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Algemeen 
 
In dit boekje vind je de keuzevakken voor onderbouw 3.  
In de loop van het schooljaar heb jij zelf al een idee gekregen welke vakken er bij jou 
passen. Tijdens PSO heb je kennisgemaakt met alle vakken.  

Voor alle cursussen geldt dat ze doorgaan, mits er voldoende belangstelling is. Tussen 
de mentor, de leerling en ouders vindt overleg plaats of het vak bij de leerling past. 

Als er vragen zijn kun je contact opnemen met de mentor.  
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Keuzevakken of certificeringstraject 
Een keuzevak volg je in samengestelde groepen. Meestal is dat in school, soms ga je 
aan de slag buiten school. In onderbouw 3 volg je twee keuzevakken. Bij keuzevakken 
kun je de resultaten volgen in Presentis. 
 

Hoe maak je de juiste keuze?  
 
Stap 1:  
Kijk naar de vakken die worden aangeboden.  
 
Stap 2:  
Je mentor vult het formulier ‘keuzevakken 2020-2021’ in. Deze keuze wordt gemaakt 
naar aanleiding van gesprekken die gevoerd zijn tussen mentor, leerling en 
ouders/verzorgers, vakken die je hiervoor hebt gevolgd en overleg met de vakdocenten. 
Is het formulier juist ingevuld, dan zetten je ouders en jij een handtekening op dit 
formulier. Je levert het voor 10 april a.s. in bij je mentor. Zijn er twijfels? Dan ga je in 
gesprek met je mentor.  
 
Stap 3:  
Nog voor de zomervakantie hoor je welke keuzevakken jij volgend schooljaar volgt.  
 
Proeve van bekwaamheid 
Bij praktijkvakken waarbij je met machines en apparaten werkt, moet je eerst een proeve 
van bekwaamheid afleggen. Door middel van een praktijktoets laat je aan je docent zien 
dat je veilig en verantwoord kunt werken.  
 
Vragen?  
Heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuze, neem contact op met je mentor. We 
helpen je graag bij het maken van de juiste beslissing.  
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Bouwtechniek 
Keuzevak 
 
Je krijgt vier uur les in zowel theorie als praktijk. In dit leerjaar behandelen we de 
basisvaardigheden van houtbewerken (meubel en bouw), metselen en schilderen. Deze 
richtingen kun je ook kiezen in de bovenbouw. De nadruk ligt op het aanleren van 
basisvaardigheden. Ook mag je een eenvoudig, eigen werkstuk maken.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Het gebruik van gereedschappen; 
- Hoe je een tekening moet lezen;  
- Hoe je aftekent;  
- Hoe je lichaam goed te gebruiken; 
- Hoe je veilig werkt.  
- Kennismaken met digitaal tekenen in 

3D;  
- Materiaalkennis.  

Praktijk: 
- Omgaan met (elektrisch) 

handgereedschap;  
- Hoe je opdrachten maakt;  
- Hoe je veilig werkt;  
- Hoe je samenwerkt;  
- Hoe je eerlijk aangeeft wat je moeilijk 

vindt.  

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je het leuk vindt om met hout of steen te werken;  
- Dat je zelfstandig leert werken; 
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je samen kunt werken; 
- Dat je bereid bent veel te leren.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en beschermingsmiddelen;  
- Proeve van bekwaamheid.  

 
Je leert in dit vak al een aantal vaardigheden als voorbereiding op de cursus 
‘Stappenplan machinaal houtbewerken’. Een cursus die je in de bovenbouw kunt kiezen.  
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Metaaltechniek 
Keuzevak 
 
Je krijgt vier uur les in zowel theorie als praktijk. Bij dit keuzevak leer je de 
basisvaardigheden die je nodig hebt voor het vak metaaltechniek. Je maakt kennis met 
verschillende soorten metaal.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Werk voorbereiden;  
- Tekening lezen;  
- Theorie over gereedschappen;  
- Theorie over metaalsoorten; 
- Onderhoud van gereedschap.  

Praktijk: 
- Meten en aftekenen;  
- Vijlen, zagen en boren;  
- Diverse verbindingstechnieken, o.a. 

puntlassen;  
- Zetten (plaatmateriaal buigen); 
- Zorgvuldig omgaan met het materiaal en 

gereedschap; 
- Veilig en milieubewust werken.  

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Je vindt het leuk om met metaal te werken;  
- Je wilt je vaardigheden verbeteren en uitbreiden 
- Je wilt zelfstandig leren werken;  
- Je veilig kunt en wilt werken;  
- Je kunt staand werken;  
- Je voert een opdracht uit zoals opgedragen.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en veiligheidsschoenen; 
- Gebruik van beschermingsmiddelen;  
- Proeve van bekwaamheid.  

 
Het keuzevak metaal kies je als je wilt bekijken of dit vak bij je past. Na dit 
kennismakingsjaar ga je je basisvaardigheden verder trainen. In de bovenbouw ga je 
verder met het werken aan je basisvaardigheden.  
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Groenvoorziening 
Keuzevak 
 
Je krijgt vier uur les in zowel theorie als praktijk. Dat kan in de klas zijn, maar ook in de 
schooltuin of in een tuin bij een bedrijf.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Planten en hun groeiwijze;  
- Onkruiden;  
- Dieren en andere biologie  

onderwerpen;  
- Onderhoud van gereedschap; 
- Hoe je lichaam goed te gebruiken.  

Praktijk: 
- Samenwerken;  
- Lichamelijk sterker worden;  
- Verzamelen en verwijderen van 

zwerfafval;  
- Grasmaaien; 
- Wieden, schoffelen en uitharken van 

onkruid;  
- Met gereedschap werken, zoals: 

schoffel, hark, graskantsteker, 
tegelkrabber, snoei- en heggenscharen; 

- Onderhoud en reparatie van 
gereedschap.  

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je het leuk vindt om in het ‘groen’ te werken;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je wilt samenwerken;  
- Dat je een klus kunt afmaken;  
- Dat je niet bang bent om vieze handen te krijgen;  
- Dat je niet bang bent voor wat kou of regen;  
- Dat je ‘zwaar’ werk kunt verrichten.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en beschermingsmiddelen. 
 
Je leert al vast een aantal vaardigheden als voorbereiding op het certificeringstraject 
‘werken in het groen’. Een cursus die in de bovenbouw wordt gegeven.  
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Werken met Bloemen 
Keuzevak 
 
Je krijgt vier uur les in zowel theorie als praktijk. Tijdens deze cursus leer je de 
basiskennis en de basisvaardigheden voor het werken met bloemen en planten.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Bloemen- en plantennamen;  
- Bloemen- en plantenkennis; 
- Planten te onderhouden en hoe je blad 

en bloemen moet verwijderen;  
- Gereedschapskennis en onderhoud;  
- Verpotten van planten.  

Praktijk: 
- Het werken met gereedschap;  
- Afknippen, snijden en ombossen;  
- Bloemen op draad zetten;  
- Het omgaan met het juiste 

materiaal;  
- Een boeket binden met elastiek;  
- Een biedermeier bloemstuk maken;  
- Een korenschoofboeket te maken; 
- Een boeket maken zonder gebruik 

van materialen;  
- Het inpakken van bloemen en 

planten.  

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je het leuk vindt om met bloemen en planten te werken;  
- Dat je niet bang bent om vieze handen te krijgen;  
- Dat je zelfstandig aan een opdracht kunt werken; 
- Dat je netjes en precies werkt;  
- Dat je veilig kunt werken;  
- Dat je de goede volgorde van de werkzaamheden aanhoudt.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding. 
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Facilitair 
Keuzevak 
 
Je krijgt vier uur les in zowel theorie als praktijk. Een facilitaire dienst doet allerlei klussen 
in de school en zorgt er voor dat het ‘huishouden’ van de school goed verloopt. Veel 
klussen ken je al van het vak verzorging. De andere onderdelen zijn een voorbereiding 
op het ‘werken bij de balie’ en het ‘schoonmaken in de groothuishouding’.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Wat is facilitaire dienstverlening;  
- Je houding als facilitair medewerker;  
- Textielverzorging;  
- Belangrijke voedingsregels;  
- Hoe je de catering organiseert;  
- Gastvrijheid.  

Praktijk: 
- Samenwerken;  
- Klussen plannen en organiseren: 
- Omgaan met kritiek; 
- Nauwkeurig werken;  
- Textielverzorging; 
- Verzorgen van soep, broodjes 

gezond en snacks voor school; 
- Schoonmaak en onderhoud; 
- Een gastvrije houding.  

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je vriendelijk en beleefd bent; 
- Dat je zelfstandig aan een opdracht kunt werken;  
- Dat je geconcentreerd en netjes kunt werken; 
- Dat je rekening houdt met anderen;  
- Dat je goed kunt overleggen en samen een klus afmaakt; 
- Dat je volgens een schema kunt werken; 
- Dat je kunt werken zonder toezicht. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding. 
 
Wil je werken in de zorg, schoonmaak, keuken, catering, winkel, magazijn of balie, dan is 
facilitair een goede voorbereiding. Je leert vaardigheden die je in een toekomstige stage 
of beroep goed kunt gebruiken.    
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Koken 
Keuzevak 
 
Je krijgt vier uur les in zowel theorie als praktijk. De nadruk ligt op het verder 
ontwikkelen en uitbreiden van je kookvaardigheden. Meestal kook je voor jezelf, maar 
soms ook voor een ander. De maaltijden zijn voor één persoon en bestaan meestal uit: 
een voorgerecht + hoofdgerecht, hoofdgerecht + nagerecht.  Naast het koken krijg je 
binnen het keuzevak ook baklessen.   
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Een recept lezen;  
- Kookbegrippen;  
- Wat een goede werkhouding is;  
- Meten en wegen;  
- Gezonde voeding.   

Praktijk: 
- Koken en bakken;  
- Werken met 

keukengereedschappen;  
- Werken met keukenapparatuur;  
- Afwassen met de hand;  
- Schoonmaken;  
- Uitvoeren van periodieke 

schoonmaak- 
klussen 

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je het leuk vindt om in de keuken te werken;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je wilt samenwerken;  
- Dat je samen een klus kunt afmaken;  
- Dat je zelfstandig kunt werken;  
- Dat je schoon en hygiënisch kunt werken.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding;  
- Stevige, dichte schoenen.  

 
De kooklessen worden klassikaal gegeven. Je leert een aantal basistechnieken als 
voorbereiding op het maken van je eigen maaltijd. Als je dit vak leuk vindt, kun je in 
bovenbouw 1 ook voor koken kiezen. Je krijgt dan de hele dag koken, waarbij je voor 
anderen kookt. Zo verzorg je o.a.: de schoolsnack, de soep en belegde broodjes.    
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Kantoor & magazijn / detail 
Keuzevak 
 
Je krijgt vier uur les in zowel theorie als praktijk. In dit keuzevak leer je wat er zoal in een 
(school)magazijn, bij een repro/kantoor en in een winkel moet gebeuren.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Woorden en begrippen die in een 

magazijn of een winkel worden gebruikt;  
- Het werken met een Chromebook;  
- Magazijnbeheer en 

kantoorvaardigheden;  
- Magazijn- en winkelvaardigheden; 
- Samenwerken en klantvriendelijkheid.  

Praktijk: 
- Samenwerken en 

klantvriendelijkheid;  
- Werken met een Chromebook; 
- Spiegelen en inventariseren;  
- Werken met de kassa;  
- Kopieerapparaat bedienen;  
- Vouwen, nieten, lamineren, snijden 

en inbinden;  
- Werken in het schoolmagazijn;  
- Klussen voor externe bedrijven.   

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt;  
- Dat je wilt samenwerken;  
- Dat je samen een klus kunt afmaken;  
- Dat je een klus nauwkeurig kunt afmaken;  
- Dat je tegen stress kunt (soms moet iets snel af zijn);  
- Dat je ook opdrachten kunt doen die je niet zo leuk vindt;  
- Dat je zelfstandig een opdracht opstart en uitvoert.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding. 
 
Dit keuzevak is een combinatie van kantoor/magazijnwerk, detail en logistiek. Bij dit vak 
leer je al een aantal vaardigheden als voorbereiding op de cursus ‘beheren van het 
schoolmagazijn’, ‘winkelmedewerker’ en ‘logistiek medewerker’. Deze cursussen zijn in 
de bovenbouw te kiezen.    
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Textiel 
Keuzevak 
 
Je krijgt vier uur les in zowel theorie als praktijk. Bij textiel gaat het over wonen, werken 
en vrije tijd. Bij elk werkstuk hoort een ander soort materiaal. Voor een stuntvlieger 
gebruik je niet hetzelfde materiaal als voor een tent, een overhemd, een paar schoenen 
of de bekleding van een bank. Om te weten welk soort textiel je voor welk project kunt 
gebruiken, krijg je theorielessen. Dat doen we met speciale opdrachten, maar ook met 
stukjes film.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Hoe werkt de naaimachine;  
- Hoe wordt kleding gemaakt;  
- Materialen en gereedschappen;  
- Wat hoort er bij textiel en hoe gebruik je 

het?  
- Hoe verschillende soorten textiel 

worden gemaakt;  
- Waar kleding wordt gemaakt en door 

wie;  
- Wooninrichting en hoe je textiel in huis 

gebruikt;  
- Wie maakt textiel en wie bedenkt wat je 

draagt;  
- In welke beroepen heb je te maken met 

textiel.  

Praktijk: 
- Werken met de naaimachine en de 

lockmachine;  
- Patroontekenen voor bijvoorbeeld 

kleding of een tas;  
- Eigen ontwerpen maken van 

bijvoorbeeld een knuffel;  
- Kleding repareren of veranderen;  
- Hoe je moet werken met kleur in 

kleding, maar ook in huis.  

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je het leuk vindt om met textiel te werken;  
- Dat je samen een klus kunt afmaken;  
- Dat je niet bang bent om zelf dingen te bedenken;  
- Dat je een beetje handig bent.  
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