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Inleiding
In leerjaar 3 hebben de leerlingen van het TCV en MCIJ de profieldelen afgerond.
De profieldelen worden eind leerjaar 3 afgesloten met een CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch
Examen).
Vanaf schooljaar 2020-2021 is het mogelijk om twee keuzevakken te kiezen uit een ander profiel.
Dit doen we om een zo goed mogelijke aansluiting te kunnen geven op de vervolgopleiding van de
leerling. Leerlingen kunnen in dit geval dus smal (4 keuzevakken binnen het profiel) of breed
worden opgeleid door middel van 2 keuzevakken binnen het profiel en 2 keuzevakken buiten het
profiel te kiezen.
Achterin dit boek kan je kijken naar een aantal vervolgopleidingen met welke
keuzevakken goed op elkaar aansluiten. Onder elk keuzevak kan je een graadmeter zien of het een
meer praktisch of theoretisch keuzevak is. Wij hopen dat je, middels dit boekje, meer inzicht in de
keuzevakken te kunnen geven.
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Techneuten van de toekomst
Vanaf schooljaar 2020-2021 is het mogelijk om keuzevakken te kiezen uit
een ander profiel.
Dit om een zo goed mogelijke aansluiting te kunnen bieden op de
vervolgopleiding. Er kan gekozen worden uit smal (binnen het profiel),
breed (buiten het profiel) of een combinatie (binnen en buiten het profiel).
Achterin dit boek is een kort overzicht opgenomen van een aantal
mogelijke vervolgopleidingen en welke keuzevakken daar goed op
aansluiten.
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Keuzevakken periodes
De leerlingen van de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg moeten
4 keuzevakken afronden voor het school examen.
De gemengde leerweg moet minimaal 2 keuzevakken afronden. Wanneer
een leerling klaar is, kan er in overleg een 5e keuzevak worden gedaan
voor basis, kader en een 3e keuzevak voor GL.
Voor een keuzevak hebben de leerlingen een half jaar de tijd. Het jaar is
in 4 blokken verdeeld om zo de keuzevakken af te kunnen ronden.
Leerlingen voeren dus minimaal 2 keuzevakken uit in het eerste half jaar.
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BOUWEN, WONEN
EN INTERIEUR
Welkom bij de voorlichting van de keuzevakken voor Bouw,
wonen en interieur.
Op de volgende pagina’s kun je lezen welke keuzevakken wij
allemaal aanbieden. Er zal een korte uitleg worden gegeven
over de inhoud, de werkstukken en een mogelijke goede
aansluiting op de andere keuzevakken. Vanaf schooljaar
2020-2021 hebben wij het mogelijk gemaakt om van 8
keuzevakken naar 16 keuzevakken te gaan. Wij hechten
waarde aan een goede keuze van jou als leerling, zodat je
daarmee een goede aansluiting kan maken voor je
vervolgopleiding. Mochten er vragen zijn dan kan je altijd
contact opnemen.
- Dhr. J. van Lieshout, sectievoorzitter BWI

Heb jij altijd al willen weten hoe je een kozijn luchtdicht aan een
houtskeletbouw wand aansluit? Dan is dit het keuzevak voor
jou. Je gaat in dit keuzevak schetsen, een kozijn stellen en ook
leer je hoe je een materiaalstaat moet maken. Plinten, koplatten
en kantstukken aanbrengen zijn fijne vaardigheden om te leren
voor later. Wie weet dat je dit allemaal kunt toepassen voor in je
eigen huis later!
Praktijk

Theorie

Met bouwkundig onderhoud kun je gevels, daken en
binnenruimtes inspecteren en analyseren wat er nodig is voor
renovatie en onderhoud. Zo ga je leren metselwerk te herstellen,
kozijnen en ramen te herstellen/vervangen en nog veel meer.
Met een goed oog kun je dus precies repareren wat er
gevraagd wordt van de klant.

Praktijk

Constructieve
aansluitingen en
afwerking

Bouwkundig onderhoud,
renovatie en
transformatie

Theorie
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Daken en
kapconstructies van
hout
(in samenwerking met
Bouwmensen
Kennemerland)

Constructies maken voor platte daken, hellende daken en het
afwerken. Dat is waar het bij daken en kapconstructies om
draait. Bij dit keuzevak leer je over de verschillende soorten
platte daken. Denk hierbij aan kunststof, dakbedekking,
warmtewerend, maar ook het plaatsen van bijvoorbeeld,
zonnepanelen op hellende daken. Interesse in de kunst van het
maken en aanbrengen van daken? Dan is dit echt iets voor jou.
Praktijk

Gevelopeningen
(in samenwerking met
Bouwmensen
Kennemerland)

Theorie

In dit keuzevak ga je leren ramen en kozijnen maken. Je gaat
een schets maken en de werkwijze beschrijven hoe je dit gaat
maken. Hier zal aardig wat machinewerk aan te pas komen met
het nodige aftekenwerk. Heb je het raam gemaakt, dan kan je
oefenen om het goed af te hangen en sluitbaar te maken. Heb
je zin om lekker machinaal bezig te zijn? dan kun je hier je
energie in kwijt.
Praktijk

Theorie
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Een buitenbank, een statafel, een gamestoel of toch een kastje
maken? Alles is mogelijk met het keuzevak meubelmaken.
Je kunt je creatieve geest volledig kwijt in dit vak. Heb je zelf
een goed idee? Net een bepaalde twist aan het meubelstuk,
waardoor je echt jouw eigen design erin terugziet? Kortom houd
je van ontwerpen en om iets te maken waar je meteen gebruik
van kan maken? Dan is dit iets voor jou!

Praktijk

Theorie

Metselen is een van de oudste beroepen. In dit keuzevak ga je
leren metselen, naast het schetsen natuurlijk. Aan de hand van
een maten- en stelplan ga je metselwerk uitvoeren in
metselverbanden, zoals een halfsteens, klezoor en wildverband.
Denk er wel aan om genoeg specie te maken! Wie weet kun je
later je eigen muur en huis bouwen.

Praktijk

Meubelmaken

Schoonmetselwerk
(in samenwerking met
Bouwmensen
Kennemerland)

Theorie
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Bijzonder Metselwerk
(in samenwerking met
Bouwmensen
Kennemerland)

Naast het keuzevak Schoonmetselwerk is er ook een keuzevak
bijzonder metselwerk. Hiermee ga je naar de volgende stap om
de kunst in het metselen meer te benadrukken. Denk hierbij aan
metselwerk dat dient als doorkruising of als overgang of een
mooie boog van een poort. Voor de metselaars is dit een
keuzevak waar jouw creatieve vaardigheden tot uiting kan
komen.
Praktijk

Interieurontwerp endesign

Theorie

Voor de designers van de toekomst. In dit keuzevak ga je een
interieurontwerp ontwerpen en decoreren. Je gaat werken met
moodboards en software programma’s om je gemaakte interieur
element te stylen en decoreren. Misschien word jij wel de
kunstenaar van de toekomst!

Praktijk

Theorie
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Creatief omgaan met ruimtes. Een scheidingswand plaatsen is
een effectieve manier om aparte ruimtes te creëren.
In dit keuzevak ben je bezig een scheidingswand met kozijnen
te monteren, af te werken en te demonteren. Je bent bezig met
gipsplaten, beplating en / of beglazing. Lijkt je dit leuk en
handig om te leren voor je toekomstig beroep of zou je dit willen
leren uit handigheid voor later in je eigen huis? Kies dan voor
het keuzevak scheidingswanden.
Praktijk

Theorie

Bij interieurbouw stands en betimmering ben je handige kasten
en opbergsystemen aan het ontwerpen en maken. Met dit
keuzevak ben je praktisch bezig en heb je nog wat handigs voor
in je kamer wanneer het klaar is. Schetsen, materiaalstaat en
natuurlijk de uitvoering en afwerking zijn hier nadrukkelijk aan de
orde.

Praktijk

Scheidingswanden
(in samenwerking met
Bouwmensen
Kennemerland)

Interieurbouw, stands en
betimmering

Theorie
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Tegelzetten

De kunst van het tegelen. Vloertegels en wandtegels, je ziet ze
overal en hoe handig zou het zijn om dit te kunnen. In dit
keuzevak ben je bezig met het voorbehandelen van de
ondergrond, het uitvoeren van divers snijwerk, maar vooral met
het leren tegelen. Denk hierbij ook vooral aan de creatieve kant,
zoals het mozaïeken! Voor de designers en kunstenaars is dit
natuurlijk een erg mooie skill om in je tegelwerk terug te zien.
Praktijk

Bouwmethoden en
Bouwstijlen

Theorie

Ben je geïnteresseerd in architectuur of wil je architect worden?
Dan zijn de principes, kenmerken en eigenschappen van
bouwmethoden voor jou zeker aan de orde. Wanneer je iets wilt
laten bouwen, dan zal je over allerlei onderdelen moeten
nadenken. Vanuit de oudheid terug naar het heden, maar ook
naar de toekomst. Wie weet krijg je inzicht in hoe men de
huizen/kantoren/gebouwen van de toekomst gaat maken.
Praktijk

Theorie
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De naam zegt het al. Schilderen van houtachtige ondergronden
en steenachtige ondergronden. Denk hierbij aan de verflagen
aanbrengen, verwijderen en afbijten. Je bent niet alleen bezig
met schilderen, maar ook herstelwerkzaamheden komen dus
aan bod. Graffiti en andere vormen van schilderwerkzaamheden
zullen ook in dit keuzevak worden uitgevoerd. Kunstenaars
en schilders kunnen hun creativiteit hierin kwijt.

Praktijk

Theorie

Enkelglas, dubbelglas, glas snijden, wat een mooie
vaardigheden zijn dit. In dit keuzevak ga je leren glaszetten,
maar ook snijden. Daarnaast wordt in dit keuzevak een speciaal
onderdeel dat wij als school uniek gaan aanbieden: Glas in
lood! Glaszetten is een nieuw keuzevak die wij dit schooljaar
aanbieden voor onze leerlingen. Kortom; Glashelder.

Praktijk

Schilderen van hout- en
steenachtige ondergronden

Glaszetten

Theorie
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Tekenen, schilderen
en illustreren
(niet voor GL)

Een keuzevak vanuit het profiel Media, Vormgeving en ICT die
wij nu ook willen aanbieden voor onze leerlingen. Het tekenen,
projectietekenen, schaduwwerk, popart en andere kunstvormen
zullen hierin tot uiting komen. Voor de designers, kunstenaars
en hobbyisten een ontzettend mooie kans om hier aan deel te
nemen.

Praktijk

Meubelstofferen

Theorie

Na het ontwerpen en maken van je meubel wil je ook graag
lekker zitten. Door vul- en bekledingsmateriaal aan te brengen
is jouw bank of stoel helemaal af. In dit keuzevak ga je met
behulp van gereedschappen met verschillende stoffen en
patronen werken. Heb jij misschien zelf nog een mooie stof of
patroon? Neem dan lekker mee en dan gaan we er mee aan de
slag. Zo creëer je jouw eigen ontwerp.
Praktijk

Theorie
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PRODUCEREN,
INSTALLEREN EN
ENERGIE
Welkom bij de voorlichting van de keuzevakken voor
Produceren, Installeren en Energie.
Op de volgende pagina’s kun je lezen welke keuzevakken wij
aanbieden binnen de PIE. In het vernieuwde VMBO zijn de
vakken Metaaltechniek, Installatietechniek en Elektrotechniek
bij elkaar gekomen tot een profiel genaamd PIE.
In schooljaar 2020-2021 bieden wij binnen de PIE maar liefst
15 keuzevakken aan. Hiermee kun je je in het 4e leerjaar
specialiseren of verbreden. Zo kan een leerling volledig gaan
voor één uitstroomrichting of er diverse kiezen. Je kunt je keuze
maken op basis van een goede aansluiting bij je
vervolgopleiding, uit interesse of om mogelijk versneld een
vervolgopleiding te doorlopen.
- Dhr. K. Bindels, sectievoorzitter PIE

Wil je graag leren lassen? Dan is het keuzevak Praktisch
Booglassen iets voor jou. Je gaat in dit keuzevak leren hoe je
lasnaden en lasverbindingen voorbereidt. Dit doe je met behulp
van werktekeningen. Met een lasproces dat je zelf kiest maak je
alle verbindingen. Als het laswerk gereed is controleer je zelf
eerst alles en legt dit vast. Op deze manier ben je vooral
praktisch bezig.

Praktijk

Praktisch Booglassen

Theorie

Niet te verwarren met Praktisch Booglassen. In dit keuzevak ga je het
lassen naar een hoger niveau tillen door meer naar verschillende
processen te kijken. Je leert hoe je de machine en gereedschappen kan
in- en afstellen, het materiaal voorbereiden. Als je dit hebt gedaan ga je
natuurlijk de las leggen met verschillende technieken. Een zeer praktisch
vak, maar ook met de nodige theorie om te komen tot een mooie uitvoering
van een lasverbinding. Wil je in de uitvoering en theoretische kennis voor
je NIL-examen niveau gaan? Dan moet je voor beide las keuzevakken in
de lastechniek gaan!

Praktijk

Booglasprocessen
(alleen mogelijk icm Praktisch
Booglassen)

Theorie
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Plaat en Constructiewerk

Binnen Plaat en Constructiewerk ben je bezig met materialen
bewerken, vervormen en samenstellen. Je bent met allerlei
apparatuur in de weer en zo leer je alle gereedschappen en
machines gebruiken. Door middel van het maken van uitslagen
op plaatwerk en verschillende buig- en verbindingstechnieken
ben je in staat om zelfs een compleet werkstuk, zoals een BBQ
te maken.
Praktijk

Verspaningstechnieken

Theorie

Vind jij het fascinerend om met machines materialen te bewerken en
met metaal bezig te zijn? Dan is dit iets voor jou! Het verspanen,
zoals draaien en frezen kan zowel conventioneel (met de hand)
worden gedaan als computer gestuurd op een CNC draai- of
freesbank. CNC staat voor Computer Numerical Control. Ook met
de Plasma of Lasersnijder moet je aan het werk. Als verspaner ga je
vooral nauwkeurig aan het werk.
Praktijk

Theorie
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Drinkwater en Sanitair, in dit keuzevak ga je leidingsystemen
voor een water- en afvoerinstallatie ontwerpen en aanleggen.
Denk hierbij aan een wastafel en andere badkamer installaties.
Na het afronden komt natuurlijk het testen met warm en koud
water. Voor jullie leuk als alles het doet en voor ons leuk wanneer
het niet helemaal goed gaat en jij drijfnat wordt!

Praktijk

Theorie

Koudetechniek, bij koude denk je snel aan winter, sneeuw en ijs.
In de koudetechniek hebben we het over koelhuizen, airco’s en
koelvitrines zoals in de supermarkt.
Wat kun je ermee, hoe werken ze, hoe leg je ze aan en hoe
onderhoud je ze. In dit keuzevak leer je het allemaal.

Praktijk

Drinkwater & Sanitair
(in samenwerking met
Installatiewerk Noord Holland)

Koudetechniek

Theorie
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Dakbedekking
(in samenwerking met
Installatiewerk Noord Holland)

Voor het vervaardigen van een dakgoot of dakrandafwerkingen
maken en overnemen op een zinken plaat. In dit keuzevak ga je
creatief om met zink! Je gaat allerlei verschillende soorten
zinken dakgoten maken. Heb jij een mooie vorm in gedachten?
Leef je uit! Kunst met zink en nog praktisch ook, fantastisch!

Praktijk

Klimaattechnologie (in
samenwerking met
Installatiewerk Noord Holland)

Theorie

Bij Klimaattechnologie ga je een verwarmings- en gasinstallatie
ontwerpen, tekenen en ook nog eens het systeem aanleggen.
Door middel van goed meten met een infraroodcamera en dit te
verwerken in een plan, kun je voor flinke energiebesparing
zorgen. Hoeveel mensen kunnen er nou zeggen dat ze op jouw
leeftijd al een CV installatie kan installeren en regelen?
Voor je het weet leg je al een hele vloerverwarming aan.
Praktijk

Theorie
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Onderzoek doen naar de verschillende vormen en nut van
duurzame energie. Zonnepanelen, windenergie en winst
berekenen met de nodige ICT-toepassingen. Niet alleen theorie,
maar ook ben je bezig met een sanitaire installatie aansluiten
met behulp van een spectaculaire zonneboiler. Theoretisch en
praktisch, wat een geldbesparing voor de toekomst!

Praktijk

Theorie

Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud is erg belangrijk,
dit om te voorkomen dat een fabriek door een storing stil komt te
staan. Met dit keuzevak maak je kennis met verschillende
onderdelen van een productieproces. Van flensen en pakkingen
om een leidingsysteem te koppelen tot een sensor die de
temperatuur of het niveau meet. Ook maak je kennis met
elektromotoren die heel veel worden toegepast in
productieprocessen. Kortom een keuzevak waarbij je met je
hoofd en je handen moet werken en die goede mogelijkheden
biedt voor je vervolgopleiding.
Praktijk

Duurzame Energie

Werktuigkundig en
elektrotechnisch
onderhoud

Theorie
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Woon- en Kantoor
Technologie

In dit keuzevak ga je leren hoe je een elektrische installatie moet
installeren, in een woning of een kantoor. Ook ga je leren om te
schakelen met moderne technieken, we noemen dit Domotica.
Schakelen via een Domotica systeem geeft veel extra
mogelijkheden. Ben je geïnteresseerd in het installeren en het
toepassen van nieuwe technieken en het programmeren? Dan
is dit keuzevak zeker iets voor jou.
Praktijk

Domotica

Theorie

Domotica, het progammeren en automatische besturing
realiseren en testen. Met spraakbediening je verlichting
bedienen of het koffiezetapparaat aanzetten. Domotica is echt
een vak gericht op de toekomst. Hierbij is het demonstreren,
presenteren en vooral het procesmatig denken van belang.
Maak jij de installatie van de toekomst?

Praktijk

Theorie
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Bij het keuzevak utiliteitsinstallaties moet je denken aan
elektrotechnische installaties in bedrijfspanden, werkplaatsen en
fabriekshallen. Je leert hoe je leidingssystemen aanlegt,
installaties monteert en aansluit en dan ook in bedrijf stelt aan
de hand van de bijbehorende regels en werktekening.

Praktijk

Theorie

Robots programmeren en wensen laten uitvoeren. Zo hoef je
straks niet meer van de bank af te komen voor een colaatje bij
het gamen. In dit vak ga je met microbots aan de slag om ze
voort te laten bewegen. Je gaat in dit onderwerp een eigen
ontwerp maken van een robot met wat plaatwerk, vervolgens het
programmeren en daarna laten bewegen met behulp van je
telefoon.

Praktijk

Utiliteitsinstallaties

Robotica

Theorie
25

Slimme Technologie

Bij slimme technologie gaat het er om dat je bestaande
apparatuur slimmer kan maken. Dit doe je onder andere door
met arduino modules en microbots te oefenen. Zo ga je
geluidssignalen meten en afstand sonars programmeren. Je
bent in dit deel dus echt aan het programmeren. Ben jij iemand
die graag nadenkt over de toekomst en op onderzoek uit gaat?

Praktijk

Theorie
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MOBILITEIT&
TRANSPORT
Welkom bij het profiel Mobiliteit & Transport. Binnen het profiel
word je opgeleid om in een wereld te functioneren die draait
om de volgende zaken; het onderhouden van voertuigen,
fietsen, scooters, auto’s en vrachtwagens, hoe systemen
functioneren en hoe je storingen kunt opsporen. Ook leer je
hoe de wereld van transport en logistiek er uitziet. Je leert hoe
je een vrachtwagen veilig kan laden en lossen en verder leer je
een route te plannen voor de chauffeur. Na het behalen van de
opleiding weet je wat er van jou verwacht word als
dienstverlener binnen de wereld van Mobiliteit & Transport!
Dit leer je allemaal in zowel theorie- als praktijklessen

Dhr. A de Valk, sectievoorzitter Mobiliteit & Transport

Bij motorsystemen gaat over het ontstekings-, brandstof- en
distributiesysteem. Tijdens de theorielessen ga je leren uit welke
onderdelen de systemen bestaan en wat de functie hiervan is.
De werkzaamheden tijdens de praktijkuren zijn gericht op het
controleren van onderdelen. Ook leer je om de onderdelen te
vervangen of af te stellen. Dit ga je doen aan diverse voertuigen
in ons mooie praktijklokaal, denk hierbij aan auto`s, fietsen,
scooters, Kawasaki motor en de vrachtwagen.
Praktijk

Theorie

Aandrijf- en remsysteem gaat over de aandrijflijn van koppeling
tot aandrijfas, het rem- en stuursysteem. Tijdens de theorielessen
leer je uit welke onderdelen deze systemen bestaan en wat de
functies hiervan zijn. De werkzaamheden tijdens de praktijkuren
zijn gericht op het controleren van onderdelen. Ook leert de
leerling onderdelen te vervangen of af te stellen. Dit ga je doen
aan diverse voertuigen, zoals beschreven in het keuzevak
Motorsystemen.
Praktijk

Motorsystemen

Aandrijf- en
Remsysteem

Theorie
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Gemotoriseerde
2-wielers

Gemotoriseerde tweewielers gaat over scooters en motoren.
Tijdens de theorielessen leer je uit welke systemen een motorfiets
en scooter uit bestaat en hoe het werkt. Je leert metingen
verrichten, controles uitvoeren en het voertuig afleveringsklaar te
maken. Tijdens de praktijkuren leer je onderdelen te controleren
en als het nodig is deze te vervangen. Verder leer je de werking
van een tweeslag- en de vierslagmotor. Dit ga je doen aan
diverse scooters en Kawasaki motoren.
Praktijk

Elektronica

Theorie

Bij Elektronica gaat over het laad- en startsystemen en over het
motormanagement. Tijdens de theorielessen leer je waar deze
systemen uit bestaan en hoe de onderdelen werken. Tijdens de
praktijkuren controleer en test je het laad- en startsysteem zoals
de dynamo, accu en startmotor en vervang je deze onderdelen
als ze niet goed werken. De hedendaagse auto`s hebben een
motormanagement en de mogelijkheid om het geheugen uit te
lezen. Dit ga je met ons moderne uitleesapparatuur uitvoeren.
Praktijk

Theorie
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In dit keuzevak ritvoorbereiding en ritafhandeling maak je kennis
met alle werkzaamheden die de vrachtwagenchauffeur dagelijks
uitvoert. Je leert de vrachtwagen voor te bereiden voor de rit die
op de planning staat. Als allereerst ga je een rondje om de
vrachtwagen maken om te zien of deze ‘rijklaar’’ is en veilig de
weg op kan. In sommige situaties moet de chauffeur zelf de auto
laden en een ritplanning maken, dit ga je ook leren in dit
keuzedeel!
Praktijk

Theorie

Veel groothandelsbedrijven inventariseren regelmatig hun
voorraad. Weet jij wat daar allemaal bij komt kijken?
Als assistent logistiek medewerker help je je collega's bij het
controleren van de binnengekomen goederen. Je controleert of
de levering compleet is en of de goederen niet beschadigd zijn.
Als alles klopt, dan kunnen de goederen worden opgeslagen.
Bij dit keuzevak leer je dus een goede balans te vinden tussen
snelheid en nauwkeurigheid!
Praktijk

Ritvoorbereiding en
Ritafhandeling

Operationele Magazijnwerkzaamheden

Theorie
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Fietstechniek

Bij dit keuzevak ga je alles leren over de fiets en de e-bike.
Als je een fiets moet afleveren aan een klant moet natuurlijk alles
perfect werken. Je controleert en repareert het elektrische
systeem van de fiets. Verder ga je de aandrijving controleren en
afstellen. Dit doe je ook bij de velgen, de banden en het
remsysteem. Je leert hoe je accessoires moet monteren.
Naast e-bikes werk je ook met de ‘gewone’ fiets, sportfietsen,
stadsfietsen, kortom: alle fietsen die je kan verzinnen!
Praktijk

Theorie

32

33

MARITIEM EN TECHNIEK
Er zijn twee keuzerichtingen binnen het profiel Maritiem en
Techniek.
De richting Rijn-, binnen en kustvaart is de ideale
voorbereiding als je wilt gaan varen. Bijzonder aan
Rijn-,binnen- en kustvaart is dat het een opleiding is met een
beroepskwalificatie. Bij een beroepskwalificatie krijg de
leerling automatisch de bevoegdheid Matroos Binnenvaart.
De richting Scheeps- en jachtbouw bereid je goed voor op
een BBL of BOL traject in het mbo. Met stages worden de
keuzevakken ondersteund. In de scheeps- en jachtbouw
sector zitten bedrijven te springen om goede arbeidskrachten
en zijn er talloze mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een
goede vakman of vakvrouw.
- Dhr. J. Braam, sectievoorzitter Maritiem en Techniek

In het keuzevak scheepskennis wordt de samenstelling en
functionaliteit van een schip en veelgebruikte
scheepsinstallaties behandeld. Je leert alles op het gebied van
motoren, voortstuwingssystemen, metaal- en -las
werkzaamheden en elektrische installaties aan boord van
schepen.
Praktijk

Theorie

Je leert in dit keuzevak een schipper assisteren bij het
manoeuvreren, je kunt zelf onder toezicht varen en
manoeuvreren, je hebt kennis van reglementen en wetten en je
assisteert bij het ontmeren en ankeren. De maritieme
communicatie wordt ook aangeleerd.

Praktijk

Scheepskennis

Navigatie

Theorie

35

Werken en leven
aan boord (alleen voor
Maritieme leerlingen)

In dit keuzevak leer je alles over veel voorkomende
praktijksituaties aan boord van schepen. Het is een keuzevak
waar de praktijk en het doen voorop staat. Je leert een schip
zeeklaar te maken voor een oversteek op ruim vaarwater. Verder
komen varen met een bijboot, knopen en splitsen,
reddingszwemmen en ook het huishouden en koken aan bod.

Praktijk

Ladingbehandeling aan
boord

Theorie

Dit keuzevak gaat over een schip laad- en los klaar maken. Hoe
kan er veilig geladen en gelost worden rekening houdend met
stabiliteit en de schaal van de waterverplaatsing. Alle veel
voorkomende ladingen van schepen worden behandeld, zoals
containers, vloeibare lading en droge lading.

Praktijk

Theorie
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Het keuzevak gaat over de verschillende
materiaaleigenschappen en de toepassingen van metalen en
kunststoffen in de scheeps- en jachtbouw. Je leert alles over
specifieke gereedschappen, je maakt zelf een stuk
gereedschap en je voert onderhoud uit aan scheepsinstallaties.

Praktijk

Theorie

Het ontwerpen van schepen en maritieme constructies aan de
hand van gestelde voorwaarden, zoals diepgang, lading en
afmetingen worden in dit keuzevak aangeleerd. Zowel met
schetsen als met moderne tekenprogramma´s. Berekeningen,
verbindingstechnieken zoals BMBE lassen en het werken en
vervaardigen van composieten worden in de praktijk geleerd en
geoefend.
Praktijk

Nautische materialen en
gereedschappen

Scheepsconstructie en
-ontwerp

Theorie

37

Conserveren van maritieme Alle schepen en jachten worden aan weer, wind, zout- en zoet
water blootgesteld. In dit keuzevak leer je hoe je met
Systemen

verfsystemen schepen en jachten hiertegen kunt beschermen.
Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij
het werken met verfsystemen is zeer belangrijk. Verschillende
vormen corrosie herkennen en hoe deze te behandelen komt ook
ruim aan bod.

Praktijk

Maritieme mechanische
Installatie

Theorie

In dit keuzevak leer je hoe diverse systemen in een maritiem
vaartuig zijn opgebouwd en wat hun werking is.
Met de opgedane kennis kunnen zij onderhoud verrichten en
onderdelen vervangen aan allerlei type scheepsinstallaties op
schepen en jachten.

Praktijk

Theorie
38
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Carrière in Techniek
Op de volgende pagina’s kun je lezen welke
keuzevakken goed op elkaar aansluiten, maar ook
welke setjes goed zijn te combineren voor jouw
mogelijke vervolgopleiding. Natuurlijk zijn er veel meer
opleidingen, dan die wij in dit boek omschrijven. Mocht
je vragen hebben over welke keuzevakken het beste
aansluiten op de vervolgopleiding, dan kun je altijd de
vraag stellen aan de technieksectie.
-

BWI:
PIE:
M&T:
MaT:

j.vanlieshout@dunamare.nl
k.bindels@dunamare.nl
a.devalk@dunamare.nl
j.braam@dunamare.nl

Carrière in Techniek

Produceren, Installeren en Energie
*Metaalbewerker:
Plaat- en constructiewerk, Booglasprocessen, Praktisch booglassen,
Verspaningstechnieken.
*Installateur/loodgieter:
Drinkwater en sanitair, Koudetechniek, Dakbedekking, Klimaattechnologie.
*Elektromonteur:
Woon- en kantoortechnologie, Domotica & automatiseren,
Utiliteitsinstallaties, Duurzame energie.
Informatie Technoloog:
Duurzame energie, Robotica.
Industriële Technoloog:
Duurzame energie, Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

*Bij het doorlopen van deze keuzevakken is er studiewinst van 20 tot 40
weken te behalen op het MBO Nova College. Bij interesse en verdere
vragen kun je contact opnemen met de vakdocent.
Schooljaar 2020-2021 zijn er 3 leerlingen die een half jaar studiewinst
hebben behaald of de mogelijkheid hebben gekregen om op een niveau
hoger in te mogen stromen.
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Carrière in Techniek

Mobiliteit & Transport
*Monteur voertuigen:
Motorsystemen, Aandrijf- en remsysteem, Elektronica, Gemotoriseerde
tweewielers.
Tweewielertechnicus:
Motorsystemen, Aandrijf en remsysteem, Fietstechniek, Gemotoriseerde
tweewielers.
Transport en Logistiek:
Motorsystemen, Aandrijf en remsysteem, Ritvoorbereiding en
ritafhandeling, Operationele magazijnwerkzaamheden.

*Bij het doorlopen van deze keuzevakken is er studiewinst van 20 tot 40
weken te behalen op het MBO Nova College. Dit is mogelijk vanaf
schooljaar 2021-2022 voor leerlingen die de MBO opleiding
Autotechnicus / Eerste Autotechnicus willen gaan doen als vervolg. Bij
interesse en verdere vragen kun je contact opnemen met de vakdocent.
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Carrière in Techniek

Bouwen, Wonen en Interieur:
*Timmerman:
Constructieve aansluitingen en afwerking, Bouwkundig onderhoud,
renovatie en transformatie, Scheidingswanden, Daken en kapconstructies
van hout, Gevelopeningen.
Meubelmaker:
Meubelmaken, Interieur ontwerp en -design, Interieurbouw, stands en
betimmering, Scheidingswanden.
Metselaar:
Schoonmetselwerk, Bijzonder metselwerk, Gevelopeningen.
Stukadoor:
Scheidingswanden, Bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie,
Schilderen van hout- en steenachtige ondergronden.
Schilder:
Schilderen van hout- en steenachtige ondergronden, glaszetten,
Bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie, Tekenen, schilderen en
illustreren.
Architect:
Tekenen, schilderen en illustreren, Bouwmethode en Bouwstijlen.

*Bij het doorlopen van deze keuzevakken is er studiewinst van 20 tot 40
weken te behalen op het MBO Nova College. Bij interesse en verdere
vragen kun je contact opnemen met de vakdocent.

43

Carrière in Techniek

Maritiem & Techniek
Maritiem Offcier:
Scheepskennis, Navigatie, Werken en leven aan boord, ladingbehandeling
aan boord.
Schipper:
Scheepskennis, Navigatie, Werken en leven aan boord, ladingbehandeling
aan boord.
Kapitein:
Scheepskennis, Navigatie, Werken en leven aan boord, ladingbehandeling
aan boord.
Stuurman:
Scheepskennis, Navigatie, Werken en leven aan boord, ladingbehandeling
aan boord.
Marine:
Scheepskennis, Navigatie, Werken en leven aan boord, ladingbehandeling
aan boord.
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Carrière in Techniek

Maritiem & Techniek: Scheeps en jachtbouw
Casco constructeur:
Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en -ontwerp,
Conserveren van maritieme systemen, Maritieme mechanische installatie.
Lasser:
Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en -ontwerp,
Conserveren van maritieme systemen, Maritieme mechanische installatie.
Medewerker watersport winkel:
Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en -ontwerp,
Conserveren van maritieme systemen, Maritieme mechanische installatie.
Service monteur:
Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en -ontwerp,
Conserveren van maritieme systemen, Maritieme mechanische installatie.
Dieselmonteur:
Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en -ontwerp,
Conserveren van maritieme systemen, Maritieme mechanische installatie.
Scheepsinstallateur:
Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en -ontwerp,
Conserveren van maritieme systemen, Maritieme mechanische installatie.
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Mijn Techniek Carrière

Naam: ............................
Klas: ............................
Profiel: ............................
Techneut van de toekomst

Mijn top 6 keuzevakken *
(Maximaal 2 keuzevakken uit een ander profiel)
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
4. .....................................
5. .....................................
6. .....................................

*De school behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen voor een keuzevak, het
keuzevak te laten vervallen. Door een top 6 keuze hopen wij rekening te kunnen houden met
eventuele teleurstellingen. Leerlingen die een keuzevak kiezen binnen het eigen profiel hebben
altijd voorrang op leerlingen die een keuzevak uit een ander profiel kiezen.
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