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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 Dienstverlening en Producten (D&P) 

1. 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.  

2. Robotica mechatronica 
Robots zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij van nu. Ze worden op verschillende 
manieren ingezet. Je leert verschillende robots kennen en zult kritisch moeten kijken welke 
gevolgen deze robot kan hebben voor de maatschappij.  

Op een robot zitten sensoren. Je leert verschillende sensoren kennen en hoe je ze toe kunt passen. 
Er komt flink wat elektronica aan te pas. Je zult simpele technische tekeningen moet snappen en 
toe kunnen passen.   

Voor een opdrachtgever dien je een robot te programmeren. Door vaak te testen kun je jouw robot 
steeds nauwkeuriger maken.  

Ben je technisch en geduldig, dan is dit keuzevak misschien wel iets voor jou.  
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Keuzevakken profiel Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) 
 

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

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

Daarnaast leer je over de moderne bouw welke bouwmethoden we nu toepassen wat de verschillen 
zijn tussen de huidige bouwmethoden.  

 

4. Interieurontwerp en design 
Wil je leren ontwerpen voor een interieurelement en wil je hem op een mooie manier afwerken, of 
wil je aan de slag met het inrichten van een schoenenwinkel. 

Dat kan bij het keuzevak interieurontwerp en design. Je gaat hier een eigen opbergkist voor je 
schoenen maken, je leert het om de opbergkist te maken die je uiteindelijk zelf gaat afschilderen, 
logo maken en of decoreren.  

Verder ga je aan de slag met een moodboard, vlekkenplan en een 3D tekening voor je 
schoenenwinkel. Voor de tekening denk je onder andere na hoe je hem gaat inrichten waar plaats 
je de kassa’s en moet er eventueel een speelhoek komen voor kinderen.  
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Keuzevakken profiel Produceren, Installeren 
& Energie (PIE) 
 

 

5.  Ontwerpen en maken (elektrotechniek)   
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.  

 

6. Bewerken en verbinden van materialen (metaaltechniek)  
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. 

 

7. Installeren en monteren (installatietechniek)   
In dit keuzevak 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. Daarnaast zijn er allerlei  

 

 

8. 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. 
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9. Woon- en kantoortechnologie        
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. 

 

 

10. 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. 

 

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

 

12. 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.  

 

13. 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. 
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Keuzevakken profiel Media, Vormgeving & ICT (MVI) 

14. 2D en 3D vormgeving en productie  
Ooit gehoord van Adobe Photoshop, Illustrator of InDesign? Met deze computerprogramma’s ga je 
namelijk aan de slag tijdens dit keuzevak. Je leert de basis van grafisch ontwerp. Met Photoshop 
kan je meerdere afbeeldingen met elkaar combineren, met Illustrator kan je logo’s en illustraties 
maken en InDesign gebruiken we voor het opmaken van documenten zoals folders en tijdschriften. 
Dit is allemaal het 2D gedeelte. Daarnaast gaan we ook 3D werken; snijden, vouwen, plakken. 
Hierbij leer je welke gereedschappen, materialen en technieken je het best kan gebruiken voor 
jouw werkstuk. 

 

15. ICT  
Ben jij altijd diegene die thuis wordt geroepen als de computer het weer niet doet? Of als je 
moeder haar smartphone niet snapt? Dan zou het keuzevak ICT misschien wel iets voor jou kunnen 
zijn. Hier leer je bijvoorbeeld: Hoe je een computer in elkaar zet. Welke computeronderdelen je 
nodig hebt voor een snellere computer. Hoe je een netwerk van computers maakt. Maar je leert ook 
hoe je jouw oma het beste kan uitleggen hoe ze mail moet versturen. En waar je op moet letten als 
je mensen adviseert bij het aanschaffen van een nieuwe computer. 
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Keuzevakken profiel  Economie & Ondernemen (E&O) 

16. 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.  
 
 

 

17. 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) 

18. Voorkomen van ongevallen en EHBO 
“Voorkomen van ongevallen en EHBO” zegt precies waarover dit keuzevak gaat. Met behulp van 
theoretische informatie en praktische opdrachten leer je de basis van EHBO, Eerste Hulp Bij 
Ongevallen. Welk beroep je ook gaat uitoefenen, overal zal je dit keuzevak kunnen gebruiken. Je 
leert namelijk hoe je kan assisteren op het gebied van veiligheid en hoe je kan handelen in 
plotselinge situaties, zoals bloedingen, brandwonden en ademhalingsproblemen.  

Door het bekijken van diverse video’s, het spelen van rollenspellen en het geven van demonstraties 
leer je om te gaan met ongelukken die kunnen gebeuren.  

 

19. 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.  
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