
 

het Willem 
 
          Infobrochure 

Sector: Techniek 
 

 Profiel Bouwen-Wonen-Interieur (BWI) 

 Profiel Produceren-Installeren-Energie (PIE) 

 Profiel Mobiliteit -Transport (MT) 



 

 
Op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg zijn er voor de VMBO 
leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerich-
te leerweg twee sectoren waaruit  gekozen kan worden: Techniek en Zorg & 
Welzijn. 

In deze brochure wordt wat verteld over de sector Techniek. 

Binnen de sector Techniek  zijn er                    
3 profielen met daarin 4 verplichte               
modulen 

De drie beroepsgerichte profielen: 

 

Techniek 

werkt! 

 

 

 Techniek 

Willem van oranje  Col lege  

Profiel Bouwen—Wonen—Interieur 

Verplichte modulen: 

 Bouwproces en bouwvoorbereiding 

 Bouwen vanaf de fundering 

 Hout– en meubelverbindingen 

 Design en decoratie 

 

Profiel Mobiliteit—Transport ( MT) 

Verplichte modulen: 

 Motorconditie testen 

 Wielophanging en carrosserie 

 Verlichting en comfortsystemen 

 Transport 

 

Profiel Productie-Installeren-Energie ( PIE) 

Verplichte modulen: 

 Ontwerpen en maken 

 Bewerken en verbinden van materialen 

 Besturen en automatiseren 

 Installeren en monteren 



 

Leerroutes en Keuzevakken 

 

Naast deze verplichte  modulen heeft een leerling 
de vrijheid om zelf  4 beroepsgerichte keuzevak-
ken te kiezen.  

 

Als je al weet welke richting je op wilt gaan en je 
hierin wilt verdiepen kun je één leerroute kiezen, 
met de daarbij behorende keuzevakken. Je hebt 
de kans om zo al veel kennis te krijgen die aan-
sluit bij wat jij wilt worden later.  

 

Als je nog niet precies weet welke vervolgopleiding je wilt gaan 
doen , kun je ook uit de verschillende leerroutes 4 losse keuzevak-
ken kiezen. Op deze manier verbreed je je en heb je hierdoor de ge-
legenheid om met veel verschillende richtingen kennis te maken, 
zodat je straks makkelijker een keuze kunt maken. 

 

Ook kun je nog kiezen voor het keuzevak Ondernemen, als je meer 
te weten wilt komen over  (detail) handel , het opzetten van je eigen 
bedrijf , de administratie, boekhouding, een stukje marketing en in-
formatie. 

 

Op de volgende pagina’s worden alle modulen en de leerroutes uit-
gelegd. 

 

 



 

 
 

Wil jij alles leren over de bouw , van de bouwvoorbereiding tot de decoratie? 
Leren werken met bouwmaterialen, tekenprogramma’s en houtbewerkings-
machines? 
Wil jij leren  hoe je moet metselen en timmeren en 
hoe je  iets kunt  ontwerpen en uitvoeren? 
Dan is dit profiel iets voor jou! 
 
 
Op deze pagina’s kun je wat meer te weten komen 
over het profiel Bouwen-Wonen-Interieur 
 

 

 

 

Profiel Bouwen-Wonen-Interieur 

WVOC 

Verplichte modulen: 

 Bouwproces en bouwvoorbereiding 

 Bouwen vanaf de fundering 

 Hout– en meubelverbindingen 

 Design en decoratie 

 

Pro iel	Bouwen‐Wonen‐Interieur	



 

De verplichte modulen 

Module : Bouwproces en bouwvoorbereiding 

Taak: 

 een bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren 

 maatvoeren en uitzetten 

 profielen en kozijnen stellen 

 

Module: Bouwen vanaf de fundering 

Taak: 

 bekistingen voor funderingen maken 

 een halfsteensmuur metselen 

 isolatiematerialen verwerken 

 veilig werken op steigers en ladders 

 

Module:  Hout- en meubelverbindingen 

Taak: 

 werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken 

 werken met elektrische en pneumatische handgereedschappen en 

            houtbewerkingsmachines 

 

Module: Design en decoratie 

Taak: 

 een kleurontwerp maken 

 interieurelementen ontwerpen 

 interieurelementen maken 

 voorbehandelen, afwerken en decoreren 



 
Naast de modulen heeft een leerling de vrijheid om zelf nog keuzevakken te 
kiezen. Zo sluit je opleiding het beste aan op jou. Je hebt de kans om zo al 
veel kennis te krijgen die aansluit bij wat jij wilt worden later. Of als je nog 
niet precies weet welke vervolgopleiding je wilt gaan doen heb je hierdoor 
de gelegenheid om met veel verschillende richtingen kennis te maken, zodat 
je straks makkelijker een keuze kunt maken. 

 

Als je al weet wat je wilt , kun je kiezen voor één leerroute, met daarin  vaste 
keuzevakken. Op deze manier kun je je verdiepen in  het vak  waar jij je in 
wilt specialiseren. 

 

Misschien weet je nog niet zeker wat je binnen het profiel Bouwen-Wonen-
Interieur wilt gaan doen. Dan kun je ook kiezen voor 4 losse keuzevakken uit 
de verschillende leerroutes binnen dit profiel. Op deze manier verbreed je je 
en kom je erachter wat je het leukste vindt en wat het beste bij je past.                             

 

Er zijn 3 leerroutes binnen Bouwen-Wonen-Interieur: 

 

Leerroute Fijnhout 

Leerroute Timmeren 

Leerroute Metselen 

 

 

 Profiel Bouwen-Wonen-Interieur 

WVOC 



 

De 3 leerroutes met keuzevakken 

 Leerroute Fijnhout: 

 Interieur, design en 
ontwerp 

 Meubel maken  

 Bouwmethoden en 
bouwstijlen (KB) 

 Interieurbouw, stands 
en betimmering 

 Gevelopeningen 

 (Ondernemen )  

Leerroute Timmeren: 

 Constructieve aanslui-
tingen en afwerking 

 Bouwmethoden en 
bouwstijlen (KB) 

 Daken en kapcon-
structies 

 Interieurbouw, stands 
en betimmering 

 Gevelopeningen 

 ( Ondernemen)  

Leerroute Metselen: 

 Bijzonder metselwerk 

 Schoonmetselwerk 

 Daken en kapcon-
structies 

 Gevelopeningen 

 ( Ondernemen)  

VCA is geen keuzevak. VCA is wel een integraal onderdeel 
van de opleiding.



 
Vind je het leuk om dingen van metaal te maken, om te leren lassen, te draai-
en of te frezen?  
Of wil je leren hoe je een elektrische installatie in een woning of fabriek aan-
legt? Misschien lijkt het je wel iets om sanitair te plaatsen en onderhoud te 
plegen aan een CV installatie. Dan is dit profiel iets voor jou! 
 
We leren je meer over het maken en le-
zen van tekeningen, je leert van alles 
over de verschillende materialen en ge-
reedschappen die je gebruikt en natuur-
lijk leer je hoe je de machines kunt be-
dienen.  
 
Op deze pagina’s kun je wat meer te we-
ten komen over het profiel 
Produceren, Installeren en Energie . 
 

 

 

Profiel Produceren-Installeren-Energie   

WVOC 

 

Verplichte modulen: 

 Ontwerpen en maken 
 Bewerken en verbinden van materialen 
 Besturen en automatiseren 
 Installeren en monteren 
 

Pro iel	Produceren‐Installeren‐Energie	



 

De verplichte modulen 

Module: Ontwerpen en maken 

Taak: 

 met behulp van de ontwerpcyclus een technisch ontwerp realiseren 

 met behulp van CAD een eenvoudig ontwerp maken 

 CAD tekeningen genereren, lezen en interpreteren 

 een ontworpen product produceren 

 een ontworpen schakeling beproeven 

 onderdelen uit het ontwerp samenstellen, monteren en aansluiten 

 

Module: Bewerken en verbinden van materialen 

Taak: 

 producten maken door het vervormen en scheiden van materialen 

 onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening 

 

Module: Besturen en automatiseren 

Taak: 

 in een practicum een besturingsinstallatie opbouwen 

 in een practicum een regelsysteem opbouwen 

 in een practicum een domotica installatie opbouwen 

 In een practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de resul-
taten en deze presenteren 

 een automatische besturing van een proces opbouwen, aansluiten, 
testen, 

 demonstreren en presenteren 

 

Module : Installeren en monteren 

Taak: 

 een sanitaire installatie aanleggen 

 een elektrische huisinstallatie aanleggen 



 

 

Naast de modulen heeft een leerling de vrijheid om zelf nog keuzevakken te 
kiezen. Zo sluit je opleiding het beste aan op jou. Je hebt de kans om zo al 
veel kennis te krijgen die aansluit bij wat jij wilt worden later. Of als je nog 
niet precies weet welke vervolgopleiding je wilt gaan doen heb je hierdoor 
de gelegenheid om met veel verschillende richtingen kennis te maken, zodat 
je straks makkelijker een keuze kunt maken. 

Als je al weet wat je wilt kun je kiezen voor één leerroute, met daarin vaste 
keuzevakken. Op deze manier kun je je verdiepen in  het vak waar jij je in wilt 
specialiseren. 

Misschien weet je nog niet zeker wat je binnen het profiel Productie, Installe-
ren, Energie  wilt gaan doen. Dan kun je ook kiezen voor 4 losse keuzevak-
ken uit de verschillende leerroutes binnen dit profiel. Op deze manier ver-
breed je je en kom je erachter wat je het leukste vindt en wat het beste bij je 
past.                                                                                                         

 

Er zijn 4 leerroutes binnen Produceren-Installeren-Energie: 

 

Leerroute Verspaning 

Leerroute Constructie 

Leerroute Elektro 

Leerroute Installatie 

 

 

 

 

 

 

 Profiel Produceren-Installeren-Energie 

WVOC 



Leerroute Verspaning: 

 Werktuigkundig en 
elektrisch onderhoud 

 CNC-technieken 

 Verspanende tech-
nieken 

 (Ondernemen) 

Leerroute Elektro: 

 Werktuigkundig en 
elektrisch onderhoud 

 Utiliteitsinstallaties  

 Domotica en automati-
sering 

 Woon en kantoor tech-
nologie 

 (Ondernemen) 

Leerroute Constructie: 

 Werktuigkundig en 
elektrisch onderhoud 

 Booglas processen 

 Praktisch booglassen 

 Plaat-en constructie-
werk 

 (Ondernemen) 

Leerroute Installatie: 

 Klimaattechnogie 

 Drinkwater & sanitair 

 Duurzame energie 

 (Ondernemen) 

 

 

De 4 leerroutes met keuzevakken 

VCA is geen keuzevak. VCA is wel een integraal onderdeel 
van de opleiding.



 
 

Vind je het leuk om  met je handen te werken? 
Wil je leren hoe voertuigen en motoren in elkaar zitten? 
Heb je interesse in techniek en transport? 
Zou jij bijvoorbeeld automonteur of chauffeur willen 
worden? Dan is dit profiel iets voor jou! 
 
 
 
 
Op deze pagina’s kun je wat meer te weten komen 
over het profiel Mobiliteit-Transport (MT) 
 

 

 

 

 

 

Profiel Mobiliteit-Transport  

WVOC 

Profiel  Mobiliteit-Transport ( MT) 

Verplichte modulen: 

 Motorconditie testen 
 Wielophanging en carrosserie 
 Verlichting en comfortsystemen 
 Transport 
 

Pro iel	Mobiliteit‐Transport	



 

De verplichte modulen 

 

Module : Motorconditie testen 

Taak: 

 motor mechanische delen meten en testen 

 werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren 

 werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren 

 

Module : Wielophanging en carrosserie 

Taak: 

 wielophanging en veringssysteem controleren en vervangen 

 banden en wielen controleren, vervangen en balanceren 

 carrosseriedelen (de) monteren en afstellen 

 

Module : Verlichting en comfortsystemen 

Taak: 

 eenvoudige elektrische schakelingen maken en metingen uitvoeren 

 verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige 
schema’s aansluiten 

 comfort en veiligheidssysteem controleren 

 elektromotoren aansluiten en testen 

 

Module : Transport 

Taak: 

 veilig laden en lossen van goederen 

 een technische rijklaar controle uitvoeren aan een voertuig en deze 

            vervoersklaar maken 

 een routeplanning maken met een elektronisch programma 

 
 



 
Naast de modulen heeft een leerling de vrijheid om zelf nog keuzevakken te 
kiezen. Zo sluit je opleiding het beste aan op jou. Je hebt de kans om zo al 
veel kennis te krijgen die aansluit bij wat jij wilt worden later. Of als je nog 
niet precies weet welke vervolgopleiding je wilt gaan doen heb je hierdoor 
de gelegenheid om met veel verschillende richtingen kennis te maken, zodat 
je straks makkelijker een keuze kunt maken. 

Als je al weet wat je wilt kun je kiezen voor één leerroute, met daarin  vaste 
keuzevakken. Op deze manier kun je je verdiepen in  het vak  waar jij je in 
wilt specialiseren. 

Misschien weet je nog niet zeker wat je binnen het profiel Mobiliteit en 
Transport wilt gaan doen. Dan kun je ook kiezen voor 4 losse keuzevakken 
uit de verschillende leerroutes binnen dit profiel. Op deze manier verbreed 
je je en kom je erachter wat je het leukste vindt en wat het beste bij je past.                     

 

Er zijn 4 leerroutes binnen Mobiliteit – Transport: 

 

Leerroute Personenwagens 

Leerroute Bedrijfswagens 

Leerroutes Transport 

Leerroute Landbouwbouwmechanisatie 

 

 

 

 Profiel Mobiliteit-Transport 

WVOC 



 

De 4 leerroutes met keuzevakken 

 Leerroute Personenwagens: 

 Motorsystemen 

 Aandrijf-en remsys-
temen 

 Elektronica 

 Vakmanschapsroute 
KW1C ( schooleigen) 

 (Ondernemen) 

Leerroute Transport: 

 Motorsystemen 

 Bedrijfswagens 

 Ritvoorbereiding  

 Operationele maga-
zijnwerkzaamheden 

 (Ondernemen) 

  

Leerroute Bedrijfswagens: 

 Motorsystemen 

 Aandrijf-en remsys-
temen 

 Vakmanschapsroute 
KW1C ( schooleigen) 

 Bedrijfswagens 

 Elektronica 

 (Ondernemen) 

Leerroute   

Landbouwmechanisatie: 

 Motorsystemen 

 Elektronica 

 Mobiele werktuigen 

 Booglasprocessen 
(PIE) 

 (Ondernemen) 



Wil je meer weten? 

Maak een afspraak met  het 
sectorhoofd van de  sector 
Techniek: 

 Dhr. T. van Tilborg 

           
(t.vantilborg@wvoranje.nl) 

 

Locatie Wijk en Aalburg 
Perzikstraat 7 
4261 KC Wijk en Aalburg 

Tel. 0416-691722 

het Willem 

GEWOON EEN 
SUPERTOFFE 

SCHOOL! 


