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Doelstelling  

U een impressie geven van het  

 Profielvak  

 
 
 



V A L K U I L 

• Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle 
afdelingsprogramma’s.  

• De 33 afdelingen (landelijk) gaan op in 10 profielen 

• De programma’s zijn echt nieuw! 

 

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo 

“Alles blijft zoals het is…” 



D&P te zw 

Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma 

Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken 

ec 

en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend 

Kernprogramma = hart van de sector 

gr 



Leerjaar 2 als oriëntatie 

De leerling maakt nu in leerjaar 2 kennis met het profielvak 
Productie, Installatie & Energie 
 
Centraal in deze oriëntatie staan de verplichte 
profielmodulen. 
 
Middels taken en deeltaken (theorie/praktijkopdrachten) 
snuffelen leerlingen aan de inhoud van deze modulen 
 
Doel  
De leerling een goed beeld te geven van het profielvak 
Productie, Installatie & Energie, zodat de leerling een 
gefundeerde, passende keuze kan maken voor een profielvak 



Bovenbouw 
 

Het profielvak  

Productie, Installatie & Energie  

in leerjaar 3 en 4 
 

Een impressie…. 



Profielmodulen  
Profielvak : Productie, Installatie & Energie  

Centraal staan de verplichte profielmodulen (de kern), die 
zowel in leerjaar 3 als in leerjaar 4 worden aangeboden.  
 
Iedere profielmodule is opgebouwd uit opdrachten 
(praktisch & theoretisch) waarin verschillende 
competenties, vaardigheden en kennis aangeleerd worden.  
 
De opgedane kennis en ervaring wordt tussentijds getoetst 
(SE) en aan het einde van leerjaar 4 afgesloten met een 
Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) getoetst. 
 
 
 



Overzicht profielmodulen (de kern) 

Het profielvak PIE kent de volgende verplichte 
profielmodulen: 
 

1) Ontwerpen en maken (BKG) 

2) Bewerken en verbinden van materialen (BK) 

3) Besturen en automatiseren (BKG) 

4) Installeren en monteren (BK) 



Inhoud Profielmodule: Ontwerpen en maken  
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Inhoud Profielmodule:  
Bewerken en verbinden van materialen  
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Inhoud Profielmodule: besturen en automatiseren  
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Inhoud Profielmodule: Installeren en monteren  
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Profielgebonden vakken 
Vakkenpakket behorende bij het profielvak PIE : 
(basis en kader) 
 
NEDERLANDS 
ENGELS 
WISKUNDE 
NASK 1 
LO (LJ 3 + 4) 
MAATSCHAPIJLEER (LJ 3) 
CKV (LJ 3)  
REKENVAARDIGHEID 
BEROEPSGERICHT PROFIELVAK: PIE  
KEUZEVAK: Keuze uit 18 keuzevakken (profiel overstijgend) 



Keuzevakken  
Naast het profielvak volgt de leerling ook een aantal 
keuzevakken (BK 4, GL 2).  
 
Keuzevakken mogen een relatie hebben met het profielvak 
maar mogen ook vakoverstijgend zijn.  
 
Middels deze keuzevakken heeft de leerling de mogelijkheid 
om: 
• zich te verdiepen / specialiseren in een bepaald onderwerp 
• te oriënteren in een bepaalde (andere) richting  

De keuzevakken worden met een  

SchoolExamen (SE) afgesloten. 



Keuzevakken   
Opgebouwd uit opdrachten (praktisch & theoretisch).  
Uit: competenties, vaardigheden en kennis.   
 
In het lesrooster wordt dit vertaald voor leerjaar 3 en 4 in  
• BASIS/KADER: 4 keuzevakken. 
• GEMENGDELEERWEG: 2 keuzevakken. 
 
Tussentijds getoetst en aan het einde afgesloten met een 
School Examen (SE).  
 
Deelcijfers en het SchoolExamen vormen dan het eindcijfer 
voor een keuzevak. 
 



Overzicht Keuzevakken Techniek: 

• Meubelmaken (Hout- en meubelverbindingen) (BWI) 
(BKG) 

• Interieurontwerpen en design (BWI) (BKG) 

• Besturen en automatiseren (PIE) (BKG) 

• Plaat en constructie (PIE) (BKG)  

• Verbrandingsmotoren (M&T) (BKG) 

• Operationele magazijnwerkzaamheden bij transport 
(M&T)  (BKG) (Transport (M&T/P) (BK)) 

 

 



Inhoud Keuzevak: 
Meubelmaken 



Inhoud Keuzevak: Verbrandingsmotoren 
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Overzicht Keuzevakken Z&W: 

• Schoonheidsbehandeling haar en gezicht (BKG) 

• Haarverzorging (BKG) 

• Huidverzorging (BKG) 

• Wonen, welzijn en zorg (BKG) 

• Verzorging (KG) 

• De bijzondere keuken (HBR) (BKG) 



Overzicht Keuzevakken D&P: 

• Ondernemen (E&O) (BKG) 

• Presentatie en styling (E&O) (BKG) 

• Beveiliging en veiligheid (Z&W) (BKG) 

• Sport en bewegen (Z&W) (BKG) 

• Logistiek (E&O) (BKG) 

• De bijzondere keuken (HBR) (BKG) 

 
 



Vertaling naar onderwijsprogramma's 

Programma: Productie, Installatie & Energie 

Centraal examen 

Schoolexamen 

1 Profielvak PIE 
bestaande uit  

4 modulen (BK) 
2 modulen (GL) 

4 Keuzevakken (BK) 
2 Keuzevakken (GL) 

 



Verschil BB/KB/GL 

BB/KB 

- 4 profielmodulen  

- 4 keuzevakken 

 

- Lj 3: 12 lesuren/week  

- Lj 4: 13 lesuren/week  

 

GL 

- 2 profielmodulen  

- 2 keuzevakken 

 

- Lj 3: 5 lesuren/week  

- Lj 4: 5 lesuren/week  

Elk leerjaar kent 1 lesuur LOB/Mentoruur 



METHODE  

PROFIELDELEN :  

• Techniek op Maat (Noordhoff Uitgevers)  

• Eigen methode (eigen werkstukjes/opdrachten) 

 

KEUZENDELEN :  

• Techniek op Maat (Noordhoff Uitgevers)  

• Eigen methode (eigen werkstukjes/opdrachten) 

• INOVAM (MOBLILITEIT) 

http://www.techniekopmaat.nl


LOB (de rode draad) 
De kern (de verplichte profielmodulen) omvatten ook: 
 

Het opdoen van kennis en ervaring met betrekking tot 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 
 
D.m.v. 
-   loopbaangesprekken voeren 

- stage lopen  

-   (digitaal)portfolio 

 



Doorstroming naar MBO 

Het profielvak PIE als basis voor een goede 
voorbereiding op de diversiteit aan 

vervolgopleidingen binnen het MBO 



Profiel van de leerling 

 Over welke kwaliteiten / attitude dient een leerling te 
beschikken als hij voor het profielvak  

Poductie, Installatie & Energie kiest? 



Een leerling die kiest voor het profielvak PIE, is een 
leerling die: 
 
• graag met de handen werkt. 
• over voldoende basis rekenvaardigheden beschikt. 
• over enig technisch inzicht beschikt.  
• een (papieren) opdracht kan vertalen naar praktisch 

handelen. 
• zich kan inleven in een technische probleem (van 

anderen) en oplossingsgericht wil werken.  
• nieuwsgierig is en uitgedaagd wil worden.  

Profiel van de leerling 



Maar is ook een leerling die : 
 

• graag met andere samen werkt (teamplayer), 
maar ook goed zelfstandig aan de slag kan.  

• eigen initiatieven durft te nemen.  

• beschikt over goede sociale en 
communicatieve vaardigheden. 

• zichzelf op een nette manier kan presenteren. 

 

Profiel van de leerling 



Tevens beschikt deze leerling over een : 
 

• gezonde vitale leer- en werkhouding.  

• (groot) verantwoordelijkheidsgevoel. 

• gevoel voor veiligheid voor zich zelf en 
anderen en daar naar weet te handelen. 

• gezonde dosis doorzettingsvermogen  

• gezonde dosis humor. 

 

Profiel van de leerling 



SAMENWERKING EXTERN 

TechnetKring  

Overkoepelend orgaan met de volgende vertegenwoordigers.  

Partners: 

• MBO: Arcus, Gilde, LeeuwenborgTechniek op Maat 
(Noordhoff Uitgevers)  

• HBO: Fontys hogenschool 

• Lokaal bedrijfsleven (Industrievereniging “De Berk”) 

Gezamenlijk doel  

- Samenwerken 

- Afstemmen programma’s 

- Borgen doorlopende leerlijnen. 



Vragen 

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. 
 
 
 
 
 



Hartelijk voor uw 
komst en aandacht! 

Uitnodiging voor een rondleiding in 
het Techniekplein (4 februari) 


