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Profiel overstijgende keuzevakken 

  



  



Uitleg keuzeprogramma leerjaar 4 
 
In leerjaar 4 ga je een keuzeprogramma volgen. De keuzevakken die je kiest ga je zelf 
bepalen. Hier zijn wel een aantal regels aan verbonden. 

Je gaat 2 keuzevakken kiezen voor leerjaar 4. Het eerste keuzevak komt uit je eigen profiel. 
Het tweede keuzevak mag gekozen worden uit alle profielen.  

Je mag dus 2 keuzevakken uit je eigen profiel kiezen, maar ook 1 keuzevak uit je eigen 
profiel en 1 keuzevak uit 1 van de andere profielen. Daarnaast kies je ook nog 1 reserve 
keuzevak. Dit moet, omdat het kan zijn dat een keuzevak vol kan zitten of niet wordt 
aangeboden door te weinig aanmeldingen. De reservekeuze mag ook uit alle profielen 
worden gekozen. 
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Keuzevakken PIE 
 

 

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 



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 

 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Samenbouwer vliegtuigbouw Niveau 2 

Allround constructiewerker Niveau 3 

Allround lasser Niveau 3 

Assemblagetechnicus Niveau 2 

Allround constructiewerker Niveau 3 

 

 

 

	  



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 

 



Keuzevak: Utiliteitsinstallaties 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• tekeningen en schema's van utiliteitinstallaties lezen en een 
werkvoorbereiding maken 

• leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie aanleggen, schakelmateriaal en 
onderdelen monteren en aansluiten 

• onderdelen en utiliteitsinstallaties monteren, aansluiten en in bedrijf stellen aan de 
hand van een werktekening 

 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• tekeningen en schema's van utiliteitinstallaties lezen en een werkvoorbereiding 
maken 

• een installatietekening voor een utiliteitinstallatie lezen en interpreteren 
• een werkvoorbereiding en  een calculatie maken 
• leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie 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 utiliteitinstallaties 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 

 



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 

 

	  



Keuzevak: CNC-technieken 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden 
• een CNC machine gebruiksklaar maken 
• een machine productie klaar 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 productie klaar 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 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

CNC-verspaner draaien Via bedrijf 

CNC-verspaner frezen Via bedrijf 

CNC-programmeur Via bedrijf 

Werkvoorbereider Niveau 4 



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 

 

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 

 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Allround installateur Niveau 2,3,4 

Loodgieter Niveau 2 

Gasleiding specialist Niveau 3 

Cv-monteur Niveau 2,3,4 

  



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 

 

 

 

 

	  



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 
• 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 

 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Technicus mechatronica systemen Niveau 4 

Elektronicus Niveau 3 

Allround elektricien Niveau 3 

Installateur Niveau 2,3,4 



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 

 

 

	  



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 

 
	  



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 

• LED verlichting 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 

  



 

Keuzevak:  ROBOTICA 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

● je gaat met behulp van je smartphone een mini drone (Tello) besturen, je laat de 
drone opstijgen en vervolgens vliegen via een van te voren vastgelegd parcour 
om tenslotte de drone te laten landen op een veilige plaats 

● je gaat met behulp van een remote controller de GameSir T1d de Tello besturen, 
je laat de Tello opstijgen en vervolgens vliegen via een van te voren vastgelegd 
parcour om tenslotte de drone te laten landen op een veilige plaats 

● je gaat op een iPad met het programma Droneblocks programmas  
schrijven om deze via wifi naar de Tello te sturen zodat de Tello geheel 
automatisch vlieghandelingen uitvoert 

● je gaat op een laptop programmeren met de programma’s Scratch en Python 
 
 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

● Technische tekeningen lezen en interpreteren 
● Je laat op een verantwoorde manier de Tello met verschillende 

besturingsmethoden vliegen 
● Je programmeerd met het programma Droneblocks verschillende (wiskundige) 

vliegroutes 
● Je werkt in de programma’s met verschillende functies en variabelen en maakt 

gebruik van lussen en sprongfuncties. 
● Je maakt verschillende programma’s van allerlei aard in het programma Scratch 
● Je maakt verschillende programma’s van allerlei aard in het programma Python 
● Je gaat je gemaakte programma’s delen met de “wereld” via een gemaakt 

account op de Tello-site 
● en nog veel meer 

 
Vervolgopleidingen zijn o.a.: 

 
Programmeren niveau 3-4 

ICT niveau 3-4 

Mechatronica niveau 3-4 
 

  



Keuzevak:  Een product maken en verbeteren 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

 
● 3D tekenen met SolidWorks 
● Plaatwerken (aftekenen, knippen, buigen, boren etc.) 
● Constructietechnieken (bewerken van profielen; zagen, boren, vijlen, schuren, 

slijpen etc,) 
● Verbinden van onderdelen d.m.v. lastechnieken (MIG/MAG-lassen en TIG-

lassen) 
● Draaien (eenvoudig draaiwerk) 
● Bewerken en verbinden van houten panelen (zagen, boren, frezen, lijmen en 

schuren) 
● Genormaliseerde onderdelen bestellen en kopen via internet 
 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 
 

● Werktekeningen lezen en interpreteren, technische symbolen  
begrijpen e naan de hand van de tekening een werkvoorbereiding opstellen 

● Een product in elkaar zetten door gebruik te maken van verbindingen 
● Het vervaardigde product controleren op kwaliteit 
● Machines, elektrische handgereedschappen veilig gebruiken 
● Losse onderdelen en samenstellingen kunnen tekenen in het 3D-

tekenprogramma SolidWorks 
● Het ontwerpen van een mobiele barbecue 
● Het maken van een bolderwagen 
 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Allround signmaker niveau 3/4 

Allround verspaner niveau 3 

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw niveau 2/3/4 

 

 

  



Vakoverstijgende keuzevakken 
Uit profiel Zorg en Welzijn 

Kennismaking met uiterlijke verzorging 
(BBL, KBL, GL) 

 
Wat ga je tijdens dit keuzevak allemaal doen: 

• Kennismaken met een beautysalon  
• Kennismaken met een schoonheidssalon 
• Kennismaken met een kapsalon 

 
Je gaat tijdens deze lessen onder andere de  
volgende opdrachten uitvoeren: 
• Klanten telefonisch te woord staan 
• Haren verzorgen en in model brengen 
• Behandelen handen en nagels 
• Klanten ontvangen met koffie of thee 
• Gezichtsreiniging uitvoeren en make-up aanbrengen 
• Afrekenen en afscheid nemen van de klant 
• Salon schoonmaken en was verzorgen 
• Reclameposters maken, digitale presentatie maken 

 
Vervolgopleidingen zijn o.a.: 

 
Kapper Werkzaamheden uit de kapsalon, 

zoals haren wassen, knippen, 
verven. 

Niveau 2, 3 en 4 

Schoonheids-
specialist 

Werkzaamheden uit de 
schoonheidssalon, zoals  gezicht 
reinigen, epileren, harsen, 
masseren. 

Niveau 3 en 4 

Nagelverzorging, 
manicure 

Werkzaamheden uit de manicure, 
zoals nagels vijlen, nagelriemen 
verzorgen, lakken. 
 

Keuzevak bij opleiding tot 
schoonheidsspecialiste 

Pedicure Werkzaamheden uit de pedicure, 
zoals voeten masseren, nagels 
knippen, eelt verwijderen. 

Keuzevak bij opleiding tot 
schoonheidsspecialiste 

Nagelstylist Werkzaamheden van een 
nagelstylist, zoals nagels lakken. 

Keuzevak bij opleiding tot 
schoonheidsspecialiste 

 
 
 
  



Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 
(BBL, KBL, GL) 

 
Wat ga je tijdens dit keuzevak allemaal doen: 
• Kennismaken met een sportcentrum 
• Kennismaken met veilig en gezond sporten 
• Kennismaken met het trainen van verschillende doelgroepen 
• Kennismaken met een sporttoernooi organiseren 

 
Je gaat tijdens deze lessen onder andere de volgende opdrachten uitvoeren: 
• Een nieuwe klant adviseren 
• Sport stimuleren 
• Veiligheid creëren 
• Rekening houden met verschillen 
• Een sporttoernooi organiseren 
• Kindersport begeleiden 

 
 
 
 
 
 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Medewerker sport- 
en recreatie:  

Je maakt mensen enthousiast om mee te doen aan 
sport- en spelactiviteiten. Tijdens de activiteiten help je 
mee met toezicht houden en het begeleiden van de 
gasten. Zo zorg je ervoor dat mensen tijdens hun 
vakantie, sportles of uitje een fantastische tijd hebben. 

Niveau 
2 

Sport- en 
bewegingsleider: 

Je helpt bij de organisatie van sport – en 
beweegactiviteiten en voer je deze uit. Je werkt veel 
met mensen samen en gaat respectvol en integer met 
ze om. De activiteiten die je organiseert kunnen gericht 
zijn op het verbeteren van sportieve vaardigheden, 
maar ze kunnen ook recreatief of therapeutisch zijn. 

Niveau 
2 

Coördinator buurt, 
onderwijs en sport: 

Je werkt vanuit een organisatie die gericht is op buurt, 
onderwijs of sport. Je voert verschillende projecten uit 
en coördineert deze. Het doel hierbij is om personen 
en (doel)groepen te activeren en te stimuleren door ze 
te laten bewegen. 

Niveau 
4 

Coördinator sport, 
bewegen en 
gezondheid: 

Je kunt zelfstandig sport – en beweegactiviteiten 
begeleiden, organiseren, uitvoeren. De activiteiten die 
je organiseert kunnen gericht zijn op het verbeteren 
van sportieve vaardigheden, maar ze kunnen ook 
recreatief of therapeutisch zijn. 

Niveau 
4 

 
  



Keukenspecialisatie 
(BBL+KBL) 

 
Let op! 

Alleen te kiezen in combinatie met  
Gastheerspecialisatie 

 
 
 
Wat ga je tijdens dit keuzevak allemaal doen: 
• 1.Kennismaken met het werkveld van kok op locatie 
• 2.Kennismaken met het werkveld van traiteur 
• 3.Kennismaken met het werkveld van cateraar 

 
Je gaat tijdens deze lessen onder andere de volgende opdrachten uitvoeren: 
• Communiceren met een opdrachtgever 
• Omgaan met apparaten, gereedschappen en materialen 
• Basistechnieken en basisbereidingen 
• Veilig en hygiënisch werken 
• EHBO verlenen 
• Het inrichten van een keuken 
 
 
 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
Kok Werken in de keuken van een restaurant of bij een 

cateringbedrijf. 
Niveau 
2 

Zelfstandig 
werkend kok 

Zelfstandig werken in de keuken van een restaurant of 
bij een cateringbedrijf. 
Doorstroommogelijkheden naar niveau 4 
Gespecialiseerd kok. 

Niveau 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gastheerspecialisatie                                                
(BBL+KBL) 

 
Let op! 

Alleen te kiezen in combinatie met  
Keukenspecialisatie 

 
 
Wat ga je tijdens dit keuzevak allemaal doen: 
• Kennismaken met het werkveld van werken in de horeca op locatie 
• Kennismaken met het werkveld van werken in een restaurant 
• Kennismaken met het werkveld van werken bij feesten en partijen 

 
Je gaat tijdens deze lessen onder andere de volgende opdrachten uitvoeren: 
• Voorbereiden van een bedrijfsopening 
• Voedselveiligheid op locatie 
• Afbouwen en opruimen 
• Gasten werven 
• Assortiment op basis van trends 
• Gedrag van gasten 
• Opstellen van zalen en buffetten 
 

 
 
 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 
Gastvrouw/gastheer Je leert bestellingen opnemen, eten en drinken 

uitserveren en gasten adviseren over wat lekker is. 
Jij zorgt er persoonlijk voor dat de gasten nog eens 
terugkomen.  

Niveau 
2 

Zelfstandig werkend 
Gastvrouw/gastheer 

Onder jouw leiding bezorg je je gasten een 
onvergetelijke culinaire middag of avond in dat 
exclusieve  

Niveau 
3 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Vakoverstijgende keuzevakken 
Uit profiel Economie en Ondernemen 

 

Keuzevak evenementen 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• Planningen en draaiboeken maken 
• Mede-organiseren van een evenement 
• Assisteren bij een evenement 

 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• Een planning maken voor een kleinschalig evenement 
• Een draaiboek maken voor een evenement. 
• Een begroting (kostenplaatje) maken voor een evenement 
• Assisteren bij het maken van afspraken met derden, zoals instanties en 

medeorganisatoren. 
• Assisteren bij de opbouw van het evenement 
• Een bijdrage leveren tijdens het evenement 
• Assisteren bij de afbouw van het evenement 
• Tijdens het evenement, communicatiemiddelen (social media) inzetten 
• Het verloop en resultaat van het evenement presenteren, evalueren en een 

verslag maken 

 
Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 
Medewerker podium- en evenemententechniek Niveau 2 
Medewerker sport & recreatie Niveau 2 
Excellente hospitality Niveau 3 
Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 
(Recreatie) 

Niveau 3 

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 
(Recreatie) 

Niveau 3 

Leidinggevende leisure & hospitality (Recreatie) Niveau 4 
Medewerker evenementenorganisatie Niveau 4 
 

 

  



Keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en 
veiligheid 

 
Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• Op actieve wijze en duidelijk zichtbare activiteiten ten behoeven van veiligheid 
uitvoeren. 

• Fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren 
• Rapporteren van incidenten 
• Toezicht houden bij een kleine evenement 
• Risicovolle situaties voorkomen 
• Regelend optreden op de school of op het eigen schoolterrein 

 

Hierbij horen o.a. de volgende opdrachten: 

• Een fysieke test uitzetten en uitvoeren 
• Een parcours afleggen mbt uithoudingsvermogen binnen de gestelde tijd van 

de mbo veiligheidsopleidingen 
• Zichzelf en een groep verplaatsten via aanwijzingen van een leidinggevende 
• Waterongevallen benoemen en de principes van reddend zwemmen kunnen 

uitleggen. 
• Situaties observeren en afwijkingen herkennen 
• Signalementen opnemen en herkennen 
• Afwijkingen in een omgeving registreren en communiceren 
• Gastvrij, vriendelijk en klantgericht bezoekers ontvangen en de weg wijzen 
• Toezicht houden 
• Calamiteiten herkennen en benoemen 
• Met emoties van anderen omgaan en de juiste omgangsvorm kiezen 
• Professionele hulpmiddelen (portofoon, megafoon) herkennen en gebruiken. 
• Eigen woning beoordelen op inbraakgevoeligheid en hiervan een rapport 

maken 
• Taken van een evenementenregelaar herkennen 
• Fietsverkeer in goede banen leiden 
• Toegangskaarten controleren van bezoekers 
• Een garderobe inrichten en garderobewerkzaamheden verrichten. 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 
Beveiliger Niveau 2 
Coördinator beveiliging Niveau 3 
Handhaver toezicht en veiligheid Niveau 3 
Veva Niveau 2-3-4 
CIOS Niveau 2-3-4 

  



Keuzevak webshop 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en onderhouden, rekening 
houdend met doelgroep, assortiment en marktpositie  
 

• via internet en sociale media goederen of diensten verkopen 
 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• een eigen webshop bedenken en ontwerpen 
• een online webshop maken en online verkopen 
• productfotografie toepassen 
• het assortiment onderhouden 
• ontwikkelingen in de e-commerce herkennen 
• reclame (promotie) maken 
• betaalmogelijkheden toepassen 
• opslag en verzending toepassen 
• een retourzending toepassen 
• een resultatenoverzicht maken, presenteren en evalueren 

 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 
 

Commercieel medewerker Niveau 3 
Digital publishing Niveau 3 
Medewerker marketing en communicatie Niveau 4 
Medewerker evenementenorganisatie Niveau 4 
Game art en animatie Niveau 4 
Creative technologies Niveau 4 
Gamedevelopment Niveau 4  
Fotografie Niveau 4 

 
  



 

Keuzevak Mode en Design 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

● Stijlen en trends herkennen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en kleding 
● Beeldaspecten, vormgevingsprincipes en kleurenleer toepassen 
● Research uitvoeren, bijvoorbeeld op grond van een stijl, trend, thema, 

kleurcombinatie 
● Een stylingmap samenstellen 
● Producten en materialen herkennen en toepassen 

  
Hierbij horen de volgende opdrachten: 

● Technieken toepassen, bijvoorbeeld lijmen, naaien, knippen 
● Apparatuur bedienen, bijvoorbeeld tacker, lockmachine, naaimachine, 

strijkbout 
● Ontwerpen van gebruiksgoederen 
● Moodboard maken 
● Trends analyseren 
● Wanddisplay maken 

 
 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Signmaker Niveau 2 

Medewerker fashion Niveau 2 

Junior stylist Niveau 4 

Interieuradviseur Niveau 4 

  
  



Keuzevak Presentatie en styling 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• Presentatie en styling technieken uitvoeren 
 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• Artikelpresentatie maken 
• Etaleren (visual merchandising) 
• Etalagepoppen aankleden 
• Decoratief inpakken 
• Logo ontwerpen 
• Een folder en advertentie ontwerpen 
• Een presentatie ontwikkelen 
• Een commercial maken 
• Een portfolio samenstellen (Powerpoint of website) 

 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Verkoper Niveau 2  
Signmaker Niveau 2 
Eerste verkoper Niveau 3 
Verkoopadviseur Niveau 3  
Verkoopspecialist Niveau 3  
Signmaker Niveau 3 
Vormgeven, product, ruimte en media Niveau 4  
Crossmedia vormgeving Niveau 4 
Media- en evenementenmanagement Niveau 4 
Interieuradviseur Niveau 4 

 
  



Keuzevak ondernemen 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• Het ontwikkelen en uitvoeren van een eenvoudig ondernemingsplan 
• Jezelf als ondernemer beschrijven 
• Een marketingplan maken 
• Een financieel plan maken 

 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

 

• Persoonlijke gegevens, motieven en kwaliteiten noemen 
• De keuze voor de ondernemersvorm motiveren 
• Het doel van de onderneming benoemen 
• De markt beoordelen 
• Een marketingmix ontwerpen en toepassen 
• Inkoop- en verkoopbeleid toepassen 
• Een investerings- en financieringsplan maken 
• Een exploitatie- en liquiditeitsbegroting maken 
• Haalbaarheid van het plan beoordelen 
• Het ondernemersplan uitvoeren 
• Een resultatenoverzicht presenteren 
• De uitvoering nabespreken en evalueren 
 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Verkoper Niveau 2  
Eerste verkoper Niveau 3  
Verkoopadviseur Niveau 3  
Verkoopspecialist Niveau 3  
Junior accountmanager Niveau 4  
Manager retail Niveau 4  
Ondernemer retail Niveau 4  
Specialist mode/maatkleding Niveau 4  
Junior productmanager fashion Niveau 4  
Vestigingsmanager groothandel Niveau 4  
 

  



Keuzevak Marketing 
  

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 
 

• Beoordelen en verbeteren van een winkelformule 
• Bepalen van de doelgroep, assortiment en marktpositie 

  
Hierbij horen de volgende opdrachten: 
 

• De leerling beoordeelt een bedrijfsformule (marketingmix + SWOT-analyse). 
• De leerling verbetert een bedrijfsformule (marketingdoelstelling formuleren). 
• De leerling herkent presentatietechnieken en past deze toe. 
• De leerling verricht en presenteert zijn/haar onderzoek en onderzoeksresultaten. 
• De leerling schrijft en presenteert met een presentatieprogramma (PowerPoint of 

Prezi) zijn/haar mini-marketingplan 
  
  
Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
  

Commercieel medewerker Niveau 3 

Medewerker marketing en communicatie Niveau 4 

  



Vakoverstijgende keuzevakken 
Uit profiel BWI 

Design en decoratie 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

In deze lessen ga je werkzaamheden uitvoeren van een interieurstylist en een 
schilder. 

De interieurstylist gaat verschillende stijlen toepassen op een meubelwerkstuk met 
daarbij behorende technieken. 

De schilder gaat de methode van schilderen van een werkstuk leren waarin 
voorbehandelen, schuren en aflakken een grote rol spelen.  

Interieur stylist  

• Werkzaamheden stijlen  
• Moodboard maken 
• Interieur stijlen toepassen 
• Werkstukken afwerken met verschillende technieken  

 

Schilderen 

• Werkstukken voorbehandelen 
• Werkstukken afwerken met verftechnieken 
• Verschillende verftechnieken toepassen 

 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• Kijk op je toekomst 
• Stijl je eigen meubel 
• Hot & Cold drinks 
• Opbergen in stijl 
• Kubustafel 
• Display 

 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Interieur stylist  Niveau 4 
Schilderen Niveau 2,3,4 



Keuzevak  : Meubelmaken 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

In deze lessen ga je werkzaamheden uitvoeren van een meubelmaker. Hierin 
gebruik je machines en handgereedschappen. Veiligheid speelt hierin een 
belangrijke rol. 

Meubelwerkstukken zijn mooi en strak afgewerkt. Het is belangrijk dat je netjes en 
nauwkeurig leert werken.  

Interieurbouw 

• Hout bewerken 
• Handmachines gebruiken 
• Handgereedschap gebruiken 

 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• Designkrukje 
• DIY kapstok 
• De basis van je bureau 
• Bureau opbouw 
• Bloktafel met lade 

 

 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Meubelmaker houtbewerken   Niveau 2,3 
Meubelmaker (scheeps) interieurbouw Niveau 2,3 
  



Interieur ontwerp en design 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

In deze lessen ga je werkzaamheden uitvoeren die te maken hebben met stijlen en 
ontwerpen.  

Je gaat nadenken over interieur stijlen en deze toepassen op werkstukken.  

Je gaat verschillende werkstukken behandelen met afwerkingstechnieken. 
Schilderen en werken met stickerfolie speelt hierin een belangrijke rol. 

Interieur stylist   

• Moodboard maken 
• Interieur stijlen toepassen 
• Werkstukken afwerken met verschillende technieken  
• Signmaker  
• Ontwerpen, produceren en installeren van bewegwijzering, billboards, auto-, 

licht- en gevelreclame 
• carwrapping en interieurwrapping 

 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• Ontwerp je eigen schoenenwinkel  
• Giant shoe box 
• Wandreclame  
• Design op de stoep 
• Presenteer je interieurontwerp 

 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Interieur stylist Niveau 4 
Medewerker Signmaker  Niveau 2,3 
 


