
Welkom

Leerjaar 2
basis en kader



Welke keuzes moeten er gemaakt worden?

1. Keuze tussen Techniek(PIE) en Zorg & Welzijn, (profielkeuze)

2. Naast profielkeuze voor leerjaar 3 en 4 kies je ook 5 keuzevakken

• Leerjaar 3: je volgt er 3  (voorkeur voor 5 vakken opgeven)

• Leerjaar 4: je volgt er 2  (voorkeur voor 3 vakken opgeven)

• Bij voldoende aanmeldingen gaat een vak door. 



Programma: Techniek - PIE

1. Ontwerpen en maken

2. Bewerken en verbinden 
van producten

3. Besturen en 
automatiseren

4. Installeren en monteren

Verplichte 
Profielvakken van PIE:

 Nederlands

 Engels

 Wiskunde

 Nask1

 Maatschappijleer

 Rekenen

 Kunstvakken 1

 Lichamelijke opvoeding

 Profielvak PIE

 Keuzevakken

Overzicht 
Vakkenpakket

Keuzevakken

• Plaat- en constructiewerk
• Verspaningstechnieken
• Utiliteitsinstallaties
• Domotica & automatiseren
• Procestechniek
• Hout- en meubelverbindingen 
• Design & Decoratie
• Welzijn Kind en Jongere
• Voorkomen van ongevallen en EHBO
• Mode & Design
• Keukenspecialisatie
• Kennismaken uiterlijke verzorging
• Commercieel
•



Profielvak PIE
Produceren, Installeren en Energie

en wat kan ik er mee?



Dit is de wereld van PIE



PIE staat voor



Produceren
Van Grondstof (metaal of 

kunststof) tot product
Van product naar grondstof



Installeren
Warmte, water en lucht-

installaties



Energie
Elektro installatie voor woning 

en kantoor



Overal 
vind je dus 

PIE
Technici



Echt overal vind je PIE Technici



Ècht overal vind je PIE Technici



PIE bestaat uit 3 
beroepsrichtingen
• Metaaltechniek
• Installatietechniek
• Elektrotechniek



 Machinaalverspaner,
 Constructiebankwerker,
 Lasser,
 Onderhoudsmonteur,
 Instrumentmaker,
 Technisch tekenaar,
 CNC-technicus
 enz.

Metaaltechniek



 Monteur elektr. Installaties
 Onderhoudsmonteur
 Monteur Huishoudelijke apparatuur,
 Elektrotechnisch tekenaar, 
 Meet- en regeltechnicus,
 enz.

Elektrotechniek



 Monteur verwarmingsinstallaties,
 Monteur sanitair,
 Monteur airco installaties
 Monteur luchtventilatie,
 Technisch tekenaar,
 enz.

Installatietechniek



1. Ontwerpen en maken
(metaal- & elektrotechniek)

2. Bewerken en verbinden van 
producten

(metaal- & elektrotechniek)

3. Besturen en automatiseren
(elektro- & installatietechniek)

4. Installeren en monteren
(installatietechniek)

3D printen

Pneumatiek

PLC

Installatietechniek
plaatwerken

Voorbeeld opdrachten profiel PIE  



Naast Profiel keuze
kies je ook keuzevakken 

Waaruit kun je kiezen?



Techniek Keuzevakken 

• Plaat- en constructiewerk (metaal)
• Verspaningstechnieken (metaal)
• Utiliteitsinstallaties (elektro)
• Domotica & automatiseren (elektro)
• Procestechniek

• Hout- en meubelverbindingen
• Design & Decoratie

Andere Keuzevakken 

Keuzevakken

 Keukenspecialisatie
 Voorkomen van ongevallen en EHBO
 Kennismaking met uiterlijke verzorging
 Welzijn kind en jongere
 Mode en design 

 Commercieel

gt

5 voorkeuren opgeven



Plaat- en constructiewerk
Keuze



Verspaningstechnieken
Keuze



Utiliteitsinstallaties
Elektro-installaties voor buiten, kantoor en bedrijf

Keuze



Domotica & automatiseren
Keuze



Procestechniek
Keuze



Hout- en meubelverbindingen
Keuze



Design & decoratie
Keuze



Samengevat
1. Je maakt een keuze tussen Techniek(PIE) en Zorg & Welzijn

2. Je geeft een voorkeur voor 5 keuzevakken



Bedankt voor uw aandacht

www.hetbouwens.nl

Vragen?
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