werk plannen.  

 
Terreinafwerking 
 
Je leert straatwerk op verschillende 
ondergronden en met verschillende 
materialen uit te voeren. 
 

 
Bouwstijlen en bouwmethoden 
 
Je leert meer over de verschillende 
bouwstijlen en methodes binnen de 
bouwkunde. 
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 Keuzevakken BWI:  
 

 

 
Schilderen van hout- en steenachtige 
ondergronden 
 
Je werkt als schilder mee aan het 
onderhouden van hout- en steenachtige 
ondergronden.  
Je leert het inspecteren en beoordelen van 
ondergronden en daarna de behandeling van 
deze ondergronden.  
Voor de basisvaardigheden van het schilderen 
draai jij je hand niet meer om.    
 

 
Schilderen/spuiten van kunststof en metaal 
 
Metalen buizen, kunststof ondergronden en 
decoraties aanbrengen door middel van 
spuittechnieken. 
Je houdt je bezig met de nieuwste 
technieken op het gebeid van belettering 
door het gebruik van een snijplotter.   

 
Onderhoud schilderwerk 
 
Je leert herkennen hoe een ondergrond eruit 
ziet en wat je kunt doen om deze weer mooi 
en goed beschermt te maken. 
Hierbij hoort ook de inspectiemethode. 
 
 
 

 
Glas 
 
Bij het schildersvak hoort ook het glaszetten.  
Je leert wat nodig is om glas te maken. 
Je leert welke grondstoffen er worden 
gebruikt. 
Je leert beoordelen welke soort glas je waar 
moet plaatsen. 
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 Keuzevakken BWI:  

 
 

 
Meubel maken 
 
Je leert werkzaamheden voor het maken van 
meubels voorbereiden. 
Je leert de meubels maken.  
Je leert je eigen creativiteit gebruiken. 
Je maakt schetsen, werktekeningen, CAD 
tekeningen. 
Je leert moeiteloos de eigenschappen van 
verschillende houtsoorten opnoemen.  
 

 
Interieurbouw, stands en betimmering 
 
Je leert eenvoudige kasten en 
opbergsystemen ontwerpen. 
Je doet betimmeringen voor stands en 
interieurs.  

 
Interieurontwerp en design 
 
Hoe moet een interieur eruit komen te zien?  
Je leert het bedenken van 
interieurelementen in samenhang het 
interieurontwerp.  
Je leert het hele proces: van het maken van 
een schets en een moodboard tot het 
plotten van de belettering. 
Je leert het monteren en decoreren van het 
interieur.  
 

 
Onderhoud schilderwerk 
 
Je leert herkennen hoe een ondergrond 
eruit ziet en wat je kunt doen om deze weer 
mooi en goed beschermt te maken. 
Hierbij hoort ook de inspectiemethode. 
 
 

 
Welke beroepen kun je gaan doen? 
 
Alle beroepen die met bouw te maken 
hebben. Van metselen of schilderen tot 
straatwerk en interieurontwerp. 

 
Welke mbo-opleiding sluit aan? 
 
Alle technische en bouwopleidingen in het 
mbo of op het ROC. Ook de Nimeto sluit aan. 
Vraag meer informatie over 
vervolgopleidingen aan de vakdocenten of 
de decaan. 
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                       Mobiliteit & Transport (M&T) 

 
 

In het profiel mobiliteit en transport leer je alles wat met vervoer te maken heeft. Of het 
nu gaat om het plakken van een fietsband, een route voor een vrachtwagen plannen,  een 
motor repareren of autolampen afstellen. Alles wat te maken heeft met vervoer komt aan 

bod. 
Je leert tijdens de praktijkuren  dan ook werken met tweewielers en met vierwielers. Als 
je ervoor kiest om tweewielerspecialist te worden leer je alles over fietsen, brommers en 

motoren. 
Bij de vierwielers leer je alles over benzinemotoren, dieselmotoren en elektrische auto’s. 
Maar ook over vrachtwagens. Je leert bijvoorbeeld hoe je  vrachtwagens kunt beladen. 

Ook kun je je verdiepen in verschillende motor- en remsystemen of bedrijfswagens. 
Als je kiest voor het profiel mobiliteit en transport moet je in ieder geval ook examen 

doen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde. 
De verplichte profielvakken M&T: 

 

 
Motorconditie testen 
 
Mechanische delen van de motor meten en 
testen. 
Werkzaamheden aan een smeersysteem 
uitvoeren. 
Werkzaamheden aan een koelsysteem 
uitvoeren. 
 
 

 
Wielophanging en veersysteem  
 
Banden en wielen controleren, beoordelen, 
vervangen en repareren. 
Banden balanceren. 
Delen van de carrosserie inbouwen, 
uitbouwen en afstellen. 
De wielophanging en carrosserie 
controleren. 

 
Verlichting- en comfortsystemen 
 
Eenvoudige elektrische schakelingen maken 
en metingen uitvoeren. 
Verlichtings- en signaleringssystemen 
controleren en eenvoudige schema’s 
Aansluiten. 
Comfort- en veiligheidssysteem controleren. 
Elektromotoren aansluiten en testen. 
 
 

 
Transport 
 
Een bedrijfsvoertuig veilig laden en lossen. 
Een bedrijfsvoertuig rijklaar maken en een 
technische rijklaarcontrole uitvoeren. 
Een ritplanning en een routeplanning maken 
(nationaal en internationaal). 
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 Keuzevakken M&T:  
 

 
 

 

 
Verbrandingsmotoren 
 
Je leert alles over verbrandingsmotoren, 
zowel over de praktijk als de theorie. 
Je leert alle functies van 
verbrandingsmotoren herkennen, 
controleren, vervangen en testen. 
 
 

 
Motorsystemen 
 
Ontstekingssystemen, herkennen, 
controleren, doormeten / vervangen en 
afstellen. 
Brandstofsystemen, herkennen, controleren, 
doormeten / vervangen. 
Distributiesystemen, controleren, vervangen 
en afstellen. 
 
   

 
Elektronica 
 
Een laadsysteem controleren, meten, 
componenten vervangen en testen. 
Een startsysteem controleren, meten, 
componenten vervangen en testen. 
Een gloeistartsysteem controleren, meten, 
componenten vervangen en testen. 
Een motormanagementsysteem aansluiten, 
meten en testen. 
De werking van een datanetwerk van een 
voertuig demonstreren en verklaren. 
 

 
Aandrijf- en remsysteem 
 
Een aandrijfsysteem controleren, vervangen 
en afstellen. 
Een remsysteem controleren, metingen 
uitvoeren, componenten testen, vervangen, 
ontluchten en afstellen. 
Een stuursysteem controleren, 
componenten vervangen en afstellen. 

 
Welke beroepen kun je gaan doen? 
 
Automonteur 
Voertuigspecialist 
Transport 
 

 
Welke mbo-opleiding sluit aan? 
 
Alle opleidingen binnen techniek en 
transport van voertuigen binnen het mbo en 
ROC. Vraag meer informatie over 
vervolgopleidingen aan de vakdocenten of 
de decaan. 
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Profiel: Produceren, Installeren & Energie (PIE) 
 

 
In het profiel PIE komen de vakken installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek 

samen. Aan de hand van tekeningen leer je tijdens de praktijklessen bijvoorbeeld hoe 
installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen en producten leer je zelf maken. 

Niet alleen tweedimensionaal, maar ook  driedimensionaal (3D). Het kan dan gaan om 
een elektriciteitsnetwerk, een waterleiding, een badkamer of een vuurkorf van metaal. Je 
kunt dus bijvoorbeeld loodgieter, elektricien, lasser of metaalbewerker worden. Na een 

breed basisprogramma kun je je verdiepen in verschillende richtingen, zoals 
installatietechniek, elektrotechniek of metaalbewerking. Maar je kunt natuurlijk ook 
kiezen voor een breder programma, zodat je zelfstandig ondernemer kunt worden. 

Als je het profiel PIE volgt moet je in ieder geval ook examen doen in de vakken 
Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde. 

De verplichte profielvakken PIE: 
 

 
Ontwerpen en maken 
 
Je leert een ontwerp van een product maken 
met behulp van 2D en 3D CAD software en 
de uitvoering voorbereiden.  
Een ontwerp produceren door handmatige, 
machinale en automatische bewerkingen uit 
te voeren van metaal en kunststof. 
Een ontworpen elektrische schakeling 
opbouwen, aansluiten en beproeven. 
Aan de hand van een ontwerp een product 
bestaande uit meerdere onderdelen 
samenstellen en aansluiten 
 

 
Bewerken en verbinden van materialen 
 
Producten maken door het vervormen en 
scheiden van materialen door middel van 
knippen, buigen, zwenkbuigen en het maken 
van bijbehorende uitslagen. 
Plaat- en profielmaterialen aan de hand van 
een werktekening met elkaar verbinden. 
. 
 

 
Besturen en automatiseren 
 
In een practicum aan de hand van een 
schema- en opstellingstekening een 
besturingsinstallatie, een regelsysteem en 
een domotica-installatie opbouwen. 
In een elektrotechnisch practicum metingen 
uitvoeren. 
Een automatische besturing van een proces 
realiseren en testen. 
 

 
Installeren en monteren 
 
Je leert een sanitaire installatie aanleggen 
aan de hand van een werktekening volgens 
geldende normen en voorschriften. 
Een elektrische huisinstallatie aanleggen aan 
de hand van een installatietekening volgens 
geldende normen en voorschriften. 
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 Keuzevakken PIE:  
 

 
Utiliteitsinstallaties 
Tekeningen en schema's van 
utiliteitinstallaties lezen en een 
werkvoorbereiding maken. 
Leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie 
aanleggen, schakelmateriaal en onderdelen 
monteren en aansluiten. 
Onderdelen en utiliteitsinstallaties 
monteren, aansluiten en in bedrijf stellen 
aan de hand van een werktekening. 
 

 
Woon- en kantoortechnologie 
Een elektrische installatie ontwerpen, 
tekenen en calculeren.  
Tekeningen en schema’s van een elektrische 
installatie lezen en interpreteren. 
Een elektrische installatie aanleggen en 
monteren. 
Een elektrische installatie schakelen met 
domotica. 
 

 
Booglasprocessen 
-Autogeen lassen 
-Mag lassen 
-Tig lassen 
-Lassen met verschillende materialen 
 

 
Domotica en automatisering 
Je leert in een practicum een domotica-
installatie opbouwen aan de hand van een 
schema en een opstellingstekening. 
Je leert door middel van domotica een 
automatische besturing realiseren en testen. 
Je leert een automatische besturing met 
domoticacomponenten demonstreren en 
presenteren. 
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 Keuzevakken PIE:  
 

 
Klimaattechnologie 
 
Je leert een verwarmings- en gasinstallatie 
ontwerpen, tekenen en uitrekenen. 
Je leert tekeningen en schema’s van 
verwarmings- en gasinstallaties lezen en 
interpreteren.  
Leidingsystemen voor een verwarmings- en 
gasinstallatie aanleggen, afmonteren en 
testen. 
Je leert metingen met een infraroodcamera 
maken, deze metingen verwerken en een 
plan maken om energie te besparen. 
De weersafhankelijke regeling op een CV 
ketel installeren en regelen. 

 

 
Drinkwater en sanitair 
 
Je leert een drinkwater- en sanitaire 
installatie ontwerpen, tekenen en calculeren. 
Tekeningen en schema’s van drinkwater- en 
sanitaire installaties lezen en interpreteren. 
Leidingsystemen voor een drinkwater- en 
sanitaire installatie aanleggen. 
Een drinkwater- en sanitaire installatie 
afmonteren en testen.  
Een  warmtewisselaar toepassen in een 
sanitaire installatie. 

 
Koudetechniek 
Je leert tekeningen en schema's van koude 
technische installaties lezen, meetgegevens 
vastleggen en interpreteren. 
Bewerkingen uitvoeren aan verschillende 
soorten materialen ten behoeve van een 
koude technische installatie. 
Onderdelen t.b.v. een koude technische 
installatie samenstellen, monteren en 
installeren, mbv van een werktekening. 
Een airco-unit plaatsen en inregelen. 

 

 
Dakbedekking 
Je leert verschillende soorten zinken 
dakgoten maken. 
Je leert een dakrandafwerking van zink 
maken. 
Voor het vervaardigen van een dakgoot en 
dakrandafwerkingen uitslagen maken en 
overnemen op een zinken plaat. 

 

Marketing  
 
Dit is een keuzevak binnen het profiel E&O.   
Je leert hoe je producten en diensten van een 
bedrijf kan versterken en onder de aandacht 
kan brengen. 
De kunst van verkopen komt dan ook 
ruimschoots aan bod.  

Ondernemen 
 
Dit is een keuzevak binnen het profiel E&O.   
Bij het vak ondernemen leer je: 

 Een eenvoudig ondernemingsplan 

maken en uitvoeren 

 Een marketingplan maken 

 Een financieel plan maken 

Kortom: (bijna) alles wat je nodig hebt om 
voor jezelf te beginnen! 
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Keuzevakken PIE:  
 

 
Praktisch booglassen 
 
Je leert informatie verzamelen en 
werkzaamheden voorbereiden. 
Lasnaden van lasverbindingen voorbereiden. 
Materialen verbinden aan de hand van een 
werktekening volgens de gestelde  eisen en 
normen. 
Vervaardigde producten opmeten en 
controleren en de uitgevoerde 
werkzaamheden afronden. 

 
Plaat- en constructiewerk 
 
Informatie verzamelen en werkzaamheden 
voorbereiden.  
Lasnaden van lasverbindingen voorbereiden. 
Materialen verbinden aan de hand van een 
werktekening volgens de gestelde eisen en 
normen. 
Vervaardigde producten opmeten en 
controleren en de uitgevoerde 
werkzaamheden afronden. 

 
Verspaningstechnieken 
 
Je leert met behulp van 2D en 3D CAD 
software een ontwerp van een draai- en 
freesproduct maken en de uitvoering 
voorbereiden. 
Je leert een ontworpen draai- en 
freesproduct produceren. 
 

 
 

 
Welke beroepen kun je gaan doen? 
Servicetechnicus 
Werkvoorbereider 
Onderhoudsmonteur 
Domoticamonteur 
Hoogspanningsmonteur 
Verwarmings- en koelmonteur 
Elektronicaspecialist 
Draaier 
Frezer 
Allround plaatbewerker 
Allround lasser 
Allround constructiewerker 
Installatiemonteur 
Vliegtuigbouwer 
Sanitair monteur 
Servicemonteur 
Installatietechnicus 
Dakdekker 
 

 
Welke mbo-opleiding sluit aan? 
 
Elektrotechniek 
Elektrotechnische Installaties Woning 
Monteur Woning en Utiliteit 
Constructiewerker 
Plaatwerker 
Verspanen 
Instrumentenmaker 
Gereedschapsmaker 
Monteur service en onderhoud installaties 
en systemen 
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https://www.youtube.com/watch?v=55u64_Or4dw 
 
 
 

 
 

     https://www.youtube.com/watch?v=E-mqbaJawt8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sNmwRORc0DQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qv9uFzFOJ00 
 
 
 

Profielen 

Algemene 

informatie 

LOB 

PIE 

Scan met je smartphone  

        de QR-codes voor      

          informatiefilmpjes 
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https://www.youtube.com/watch?v=EbBWjY7M8E4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iaT-CcL1TY8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QCBOCzQ9Yhg  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6n2PjjWb4OY  
 
 
 
 
 
 

 BWI 

HBR 

E&O 

M&T 
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