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ALGEMENE INFORMATIE

Het nieuwe VMBO bestaat uit 10 profielen. Een profiel is een combinatie van 

avo-vakken en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma

bestaat uit een profielvak (4 modulen) en beroepsgerichte keuzevakken.

VMBO-profielen Sint Ursula Heythuysen:

Uit de onderstaande 6 profielen worden 
ook keuzevakken aangeboden:

Dienstverlening
en producten

Horeca, bakkerij
en recreatie

Maritiem en
techniek

GroenMedia, vormgeving
en ICT

Mobiliteit 
en transport

Bouwen, wonen
en interieur

Economie en
ondernemen

Produceren,
Installeren en 

energie

Zorg en welzijn
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ALGEMENE INFORMATIE

In leerjaar 3 en 4 worden de lessen gegeven in het praktijk-theorielokaal. 

De theorie is volledig geïntegreerd in de praktijkopdrachten. Je werkt geheel 

zelfstandig aan de hand van studiewijzers de opdrachten door. Alle opdrachten 

zijn gedigitaliseerd, dus geschikt om via een iPad te volgen. In het vierde leerjaar 

werk je aan projecten (dit zijn gecombineerde opdrachten) die je zelf mag kiezen. 

De projecten zijn zo gekozen dat de meeste bewerkingen en handelingen er in 

voorkomen.

DE BEWERKINGEN DIE JE TEGEN KUNT KOMEN ZIJN:

 Draaien, frezen, slijpen, schuren, boren, zagen

 MIG/MAG-lassen, BMBE-lassen, TIG-lassen, hardsolderen

 Zetten, buigen, knippen, knellen enz.

WELKE VAARDIGHEDEN HEB JE NODIG OM IN HET PROFIEL PIE TE KUNNEN 

WERKEN:

 SAMENWERKEN

 CREATIEF ZIJN

 PLANNEN

 ZEER ZELFSTANDIG ZIJN

 OVERLEGGEN

 HANDIG ZIJN

HOE ZIJN DE UREN VERDEELD IN LEERJAAR 3 EN 4?

De keuzevakken die bij dit profiel per leerweg (BBL,KBL,GL) te kiezen zijn vind je 

terug op het overzicht dat de leerlingen krijgen wanneer ze in leerjaar 2 de keuze 

gaan maken.

 Praktijk  Theorie

Gemengde leerweg 6 uur  2 uur

Kaderberoepsgerichte leerweg 12 uur  2 uur

Basisberoepsgerichte leerweg, Leerwerktraject (LWT) 12 uur  2 uur
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PROFIELVAK:
ONTWERPEN EN MAKEN

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Je gaat de basisbegrippen en handelingen van een 3D-tekenprogramma  

 leren, op Sint Ursula werken we met het programma SolidWorks

 Via internet ga je ontwerpen van 3D-modellen (voorwerpen) downloaden  

 en bewerken om ze vervolgens te printen met een 3D-printer

 Van eenvoudige prototypes ga je een werkelijk model maken

 Een ontworpen schakeling beproeven

 Onderdelen uit het ontwerp samenstellen, monteren en aansluiten

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Ontwerpen in het 3D-tekenprogramma SolidWorks

 Modellen printen met de 3D-printer Ultimaker3 en de Tractus3D-T850RTP

 Een elektrische schakeling op een practicumbord aansluiten aan de hand  

 van een stroomkringschema en vervolgens de werking van de schakeling  

 beproeven

 Verspanende bewerkingen uitvoeren op een draai- en boormachine

 Onderdelen en componenten monteren en samenstellen

 Handmatig zagen, schroefdraad snijden en tappen

 Aan de hand van tekeningen, stuklijsten en materiaalstaten een 

 eenvoudige calculatie maken

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

NOTITIES:

Allround Signmaker NIVEAU 3

Allround Verspaner NIVEAU 2-3

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw NIVEAU 3

Eerste monteur elektrotechnische installaties en utiliteit NIVEAU 3

Technicus service en onderhoud werktuigbouw NIVEAU 4



88 9

PROFIELVAK:
BEWERKEN EN VERBINDEN VAN 
MATERIALEN

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Producten maken (voornamelijk van plaatmateriaal en/of profielmateriaal)  

 door het te vervormen en te scheiden

 Onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening

 

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Van een driedimensionaal product dat je zelf in SolidWorks getekend en  

 ontworpen hebt een uitslag maken

 Een uitslag overnemen op plaatwerk

 Een plaat uitknippen met behulp van verschillende plaatscharen en 

 plaathoekscharen

 Buis en profielen buigen en koudbuigen

 Instellen en toepassen van buiggereedschap, zetbank en vingerzetbank

 Lengte en buigvolgorde van gebogen profiel en buisprofiel bepalen

 Onderdelen samenstellen door middel van hechtlassen met name MIH/  

 MAG-lassen, puntlassen, autogeenlassen, zacht- en hardsolderen

 Onderdelen samenstellen door middel van schroef-, klem- en 

 lijmverbindingen

 Samengestelde producten controleren op kwaliteit, maatvoering en op de  

 verbinding

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

NOTITIES:

Allround constructiewerker NIVEAU 3

Allround pijpenbewerker NIVEAU 3

Allround plaatwerker NIVEAU 3

Allround lasser NIVEAU 3

Allround dakdekker metaal NIVEAU 3
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VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Technicus elektrotechnische industriële  NIVEAU 4

installaties en systemen 

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek  NIVEAU 3-4

en instrumentatie 

Mechatronica NIVEAU 4

PROFIELVAK:
BESTUREN EN AUTOMATISEREN

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 In deze module kom je in aanraking met het automatiseren en besturen  

 van regelsystemen, bijvoorbeeld het openen van een deur met behulp   

 van pneumatische cilinders, ventielen en hulpventielen

 In een practicum een Domotica installatie opbouwen

 In een practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de 

 resultaten en deze presenteren

 Een automatische besturing van een proces opbouwen, aansluiten, 

 testen demonstreren en presenteren

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

  Een elektro-pneumatische schakeling opbouwen

 Een programmeerbaar relais (PLC) aansluiten en een programma 

 invoeren (handmatig met de toetsen op het relais en met behulp van een  

 laptop en een geschikt software programma)

 Sensoren en actuatoren kiezen en aansluiten (je moet hier bijvoorbeeld   

 denken aan het openen en sluiten van een deur als je komt aangelopen)

 Een Domotica-installatie opbouwen, aansluiten en testen

 Metingen uitvoeren aan een besturingsinstallatie

 Een verslag maken en de resultaten presenteren

 Metingen uitvoeren aan elektrische schakeling

 Eenvoudige berekeningen aan elektrische schakelingen uitvoeren

 Universeel meters en tweepolige spanningstester instellen en aansluiten

 Besturingscomponenten plaatsen aan de hand van een opstellingstekening

 De besturingscomponenten bedraden en aansluiten aan de hand van een  

 bedradingstekening

 Een programma invoeren in een programmeerbaar relais en vervolgens de  

 besturing testen

 De automatische besturing demonstreren en presenteren
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PROFIELVAK:
INSTALLEREN EN MONTEREN

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Een sanitaire installatie aanleggen

 Een elektrische huisinstallatie aanleggen

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een werktekening   

 volgens geldende normen en voorschriften

 Werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren

 Gangbare installatiebuis bewerken

 Gangbare installatiebuis, inclusief de appendages en kranen verbinden en  

 aanleggen

 Sanitaire kunststof leidingen verbinden en aanleggen

 De buisinstallatie beproeven op werking en dichtheid

 Beugelmaterialen toepassen

 Sanitaire toestellen herkennen en aansluiten

 Sanitaire appendages toepassen

 Een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de hand van een 

 installatietekening volgens geldende normen en voorschriften

 Installatietekeningen en schema’s lezen en interpreteren

 Het leidingnet van een huisinstallatie aanleggen, bedraden en aflassen

 voor een basislichtschakeling schakelaars en wandcontactdozen monteren  

 en aansluiten

 Vereffenings- en beschermingsleidingen aanleggen, aansluiten en controleren

 Verlichtingsarmaturen voor een huisinstallatie aansluiten en monteren

 Elektrische huishoudelijke verbruikstoestellen aansluiten

 Een huisinstallatie met huishoudelijke toestellen in bedrijf stellen

 Fouten zoeken en verhelpen met behulp van stroomkringschema’s, 

 bedradingstekeningen en installatietekeningen

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

NOTITIES:

Installatiemonteur NIVEAU 2

Eerste monteur elektrotechnische installaties NIVEAU 4
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KEUZEDELEN

De keuzevakken worden verdeeld over leerjaar 3 en 4.

Keuzedelen vallen onder het SE (School Examen).

GEMENGDE LEERWEG:

 Kan kiezen uit 4 keuzevakken

 Leerwegen staan vermeld bij het keuzevak

 GL moet 2 keuzevakken kiezen

KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG:

 Kan kiezen uit 4 keuzevakken

 Leerwegen staan vermeld bij het keuzevak

 KBL moet 4 keuzevakken kiezen

BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG:

 Kan kiezen uit 5 keuzevakken

 Leerwegen staan vermeld bij het keuzevak

 BBL moet 4 keuzevakken kiezen

KEUZEVAK:
VERSPANINGSTECHNIEKEN

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Met behulp van 2D en 3D CAD software een ontwerp van een draai- en   

 freesproduct maken en de uitvoering voorbereiden

 Een ontworpen draai- en freesproduct produceren

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Een ontwerpvraagstuk voor wat betreft draaien en frezen analyseren, 

 beschrijven en het ontwerp schetsen, uitvoeren, testen en evalueren

 Een ontwerp, met behulp van CAD met name 2D en 3D, voor een draai- en  

 freesproduct maken

 Stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand van tekeningen en schema’s

 Aan de hand van tekeningen, stuklijsten en materiaalstaten een eenvoudige  

 calculatie maken

 Werkvoorbereiding maken van een draai- of freesproduct

 Werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren

 Verspanende bewerkingen met behulp van snijsnelhedentabellen uitvoeren  

 op een draaimachine en freesmachine

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Slijper NIVEAU 2

Draaier NIVEAU 2-3-4

Frezer NIVEAU 2-3-4

Allround verspaner NIVEAU 2-3-4
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KEUZEVAK:
PLAAT- EN CONSTRUCTIEWERK

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Werkzaamheden voorbereiden

 Machine en gereedschappen in- en afstellen

 Materialen bewerken en vervormen

 Verbinden van onderdelen en deelproducten

 Meten en controleren van vervaardigde producten en afronden van 

 uitgevoerde werkzaamheden

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Uitslagen op plaatwerk overbrengen

 Uitslagen van plaatwerk maken

 Ware lengtes bepalen van gebogen buis en profielen

 Buig- werkvolgorde bepalen voor eenvoudige producten

 De eigenschappen van de gebruikte materialen benoemen

 Verschillende buigmethodes omschrijven

 Materialen efficiënt gebruiken

 Zaagmachine, slagschaar, uithoekschaar en buigapparatuur instellen, met  

 name een zetbank en een kantbank

 De functie en doel van de verschillende gereedschappen benoemen,   

 zoals: zaagmachine, zet-kantbank, wals en buigapparatuur

 De eigenschappen van gebruikte materialen benoemen

 De veiligheidseisen die gelden voor het gebruik van machines en 

 gereedschappen toepassen

 Een tekening lezen

 Een product van plaat en constructie materiaal vervaardigen

 Onderdelen snel, accuraat en precies volgens de werkopdracht verbinden,  

 zodat de diverse onderdelen samen één geheel vormen

 Efficiënt werken

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Plaatbewerker NIVEAU 2-3

Samenbouwer vliegtuigbouw NIVEAU 2

Autoschadehersteller NIVEAU 2

Assemblagetechnicus NIVEAU 2

NOTITIES:



VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Samenbouwer vliegtuigbouw NIVEAU 2

Allround constructiewerker NIVEAU 3

Assemblagetechnicus NIVEAU 2

Allround constructiewerker NIVEAU 3
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KEUZEVAK:
BOOGLASPROCESSEN

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 De werkzaamheden voorbereiden

 Machine en gereedschappen in- en afstellen

 Materiaal voorbereiden en lasnaden aanbrengen

 Plan van aanpak opstellen

 Onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Laswerk voorbereiden

 Lasapparatuur afstellen met gebruik making van de benodigde parameters

 De benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

 De benodigde lasnaadvormen voorbewerken en aanbrengen

 Onderdelen van een werkstuk volgens gestelde eisen aan elkaar hechten

 veiligheidsregels rondom het gebruik van de benodigde apparatuur

 toepassen

 De lasvolgorde bepalen van een product

 Verschillende lasprocessen en hun specifieke eigenschappen noemen

 Onderdelen snel, accuraat en precies verbinden zodat de diverse 

 onderdelen samen één geheel vormen

 Werken volgens lasmethodebeschrijvingen en las-toevoegmaterialen 

 gebruiken

 Eigenschappen van materialen en middelen bij het vervaardigen van 

 producten noemen
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KEUZEVAK:
KLIMAATTECHNOLOGIE

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Een verwarmings- en gasinstallatie ontwerpen, tekenen en calculeren

 Tekeningen en schema’s van verwarmings- en gasinstallaties lezen en    

 interpreteren

 Leidingsystemen voor een verwarmings- en gasinstallatie aanleggen

 Een verwarmings- en gasinstallatie afmonteren en testen

 Metingen met infraroodcamera maken en verwerken in een plan ten 

 behoeve van energiebesparende oplossingen

 Weerafhankelijke regeling op CV-ketel installeren en regelen

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Een verwarmings- en gasinstallatie ontwerpen, tekenen en calculeren

 Een ontwerp maken van een verwarmings- en gasinstallatie ten behoeve  

 van een kookfornuis en CV-ketel aan de hand van een casus of wensen  

 van een klant

 Een ontwerp van een verwarmings- en gasinstallatie schetsen op papier en

 tekenen in een CAD-programma

 Leidingsystemen voor een verwarmingsinstallatie aanleggen

 Standaard beugels, bevestigings- en ondersteuningsvoorzieningen voor

 leidingen en toestellen aanbrengen

 Dunwandige stalen leidingen en meerlagenbuis voor een 

 verwarmingsinstallatie bewerken en verbinden

 Een vloer- en muurverwarming aanleggen

 Weersafhankelijke regeling op een CV-ketel installeren en regelen

 Een weersafhankelijke regeling installeren

 Inregelen, storing zoeken en verhelpen

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Installatiemonteur NIVEAU 2

Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie NIVEAU 3

Zonnepanelen monteur NIVEAU 2

CV-ketel monteur NIVEAU 3

Technisch tekenaar NIVEAU 3
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KEUZEVAK:
UTILITEITSINSTALLATIES

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Tekeningen en schema’s van utiliteitsinstallaties lezen en een

 werkvoorbereiding maken

 Leidingsystemen voor een utiliteitsinstallatie aanleggen, schakelmateriaal en

 onderdelen monteren en aansluiten

 Onderdelen en utiliteitsinstallaties monteren, aansluiten en in bedrijf stellen  

 aan de hand van een werktekening

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Tekeningen en schema’s van utiliteitsinstallaties lezen en een 

 werkvoorbereiding maken

 Een installatietekening voor een utiliteitsinstallatie lezen en interpreteren

 Een werkvoorbereiding en  een calculatie maken

 Leidingsystemen voor een utiliteitsinstallatie aanleggen, schakelmateriaal en

 onderdelen monteren en aansluiten

 Met gangbaar gereedschap een kabelinstallatie volgens tekening aanleggen  

 en afmonteren

 Standaardbeugels, bevestigings- en ondersteuningsvoorzieningen voor

 leidingen en apparaten aanbrengen

 Materialen toepassen, ten behoeve van een elektrische installatie voor de

 utiliteitsbouw

 Leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen

 Onderdelen ten behoeve van een utiliteitsinstallatie toepassen en aansluiten

 Onderdelen ten behoeve van een utiliteitsinstallatie monteren, aansluiten  

 en in bedrijf stellen aan de hand van een werktekening

 Toestellen voor utiliteitsinstallaties afmonteren

 Elektrische werktuigen, verbruikstoestellen en waterdichte armaturen

 aansluiten met behulp van een schema en gangbaar gereedschap

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Buitendienstmedewerker installatietechniek NIVEAU 2-3-4

Buitendienstmedewerker civiele techniek NIVEAU 2-3-4

Buitendienstmedewerker elektrische apparatuur NIVEAU 2-3-4

Buitendienstmedewerker computerapparatuur NIVEAU 2-3-4

NOTITIES:
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KEUZEVAK:
PRAKTISCH BOOGLASSEN

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden

 Lasnaden van lasverbindingen voorbereiden

 Materialen verbinden aan de hand van een werktekening volgens de 

 gestelde eisen

 Vervaardigde producten opmeten en controleren en de uitgevoerde 

 werkzaamheden afronden

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Werktekeningen lezen en interpreteren

 Overleg voeren over de benodigde lasmethode

 Een lasmachine instellen

 Onderdelen samenstellen en hechten

 Onderhands booglassen

 Laswerk uitvoeren aan plaat- en profielmateriaal in ongelegeerd staal

 Passende maatregelen ten aanzien van materiaalgedrag uitvoeren

 Mogelijke risico’s bij het gebruik van de verschillende machines en 

 gereedschappen inschatten

 Gemaakte producten controleren op maatvoering en visuele aspecten

 Meetrapporten invullen en daaruit de nodige conclusies trekken

 Werkstuk opleveren en cruciale informatie voor het vervolgproces 

 verstrekken

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Allround constructiewerker NIVEAU 3

Allround lasser NIVEAU 3

Assemblagetechnicus NIVEAU 2

NOTITIES:
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VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

CNC-Verspaner draaien VIA BEDRIJF

CNC-Verspaner frezen VIA BEDRIJF

CNC-Programmeur VIA BEDRIJF

Werkvoorbereider NIVEAU 4

KEUZEVAK:
CNC-TECHNIEKEN

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden

 Een CNC machine gebruiksklaar maken

 Een machine productieklaar maken en bedienen

 Materialen met een CNC machine bewerken

 Vervaardigde producten meten en controleren en uitgevoerde 

 werkzaamheden  afronden

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Informatie over het CNC programma verzamelen en de werkzaamheden   

 voorbereiden

 Bestaande CNC programma’s oproepen

 Een nieuw CNC programma maken, voor uitwendig, radius, conus, 

 cilindrisch en schroefdraad

 Een CNC programma wijzigen

 Een CNC programma archiveren

 Een CNC machine gebruiksklaar maken

 Een CNC programma’s installeren in de besturing van de CNC machine

 Een CNC machine starten en het bewerkingsproces bewaken

 Een machine productieklaar maken en bedienen

 Materiaal inzetten, stellen en spannen

 Snijgereedschappen selecteren, spannen en wisselen

 Risico’s bij het gebruik van de verschillende machines en gereedschappen   

 inschatten

 Een tekening lezen

 Het verspaningsproces bewaken

 Een productie stoppen voor het uitvoeren van (tussen) controles

 Efficiënt werken

NOTITIES:
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KEUZEVAK:
DRINKWATER EN SANITAIR

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Een drinkwater- en sanitaire installatie ontwerpen, tekenen en calculeren

 Tekeningen en schema’s van drinkwater- en sanitaire installaties lezen en   

 interpreteren

 Leidingsystemen voor een drinkwater- en sanitaire installatie aanleggen

 Een drinkwater- en sanitaire installatie afmonteren

 Een  warmtewisselaar toepassen in een sanitaire installatie

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Allround installateur NIVEAU 2-3-4

Loodgieter NIVEAU 2

Gasleiding specialist NIVEAU 3

CV-monteur NIVEAU 2-3-4

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Een ontwerp maken van een drinkwater- en sanitaire installatie aan de  

 hand van een casus of wensen van een ‘klant’

 Een ontwerp van een drinkwater- en sanitaire installatie schetsen op   

 papier en tekenen in een CAD-programma

 Standaard beugels, bevestigings- en ondersteuningsvoorzieningen voor   

 leidingen en toestellen aanbrengen

 Kunststof leidingen voor een sanitaire installatie bewerken en verbinden

 Een koperen- en meerlagenbuis voor een drinkwaterinstallatie bewerken  

 en verbinden

 Sanitaire- en drinkwater appendages aanbrengen en toestellen plaatsen

 Een drinkwaterinstallatie beproeven op dichtheid

 Een warmtewisselaar in een drinkwaterinstallatie plaatsen en aansluiten
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NOTITIES:
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KEUZEVAK:
WOON- EN KANTOORTECHNOLOGIE

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Een elektrische installatie ontwerpen, tekenen en calculeren

 Tekeningen en schema’s van een elektrische installatie lezen en 

 interpreteren

 Een elektrische installatie aanleggen en monteren

 Een elektrische installatie schakelen met Domotica

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Een ontwerp maken van een elektrische installatie aan de hand van een   

 casus of wensen van een klant

 Een installatieschema, stroomkring en bedradingsschema van een 

 elektrische installatie schetsen op papier en tekenen in een 

 CAD-programma

 Een calculatie maken van een elektrische installatie

 Een installatieschema, stroomkring en bedradingsschema van een 

 elektrische installatie lezen en een plan van aanpak maken

 Aan de hand van een installatieschema materialen uitrekenen

 In een spanningsloze elektrische installatie storingen zoeken aan de hand  

 van een installatieschema, stroomkring en bedradingsschema

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Technicus mechatronica systemen NIVEAU 4

Elektronicus NIVEAU 3

Allround elektricien NIVEAU 3

Installateur NIVEAU 2-3-4

 Pvc leidingen, flexibele leidingen en kabelgoten bewerken

 Leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen 

 (CAI data-aansluitingspunten)

 Een serie, wissel, dubbelpolige en kruisschakelaar monteren en aansluiten

 Wandcontactdozen monteren en aansluiten

 Een verdeelinrichting aansluiten

 Een elektrische installatie aanpassen voor schakelen met een bussysteem/

 Domotica

 Een elektrische installatie opbouwen met een bussysteem/Domotica

 Een elektrische installatie regelen en monitoren via wifi met behulp van   

 tablet en smartphone
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KEUZEVAK:
DOMOTICA EN AUTOMATISEREN

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 In een practicum een Domotica installatie opbouwen aan de hand van een  

 schema en opstellingstekening

 Door middel van Domotica een automatische besturing realiseren en testen

 Een automatische besturing met Domotica componenten demonstreren en  

 presenteren

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Een Domotica installatie opbouwen met maximaal 6 lampen, aansluiten en  

 testen

 Fouten in de opgebouwde installatie zoeken en verhelpen

 De werking en functie van een Domotica installatie verklaren en 

 presenteren

 Aan de hand van een opstellingstekening besturingscomponenten plaatsen

 Naderings- microschakelaar bedraden en aansluiten aan de hand van een  

 bedradingstekening

 Sensoren bedraden en aansluiten aan de hand van een bedradingstekening

 Een eenvoudig Domotica programma invoeren in het Domotica systeem

 De automatische Domotica besturing testen op de juiste werking

 Een automatische besturing met behulp van Domotica componenten   

 demonstreren en de werking uitleggen en presenteren, bijvoorbeeld een   

 rolluik of garagedeur

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Domotica adviseur NIVEAU 4

Mechatronica specialist NIVEAU 4

Elektronicus NIVEAU 3-4

NOTITIES:
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KEUZEVAK:
KOUDETECHNIEK

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Tekeningen en schema’s van koude technische installaties lezen, 

 meetgegevens vastleggen en interpreteren

 Bewerkingen uitvoeren aan verschillende soorten materialen ten behoeve  

 van een koude technische installatie

 Onderdelen ten behoeve van een koude technische installatie samenstellen,  

 monteren en installeren, aan de hand van een werktekening

 Een airco-unit plaatsen en inregelen

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Een bouwkundige tekening of schets lezen, met leidingen en 

 leidingonderdelen van koude technische installaties

 Koperen- en kunststof buizen afkorten door middel van zagen en snijden

 In- en uitwendige bramen van koperen- en kunststof buizen verwijderen

 Een koperen buis buigen met behulp van een buigtang en buigblok

 Trompetverbindingen vervaardigen in een koperen buis en deze 

 samenstellen, monteren en demonteren

 Koperen buisdelen verbinden met gebruikmaking van klem-, knel- en   

 schroefverbindingen, volgens aanwijzingen van de fabrikant

 Verbindingen in een koperen buis voorbewerken en hardsolderen

 Standaard beugels, bevestigings- en ondersteuningsvoorzieningen voor 

 koudemiddelleidingen en apparaten aanbreng

 Beschermings- en isolatiemateriaal aanbrengen op en aan componenten

 van koude technische installaties volgens verwerkingsinstructies van de   

 fabrikant

 Elektrotechnische componenten monteren en aansluiten met behulp van   

 draden, kabels en snoeren

 Een airco-unit plaatsen en aansluiten

 Een airco-unit inregelen

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Onderhoudsspecialist Koudetechniek NIVEAU 3

Koudetechniek en Onderhoud NIVEAU 3

Airco/warmtepompmonteur NIVEAU 3

NOTITIES:
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KEUZEVAK:
LICHT, GELUID EN BEELD

WAT GA JE TIJDENS DEZE LESSEN ALLEMAAL DOEN?

 Lichtbehoefte bepalen voor een werkruimte

 Verlichting in een woning en kantoor aanpassen en energiezuiniger maken

 Een intercomsysteem aanleggen in een woning en kantoor

 Een intercomsysteem met video aanleggen in een woning en kantoor

HIERBIJ HOREN DE VOLGENDE OPDRACHTEN:

 Een berekening maken om de benodigde lichtbehoefte voor een 

 werkruimte te realiseren

 Een verlichtingsplan maken voor een woning of werkruimte, rekening 

 houdend met vervanging van lampen en armaturen

 Ledverlichting aanbrengen in een woning en kantoor

 Een daglichtregeling gebruiken in een woning en kantoor

 Lichtdimmers toepassen

 Een intercom installatie met behulp van een tekening en schema 

 voorbereiden

 Een intercom plaatsen en monteren

 De functionele werking van een 2-draads intercom installatie uitleggen en  

 presenteren

 Een video-intercomcamera plaatsen en aansluiten

 Een videodisplay plaatsen en aansluiten

 De intercomcamera en videodisplay verbinden en inregelen

VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN O.A.:

Medewerker podium- en evenemententechniek NIVEAU 2

Podium- en evenemententechnicus NIVEAU 3

Podium- en evenemententechnicus geluid NIVEAU 4

NOTITIES:
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