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Je hebt gekozen voor het vmbo. Goed gedaan, want met het vmbo kom je 
verder. Deze opleiding bereidt je voor op het mbo. Binnen het vmbo valt er veel 
te leren en te kiezen. In dit boekje gaan we je helpen om een keuze te maken 
die bij jou past.

Kiezen blij� voor de meeste leerlingen las�g. Voor jou komt er een nieuw keu-
zemoment aan: het kiezen van een profiel! Misschien weet je al precies welk 
profiel je wilt doen, maar misschien ook nog helemaal niet. Daarom hebben we 
deze keuzewijzer voor je gemaakt. Een boekje waarin we alle profielen en keu-
zevakken opsommen en toelichten. Een helder overzicht van hoe de opleidin-
gen georganiseerd zijn op onze school, zodat jij samen met je ouder(s)/verzor-
ger(s) een goede keuze kunt maken.

Mocht je na het lezen van dit boekje nog twijfelen, dan kun je al�jd terecht bij 
je (lob-)coach of de decaan; mevrouw Van Essen.
Veel succes met je keuze!

Beste leerling...
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Alle profielen bestaan uit vier profielmodules; deze zijn verplicht. Daarnaast 
kies je vier keuzevakken. Drie van deze keuzevakken mogen ook uit een ander 
profiel gekozen worden.

Aan het einde van klas 2 heb je dus twee profielmodules gevolgd. Eén van deze 
profielmodules neem je mee naar het examen.

Klas 3 & 4 samen worden opgedeeld in zeven periodes.
Periode 1-4 in klas 3, periode 5-7 in klas 4.

Profielkeuzevak
Bij het profiel dat je kiest aan het einde van periode 3, hoort een profiel-keuze-
vak.
Kies je voor BWI, M&T of PIE, dan volg je het vak natuurkunde.
Kies je voor Groen, Z&W of E&O dan zijn er de volgende mogelijkheden:
• GR, je volgt biologie of natuurkunde
• Z&W, je volgt biologie.
• E&O, je volgt economie.

 1. Standaardroute:
Je volgt drie profielmodules in klas 3 en doet hiervoor examen in klas 3.
In periode 4 volg je één keuzevak.

 2. Instroomroute:
Je volgt vier profielmodules in klas 3 en doet hiervoor examen in klas 3.

Kom je van een andere school en start je bij ons in klas 3? Dan volg je bijna 
dezelfde route als de andere leerlingen in klas 3. Wat er dan voor jou anders is, 
leggen we verderop uit onder het kopje instroomroute

In de eerste en tweede klas ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Zo ga je in klas 1 op verkenning bij alle profielen. In maart krijg je hiervoor een 
beoordeling en vindt er een gesprek met jou en je ouders plaats. Aan het einde 
van klas 1 kies je twee profielen uit.

In klas 2 volg je iedere vrijdag lessen in twee profielen. Aan het einde van klas 2 
moet je een keuze maken met welk profiel je verder wilt gaan in klas 3 (en 4).

Stel nu dat je erachter komt dat allebei de profielen niet bij je passen, dan mag 
je de tweede hel� van het jaar verder gaan met één nieuwgekozen profiel. In 
dit profiel ga je verder in klas 3.
Jouw coach helpt je bij het maken van deze keuze.
Op onze school kun je kiezen uit zes profielen:

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Economie & Ondernemen (E&O)
Zorg & Welzijn (Z&W)
Groen (GRN)

Profielvak
| MODULE 1 | MODULE 2 | MODULE 3 | MODULE 4 |

Keuzevakken
| KEUZEVAK 1 | KEUZEVAK 2 | KEUZEVAK 3 | KEUZEVAK 4 |

Wat en wanneer
moet je kiezen?
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Alle profielen bestaan uit vier profielmodules; deze zijn verplicht. Daarnaast 
kies je vier keuzevakken. Drie van deze keuzevakken mogen ook uit een ander 
profiel gekozen worden.

Aan het einde van klas 2 heb je dus twee profielmodules gevolgd. Eén van deze 
profielmodules neem je mee naar het examen.

Klas 3 & 4 samen worden opgedeeld in zeven periodes.
Periode 1-4 in klas 3, periode 5-7 in klas 4.

Profielkeuzevak
Bij het profiel dat je kiest aan het einde van periode 3, hoort een profiel-keuze-
vak.
Kies je voor BWI, M&T of PIE, dan volg je het vak natuurkunde.
Kies je voor Groen, Z&W of E&O dan zijn er de volgende mogelijkheden:
• GR, je volgt biologie of natuurkunde
• Z&W, je volgt biologie.
• E&O, je volgt economie.

 1. Standaardroute:
Je volgt drie profielmodules in klas 3 en doet hiervoor examen in klas 3.
In periode 4 volg je één keuzevak.

 2. Instroomroute:
Je volgt vier profielmodules in klas 3 en doet hiervoor examen in klas 3.
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Kom je van een andere school en start je bij ons in klas 3? Dan volg je bijna 
dezelfde route als de andere leerlingen in klas 3. Wat er dan voor jou anders is, 
leggen we verderop uit onder het kopje instroomroute

In de eerste en tweede klas ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Zo ga je in klas 1 op verkenning bij alle profielen. In maart krijg je hiervoor een 
beoordeling en vindt er een gesprek met jou en je ouders plaats. Aan het einde 
van klas 1 kies je twee profielen uit.

In klas 2 volg je iedere vrijdag lessen in twee profielen. Aan het einde van klas 2 
moet je een keuze maken met welk profiel je verder wilt gaan in klas 3 (en 4).

Stel nu dat je erachter komt dat allebei de profielen niet bij je passen, dan mag 
je de tweede hel� van het jaar verder gaan met één nieuwgekozen profiel. In 
dit profiel ga je verder in klas 3.
Jouw coach helpt je bij het maken van deze keuze.
Op onze school kun je kiezen uit zes profielen:

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Economie & Ondernemen (E&O)
Zorg & Welzijn (Z&W)
Groen (GRN)

Profielvak
| MODULE 1 | MODULE 2 | MODULE 3 | MODULE 4 |

Keuzevakken
| KEUZEVAK 1 | KEUZEVAK 2 | KEUZEVAK 3 | KEUZEVAK 4 |



Klas 3
Je hebt gekozen voor één profiel. Een van de profielmodules heb je al in klas 2 
gevolgd. De andere drie volg je in klas 3 (periode 1-3). Aan het einde van klas 3 
doe je het ‘centraal schri�elijk prak�sch eindexamen’ (CSPE). In periode 4 volg 
je een keuzevak van het profiel waarin je examen hebt gedaan.

MODULE 1 | MODULE 2| MODULE 3 | MODULE 4 | KEUZEVAK 1 |
Klas 2 | Klas 3             CSPE |

Klas 4
In klas 3 heb je examen gedaan in je profielvak. In periode 4 heb je een keuze-
vak van hetzelfde profiel gedaan. In klas 4 moet je nog drie keuzevakken afron-
den. Deze keuzevakken mag je kiezen uit het aanbod van alle zes de profielen. 
Zo kun je je goed voorbereiden op je vervolgopleiding. Om tot een goede keuze 
te komen, heb je een aantal loopbaanoriënta�egesprekken (LOB) met je coach.

KEUZEVAK 2| KEUZEVAK 3 | KEUZEVAK 4 |
Klas 4         |

De
standaardroute
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Klas 3
Je volgt, samen met de leerlingen van de standaardroute, drie profielmodules 
in periode 1, 2 en 3 (iedere periode één). In periode 4 ga jij je vierde profielmo-
dule volgen terwijl de leerlingen van de standaardroute een keuzevak volgen.

Aan het einde van periode 4 doe je het ‘centraal schri�elijk prak�sch eindexa-
men’ (CSPE).

MODULE 1 | MODULE 2| MODULE 3 | MODULE 4 |
Klas 3       CSPE |

Als voorbeeld:
Je kiest voor het profiel E&O, in periode 1, 2 en 3 volg je, samen met de andere leerlingen 
in je klas, een drietal profielmodules. Omdat jij in klas 2 niet bij ons op school zat, mis je 
een profielmodule, die volg jij in periode 4.

Klas 4
In klas 3 heb je examen gedaan in je profielvak. In klas 4 moet je nog vier keuze-
vakken afronden. Dat is één meer dan de andere leerlingen. (Dit komt omdat jij 
in periode 4 geen keuzevak hebt gevolgd maar een profielmodule.)
De keuzevakken mag je kiezen uit het aanbod van alle zes de profielen. Zo kun 
je je goed voorbereiden op je vervolgopleiding. Om tot een goede keuze te 
komen, heb je een aantal loopbaanorienta�egesprekken (LOB) met je coach.

KEUZEVAK 2| KEUZEVAK 3 | KEUZEVAK 4 |
|                       KEUZEVAK 1                          |
|                            Klas 4      |

De 
instroomroute
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Profielgebonden vakken

Met de keuze van een bepaald profiel kies je ook voor bepaalde
profielgebonden vakken.
BWI, PIE, M&T: wiskunde en natuurkunde
E&O: wiskunde en economie
Z&W: biologie en daarbij wiskunde óf maatschappijkunde.
GR: wiskunde en daarbij natuurkunde óf biologie.

Naast de bovengenoemde vakken krijgt iedereen de examenvakken:
Nederlands, Engels en het gekozen profiel.
Daarnaast krijgt iedereen de niet-examenvakken: godsdienst, maatschappijleer, 
culturele en kunstzinnige vorming, bewegen en sport.

Overzicht
leerjaar 3 per profiel

EX
AM

EN
VA

KK
EN | BWI | M&T | PIE |     E&O    |           Z&W        |             GR             |

|       WI & NSK1      | WI & EC | BI MASK of WI |  WI BI of NASK1 |

|                                               NE & EN                                                      |

SCHOOL EXAMENVAKKEN
|                                      GD / MA / K&C / B&S                                       |
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Leerjaar 1
Periode 1-4
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Leerjaar 2
Periode 1-4
Periode 1
Periode 2
Periode 3

Periode 4
  *

Leerjaar 3
Periode 1-4
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Leerjaar 4
Periode 5-7
Periode 5
Periode 6
Periode 7

PPO-lessen van de zes profielen �jdens de vier ac�viteitenweken
Voorlich�ngsavond

Aan de coach doorgeven PPO-keuze:
welke twee profielen kies ik in leerjaar 2?

PPO-lessen van de twee profielen
Voorlich�ngsavond

Profielkeuze leerjaar 3,
eventueel starten in een geheel nieuw profiel

Na het inleveren van het keuzeformulier is wijziging bij hoge uit-
zondering mogelijk naar aanleiding van een gesprek tussen 
ouders en LOB-coach

Keuze voor 4 keuzevakken

Inschrijven vervolgopleiding (voor 1 maart)

Tijdpad
van keuzes
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 Wat kun je ermee?
In het profiel Bouwen, Wonen & Interieur maak je kennis met alle onderdelen 
van het bouwproces: van ontwerp tot product, van fundering tot dak.
In de verplichte profielmodules leer je basisvaardigheden en de basiskennis van 
�mmeren, metselen, schilderen, meubelmaken en ontwerpen. Je wordt nog 
geen volleerd meubelmaker, schilder, metselaar of �mmerman, maar je ont-
dekt wel of je dit profiel leuk vindt en of je er verder mee wilt in de keuzevak-
ken.

 Welke vervolgopleidingen sluiten aan bij BWI?
Na het vmbo kun je naar het mbo. Hier kun je verschillende opleidingen volgen 
in de bouwsector. Je kunt er kiezen voor een BBL- of een BOL-opleiding (werken 
en leren of leren met stage). Op de website van mbo-scholen zie je welke oplei-
dingen aansluiten bij het profiel BWI.

 Welke kwaliteiten/ talenten zijn handig bij dit profiel?
Je vindt het leuk om te dóén: dingen maken met je handen. Het is een voordeel 
als je crea�ef bent en technisch inzicht hebt.

 Welke profielgebonden vakken zijn verplicht bij BWI?
Verplichte profielvakken zijn natuurkunde en wiskunde.

BWI
Bouwen, Wonen

& Interieur
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 Meubelmaken
Je maakt meubels van begint tot eind: van 2D- en 3D-tekenen tot het maken, 
monteren en het afwerken van het meubel. Het is belangrijk dat je nauwkeurig 
kunt werken of dit graag wil leren. Uiteraard zul je ook met de nodige houtbe-
werkingsmachines werken.

Schilderen van hout en steenachtige ondergronden
Ben je crea�ef en vind je schilderen leuk? Dan is dit keuzevak een leuke uitda-
ging! Je leert verschillende schildertechnieken op meerdere ondergronden, 
zoals hout en steen. Ook bedenk en maak je decora�es. Daarnaast komt kleu-
renleer aan bod.

 Tegelzetten
In dit keuzevak leer je de basis van het wand- en vloertegels lijmen. Het maken 
van de verdeling, het snijden van de tegels en het op de juiste wijze en plaats 
aanbrengen.

 Hout- en meubelverbindingen
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5 & 6).
In dit profieldeel leer je veel over hout, plaatmateriaal en houtverbindingen. 
Ook leer je werken met grote machines, elektrisch handgereedschap en hand-
gereedschap. Je gaat natuurlijk ook zelf aan het werk. Je ontwerpt en maakt 
bijvoorbeeld een dienblad, een grote fotolijst, een fietskratje en een houten 
lamp. Ook bij deze module is er weer aandacht voor 2D- en 3D-tekenen.

 Design en decoratie
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 6 & 7).
Je leert van alles over ontwerpen, schilderen en decora�es maken. De werk-
stukken die je maakt in deze module moeten dan ook geschilderd of gedeco-
reerd worden. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van een snijplo�er.
Ben je crea�ef? Dan is dit echt iets voor jou!
Er is ook een leuke opdracht waarbij je met een computerprogramma een 
kamer in kunt richten.

Keuzevakken bij BWI

 Schoonmetselwerk
Lijkt het je leuk om op een bouwplaats te werken? Tijdens dit keuzevak leer je 
over het metselen van verbanden, siermetselwerk en muurdikte. Je gaat 
natuurlijk ook zelf aan de slag. We besteden aandacht aan het 2D-CAD-teke-
nen.

 Interieurontwerp en design.
Ben jij crea�ef en houd jij er van om je eigen idee uit te werken tot een ont-
werp? Dan is dit het keuzevak dat bij jou past. In dit keuzevak leer jij om een 
interieur element te ontwerpen, maken en decoreren. Ook ga jij aan de slag om 
dit interieur element digitaal uit te werken.

 Bouw- en woonrijp maken
Alles wat onder de bestra�ng ligt, wordt bij dit keuzevak behandeld. Te denken 
valt aan het ondergrondse leidingwerk, zoals glasvezel voor het internet en 
riolering.

 Terreinafwerking
Bij dit keuzevak leer je de ondergrond vlak te maken, breng je bestra�ng aan en 
ook ga je werken met meetapparatuur waarmee je hoogtematen kunt uitzet
ten.

 Daken en kapconstructies
Bij dit keuzevak gaat alles over daken en wat daarbij komt kijken. Samenwerken 
is een belangrijk onderdeel. Op de bouwplaats werk je tenslo�e niet alleen! Je 
maakt samen met je klasgenoten een combina�e plat/hellend dak en leert 2D- 
en 3D-tekenen.

 Gevelopeningen
Dit keuzevak gaat over het maken en plaatsen van ramen, deuren en kozijnen. 
Je leert bijvoorbeeld hoe je een raam draaibaar maakt. Ook leer je meer over 
2D- en 3D-tekenen. Je werkt veel met machines. Als je rich�ng het meubel- of 
�mmervak wilt, past dit keuzevak goed bij jou.

Profielmodules bij BWI

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van BWI.

 Bouwproces en bouwvoorbereiding
Wat moet er allemaal gebeuren voordat je kunt beginnen met bouwen? Hoe 
bepaal je bijvoorbeeld waar een gebouw moet komen te staan? Je leert 2D- en 
3D-tekenen en leert over maatvoering en funderingswerk.

 Bouwen vanaf de fundering
De fundering is klaar. En dan? Je leert over metselen en het plaatsen van pro-
fielen en kozijnen. Op school ga je daar ook mee aan de slag. Je metselt zelf 
een muurtje, stelt profielen en kozijnen. Ook leer je werken op hoogte met 
behulp van steigers en ladders. Ook leer je meer over 2D- en 3D-tekenen.

 Hout- en meubelverbindingen
In dit profieldeel leer je veel over hout, plaatmateriaal en houtverbindingen. 
Ook leer je werken met grote machines, elektrisch handgereedschap en hand-
gereedschap. Je gaat natuurlijk ook zelf aan het werk. Je ontwerpt en maakt 
bijvoorbeeld een dienblad, een grote fotolijst, een fietskratje en een houten 
lamp. Ook bij deze module is er weer aandacht voor 2D- en 3D-tekenen.

 Design en decoratie
Je leert van alles over ontwerpen, schilderen en decora�es maken. De werk-
stukken die je maakt in deze profielmodule moeten dan ook geschilderd of 
gedecoreerd worden. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van een snijplo�er.
Ben je crea�ef? Dan is dit echt iets voor jou! Er is ook een leuke opdracht waar-
bij je met een computerprogramma een kamer in kunt richten.
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 Meubelmaken
Je maakt meubels van begint tot eind: van 2D- en 3D-tekenen tot het maken, 
monteren en het afwerken van het meubel. Het is belangrijk dat je nauwkeurig 
kunt werken of dit graag wil leren. Uiteraard zul je ook met de nodige houtbe-
werkingsmachines werken.

Schilderen van hout en steenachtige ondergronden
Ben je crea�ef en vind je schilderen leuk? Dan is dit keuzevak een leuke uitda-
ging! Je leert verschillende schildertechnieken op meerdere ondergronden, 
zoals hout en steen. Ook bedenk en maak je decora�es. Daarnaast komt kleu-
renleer aan bod.

 Tegelzetten
In dit keuzevak leer je de basis van het wand- en vloertegels lijmen. Het maken 
van de verdeling, het snijden van de tegels en het op de juiste wijze en plaats 
aanbrengen.

 Hout- en meubelverbindingen
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5 & 6).
In dit profieldeel leer je veel over hout, plaatmateriaal en houtverbindingen. 
Ook leer je werken met grote machines, elektrisch handgereedschap en hand-
gereedschap. Je gaat natuurlijk ook zelf aan het werk. Je ontwerpt en maakt 
bijvoorbeeld een dienblad, een grote fotolijst, een fietskratje en een houten 
lamp. Ook bij deze module is er weer aandacht voor 2D- en 3D-tekenen.

 Design en decoratie
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 6 & 7).
Je leert van alles over ontwerpen, schilderen en decora�es maken. De werk-
stukken die je maakt in deze module moeten dan ook geschilderd of gedeco-
reerd worden. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van een snijplo�er.
Ben je crea�ef? Dan is dit echt iets voor jou!
Er is ook een leuke opdracht waarbij je met een computerprogramma een 
kamer in kunt richten.

Keuzevakken bij BWI

 Schoonmetselwerk
Lijkt het je leuk om op een bouwplaats te werken? Tijdens dit keuzevak leer je 
over het metselen van verbanden, siermetselwerk en muurdikte. Je gaat 
natuurlijk ook zelf aan de slag. We besteden aandacht aan het 2D-CAD-teke-
nen.

 Interieurontwerp en design.
Ben jij crea�ef en houd jij er van om je eigen idee uit te werken tot een ont-
werp? Dan is dit het keuzevak dat bij jou past. In dit keuzevak leer jij om een 
interieur element te ontwerpen, maken en decoreren. Ook ga jij aan de slag om 
dit interieur element digitaal uit te werken.

 Bouw- en woonrijp maken
Alles wat onder de bestra�ng ligt, wordt bij dit keuzevak behandeld. Te denken 
valt aan het ondergrondse leidingwerk, zoals glasvezel voor het internet en 
riolering.

 Terreinafwerking
Bij dit keuzevak leer je de ondergrond vlak te maken, breng je bestra�ng aan en 
ook ga je werken met meetapparatuur waarmee je hoogtematen kunt uitzet
ten.

 Daken en kapconstructies
Bij dit keuzevak gaat alles over daken en wat daarbij komt kijken. Samenwerken 
is een belangrijk onderdeel. Op de bouwplaats werk je tenslo�e niet alleen! Je 
maakt samen met je klasgenoten een combina�e plat/hellend dak en leert 2D- 
en 3D-tekenen.

 Gevelopeningen
Dit keuzevak gaat over het maken en plaatsen van ramen, deuren en kozijnen. 
Je leert bijvoorbeeld hoe je een raam draaibaar maakt. Ook leer je meer over 
2D- en 3D-tekenen. Je werkt veel met machines. Als je rich�ng het meubel- of 
�mmervak wilt, past dit keuzevak goed bij jou.
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Profielmodules bij BWI

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van BWI.

 Bouwproces en bouwvoorbereiding
Wat moet er allemaal gebeuren voordat je kunt beginnen met bouwen? Hoe 
bepaal je bijvoorbeeld waar een gebouw moet komen te staan? Je leert 2D- en 
3D-tekenen en leert over maatvoering en funderingswerk.

 Bouwen vanaf de fundering
De fundering is klaar. En dan? Je leert over metselen en het plaatsen van pro-
fielen en kozijnen. Op school ga je daar ook mee aan de slag. Je metselt zelf 
een muurtje, stelt profielen en kozijnen. Ook leer je werken op hoogte met 
behulp van steigers en ladders. Ook leer je meer over 2D- en 3D-tekenen.

 Hout- en meubelverbindingen
In dit profieldeel leer je veel over hout, plaatmateriaal en houtverbindingen. 
Ook leer je werken met grote machines, elektrisch handgereedschap en hand-
gereedschap. Je gaat natuurlijk ook zelf aan het werk. Je ontwerpt en maakt 
bijvoorbeeld een dienblad, een grote fotolijst, een fietskratje en een houten 
lamp. Ook bij deze module is er weer aandacht voor 2D- en 3D-tekenen.

 Design en decoratie
Je leert van alles over ontwerpen, schilderen en decora�es maken. De werk-
stukken die je maakt in deze profielmodule moeten dan ook geschilderd of 
gedecoreerd worden. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van een snijplo�er.
Ben je crea�ef? Dan is dit echt iets voor jou! Er is ook een leuke opdracht waar-
bij je met een computerprogramma een kamer in kunt richten.



 Meubelmaken
Je maakt meubels van begint tot eind: van 2D- en 3D-tekenen tot het maken, 
monteren en het afwerken van het meubel. Het is belangrijk dat je nauwkeurig 
kunt werken of dit graag wil leren. Uiteraard zul je ook met de nodige houtbe-
werkingsmachines werken.

Schilderen van hout en steenachtige ondergronden
Ben je crea�ef en vind je schilderen leuk? Dan is dit keuzevak een leuke uitda-
ging! Je leert verschillende schildertechnieken op meerdere ondergronden, 
zoals hout en steen. Ook bedenk en maak je decora�es. Daarnaast komt kleu-
renleer aan bod.

 Tegelzetten
In dit keuzevak leer je de basis van het wand- en vloertegels lijmen. Het maken 
van de verdeling, het snijden van de tegels en het op de juiste wijze en plaats 
aanbrengen.

 Hout- en meubelverbindingen
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5 & 6).
In dit profieldeel leer je veel over hout, plaatmateriaal en houtverbindingen. 
Ook leer je werken met grote machines, elektrisch handgereedschap en hand-
gereedschap. Je gaat natuurlijk ook zelf aan het werk. Je ontwerpt en maakt 
bijvoorbeeld een dienblad, een grote fotolijst, een fietskratje en een houten 
lamp. Ook bij deze module is er weer aandacht voor 2D- en 3D-tekenen.

 Design en decoratie
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 6 & 7).
Je leert van alles over ontwerpen, schilderen en decora�es maken. De werk-
stukken die je maakt in deze module moeten dan ook geschilderd of gedeco-
reerd worden. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van een snijplo�er.
Ben je crea�ef? Dan is dit echt iets voor jou!
Er is ook een leuke opdracht waarbij je met een computerprogramma een 
kamer in kunt richten.

17.

Keuzevakken bij BWI

 Schoonmetselwerk
Lijkt het je leuk om op een bouwplaats te werken? Tijdens dit keuzevak leer je 
over het metselen van verbanden, siermetselwerk en muurdikte. Je gaat 
natuurlijk ook zelf aan de slag. We besteden aandacht aan het 2D-CAD-teke-
nen.

 Interieurontwerp en design.
Ben jij crea�ef en houd jij er van om je eigen idee uit te werken tot een ont-
werp? Dan is dit het keuzevak dat bij jou past. In dit keuzevak leer jij om een 
interieur element te ontwerpen, maken en decoreren. Ook ga jij aan de slag om 
dit interieur element digitaal uit te werken.

 Bouw- en woonrijp maken
Alles wat onder de bestra�ng ligt, wordt bij dit keuzevak behandeld. Te denken 
valt aan het ondergrondse leidingwerk, zoals glasvezel voor het internet en 
riolering.

 Terreinafwerking
Bij dit keuzevak leer je de ondergrond vlak te maken, breng je bestra�ng aan en 
ook ga je werken met meetapparatuur waarmee je hoogtematen kunt uitzet
ten.

 Daken en kapconstructies
Bij dit keuzevak gaat alles over daken en wat daarbij komt kijken. Samenwerken 
is een belangrijk onderdeel. Op de bouwplaats werk je tenslo�e niet alleen! Je 
maakt samen met je klasgenoten een combina�e plat/hellend dak en leert 2D- 
en 3D-tekenen.

 Gevelopeningen
Dit keuzevak gaat over het maken en plaatsen van ramen, deuren en kozijnen. 
Je leert bijvoorbeeld hoe je een raam draaibaar maakt. Ook leer je meer over 
2D- en 3D-tekenen. Je werkt veel met machines. Als je rich�ng het meubel- of 
�mmervak wilt, past dit keuzevak goed bij jou.

Profielmodules bij BWI

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van BWI.

 Bouwproces en bouwvoorbereiding
Wat moet er allemaal gebeuren voordat je kunt beginnen met bouwen? Hoe 
bepaal je bijvoorbeeld waar een gebouw moet komen te staan? Je leert 2D- en 
3D-tekenen en leert over maatvoering en funderingswerk.

 Bouwen vanaf de fundering
De fundering is klaar. En dan? Je leert over metselen en het plaatsen van pro-
fielen en kozijnen. Op school ga je daar ook mee aan de slag. Je metselt zelf 
een muurtje, stelt profielen en kozijnen. Ook leer je werken op hoogte met 
behulp van steigers en ladders. Ook leer je meer over 2D- en 3D-tekenen.

 Hout- en meubelverbindingen
In dit profieldeel leer je veel over hout, plaatmateriaal en houtverbindingen. 
Ook leer je werken met grote machines, elektrisch handgereedschap en hand-
gereedschap. Je gaat natuurlijk ook zelf aan het werk. Je ontwerpt en maakt 
bijvoorbeeld een dienblad, een grote fotolijst, een fietskratje en een houten 
lamp. Ook bij deze module is er weer aandacht voor 2D- en 3D-tekenen.

 Design en decoratie
Je leert van alles over ontwerpen, schilderen en decora�es maken. De werk-
stukken die je maakt in deze profielmodule moeten dan ook geschilderd of 
gedecoreerd worden. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van een snijplo�er.
Ben je crea�ef? Dan is dit echt iets voor jou! Er is ook een leuke opdracht waar-
bij je met een computerprogramma een kamer in kunt richten.
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 Wat kun je ermee?
Mobiliteit en Transport (M&T) richt zich op de technische wereld van morgen. 
M&T gee� je een brede technische achtergrond. Je maakt kennis met basis-
vaardigheden uit de mobiliteit- en transportsector: van een fietsband plakken 
tot een route voor een vrachtwagen plannen en van een motor repareren tot 
lampen afstellen. Je leert werken met twee- en vierwielers en met elektrische, 
diesel- en benzinemotoren.

 Welke vervolgopleidingen sluiten aan bij M&T?
Na het vmbo kun je naar het mbo. Hier kun je verschillende opleidingen volgen 
in de mobiliteitsbranche en de transportsector, zowel een BBL- als een BOL-op-
leiding (werken en leren of leren met stage). Op de website van mbo-scholen 
vind je welke opleidingen aansluiten bij het profiel M&T.

 Welke kwaliteiten/ talenten zijn handig bij dit profiel?
Sleutelen en organiseren zijn kwaliteiten en talenten die je kunt laten zien en 
ontwikkelen binnen dit profiel. Als monteur heb je technisch inzicht nodig om 
je werk goed te kunnen doen en als je planner of vrachtwagenchauffeur wilt 
worden, heb je inzicht nodig in het laden/lossen van een vrachtwagen en het 
plannen van een route.

 Welke profielgebonden vakken zijn verplicht bij M&T?
Verplichte vakken zijn natuurkunde en wiskunde

M&T
Mobiliteit & Transport
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Profielmodules bij M&T

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van M&T.

 Motorconditie testen
Je gaat leren hoe een verbrandingsmotor werkt en hoe je de condi�e van de 
motor, het smeersysteem en het koelsysteem kunt controleren met behulp van 
meetgereedschappen. Je voert naast controles ook repara�es en afstellingen 
uit aan de mechanische onderdelen van een motor.

 Wielophanging en carrosserie
Je gaat aan de slag met het controleren en beoordelen van de wielophanging, 
het veersysteem en de carrosserie. Hierbij voer je repara�es uit aan alle onder-
delen die bij de wielophanging horen. Ook vervang je onderdelen van de car-
rosserie van een auto en stelt deze onderdelen ook secuur af.

 Verlichting en comfortsystemen
In deze profielmodule leer je hoe je elektrische schakelingen moet maken en 
aansluiten. Deze schakelingen pas je toe bij de verlich�ng en comfortsystemen 
van een auto. Ook leer je hoe elektromotoren werken en hoe je deze moet 
aansluiten. Ook veiligheidssystemen komen ruimschoots aan bod.

 Transport
Je leert in deze profielmodule om goederen op een juiste en veilige manier te 
laden en te lossen in de laadruimte van een vrachtwagen en om deze goederen 
op de juiste manier vast te ze�en. Ook komen hierbij de begrippen vrachtbrief 
en pakbon en het maken van een laadplan en routeplanning aan de orde.
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Keuzevakken bij M&T

 Verbrandingsmotoren
Als je graag aan het werk wilt met grote verbrandingsmotoren, dan is dit keuze-
deel erg interessant. De technische opbouw van dieselmotoren die toegepast 
worden in landbouwvoertuigen, vaartuigen en aggregaten, komen aan bod. Je 
gaat bij verschillende soorten motoren de onderdelen van de inspui�ng, inter-
cooling, turbo en het koelsysteem controleren, vervangen en afstellen.

 Motorsystemen
Je gaat aan de slag met benzine- en dieselmotoren waarbij je de onderdelen 
van de ontsteking, inspui�ng en distribu�e gaat controleren. Daarbij vervang jij 
defecte onderdelen en maak je gebruik van meetgereedschap om de motor af 
te stellen, zodat deze op�maal kan presteren.

 Aandrijf en remsystemen
Ben je geïnteresseerd in de aandrijving en besturing van een auto? In dit keuze-
vak komen alle onderdelen van het aandrijfsysteem, remsysteem en stuur-
systeem van een auto aan bod. Je voert me�ngen uit, vervangt en repareert 
onderdelen en stelt de onderdelen met meetgereedschap af.

 Elektronica
Houd jij van spanning, bits en bytes? In dit keuzevak ga je je verdiepen in de 
elektronica van een auto. Je leert hoe je bij auto’s het laad- en startsysteem 
moet controleren met meetgereedschappen en gaat werkzaamheden verrich-
ten aan de dynamo, startmotor, elektromotoren en datanetwerken in een auto.

 Wielophanging en carrosserie
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
Je gaat aan de slag met het controleren en beoordelen van de wielophanging, 
het veersysteem en de carrosserie. Hierbij voer je repara�es uit aan alle onder-
delen die bij de wielophanging horen. Ook vervang je onderdelen van de car-
rosserie van een auto en stelt deze onderdelen ook secuur af.
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 Wat kun je ermee?
In dit profiel komen installa�etechniek, elektrotechniek en metaaltechniek 
samen. Aan de hand van tekeningen leer je hoe installa�es en producten in 
elkaar zi�en. Die tekeningen en producten moet je ook zelf maken: twee- en 
driedimensionaal (2D en 3D). Het kan dan gaan om een elektriciteitsnetwerk, 
een waterleiding, een badkamer of een vuurkorf van metaal. Na een breed 
basisprogramma kun je je verdiepen in de installa�etechniek of de metaaltech-
niek.

 Welke vervolgopleidingen sluiten aan bij PIE?
Na het vmbo kun je naar het mbo. Hier kun je verschillende opleidingen volgen 
die te maken hebben met het profiel PIE. Denk aan de opleiding installa�emon-
teur, elektrotechnicus en mechatronicamonteur. Je kunt zowel een BBL- als 
BOL-opleiding (werken en leren of leren met stage) volgen. Op de website van 
mbo-scholen zie je welke opleidingen aansluiten bij het profiel PIE.

 Welke kwaliteiten/ talenten zijn handig bij dit profiel?
Het is een voordeel als je technisch inzicht hebt en handig bent.

 Welke profielgebonden vakken zijn verplicht bij PIE?
Verplichte vakken zijn natuurkunde en wiskunde

PIE
Produceren, Instaleren

& Energie
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Profielmodules bij PIE

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van PIE.

 Ontwerpen maken
Je maakt een tekening van een zelfontworpen product. Die tekening maak je 
met de hand en met de computer. Daarna ga je het product écht maken. Dit 
doe je met verschillende machines of je maakt een installa�e.

 Bewerken en verbinden van materialen
Lassen, solderen, schroef-, klem- en lijmverbindingen … het komt allemaal aan 
bod! Je leert er alles over �jdens het maken van verschillende producten.

 Besturen en automatiseren
Met mobiele technieken, zoals je smartphone of een tablet, kun je tegenwoor-
dig technische installa�e besturen in een woonhuis. Je leert hoe je dit program-
meert met je laptop en je leert alles over de verschillende componenten. Je 
leert ook van alles over elektrische principes zoals spanning, stroom en weer-
stand. Daarnaast leer je een en ander over pneuma�ek.

 Installeren en monteren
Hoe sluit je een toilet en wastafel aan? Tijdens deze profielmodule leer je de 
basisprincipes van de installa�etechniek. Je gaat ook elektrische installa�es, 
zoals wasmachines en lampen, aansluiten.
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RICHTING METAALTECHNIEK

 Praktisch booglassen
Van voorbereidingen tot het echte laswerk, je leert het allemaal. Je stelt lasap-
paratuur in voor verschillende lasprocessen en gaat natuurlijk ook zelf lassen. Je 
krijgt lasoefeningen en maakt een werkstuk.

 Verspaningstechnieken
In de metaaltechniek (werktuigbouwkunde) ben je bezig met het bewerken van 
metalen en kunststoffen, bijvoorbeeld voor vliegtuigen en auto’s. Je maakt 
daarbij gebruik van verspaningstechnieken. Je leert met een frees en draaibank 
werkstukken maken.

 CNC-technieken
In de verspaningsindustrie werk je vaak met de modernste computergestuurde 
machines, bijvoorbeeld voor metaalbewerking als (CNC-)draaien en (CNC-)fre-
zen, slijpen en boren. Je bewerkt metalen als aluminium, staal, roestvrij staal en 
kunststoffen.
Voor dit keuzevak werk je ook in de machinefabriek.

 Plaat en constructiewerk
Je gebruikt allerlei technieken om metalen te bewerken: snijbranden, zagen, 
slijpen en lassen, bijvoorbeeld. Aan de hand van een tekening ga je metalen en 
kunststoffen bewerken.

 Ontwerpen en maken
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
Je maakt een tekening van een zelfontworpen product. Die tekening maak je 
met de hand en met de computer. Daarna ga je het product écht maken. Dit 
doe je met verschillende machines of je maakt een installa�e.

Keuzevakken bij PIE

RICHTING INSTALLATIETECHNIEK

 Utiliteitinstallatie
Je legt een leidingsysteem voor een u�liteitsinstalla�e aan en monteert scha-
kelmateriaal en onderdelen. Vervolgens sluit je alles aan. Je leert ook hoe je 
storingen in de installa�e kunt verhelpen. Het lezen van tekeningen en het 
maken van een werkvoorbereiding is hierbij belangrijk.

 Woon- en kantoortechnologie
Je gaat een elektrische installa�e ontwerpen, tekenen en calculeren. Je leert 
tekeningen en schema’s van een elektrische installa�e lezen en interpreteren 
en een elektrische installa�e aanleggen en monteren. Je gaat een elektrische 
installa�e schakelen met domo�ca.

 Duurzame techniek
Je gaat een eenvoudig onderzoek uitvoeren naar het nut en de noodzaak van 
duurzame energietechnieken en vervolgens de uitkomst presenteren. Met 
behulp van een bouwtekening teken je pv-panelen op een bestaand dak. Je 
leert met behulp van ICT-toepassingen opbrengstberekeningen te maken voor 
pv-panelen en het werk voor te bereiden. Je gaat pv-panelen monteren en een 
eenvoudige sanitaire installa�e aansluiten op een zonneboiler. Je voert me�n-
gen met infraroodcamera uit en verwerkt ze in een advies.

 Drinkwater en Sanitair
Je gaat een drinkwater- en sanitaire installa�e ontwerpen, tekenen en calcule-
ren. Je leert tekeningen en schema’s van drinkwater- en sanitaire installa�es te 
lezen en te interpreteren. Je houdt je bezig met het aanleggen van leidingsyste-
men voor een drinkwater- en sanitaire installa�e. Je leert hoe je een drinkwa-
ter- en sanitaire installa�e af moet monteren. Je past een warmtewisselaar toe 
in een sanitaire installa�e.
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RICHTING METAALTECHNIEK

 Praktisch booglassen
Van voorbereidingen tot het echte laswerk, je leert het allemaal. Je stelt lasap-
paratuur in voor verschillende lasprocessen en gaat natuurlijk ook zelf lassen. Je 
krijgt lasoefeningen en maakt een werkstuk.

 Verspaningstechnieken
In de metaaltechniek (werktuigbouwkunde) ben je bezig met het bewerken van 
metalen en kunststoffen, bijvoorbeeld voor vliegtuigen en auto’s. Je maakt 
daarbij gebruik van verspaningstechnieken. Je leert met een frees en draaibank 
werkstukken maken.

 CNC-technieken
In de verspaningsindustrie werk je vaak met de modernste computergestuurde 
machines, bijvoorbeeld voor metaalbewerking als (CNC-)draaien en (CNC-)fre-
zen, slijpen en boren. Je bewerkt metalen als aluminium, staal, roestvrij staal en 
kunststoffen.
Voor dit keuzevak werk je ook in de machinefabriek.

 Plaat en constructiewerk
Je gebruikt allerlei technieken om metalen te bewerken: snijbranden, zagen, 
slijpen en lassen, bijvoorbeeld. Aan de hand van een tekening ga je metalen en 
kunststoffen bewerken.

 Ontwerpen en maken
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
Je maakt een tekening van een zelfontworpen product. Die tekening maak je 
met de hand en met de computer. Daarna ga je het product écht maken. Dit 
doe je met verschillende machines of je maakt een installa�e.
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Keuzevakken bij PIE

RICHTING INSTALLATIETECHNIEK

 Utiliteitinstallatie
Je legt een leidingsysteem voor een u�liteitsinstalla�e aan en monteert scha-
kelmateriaal en onderdelen. Vervolgens sluit je alles aan. Je leert ook hoe je 
storingen in de installa�e kunt verhelpen. Het lezen van tekeningen en het 
maken van een werkvoorbereiding is hierbij belangrijk.

 Woon- en kantoortechnologie
Je gaat een elektrische installa�e ontwerpen, tekenen en calculeren. Je leert 
tekeningen en schema’s van een elektrische installa�e lezen en interpreteren 
en een elektrische installa�e aanleggen en monteren. Je gaat een elektrische 
installa�e schakelen met domo�ca.

 Duurzame techniek
Je gaat een eenvoudig onderzoek uitvoeren naar het nut en de noodzaak van 
duurzame energietechnieken en vervolgens de uitkomst presenteren. Met 
behulp van een bouwtekening teken je pv-panelen op een bestaand dak. Je 
leert met behulp van ICT-toepassingen opbrengstberekeningen te maken voor 
pv-panelen en het werk voor te bereiden. Je gaat pv-panelen monteren en een 
eenvoudige sanitaire installa�e aansluiten op een zonneboiler. Je voert me�n-
gen met infraroodcamera uit en verwerkt ze in een advies.

 Drinkwater en Sanitair
Je gaat een drinkwater- en sanitaire installa�e ontwerpen, tekenen en calcule-
ren. Je leert tekeningen en schema’s van drinkwater- en sanitaire installa�es te 
lezen en te interpreteren. Je houdt je bezig met het aanleggen van leidingsyste-
men voor een drinkwater- en sanitaire installa�e. Je leert hoe je een drinkwa-
ter- en sanitaire installa�e af moet monteren. Je past een warmtewisselaar toe 
in een sanitaire installa�e.
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 Wat kun je ermee?
Wil je later een beroep uitoefenen in de wereld waarin je klaarstaat en zorgt 
voor een ander? Dan kies je voor het profiel Zorg & Welzijn. Met je diploma kun 
je straks een opleiding gaan volgen in de zorgsector, in het welzijnswerk, in de 
uiterlijke verzorging, in de horeca en facilitaire dienstverlening, in het toerisme, 
in de sport of in de laboratoriumtechniek.

 Welke vervolgopleidingen sluiten aan bij Z&W?
Na het vmbo kun je naar het mbo. Hier kun je verschillende opleidingen volgen 
in de gezondheidssector en de dienstverlenende sector. Je kunt zowel een BBL- 
als BOL-opleiding (werken en leren of leren met stage) volgen. Op de website 
van mbo-scholen zie je welke opleidingen aansluiten bij het profiel Z&W.

 Welke kwaliteiten/ talenten zijn handig bij dit profiel?
Je gaat graag met mensen om. Een beetje geduld, goed kunnen luisteren en 
beschikken over veel doorze�ngsvermogen zijn eigenschappen die goed van 
pas komen.

 Welke profielgebonden vakken zijn verplicht bij M&T?
Het verplichte vak is biologie en daarbij kies je óf voor wiskunde óf voor maat-
schappijkunde.

Z&W
Zorg & Welzijn
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 Horeca voor zorg en welzijn (keuken)
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
In het keuzevak ‘Horeca voor zorg en welzijn’ maak je kennis met de keuken van 
een horecabedrijf. Naast het opdoen van prak�sche vaardigheden krijg je theo-
rie over diverse onderwerpen. Je gaat je verdiepen in hygiëne in de keuken, 
HACCP en verschillende vormen van bereidings- en snijtechnieken. In dit keuze-
vak ga je veel leren over
receptuur, het maken van een werkplanning, maateenheden en het gebruik van 
apparatuur en materialen. Het keuzevak wordt afgesloten met het bereiden van 
een maal�jd die je gaat verzorgen voor gasten op school.

 Kennismaking met uiterlijke verzorging
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
In dit keuzevak leer je eenvoudige hand, haar - en gezichtsbehandelingen uit te 
voeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon. Het gaat dan om 
haren wassen, drogen en in model brengen. Dagmake-up aanbrengen, nagels 
verzorgen en een handmassage uitvoeren. Belangrijk bij dit alles is het contact 
met de klant en daarom besteden we aandacht aan sociale vaardigheden.

Keuzevakken bij Z&W

 Assisteren in de gezondheidszorg
(volgen alle leerlingen in periode 4)
In dit keuzevak leer je hoe je ondersteunende handelingen verricht in de 
gezondheidszorg. Denk aan het werken in de apotheek, tandartsprak�jk, bij de 
huisarts of in het ziekenhuis. Je verzamelt gegevens, gee� gezondheidsadviezen 
of zorgt ervoor dat de juiste hulpmiddelen en apparatuur klaarstaan en je assi-
steert de arts bij onderzoek of medische ingrepen.

 Voorkomen van ongevallen en EHBO
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
In dit keuzevak leer je eerste hulp verlenen in allerlei situa�es die je tegen kunt 
komen, bijvoorbeeld in of rondom het huis, op weg naar school of �jdens het 
sporten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere veiligheid en 
risicopreven�e, de func�es van organen en weefsels en wat te doen bij acute 
situa�es. Je oefent in verbandtechnieken en het toepassen van prak�sche 
basishandelingen bij levensbedreigende letsels.

 Welzijn kind en jongere
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5 & 7).
In het keuzevak ‘Welzijn, kind en jongere’ houd jij je bezig met de ontwikkeling 
van een baby tot en met jongvolwassene. Hoe verloopt zijn ontwikkeling en 
hoe pas je de keuze van ac�viteiten aan op de doelgroep? Je krijgt inzicht in de 
dagelijkse �jdbesteding van kinderen en/of jongeren en je kunt hen hierin 
begeleiden. Daarnaast maak je kennis met verschillende hulpverleningsinstan-
�es.

 Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 6).
In het keuzevak ‘Ondersteuning bij sport- en bewegingsac�viteiten’ houd jij je 
bezig met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een sportac�viteit 
voor verschillende doelgroepen. Je gaat een sportdag organiseren aan de hand 
van een draaiboek. Tijdens een sportac�viteit is het belangrijk om rekening te 
houden met veiligheid. Je gaat je verdiepen in het hanteren van (spel)regels, 
het dragen van de juiste sportuitrus�ng en het aanbieden van een warming-up 
en coolingdown-programma. Het is van belang dat je ac�ef deelneemt aan 
sportac�viteiten op school en op een sportverening.

Profielmodules bij Z&W

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van Z&W.

 Mens en activiteit
Vind je het leuk om ac�viteiten te organiseren? Tijdens deze profielmodule ga 
je ac�viteiten organiseren voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen of 
ouderen. Je houdt daarbij rekening met hun wensen en behoe�en en probeert 
je doelgroep te mo�veren en te s�muleren om mee te doen. Ter voorbereiding 
maak je een draaiboek.

 Mens  en zorg
Zorg verlenen is heel breed. Zo kun je iemand helpen bij de persoonlijke verzor-
ging, een hulpbehoe�e achterhalen of iemand s�muleren tot zelfredzaamheid. 
Maar ook iemand ondersteunen bij het bewegen, eenvoudige EHBO-technie-
ken toepassen en handelen bij lichte verwondingen. Tijdens deze profielmodule 
komt dat allemaal aan bod.

 Mens en omgeving
Een verzorgde, veilige en schone leef- en werkomgeving is erg belangrijk. 
Daarom leer je �jdens deze profielmodule dingen over schoonmaak, onder-
houdswerkzaamheden en het verzorgen van tex�el. Maar ook hoe je baliewerk-
zaamheden kunt verrichten en een zakelijk gesprek kunt voeren. Vind je het 
leuk om een ruimte in te richten? Je leert ook hoe je wensen van anderen kunt 
inventariseren en een schets maken voor de aankleding en inrich�ng van een 
ruimte. Wat is gezonde voeding? En hoe werk je hygiënisch �jdens het koken? 
Hoeveel invloed hebben de media op de leefs�jl van mensen?

 Mens en gezondheid
Wat is gezonde voeding? En hoe werk je hygiënisch �jdens het koken? Hoeveel 
invloed hebben de media op de leefs�jl van mensen? Je gaat aan de slag met 
het samenstellen van een gezonde maal�jd en je kunt advies geven over voe-
dingsgewoonten. Ook leer je recepten lezen, een werkvolgorde en planning 
maken en rekening houden met hygiëne en besme�ng. We gaan ook in op 
aspecten die van invloed zijn op de gezondheid (fysiek, psychisch en sociaal).
Denk bijvoorbeeld aan beweging en genotmiddelen.
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 Horeca voor zorg en welzijn (keuken)
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
In het keuzevak ‘Horeca voor zorg en welzijn’ maak je kennis met de keuken van 
een horecabedrijf. Naast het opdoen van prak�sche vaardigheden krijg je theo-
rie over diverse onderwerpen. Je gaat je verdiepen in hygiëne in de keuken, 
HACCP en verschillende vormen van bereidings- en snijtechnieken. In dit keuze-
vak ga je veel leren over
receptuur, het maken van een werkplanning, maateenheden en het gebruik van 
apparatuur en materialen. Het keuzevak wordt afgesloten met het bereiden van 
een maal�jd die je gaat verzorgen voor gasten op school.

 Kennismaking met uiterlijke verzorging
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
In dit keuzevak leer je eenvoudige hand, haar - en gezichtsbehandelingen uit te 
voeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon. Het gaat dan om 
haren wassen, drogen en in model brengen. Dagmake-up aanbrengen, nagels 
verzorgen en een handmassage uitvoeren. Belangrijk bij dit alles is het contact 
met de klant en daarom besteden we aandacht aan sociale vaardigheden.

Keuzevakken bij Z&W

 Assisteren in de gezondheidszorg
(volgen alle leerlingen in periode 4)
In dit keuzevak leer je hoe je ondersteunende handelingen verricht in de 
gezondheidszorg. Denk aan het werken in de apotheek, tandartsprak�jk, bij de 
huisarts of in het ziekenhuis. Je verzamelt gegevens, gee� gezondheidsadviezen 
of zorgt ervoor dat de juiste hulpmiddelen en apparatuur klaarstaan en je assi-
steert de arts bij onderzoek of medische ingrepen.

 Voorkomen van ongevallen en EHBO
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
In dit keuzevak leer je eerste hulp verlenen in allerlei situa�es die je tegen kunt 
komen, bijvoorbeeld in of rondom het huis, op weg naar school of �jdens het 
sporten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere veiligheid en 
risicopreven�e, de func�es van organen en weefsels en wat te doen bij acute 
situa�es. Je oefent in verbandtechnieken en het toepassen van prak�sche 
basishandelingen bij levensbedreigende letsels.

 Welzijn kind en jongere
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5 & 7).
In het keuzevak ‘Welzijn, kind en jongere’ houd jij je bezig met de ontwikkeling 
van een baby tot en met jongvolwassene. Hoe verloopt zijn ontwikkeling en 
hoe pas je de keuze van ac�viteiten aan op de doelgroep? Je krijgt inzicht in de 
dagelijkse �jdbesteding van kinderen en/of jongeren en je kunt hen hierin 
begeleiden. Daarnaast maak je kennis met verschillende hulpverleningsinstan-
�es.

 Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 6).
In het keuzevak ‘Ondersteuning bij sport- en bewegingsac�viteiten’ houd jij je 
bezig met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een sportac�viteit 
voor verschillende doelgroepen. Je gaat een sportdag organiseren aan de hand 
van een draaiboek. Tijdens een sportac�viteit is het belangrijk om rekening te 
houden met veiligheid. Je gaat je verdiepen in het hanteren van (spel)regels, 
het dragen van de juiste sportuitrus�ng en het aanbieden van een warming-up 
en coolingdown-programma. Het is van belang dat je ac�ef deelneemt aan 
sportac�viteiten op school en op een sportverening.
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Profielmodules bij Z&W

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van Z&W.

 Mens en activiteit
Vind je het leuk om ac�viteiten te organiseren? Tijdens deze profielmodule ga 
je ac�viteiten organiseren voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen of 
ouderen. Je houdt daarbij rekening met hun wensen en behoe�en en probeert 
je doelgroep te mo�veren en te s�muleren om mee te doen. Ter voorbereiding 
maak je een draaiboek.

 Mens  en zorg
Zorg verlenen is heel breed. Zo kun je iemand helpen bij de persoonlijke verzor-
ging, een hulpbehoe�e achterhalen of iemand s�muleren tot zelfredzaamheid. 
Maar ook iemand ondersteunen bij het bewegen, eenvoudige EHBO-technie-
ken toepassen en handelen bij lichte verwondingen. Tijdens deze profielmodule 
komt dat allemaal aan bod.

 Mens en omgeving
Een verzorgde, veilige en schone leef- en werkomgeving is erg belangrijk. 
Daarom leer je �jdens deze profielmodule dingen over schoonmaak, onder-
houdswerkzaamheden en het verzorgen van tex�el. Maar ook hoe je baliewerk-
zaamheden kunt verrichten en een zakelijk gesprek kunt voeren. Vind je het 
leuk om een ruimte in te richten? Je leert ook hoe je wensen van anderen kunt 
inventariseren en een schets maken voor de aankleding en inrich�ng van een 
ruimte. Wat is gezonde voeding? En hoe werk je hygiënisch �jdens het koken? 
Hoeveel invloed hebben de media op de leefs�jl van mensen?

 Mens en gezondheid
Wat is gezonde voeding? En hoe werk je hygiënisch �jdens het koken? Hoeveel 
invloed hebben de media op de leefs�jl van mensen? Je gaat aan de slag met 
het samenstellen van een gezonde maal�jd en je kunt advies geven over voe-
dingsgewoonten. Ook leer je recepten lezen, een werkvolgorde en planning 
maken en rekening houden met hygiëne en besme�ng. We gaan ook in op 
aspecten die van invloed zijn op de gezondheid (fysiek, psychisch en sociaal).
Denk bijvoorbeeld aan beweging en genotmiddelen.



 Horeca voor zorg en welzijn (keuken)
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
In het keuzevak ‘Horeca voor zorg en welzijn’ maak je kennis met de keuken van 
een horecabedrijf. Naast het opdoen van prak�sche vaardigheden krijg je theo-
rie over diverse onderwerpen. Je gaat je verdiepen in hygiëne in de keuken, 
HACCP en verschillende vormen van bereidings- en snijtechnieken. In dit keuze-
vak ga je veel leren over
receptuur, het maken van een werkplanning, maateenheden en het gebruik van 
apparatuur en materialen. Het keuzevak wordt afgesloten met het bereiden van 
een maal�jd die je gaat verzorgen voor gasten op school.

 Kennismaking met uiterlijke verzorging
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
In dit keuzevak leer je eenvoudige hand, haar - en gezichtsbehandelingen uit te 
voeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon. Het gaat dan om 
haren wassen, drogen en in model brengen. Dagmake-up aanbrengen, nagels 
verzorgen en een handmassage uitvoeren. Belangrijk bij dit alles is het contact 
met de klant en daarom besteden we aandacht aan sociale vaardigheden.
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Keuzevakken bij Z&W

 Assisteren in de gezondheidszorg
(volgen alle leerlingen in periode 4)
In dit keuzevak leer je hoe je ondersteunende handelingen verricht in de 
gezondheidszorg. Denk aan het werken in de apotheek, tandartsprak�jk, bij de 
huisarts of in het ziekenhuis. Je verzamelt gegevens, gee� gezondheidsadviezen 
of zorgt ervoor dat de juiste hulpmiddelen en apparatuur klaarstaan en je assi-
steert de arts bij onderzoek of medische ingrepen.

 Voorkomen van ongevallen en EHBO
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5, 6 & 7).
In dit keuzevak leer je eerste hulp verlenen in allerlei situa�es die je tegen kunt 
komen, bijvoorbeeld in of rondom het huis, op weg naar school of �jdens het 
sporten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere veiligheid en 
risicopreven�e, de func�es van organen en weefsels en wat te doen bij acute 
situa�es. Je oefent in verbandtechnieken en het toepassen van prak�sche 
basishandelingen bij levensbedreigende letsels.

 Welzijn kind en jongere
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5 & 7).
In het keuzevak ‘Welzijn, kind en jongere’ houd jij je bezig met de ontwikkeling 
van een baby tot en met jongvolwassene. Hoe verloopt zijn ontwikkeling en 
hoe pas je de keuze van ac�viteiten aan op de doelgroep? Je krijgt inzicht in de 
dagelijkse �jdbesteding van kinderen en/of jongeren en je kunt hen hierin 
begeleiden. Daarnaast maak je kennis met verschillende hulpverleningsinstan-
�es.

 Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 6).
In het keuzevak ‘Ondersteuning bij sport- en bewegingsac�viteiten’ houd jij je 
bezig met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een sportac�viteit 
voor verschillende doelgroepen. Je gaat een sportdag organiseren aan de hand 
van een draaiboek. Tijdens een sportac�viteit is het belangrijk om rekening te 
houden met veiligheid. Je gaat je verdiepen in het hanteren van (spel)regels, 
het dragen van de juiste sportuitrus�ng en het aanbieden van een warming-up 
en coolingdown-programma. Het is van belang dat je ac�ef deelneemt aan 
sportac�viteiten op school en op een sportverening.

Profielmodules bij Z&W

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van Z&W.

 Mens en activiteit
Vind je het leuk om ac�viteiten te organiseren? Tijdens deze profielmodule ga 
je ac�viteiten organiseren voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen of 
ouderen. Je houdt daarbij rekening met hun wensen en behoe�en en probeert 
je doelgroep te mo�veren en te s�muleren om mee te doen. Ter voorbereiding 
maak je een draaiboek.

 Mens  en zorg
Zorg verlenen is heel breed. Zo kun je iemand helpen bij de persoonlijke verzor-
ging, een hulpbehoe�e achterhalen of iemand s�muleren tot zelfredzaamheid. 
Maar ook iemand ondersteunen bij het bewegen, eenvoudige EHBO-technie-
ken toepassen en handelen bij lichte verwondingen. Tijdens deze profielmodule 
komt dat allemaal aan bod.

 Mens en omgeving
Een verzorgde, veilige en schone leef- en werkomgeving is erg belangrijk. 
Daarom leer je �jdens deze profielmodule dingen over schoonmaak, onder-
houdswerkzaamheden en het verzorgen van tex�el. Maar ook hoe je baliewerk-
zaamheden kunt verrichten en een zakelijk gesprek kunt voeren. Vind je het 
leuk om een ruimte in te richten? Je leert ook hoe je wensen van anderen kunt 
inventariseren en een schets maken voor de aankleding en inrich�ng van een 
ruimte. Wat is gezonde voeding? En hoe werk je hygiënisch �jdens het koken? 
Hoeveel invloed hebben de media op de leefs�jl van mensen?

 Mens en gezondheid
Wat is gezonde voeding? En hoe werk je hygiënisch �jdens het koken? Hoeveel 
invloed hebben de media op de leefs�jl van mensen? Je gaat aan de slag met 
het samenstellen van een gezonde maal�jd en je kunt advies geven over voe-
dingsgewoonten. Ook leer je recepten lezen, een werkvolgorde en planning 
maken en rekening houden met hygiëne en besme�ng. We gaan ook in op 
aspecten die van invloed zijn op de gezondheid (fysiek, psychisch en sociaal).
Denk bijvoorbeeld aan beweging en genotmiddelen.
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 Wat kun je ermee?
Het profiel Groen is voor leerlingen die graag buiten zijn en die van planten en 
dieren houden. Wij bieden in de profielperiode een gevarieerd programma aan, 
waarbij je kennis opdoet van allerlei beroepen met planten en dieren. We gaan 
veel naar bedrijven. Je moet ook al in de 3de klas een bedrijf uitkiezen waar je 
een deel van de lessen krijgt.

 Welke vervolgopleidingen sluiten aan bij Groen?
Er zijn verschillende mbo’s voor de groene vakken die aansluiten op onze afde-
ling. Leerlingen gaan hiervoor naar Zwolle, Barneveld, Dronten en Emmeloord. 
Het is van belang je op �jd goed te oriënteren, want in het mbo moet je echt 
kiezen.

 Welke kwaliteiten/ talenten zijn handig bij dit profiel?
Je wilt graag met planten én dieren werken. Je moet van aanpakken weten en 
niet te snel opgeven als het werk niet afwisselend is. Je kunt rekenen en met 
klanten omgaan.

 Welke profielgebonden vakken zijn verplicht bij Groen?
Verplicht vak is wiskunde en daarbij kies je of voor biologie of voor natuurkun-
de.

GR
Groen
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Profielmodules bij GR

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van GR.

 Groene productie
Dit profieldeel gaat over het maken van plantaardige en dierlijke producten. We 
bezoeken en bestuderen de produc�ebedrijven en je werkt mee aan het 
kweken van producten op school. Ook de produc�e van natuur hoort hierbij.

 Tussen productie en verkoop
Dit gaat over het verwerken van producten van planten en dieren zodat ze 
geschikt zijn voor verkoop, bijvoorbeeld van aardappel tot chips. Ook het behe-
ren van voorraden en het op de goede manier transporteren hoort hierbij.

 Vergroening stedelijke omgeving
Dit profieldeel gaat over het werken in onze groene leefomgeving. Je moet 
denken aan siertuinen, stadslandbouw, parkjes met dieren en nog veel meer. 
Ook het groen en de dieren in huis horen hierbij. Je leert ook reclame maken 
voor plant en dier in je leefomgeving.

 Groene vormgeving en verkoop
Hier gaat het over het verkoopklaar maken en presenteren van producten, 
bijvoorbeeld bloemwerk. Je leert verkoopgesprekken voeren, kostprijs bereke-
nen en prijs bepalen. Verder houd je je bezig met het inrichten van een winkel 
en het werken in de winkel.
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Keuzevakken bij GR

 Groei en oogst
Bij dit keuzevak gaat het over de groei, maar vooral over de oogst van produc-
ten van planten en dieren. Het gaat over: oogstrijpheid, manier van oogsten, 
kwaliteitsbewaking, sorteren en opslaan van geoogste producten. Je moet hier-
bij met name denken aan producten van planten, maar ook aan wol en melk. 
We bieden dit keuzeprogramma aan voor de hele 4de klas.

 Houden van dieren
Dit keuzevak gaat over het houden en verzorgen van dieren. Het gaat over: 
rassen en raskenmerken, huisves�ng en mestopslag, verzorging,
vangen en hanteren, voeradvies geven en voeren, gezondheidscontrole en 
medicijnen geven. Deze onderwerpen behandelen we met betrekking tot 
pluimvee, geiten en varkens.

 Aanleg en onderhoud van tuinen
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 5).
Dit keuzevak gaat over het ontwerpen, aanleggen en onderhoud van tuinen. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: tuinsoorten, plantensoorten, materi-
alen en gereedschappen voor tuinaanleg. We besteden aandacht aan het over-
leg met de klant. Je leert tuintekenen en een tuin uitze�en en hem aan te 
leggen. We werken milieubewust.

 Gezonde dieren
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 6).
Dit keuzevak gaat over de melkveehouderij. We behandelen veevoeding, 
gezondheidszorg en het verzorgen, selecteren, fokken en keuren van vee. Je 
leert over produc�econtrole in de melkveehouderij. De lessen gaan ook over 
het werken op de boerderij en over gezonde melkwinning.

 Groene zorg
(dit keuzevak kan gekozen worden door leerlingen uit andere profielen in periode 7).
De zorgfunc�e van planten en dieren staat centraal. Planten en dieren beteke-
nen veel voor ons welzijn. We behandelen bij dit keuzevak de dieren: paard, 
hond en kat. Je maakt kennis met het werken op een zorgboerderij. Je leert 
werken met mensen die zorg nodig hebben en georganiseerd met planten en 
dieren werken.
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 Wat kun je ermee?
Economie & Ondernemen (E&O) is een brede opleiding die je inzicht gee� in 
commerciële, secretariële, logis�eke en (financiële) administra�eve werkzaam-
heden. Je gaat ontdekken waar je goed in bent, of je makkelijk kunt samenwer-
ken of juist alleen de kar wilt trekken. Je wordt handig met de computer omdat 
veel werkzaamheden digitaal verwerkt moeten worden. Maar ook prak�sche 
zaken als een verkoopgesprek, het werken aan de balie, styling & vormgeving 
horen bij dit profiel.

 Welke vervolgopleidingen sluiten aan bij E&O?
Dat zijn er heel veel! Door de brede invulling van het profiel Economie & On-
dernemen kun je in het mbo heel veel kanten op. Natuurlijk wat voor de hand 
ligt, bijv. commerciële dienstverlening, economisch en administra�ef onderne-
men, maar ook juridisch, vormgeving en nog veel meer.

 Welke kwaliteiten/ talenten zijn handig bij dit profiel?
Je moet over het algemeen wel sociaal en communica�ef zijn (in gesprek 
kunnen gaan met andere mensen). Ondernemend zijn is een kwaliteit die je ver 
kan brengen, op school bij dit profiel, maar ook later. Daarnaast zijn computer-
vaardigheden en rekenen wel redelijk belangrijke onderdelen, al zul je geen 
‘rekenwonder’ of ‘computernerd’ hoeven te zijn.

 Welke profielgebonden vakken zijn verplicht bij M&T?
De verplichte vakken zijn wiskunde en economie.

E&O
Economie &

Ondernemen

40.



Profielmodules bij E&O

Elk profiel hee� profielmodules. Deze zijn verplicht. Hieronder vind je een over-
zicht van de profielmodules van Z&W.

 Commercieel
Je gaat leren hoe bedrijven reclame maken, waarom ze dat juist zo doen als ze 
het doen. Een beetje ‘duur’ gezegd, je leert marke�nginstrumenten herkennen. 
Je leert over doelgroepen en winkelformules. Maar je gaat ook zelf achter de 
kassa zi�en om af te rekenen en de producten die je verkocht hebt, in te 
pakken.

 Secretarieel
Je gaat achter de balie om opdrachten uit te voeren die daarbij horen (frontoffi-
ce), maar je leert ook allerlei zaken die nodig zijn bij secretariële werkzaamhe-
den die op kantoor gebeuren (backoffice).

 Logistiek
Alle ac�viteiten die te maken hebben met het verplaatsen van goederen, het 
op de juiste plek in het magazijn kunnen vinden, het ‘logisch’ bij de klant 
kunnen brengen, de juiste papieren in orde maken, komen aan bod bij Logis-
�ek.

 Administratie
Als je zelf ondernemer wilt zijn moet je ook een ‘financiële huishouding’ 
kunnen voeren. Ook als je administra�ef in een bedrijf aan het werk wilt, zul je 
bij Economie & Ondernemen een goede basis vinden om zo’n administra�e te 
kunnen uitvoeren.
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 Vormgeving & Typografie
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 6 ).
Heb je het al�jd al leuk gevonden om bezig te zijn met vormgeving? Lijkt het je 
leuk om te leren Photoshoppen? Wil je je eigen �jdschri� maken? Dan is deze 
module écht iets voor jou! In deze module leer je wat er allemaal komt kijken 
bij het maken van een �jdschri�. Zo leer je bijvoorbeeld waar je op moet le�en 
bij het maken van goede foto's. Maar ook welke invloed een gekozen le�ertype 
hee� op de sfeer van je pagina. Je gaat aan de slag met professionele program-
ma's als Photoshop en InDesign, maar je gaat ook een interviews afnemen en 
een fotoreportage maken. Kortom: genoeg leuks te doen!

 Ondernemen
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 7).
We zien enorm veel ondernemers om ons heen. Maar wat moet je daar nou 
voor kunnen? Je gaat op zoek naar je eigen ondernemerstalenten, je gaat je 
eigen bedrijf vanaf de start opbouwen met goede (financiële) plannen. Je gaat 
crea�eve ideeën opdoen en ontwikkelen.

 Financieel en administratief beheer
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 7).
Dit keuzevak is echt voor de lie�ebber van financiële uitdagingen!
Dit kun je alleen kiezen wanneer je ook de profielmodule ‘Administra�e’ 
gedaan hebt. Je moet kunnen rekenen met btw, procenten, indexcijfers en 
dergelijke. Dus nogmaals, voor de beginnend expert!

 Presentatie en styling
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 7).
Bij dit keuzevak ga je ar�kelpresenta�es maken aan de hand van bepaalde the-
ma’s (Valen�jn, Sinterklaas, Kerst …) en bepaalde composi�es. Dat doe je zowel 
prak�sch in etalages, op de inpakbalie, alsook op de computer door bijvoor-
beeld logo’s te ontwerpen en folders te maken. Je leert verschillende presenta-
�e- en stylingtechnieken.

Keuzevakken bij E&O

 Webshop
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 5).
Je gaat een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en onderhouden, rekening 
houdend met doelgroep, assor�ment en marktposi�e.
Je wilt je producten via internet en sociale media verkopen en dus leer je ook 
zaken over het betalingsverkeer op internet, de logis�eke beslommeringen 
‘achter de schermen’. Bijkomend onderdeel is ‘�ps en trucs voor produc�oto-
grafie’.

 Geüniformeerde dienstverlening
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 5).
Vind je beroepen waarbij een uniform gedragen wordt interessant? Vind je 
veiligheid belangrijk en vind je het geen probleem om verantwoordelijkheid te 
dragen? Vind je het leuk om een ac�viteit te organiseren? Dan is deze module 
iets voor jou! Tijdens de lessen voer je sommige opdrachten die te maken 
hebben met sport. Je leert meer over gedrag van jezelf en gedrag van anderen, 
je verdiept je in parkeerbeleid en het communiceren met een portofoon of 
megafoon. De opdrachten zijn afwisselend en je leert allerlei verschillen- de 
vaardigheden.

 Marketing
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 6).
‘Marke�ng’ is een keuzevak dat een goed beeld gee� van bestaande ‘marke-
�nginstrumenten’ en dat je zelf laat nadenken over hoe jij een bedrijf commer-
cieel zou leiden. Woorden als reclame, doelgroep, assor�ment komen daar 
vaak in voor.
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 Vormgeving & Typografie
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 6 ).
Heb je het al�jd al leuk gevonden om bezig te zijn met vormgeving? Lijkt het je 
leuk om te leren Photoshoppen? Wil je je eigen �jdschri� maken? Dan is deze 
module écht iets voor jou! In deze module leer je wat er allemaal komt kijken 
bij het maken van een �jdschri�. Zo leer je bijvoorbeeld waar je op moet le�en 
bij het maken van goede foto's. Maar ook welke invloed een gekozen le�ertype 
hee� op de sfeer van je pagina. Je gaat aan de slag met professionele program-
ma's als Photoshop en InDesign, maar je gaat ook een interviews afnemen en 
een fotoreportage maken. Kortom: genoeg leuks te doen!

 Ondernemen
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 7).
We zien enorm veel ondernemers om ons heen. Maar wat moet je daar nou 
voor kunnen? Je gaat op zoek naar je eigen ondernemerstalenten, je gaat je 
eigen bedrijf vanaf de start opbouwen met goede (financiële) plannen. Je gaat 
crea�eve ideeën opdoen en ontwikkelen.

 Financieel en administratief beheer
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 7).
Dit keuzevak is echt voor de lie�ebber van financiële uitdagingen!
Dit kun je alleen kiezen wanneer je ook de profielmodule ‘Administra�e’ 
gedaan hebt. Je moet kunnen rekenen met btw, procenten, indexcijfers en 
dergelijke. Dus nogmaals, voor de beginnend expert!

 Presentatie en styling
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 7).
Bij dit keuzevak ga je ar�kelpresenta�es maken aan de hand van bepaalde the-
ma’s (Valen�jn, Sinterklaas, Kerst …) en bepaalde composi�es. Dat doe je zowel 
prak�sch in etalages, op de inpakbalie, alsook op de computer door bijvoor-
beeld logo’s te ontwerpen en folders te maken. Je leert verschillende presenta-
�e- en stylingtechnieken.

Keuzevakken bij E&O

 Webshop
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 5).
Je gaat een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en onderhouden, rekening 
houdend met doelgroep, assor�ment en marktposi�e.
Je wilt je producten via internet en sociale media verkopen en dus leer je ook 
zaken over het betalingsverkeer op internet, de logis�eke beslommeringen 
‘achter de schermen’. Bijkomend onderdeel is ‘�ps en trucs voor produc�oto-
grafie’.

 Geüniformeerde dienstverlening
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 5).
Vind je beroepen waarbij een uniform gedragen wordt interessant? Vind je 
veiligheid belangrijk en vind je het geen probleem om verantwoordelijkheid te 
dragen? Vind je het leuk om een ac�viteit te organiseren? Dan is deze module 
iets voor jou! Tijdens de lessen voer je sommige opdrachten die te maken 
hebben met sport. Je leert meer over gedrag van jezelf en gedrag van anderen, 
je verdiept je in parkeerbeleid en het communiceren met een portofoon of 
megafoon. De opdrachten zijn afwisselend en je leert allerlei verschillen- de 
vaardigheden.

 Marketing
(Dit keuzevak wordt aangeboden in periode 6).
‘Marke�ng’ is een keuzevak dat een goed beeld gee� van bestaande ‘marke-
�nginstrumenten’ en dat je zelf laat nadenken over hoe jij een bedrijf commer-
cieel zou leiden. Woorden als reclame, doelgroep, assor�ment komen daar 
vaak in voor.
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NE  = Nederlands
EN  = Engels
WI  = wiskunde
REK  = rekenen
CKV  = culturele en kunstzinnige vorming
BI  = biologie
NASK  = natuurkunde
EC  = economie
B&S  = bewegen en sport
BGV  = beroepsgericht vak
MA  = maatschappijleer
MASK = maatschappijkunde

A�or�ngen
Bijlage 1
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