
WELKOM Wie zijn wij?



5 Profielen 

• Zorg & Welzijn (Z & W)

• Economie en Ondernemen (E & O)

• Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

• Bouw, Wonen en Interieur (BWI)

• Produceren, Installeren en Energie (PIE)



Nederlands – Engels – Maatschappijleer -

Bewegingsonderwijs – CKV – Rekenen

Profiel gebonden vakken PIE Wiskunde – NASK 1 

Algemene vakken

Profielvak PIE
4 modules

10 keuzevakken

Profiel Produceren, 

Installeren en Energie (PIE).



Profielvak PIE

Kunststoftechniek



Leerjaar 3

4 modules

12 uur per week

Stage

LOB

Toetsen volgens het 

PTA/Jaarcijfer



De 4 modules.

1.Ontwerpen en maken

2.Bewerken en verbinden van materialen

3.Besturen en automatiseren

4. Installeren en monteren



Module 1: Ontwerpen 

en maken:

1.een ontwerp van een product maken met behulp 

van 2D en 3D CAD software en de uitvoering 

voorbereiden. 

2. een ontworpen product produceren.

3. een ontworpen schakeling beproeven.

4. onderdelen uit het ontwerp samenstellen, 

monteren en aansluiten.



Module 2.Bewerken en 

verbinden van materialen.

1.  producten maken door het vervormen en 

scheiden van materialen.

2. onderdelen samenstellen aan de hand van 

een werktekening.



Module 3. Besturen en 

automatiseren.

1. een besturingsinstallatie opbouwen 

2. een domotica installatie opbouwen. 

3. in een practicum metingen uitvoeren.

4.een automatische besturing van een proces 

opbouwen, aansluiten, testen, demonstreren en 

presenteren.



Module 4: Installeren en 

monteren.

1. een sanitaire installatie aanleggen.

2. een elektrische huisinstallatie aanleggen.



Leerjaar 4

 10 keuzevakken waarvan één verplicht.

 Mogelijkheid één keuzevak bij ander profiel

 12 uur per week.

 Stage voor twee of meerdere keuzevakken.

 Toetsen volgens het PTA/Jaarcijfer.

 Keuzevak wordt afgesloten met een 

schoolexamen.

 Voortgang met de modules leerjaar 3

 Voorbereiden CSPE (herhalen lesstof 

modules).



De (10)keuzevakken.

1. Plaat- en constructiewerk (verplicht)

2. Booglasprocessen 

3. Werktuigkundig en elektrotechnisch 

onderhoud 

4. Praktisch booglassen 

5. CNC-technieken 

6. Drinkwater en sanitair

7. Verspaningstechnieken 

8. Woon- en kantoortechnologie 

9. Domotica en automatisering

10.Koude techniek 



Hoe ziet een dag eruit 

voor de leerlingen 

binnen PIE




