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Beste leerling, ouder, verzorger, 

Sinds de invoering van het nieuwe vmbo in Nederland moet elke leerling 4 modulen van zijn profiel 
en 4 keuzevakken afronden. 

Op het Pius X College heeft elke leerling de 4 modulen van het profiel in leerjaar 3 gevolgd. Dit 
betekent dat een leerling in leerjaar 4 zijn keuzevakken volgt. 

Het is voor een leerling mogelijk om 2 keuzevakken buiten het eigen profiel te kiezen. Dit kun je 
doen omdat je misschien nog twijfelt over je vervolgkeuze op het mbo of omdat je interesse breder 
is dan alleen je eigen profiel.  

Op deze manier kun je ervaren of dit misschien voor jou een interessante optie is. 

In dit boekje vind je alle keuzevakken die komend schooljaar aangeboden worden in klas 4. 
Uiteraard is het niet mogelijk om alle keuzevakken te volgen. 

Voor een overzicht welke keuzevakken te volgen zijn verwijs ik je naar het keuzeformulier dat als 
bijlage aan dit document is toegevoegd. 

Op woensdag 10 maart organiseren we een ouderavond waarin er uitleg wordt gegeven over de 
structuur en alle vragen gesteld kunnen worden over de keuzevakken. 

Tijdens deze avond zijn ook alle praktijkafdelingen open en de praktijkdocenten beschikbaar voor 
jouw vragen. 

De uitnodiging voor de informatieavond is reeds per mail aan je verzonden. 

We vertrouwen erop jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Graag tot ziens op 10 maart. 

Met vriendelijke groet, 
Judith Gast-Hagen 
Teamleider bovenbouw 
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Keuzevakken profiel Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) 

1. Interieurbouw, stands en betimmering
Wel eens op een grote beurs gelopen? Hier zie je vaak 
allerlei stands die snel en eenvoudig worden opgebouwd. 

Wil je meer weten over hoe deze houtconstructies op een 
beurs in elkaar zitten, dat leer je in het keuzevak 
interieurbouw, stands en betimmering. 

Ja gaat namelijk aan de slag met eenvoudige kasten en 
opbergsystemen, je leert ze te schetsen, een 
werktekening te maken in 3D en je gaat zelf met de 
opdracht aan de slag. 

2. Hout en meubelverbindingen
Lijkt het je leuk te leren hoe een houtverbinding in 
elkaar zit en welke verbindingen er allemaal mogelijk 
zijn? 

Je gaat aan de slag met verschillende werkstukken van 
hout, waarbij je verschillende verbindingen gaat 
toepassen. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
een design lamp, een bloktafel, een krukje of een 
ander werkstuk van hout te maken.  

Verder leer je tekening lezen, zelf tekenen in 3D op de 
computer, schetsen met de hand en te werken met 
verschillende houtsoorten.  

3.Schoonmetselwerk
Heb je je weleens afgevraagd hoe de muren om je huis er zo netjes zijn komen te staan, hoe dit 
wordt gemaakt en waarom niet elk huis de zelfde uitstraling heeft? 

In het keuzevak schoonmetselwerk leer je hoe de muren zijn 
geplaatst en wat je allemaal doet in de voorbereiding van het 
metselwerk. 

Je leert namelijk eerst hoe je een muur moet uitzetten, hoe 
lang en hoog de muren moeten zijn en waar de deuren en 
ramen komen in de muur. 

Verder leer je metselspecie maken, welke verbanden er zijn en 
welke constructie je toepast boven kozijnen. Tot slot leer je de 
muren netjes af te werken door het metselwerk te voegen.  
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4. Meubelmaken
Altijd al meubelmaker willen worden en willen weten hoe 
je een mooie strakke houtverbinding kunt maken? En 
willen weten welke verbindingen er allemaal mogelijk 
zijn met hout? 

Bij het keuzevak meubelmaken leer je een eigen ontwerp 
te schetsen, je schets om te zetten naar een 
werktekening in 3D en ga je het meubel dat je bedacht 
hebt zelf maken. Je leert na te denken over welke 
verbinding je het beste kunt toepassen bij het bedachte 
werkstuk. 

5. Constructieve aansluiting en afwerking
Wil je graag meer weten over hoe een 
bouwconstructie in elkaar zit en in welke lagen een 
gebouw is opgebouwd? 

In het keuzevak constructieve aansluiting en 
afwerking leer je bijvoorbeeld hoe een kozijn 
aansluit op een muur of hoe muren aansluiten op je 
dak. En hoe maak ik vervolgens deze constructie 
vocht en tocht dicht.  

Verder leer je afwerken met plinten en 
vensterbanken en leer je hoe je de benodigde 
bevestigingsmaterialen zoals scharnieren en 
deurbeslag monteert.  

6. Schilderen en afwerken op hout en steenachtige ondergronden
Vind je het leuk om te schilderen en wil je weten wat 
een schilder allemaal nog meer doet? 

Dan is het keuzevak schilderen van hout en steenachtige 
ondergronden echt iets voor jouw. Je leert namelijk 
omgaan met verschillende ondergronden voor de verf, 
hoe je ze moet behandelen en welke kwasten en of 
rollers het beste kunt gebruiken.  

Je gaat verder nog een behandelplan opstellen voor de 
ondergrond, je leert kitten en plamuren en hoe je verf 
het beste kunt verwerken.  
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7. Tegelzetten
In huis zijn er verschillende vertrekken waar je tegels kunt tegenkomen, denk hierbij aan de 
keuken, badkamer, toilet en op de vloer als vloertegel.  

Bij het keuzevak tegelzetten leer hoe je de tegels aan 
de wand maakt, hoe je tegels aan een wand netjes 
kunt verdelen en welke mogelijkheden er allemaal zijn 
om ze te verwerken.  

Verder leer je het aflezen van een tekening, omgaan 
met verschillende gereedschappen die nodig zijn bij 
het tegelzetten en leer je een spatwandje plaatsen 
voor bijvoorbeeld de douche.  

8. Gevelopeningen
Wil je meer weten over hoe een raamkozijn of een deurkozijn wordt gemaakt, en welke machines 
hiervoor nodig zijn? 

Bij het keuzevak gevelopeningen leer je een kozijn aftekenen, 
werken met de machines en monteer je het kozijn in elkaar. Het 
kozijn dat je maakt in dit keuzevak gaan we ombouwen tot een 
praattafel, het is uiteindelijk leuker om een praattafel mee te 
nemen naar huis dan een kozijn. 

Verder ga je aan de slag met tekening lezen, leer je meer over 
de verbindingen van een kozijn en leer je hoe het afhangen van 
een raam in het kozijn in zijn werk gaat. 

9. Onderhoud schilderwerk
Wil je graag weten wat het keuzevak Onderhoud schilderwerk 
inhoudt? 

Dan is dit keuzevak echt iets voor jouw. Je gaat namelijk aan het 
werk met verschillende ondergronden, met name voor onderhoud. Hoe 
moet je ze moet behandelen? Hoe ga je verf verwijderen? En 
vervolgens machinaal schuren? 

Je gaat verder houtrotreparaties uitvoeren, plamuren en je leert een 
verfsysteem aanbrengen. 
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10. Design en decoratie
Hoe kun je op een leuke manier werkstukken en meubels afwerken? 
Met welke materialen kun je dit afwerken en wat is er allemaal 
mogelijk met verschillende kleuren? 

Je gaat aan de slag met het ontwerpen en schilderen van je eigen 
logo. Ook ga je schilderen van meubels en meubels afwerken met 
HPL. Dit is een afwerklaag die je veel op meubels terug vindt. Je 
leert werken met een snijplotter die je bijvoorbeeld kunt gebruiken 
voor het maken van sjablonen voor logo’s en letters.  

Daarnaast leer je werken met kleuren, kleurcontrasten en 
interieurstijlen. Ook leer je een moodboard ontwerpen voor een 
project.  

11. Bouwmethoden en bouwstijlen
Misschien heb je wel eens om je heen gekeken naar de gebouwen en architectuur in een grote stad. 
Dan valt je meestal wel op dat in het centrum van een stad vaak oude gebouwen staan en hoe meer 
je de stad uitrijdt, hoe nieuwer de gebouwen zijn.  

In het keuzevak bouwmethoden en bouwstijlen leer je dat er vanuit de geschiedenis verschillende 
bouwkunsten zijn en worden toegepast. Welke zijn er en hoe kun je ze herkennen? 

Daarnaast leer je welke bouwmethoden we 
nu toepassen en wat de verschillen zijn 
tussen de huidige bouwmethoden. Ook ga je 
aan de slag met het maken van een 
maquette met behulp van o.a. een 
lasersnijder. Daarnaast ga je aan het werk 
met 3D tekenen in combinatie met mixed 
reality (Hololens) 

12. Interieurontwerp en design
Wil je een interieurelement ontwerpen en wil je deze op een mooie manier afwerken? Of wil je aan 
de slag met het inrichten van bijvoorbeeld je eigen winkel? 

Dat kan bij het keuzevak ‘Interieurontwerp en 
design’. Je gaat aan de slag met een moodboard, 
een vlekkenplan en een 3D tekening van 
bijvoorbeeld je schoenenwinkel. Voor de 3D 
tekening denk je onder andere na hoe je de winkel 
gaat inrichten en maken we gebruik van de mixed 
reality (Hololens)  

Ook ga je hier je eigen interieurelementen maken, 
zoals je schoenendoos, een eigen reclamebord of 
display. Verder leer je deze elementen te 
schilderen, het logo te ontwerpen en maken en te 
decoreren.  
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13. Glaszetten 
Als je om je heen kijkt kun je er niet omheen. Overal is glas 
aanwezig. Ben je benieuwd hoe glas wordt gemaakt en 
verwerkt? En hoe het geplaatst wordt? Dan is het keuzevak 
glaszetten echt iets voor jou! 

Je leert meer over de verschillende glassoorten zoals enkel- 
dubbel en triple glas. Daarnaast leer je diverse 
toepassingen en methodes. Je gaat zelf glas zetten, 
glaslatten plaatsen en afkitten. Ook leer je met de 
lasersnijder glas te bewerken.  

 

 

14. Daken en Kapconstructies 
Is het je wel eens opgevallen dat we allemaal verschillende daken op ons huis hebben? De één heeft 
een plat dak, de ander een zadel dak en weer 
een ander heeft een lessenaarsdak.  

In dit keuzevak leer je meer over het maken van 
een dakconstructie, hoe je de balken moet 
verdelen en waar je de dakplaten plaatst. 

Je gaat aan de slag met het maken van een plat 
dak en een hellend dak en je leert waar je 
rekening mee moet houden bij een plat en een 
hellend dak.  
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Keuzevakken profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE) 

15. Utiliteit installaties       
Utiliteitsinstallaties zijn installaties in grote gebouwen. Denk aan kantoren, 
scholen, ziekenhuizen en bedrijven. Bij dit profieldeel werk je veel met 
schakelkasten en sterkstroomkabels die gebruikt worden om elektro motoren 
aan te sluiten. Ook sluit je bijvoorbeeld een frequentieregelaar aan. Hiermee 
kun je de draaisnelheid van een  3 fasen motor heel mooi regelen. De 
vakbekwaamheidsproef is een schakeling die een scheidingswand in een 
gymzaal moet kunnen bedienen. 

 

 

16. Verspaningstechniek     
Bij verspaningstechniek werk je uiteraard weer veel met de machines in de 
metaalafdeling. Zoals  draaibank en frees machine. Het is dan belangrijk dat 
je goed kunt tekeninglezen. Verder moet je nauwkeurig werken. Bij 
verspaningstechniek gaat het soms om een honderdste millimeter! 

 

 

17. Drinkwater en sanitair    
Drinkwater en sanitair heeft te maken met de combinatie van elektricien en loodgieter die je in de 
praktijk veel tegen komt. Je maakt een aantal lichtschakelingen en daarnaast ben je met 
installatietechniek (IT) bezig. We hebben een speciale sanitair hoek ingericht waar je met 2 
monteurs alles kunt aanleggen. Je moet een CV 
ketel aansluiten en sluit naast de waterleidingen 
ook de afvoer aan. Om het geheel extra compleet 
te maken, ga je een zwakstroomschakeling 
monteren. Dit zijn schakelingen die werken op een 
lage spanning onder de 50 Volt. In de praktijk kun 
je hierbij denken aan bijvoorbeeld 
telefooninstallaties.   

 

 

18. Ontwerpen en maken (elektro)   
Bij dit keuzevak leer je de basis van het ontwerpen in de elektro- en 
metaaltechniek. Een product automatisch produceren met behulp van 
CAD/CAM, 3D-printer en CNC simulatie. Bij elektro ga je aan de slag met een 
aantal basisschakelingen die je veel in huizen tegen komt . Daarnaast ga je de 
producten die je ontworpen hebt ook echt maken in de praktijk.je leert  
handmatig zagen, schroefdraad snijden en tappen aan de hand van 
schroefdraadtabellen ook leer je  verspanende bewerkingen met behulp van 
snijsnelhedentabellen uitvoeren op een draaimachine en boormachine. 
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19. Bewerken en verbinden van materialen (metaal)  
Bij het bewerken en verbinden van materialen gaat het over het werken in 
de metaaltechniek. Producten maken door het vervormen en scheiden van 
materialen onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening. 
Doormiddel van knippen, buigen, zwenkbuigen, uithoekschaar, een 
blikschaar, een hefboomschaar, een guillotinebank en een elektrische 
knabbelschaar buiggereedschap, zetbank en vingerzetbank onderdelen 
samenstellen door middel van hechtlassen met name MIG/MAG, puntlassen 
en zachtsolderen. 

 

20.Installeren en monteren (installatietechniek)   
In deze profielmodule zie je heel duidelijk de combinatie van de 
elektromonteur en de loodgieter. In de praktijk kom je dat ook vak 
tegen. Je gaat een meterkast maken die je bijvoorbeeld tegenkomt in 
een woonhuis. Verder maak je met de computer een CAD tekening. 
Tekening wordt in de praktijk bijna alleen nog met computers gedaan. 
Het is mooi dat je daar op school ook al mee in aanraking komt.  

 

21. Plaat- en constructiewerk     
Plaat- en constructiewerk gaat over metaaltechniek. Je leert machines en 
gereedschappen afstellen. Je gaat aan de slag met bijvoorbeeld een 
zaagmachine, een hefboomschaar, een zetbank en een kantbank. Verder 
moet je natuurlijk goed tekening kunnen lezen en leer je ook dat het 
belangrijk is om veilig te werken in een metaalbedrijf. 

 

22. Booglasprocessen     
In onze mooie en ruim opgezette lasafdeling leer je allerlei soorten lasprocessen. Je maakt kennis 
met: MAG en TIG  lassen en autogeen lassen, maar leert ook lassen met een beklede elektrode. Bij 

lassen gaat het niet alleen om de vaardigheid van de lasser, het 
is ook belangrijk dat je leert de lasapparatuur goed in te stellen. 
Verder zijn bij lassen de persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s) heel belangrijk, zodat je het werk veilig kunt uitvoeren. 
Je maakt bijvoorbeeld gebruik van een laskap, handschoenen, 
veiligheidsschoenen en een lasschort. Ook is er de mogelijkheid 
om Het NIL lasdiploma te behalen van het lasproces MAG. 
Hiervoor zijn een beperkt aantal plaatsen PIE leerlingen hebben 
hierin de eerste keus. 

 

23. Woon- en kantoor technologie 
Tegenwoordig bestaat de elektrotechnische installatie niet meer alleen uit 
verlichting en stopcontacten. Er komen steeds meer nieuwe interessante 
technieken. De gaan we samen bekijken en natuurlijk ook zelf aansluiten.      
Je leert dus ook wat samenwerken is! Andere opdrachten zijn het aansluiten 
van een complete meterkast zoals je die in een woonhuis aantreft en het 
aansluiten van een internetverbinding. 
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24. Domotica en automatisering 
Als je als monteur in de huisinstallaties later aan de slag wilt, dan 
is dit keuzevak echt iets voor jou. Je gaat met team een 
compleet woonhuis aanleggen. Eerst maak je samen de tekening 
en bespreek je waar alle schakelaars en wandcontactdozen 
moeten komen. Daarna leg je samen alles aan. Ook ga je de 
woning zo aansluiten dat je alles met de smartphone kunt 
besturen.  

 

 

25. Praktisch booglassen 
In onze mooie en ruim opgezette lasafdeling leer je praktisch 
lassen met het proces MAG of  lassen met een beklede 
elektrode. Bij lassen gaat het niet alleen om de vaardigheid 
van de lasser, het is ook belangrijk dat je leert de 
lasapparatuur goed in te stellen. En de onderdelen van de 
lasapparatuur  leert benoemen. Verder zijn bij lassen de 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) heel belangrijk, 
zodat je het werk veilig kunt uitvoeren.  
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Keuzevakken profiel Creatieve Technologie (D&P) 

26. Mode & design  
Ben je altijd creatief bezig, dan is dit keuzevak iets voor jou.  

Je leert hoe je een goed modeontwerp maakt en waar je allemaal rekening 
mee moet houden. Je leert kleuren, stijlen en trends herkennen en dit toe te 
passen. Voor het maken van het ontwerp worden industriële stiften gebruikt. 
Dit zijn stiften waar bekende modeontwerpers ook mee werken.  

Het papieren ontwerp ga je in werkelijkheid van stoffen en andere materialen maken. Je realiseert 
niet alleen een kledingstuk, maar ook bijbehorende accessoires zoals een hoed, tas en/of sierraden.  

Aan het eind van dit keuzevak komt een modefotograaf om jouw ontwerp te fotograferen. Deze foto 
kun je dan toevoegen aan je stylingmap.  

 

27. Escape Room (digispel) 
In een Escape Room is het de bedoeling om te ontsnappen binnen een bepaalde tijd. Dit kan door 
puzzels op te lossen, logica en samenwerking. In dit keuzevak bezoek je zelf een Escape Room.   

Na dit bezoek is het de bedoeling dat je binnen een thema zelf een Escape onderdeel bedenkt, 
maakt en uittest. Misschien is jouw bedachte onderdeel wel te makkelijk/moeilijk.  

Met alle leerlingen samen bouwen jullie een echte ‘Escape Room’ die ook te bezoeken is door 
mensen van buitenaf. Jullie moeten de gasten ontvangen en het spel uitleggen.  

Als ze bezig zijn met hun ‘ontsnapping’ worden ze in de gaten 
gehouden door camera’s. Jullie gaan meekijken in de ‘control 
kamer’.  

Tussen bezoekende groepen door moet de Escape Room weer 
startklaar gemaakt worden voor het de volgende gasten. Ook dit 
zenuwslopende karwei zal je zelf ervaren. 

Kortom: Bij dit onderdeel leer je alle facetten rondom een 
Escape Room.  

 

28. Interieurstyling (interieur, ontwerp & design) 
Om een goed interieurontwerp te maken, wordt er eerst een moodboard gemaakt. Hier staan de 
sfeer en het soort materialen centraal. Daarna leer je bij dit keuzevak hoe je een schaalmodel 
(maquette) ontwerpt en maakt. In dit schaalmodel dien jij verkleinde meubels te plaatsen. Deze 
maak je o.a. met een 3D pen.  

Alsof je al een eigen bedrijf hebt, moet je jouw eigen bedrijfsnaam en logo bedenken. Deze moeten 
aan de buitenkant van je maquette komen. Hiervoor gebruiken we een plotter. In dit keuzevak leer 
je hoe je een plotter bedient.   

Deze maquette wordt daarna op de computer uitgewerkt, waarna ga je uitrekenen hoeveel jouw 
ontwerp in werkelijkheid gaat kosten.  
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Dus ben je creatief en geduldig, dan is dit keuzevak misschien wel 
een prima optie. Om een goed interieurontwerp te maken, wordt er 
bij dit keuzevak een moodboard gemaakt. Hier staan de sfeer en het 
soort materialen centraal. Daarna leer je hoe je een schaalmodel 
(maquette) ontwerpt en maakt. Jij maakt jouw ontwerp in een 3D 
tekenprogramma. Hierdoor krijg je een goed beeld hoe het eruit ziet 
in werkelijkheid.  

Daarna maak je een schaalmodel met materialen waar 
interieurontwerpers ook mee werken. In jouw schaalmodel moeten 
natuurlijk ook miniatuur meubelen komen. Deze maak je o.a. met een 3D pen of printer. In het 
lokaal van Creatieve Technologie hebben we volop stoffen, soorten behang, enz. om jouw ontwerp 
tot op het laatste detail in te richten.  

Bij dit keuzevak leer je meer over kleurgebruik. Welke kleur kun je gebruiken om een bepaalde 
sfeer te creëren.  Naast goede kleuren zijn materialen ook erg bepalend. Natuurlijk hou je hierbij 
rekening met de trends die actueel zijn.  

Tot slot ga je een onderdeel uit je jouw ontwerp maken uit kringloopartikelen. Hoe maak je van 
iets ouds weer een hip interieuronderdeel. Met een mooie naam noemen we dit ‘Cradle to Cradle’.  

Dus ben je creatief en werk je graag met je handen, dan is dit keuzevak een prima optie. 

 

29. Designer van de toekomst (Milieu, hergebruik en duurzaamheid) 
Hoe ziet onze toekomst eruit? Niemand kan dat voorspellen, maar dat we zuinig om moeten gaan 
met ons milieu is belangrijk. Als designer van de toekomst ga je hiermee aan de slag.  

Welke vormen afval zijn er allemaal. Afval wordt opgehaald, maar wat gebeurt er daarna mee? 
Recyclen is een veelgebruikt woord. Hiermee geef je ‘afval’ een tweede ronde.  

Kunnen jullie iets bedenken met spullen die weggegooid worden? Bij dit keuzeval moet je nadenken 
over het hergebruiken en verfraaien van afvalproducten.  

Ben je creatief en vind je graag iets nieuws uit, dan past dit keuzevak prima bij jou. 
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Keuzevakken profiel Media, Vormgeving & ICT (MVI) 

30. Tekenen, schilderen en illustreren
In dit keuzevak leer je werken met verschillende teken- en schildermaterialen; van potlood en verf 
tot digitaal tekentablet. Je leert ruimtelijk tekenen en doet onderzoek naar licht, ruimte, vorm en 
compositie. Je werkt voor verschillende opdrachtgevers. Zo kunnen jouw ontwerpen terugkomen in 
illustraties voor kinderboeken, logo’s voor bedrijven en kleine beeldverhalen. Ook leer je over 
verschillende kunststijlen, want de ideeën van andere kunstenaars kunnen inspiratie opleveren voor 
je eigen werk.  

31. Idee ontwikkeling
Elke sterke mediaproductie begint met een goed idee! En in dit keuzevak leer je hoe je van een 
goed idee tot een sterke mediaproductie komt. Je gaat bestaande producties analyseren door te 
kijken naar sfeer, gebruik van materiaal, gebruik van beeld en typografie. Vervolgens werk je 
samen aan een opdracht en ga je een nieuw idee ontwikkelen voor bijvoorbeeld een festival, 
frisdrank of artiest. Je ontwikkelt reclamefilms, videoclips, posters of andere media-uitingen. Aan 
het einde van dit keuzevak weet je hoe ‘out of the box’-denken jou kan helpen om tot creatieve 
ideeën te komen. Je werkt met alle programma’s van Adobe.   

32. Fotografie
We maken allemaal weleens snel een foto met onze telefoon. Maar hoe maak je nou een goede 
foto? Die scherp is, niet te licht of te donker, en een goede compositie heeft. Tijdens het keuzevak 
fotografie leer je over de technische kant van fotograferen. Je gaat aan de slag met professionele 
fotografie apparatuur, zoals een spiegelreflexcamera en lampen. Ook ontdek je de kracht van 
fotografie, wat wil je laten zien en hoe breng je dat interessant in beeld? Tot slot ga je de foto’s op 
de computer nog verder bewerken. We sluiten dit keuzevak af met een fototentoonstelling. Hier 
presenteer je jouw beste foto’s aan vrienden, familie en een vakjury! 

33. 3D-vormgeving en –realisatie
Bij dit keuzevak leer je een 3d-ontwerp voor een opdrachtgever te realiseren. Je kunt hierbij 
denken aan de vormgeving van een pop-up kaart, een decor voor een toneelstuk en een op schaal 
gemaakte auto-beurs stand. Jij bespreekt je ontwerpen met de opdrachtgever. Daarna maak je een 
plan van aanpak en kies je de juiste materialen om het ontwerp te realiseren. Na goedkeuring van 
je opdrachtgever ga je jouw ontwerp ruimtelijk uitwerken op de computer met programma’s zoals 
Sketch-up en InDesign. Vervolgens maak je het werkstuk met behulp van verschillende technieken 
en materialen. 

34. Vormgeving en typografie
De poster in het bushokje, de advertentie in de krant, het visitekaartje van je oom… Bij het 
ontwerpen hiervan moet je niet alleen nadenken over de afbeeldingen die je gaat gebruiken, maar 
ook over de tekst die geplaatst gaat worden. Is de tekst goed leesbaar? Past het bij de doelgroep? 
Typografie is het vormgeven, opmaken en drukken van tekst. Je let bij het maken van een ontwerp, 
voor bijvoorbeeld een poster, website of boekje, niet alleen op hoe de tekst eruitziet. Je let ook op 
de leesbaarheid van het geheel. In een reclame voor kinderspeelgoed worden er heel andere 
kleuren, afbeeldingen en lettertypes gebruikt dan voor een advertentie van een advocatenkantoor. 
In dit keuzevak leer je hoe je de juiste combinaties maakt tussen lettertypes en afbeeldingen in 
jouw ontwerp. 
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35. Gamedesign
Een game spelen hebben we allemaal weleens gedaan, maar hoe komt een game tot stand? In dit 
keuzevak werk je in groepjes samen om een eenvoudige game te ontwerpen. Eerst bedenk je het 
spelverloop van de game en formuleer je het doel. Vervolgens maak je schetsen van de karakters, 
achtergronden en obstakels. Stap voor stap krijgt je game meer vorm. Je ontwerpen importeer je in 
gamesoftware en je leert een werkbare game te programmeren. En natuurlijk is er genoeg tijd om 
elkaars game te testen!  
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Keuzevakken profiel  Economie & Ondernemen (E&O) 

36. Webshop 
Wil jij weten hoe je je eigen internetwinkel begint? Bij het keuzevak 
Webshop leer je precies hoe dat moet! Je krijgt toegang tot de software van 
Schoolwebwinkel waarmee je bouwt aan je eigen webshop. Jij bepaalt 
welke producten je verkoopt, hoe de site er uit ziet, welke kortingsacties je 
geeft en nog veel meer. 
 
 
 

37. Presentatie en styling 
Hoe zorg je er voor dat jouw product opvalt tussen al die andere 
producten? Door het op een bijzondere manier aan de klant te 
presenteren. Hoe dit moet, leer je bij het keuzevak Presentatie en 
styling. Je gaat onder meer een logo ontwerpen, een advertentie 
bedenken en een commercial maken. Ook leer je inpakken en 
etaleren. Je gaat aan de slag met praktische opdrachten.  

 
 

38. Ondernemen 
Als zelfstandig ondernemer ben je eigen baas. Je doet wat je leuk 
vindt en verdient er geld mee. Bij het keuzevak Ondernemen ga je 
in een team een eigen bedrijf oprichten, marktonderzoek doen en 
echt iets verkopen. Lukt het jullie om een winstgevende 
onderneming te starten? 

 
 

39. Internationale handel 
Ben jij nieuwsgierig hoe landen en bedrijven internationaal 
handel met elkaar drijven? Wil jij graag weten hoe het komt 
dat Nederlanders (en jij dus ook!) zo goed kunnen handelen? 
Kies dan voor het keuzevak Internationale handel. Je leert de 
verschillende culturen kennen, leert internationale gesprekken 
voeren, leert veel over de internationale wet- en regelgeving 
en hoe het zit met al die verschillende soorten buitenlands 
geld. 
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Keuzevakken profiel Zorg & Welzijn (Z&W) 
 

40. Assisteren in de gezondheidszorg 
Ben jij goed in het helpen van mensen en het ondersteunen van anderen? Het keuzevak “Assisteren 
in de gezondheidszorg” geeft je verdieping in het werk als doktersassistent, tandartsassistent en 
apothekersassistent. Gedurende het keuzevak leer je vanuit de theorie onder andere welke 
verschillende officewerkzaamheden en communicatievormen er zijn. Door middel van praktische- 
en ICT opdrachten maak je kennis met het geven van demonstraties en voorlichtingen.  

Wil je na het vmbo doorstromen naar een van de niveau 3 mbo-opleiding? Dan is dit keuzevak een 
mooie opstap.  

 

41. Kennismaken met uiterlijke verzorging 

Bij het keuzevak Kennismaking met uiterlijke verzorging kun jij je oriënteren op beroepen in de 
sector uiterlijke verzorging, zoals handverzorging (manicure), haarverzorging (kapper) en 
schoonheidsverzorging (schoonheidsspecialiste). 

Heb je interesse in een van deze beroepen, lijkt het je leuk om verschillende technieken en 
vaardigheden te leren, van ontvangst tot een behandeling van een klant, kies dan voor Kennismaken 
met uiterlijke verzorging.   

Tijdens de lessen voer jij alleen maar ook samen werkzaamheden uit. Dit doe je door de theorie te 
leren in het boek maar ook door praktisch bezig te zijn in de simulatiesalon.  
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