Beroepsgerichte keuzevak leerjaar 3 (periode 5)
schooljaar 2020-2021
Maak 1 keuze uit de keuzemogelijkheden. Let op: het dient een keuze uit je eigen profiel te zijn.
Wanneer kiezen: eind januari-begin februari 2021

Leerjaar 3

Eén keuze uit:

Eén keuze uit:

Constructieve
aansluitingen en
afwerking

Verspaningstechnieken

Gevelopeningen
Interieurontwerp
en -design

Plaat- en
constructiewerk
Praktisch booglassen
Utiliteitsinstallaties
Drinkwater en sanitair
Dakbedekking
Nutsvoorzieningen
Domotica en
automatisering
Woon- en
kantoortechnologie

Innovatie en
prototyping

Eén keuze uit:

Eén keuze uit:

Eén keuze uit:

Eén keuze uit:

Marketing

Voorkomen van
ongevallen en
EHBO

Groei en oogst

Podium

Het houden van
dieren

Ondersteuning bij
sport- en
bewegingsactiviteiten (via profiel Zorg
en Welzijn)

Officemanagement

Keuken

Beroepsgerichte keuzevakken leerjaar 4
schooljaar 2021-2022
maandag (in principe)
Maak 1 keuze uit de keuzemogelijkheden. Let op: het dient een keuze uit je eigen profiel te zijn.
Wanneer kiezen: eind januari-begin februari 2021

Keuzevakken

Constructieve
aansluitingen en
afwerking
Bouwmethoden en
bouwstijlen

Verspaningstechnieken
Plaat- en
constructiewerk
Praktisch booglassen

Gevelopeningen

Utiliteitsinstallaties

Interieurontwerp
en -design

Drinkwater en sanitair

Meubelmaken
Schoonmetselwerk
(afhankelijk van
het leerlingaantal
gaan maximaal 3
keuzevakken door)

Dakbedekking
Nutsvoorzieningen
Domotica en
automatisering
Woon- en
kantoortechnologie
Robotica
CNC-technieken

3D vormgeving en realisatie (3Dprinten)

Distributie
Financieel en
administratief beheer

Voorkomen van
ongevallen en
EHBO
Keuken

Voeding hoe maak je
het?

Voorkomen van
ongevallen en
EHBO (via profiel
Zorg en Welzijn)

Beroepsgerichte keuzevakken leerjaar 4
schooljaar 2021-2022
woensdag (in principe)
Maak 1 keuze uit de keuzemogelijkheden. Let op: het mag een keuze uit alle profielen zijn.
Wanneer kiezen: eind januari-begin februari 2021

Keuzevakken
woensdag

Constructieve
aansluitingen en
afwerking
Bouwmethoden en
bouwstijlen

Verspaningstechnieken

Gamedesign

Plaat- en
constructiewerk

Applicatieontwikkeling

Praktisch booglassen

Gevelopeningen

Utiliteitsinstallaties

Interieurontwerp
en -design

Drinkwater en sanitair

Meubelmaken
Schoonmetselwerk
(afhankelijk van
het leerlingaantal
gaan maximaal 3
keuzevakken door)

Dakbedekking
Nutsvoorzieningen
Domotica en
automatisering
Woon- en
kantoortechnologie
Robotica
CNC-technieken

Ondernemen

Welzijn kind en
jongere

Werken in tuin en
landschap

Haarverzorging

Gezonde dieren

De bijzondere
keuken
Voorkomen van
ongevallen en
EHBO
Ondersteuning bij
sport- en
bewegingsactiviteiten

Geüniformeerde
dienstverlening en
veiligheid

Beroepsgerichte keuzevakken leerjaar 4
schooljaar 2021-2022
vrijdag (in principe)
Maak 1 keuze uit de keuzemogelijkheden. Let op: het mag een keuze uit alle profielen zijn.
Wanneer kiezen: eind januari-begin februari 2021

Keuzevakken
vrijdag

Constructieve
aansluitingen en
afwerking
Bouwmethoden en
bouwstijlen

Verspaningstechnieken
Plaat- en
constructiewerk
Praktisch booglassen

Gevelopeningen

Utiliteitsinstallaties

Interieurontwerp
en -design

Drinkwater en sanitair

Meubelmaken
Schoonmetselwerk
(afhankelijk van
het leerlingaantal
gaan maximaal 3
keuzevakken door)

Dakbedekking
Nutsvoorzieningen
Domotica en
automatisering
Woon- en
kantoortechnologie
Robotica
CNC-technieken

Tekenen/schilderen
en illustreren
Fotografie

Ondernemen

Welzijn
volwassenen en
ouderen
Huidverzorging
Haarverzorging
De bijzondere
keuken

Het groene
Machinepark
Groene Zorg

Voeding en
beweging

