
Sportparklaan

Breng je talenten tot bloei! 

Profielengids
Profielen, modules en keuzevakken

Produceren,  
Installeren & Energie

Mobiliteit 
& Transport

Zorg  
& Welzijn

Dienstverlening  
& Producten

Economie  
& Ondernemen

Bouwen,  
Wonen & Interieur

Produceren,  
Installeren & Energie 

Mobiliteit  
& Transport

Sportparklaan

Bezoekadres:
Sportparklaan 5, 9502 CW Stadskanaal

Postadres:
Postbus 137, 9500 AC Stadskanaal

T: 0599 69 28 00
E: spl@ubboemmius.nl

Breng je talenten tot bloei! 

In het profiel Produceren, Installeren & 
Energie zijn er 4 verplichte profielmodules die 
je in twee jaar doorloopt: 
 
Ontwerpen en maken
Heb je altijd al willen leren ontwerpen op de 
computer? In deze module leer je een ontwerp 
maken met behulp van 2D en 3D CAD-software. Ook 
leer je de uitvoering hiervan voor te bereiden en je 
eigen ontwerp te produceren. Ontdek hoe je jouw 
ontworpen schakeling kunt samenstellen, monteren 
en aansluiten.

Bewerken en verbinden van materialen
Door materialen te scheiden en te vervormen leer 
je nieuwe producten te maken. Ook kun je aan 
het einde van deze module van losse onderdelen 
een nieuw product maken aan de hand van een 
werktekening.
 
Besturen en automatiseren
Deze module is praktijkgericht en wordt dan 
ook in vele practicums gegeven. Je leert een 

besturingsinstallatie, een regelsysteem en een 
domotica-installatie opbouwen. Daarnaast ga 
je metingen uitvoeren. Van deze uitslagen ga 
je een verslag maken die je presenteert aan je 
medeleerlingen. Verder leer je een automatische 
besturing van een proces opbouwen, aansluiten, 
testen en presenteren.

Installeren en monteren
Zelf een hele sanitaire installatie of elektrische 
installatie in een huis aanleggen? In deze module 
leer je dat allemaal!

Keuzevakken 
Naast deze modules kun je vier keuzevakken kiezen, 
waarmee je je kunt specialiseren. Dit kan onder 
andere in de vakken:

• duurzame energie
• klimaattechnologie
• ondernemen
• plaat- en constructiewerk

Bekijk alle keuzevakken op www.ubboemmius.nl/
produceren-installeren-energie.

In het profiel Mobiliteit en Transport zijn er 
vier verplichte profielmodules, die je in twee 
jaar doorloopt. 
 
Het testen van de motorconditie
In deze module leer je hoe je motormechanische 
delen kunt meten. Ook leer je werkzaamheden 
aan een smeersysteem uitvoeren en weet je na het 
volgen van deze module hoe je aan een koelsysteem 
kunt werken.

Wielophanging en carrosserie
Dit is een actieve module waar je zelf leert hoe je 
de wielophanging en het veersysteem van een 
auto kunt controleren, beoordelen en vervangen. 
Ook ontdek je hoe je banden en wielen goed kunt 
controleren. Je leert in een simulatiewerkplaats 
hoe je reparaties aan auto’s kunt uitvoeren onder 
begeleiding van een docent.

Verlichting- en comfortsystemen
Electromotoren zijn sterk in opkomst. In de toekomst 

zullen de elektrische systemen in de auto steeds 
belangrijker worden. Nu al zit er in een auto 5 tot 8 
kilometer aan elektriciteitsdraad!
In deze module kom je veel te weten over de 
elektrische systemen en leer je daar mee om te gaan.

Transport
In deze module leer je alles wat te maken heeft 
met vervoer. Je leert veilig laden en lossen en het 
vervoersklaar maken van een voertuig. Ook leer je 
zelf een (inter)nationale routeplanning maken.

Keuzevakken
Naast deze modules kun je vier keuzevakken 
kiezen, waarmee je je verder kunt specialiseren in 
bijvoorbeeld: 

• aandrijf- en remsystemen
• elektronica
• fietstechniek

Bekijk alle keuzevakken op www.ubboemmius.nl/
mobiliteit-transport.
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In het profiel Zorg & Welzijn zijn er 4 verplichte 
profielmodules die je in twee jaar doorloopt:

Mens en gezondheid 
In deze module leer je hoe je mensen kunt 
ondersteunen op het gebied van een gezonde 
leefstijl. Denk aan koken en advies geven over een 
gezonde leefstijl en bewegen. 

Mens en activiteit 
Met deze module leer je verschillende activiteiten 
organiseren en kun je verschillende doelgroepen 
zoals kinderen, ouders en volwassenen hierin 
begeleiden. 

Mens en omgeving 
Deze module gaat in op het verzorgen van een 
schone en veilige werk- en leefomgeving. Je leert 
hoe je het beste onderhoud kunt plegen, je doet 
schoonmaakwerkzaamheden en je krijgt kennis  
van veiligheid. 

Mens en zorg
De module mens en zorg gaat in op ondersteunende 
handelingen bij het verlenen van zorg. Denk 
aan eenvoudige EHBO, tiltechnieken en 
ziekteverschijnselen.  
 
Je kunt uit verschillende keuzevakken kiezen, 
waarmee je je bijvoorbeeld specialiseert in de 
gezondheidszorg, catering, uiterlijke verzorging en 
het werken met kinderen en jongeren.

Keuzevakken
Naast de keuzevakken krijg je ook facilitaire 
dienstverlening in de keuken en EHBO lessen voor je 
Rode Kruis certificaat. Zo stel je zelf je eigen profiel 
samen! Bekijk alle keuzevakken op 
www.ubboemmius.nl/zorg-welzijn. 

Dienstverlening  
& Producten
In het profiel Dienstverlening & Producten zijn 
er 4 verplichte profielmodules die je in twee 
jaar doorloopt:
 
Organiseren van een activiteit voor een 
opdrachtgever
Houd jij ervan om dingen te organiseren en te 
regelen? In deze module leer je hoe je activiteiten 
het beste kunt voorbereiden en uitvoeren, je zorgt 
voor de juiste middelen, voorzieningen, materialen 
en personen.

Presenteren, promoten en verkopen
In deze module leer je verschillende manieren van 
communicatie kennen. Hierbij kun je denken aan 
communicatie in de media, social media, reclame 
maken, verkopen, instructies en presentaties geven.

Een product maken en verbeteren
Het ontwerpen, beoordelen, tekenen, printen in 
2D/3D en het maken van producten staat centraal in 
deze module. Je bent zowel achter de computer 

met technische tekenprogramma’s als in de 
werkplaats aan het werk.

Multimediale producten maken
Hierbij moet je denken aan het maken van een 
digitaal ontwerp, een website ontwerpen of 
samenstellen, een instructie- of voorlichtingsfilm 
maken en je eigen app maken.

Daarnaast zijn er nog drie verplichte keuzevakken: 
• geüniformeerde dienstverlening en veiligheid 
• voeding en beweging 
• ondersteuning bij sport- en 

bewegingsactiviteiten 

Keuzevakken
Naast de drie verplichte keuzevakken kies je nog 
een vierde keuzevak. Voor het vierde keuzevak kun 
jij je verder specialiseren in fotografie, ondernemen 
en/of EHBO. Zo stel je zelf je eigen profiel samen! 
Bekijk alle keuzevakken op www.ubboemmius.nl/
dienstverlening-producten.

In het profiel Economie & Ondernemen zijn  
er 4 verplichte profielmodules die je in  
twee jaar doorloopt: 
 
Commercieel
Creatief en klantvriendelijk? Dan is deze module 
helemaal wat voor jou! Je leert omgaan met de 
marketingmix (4 P’s), winkelformule en hoe je dit 
kan toepassen op een bepaalde doelgroep.  Je maakt 
posters, folders, brieven en social media. Ook leer je 
omgaan met een kassa en hoe je verkoopgesprekken 
moet voeren. 

Logistiek
Organiseren, plannen en hard werken. Je bent de 
hele dag druk bezig in een magazijn. Je ontdekt 
de verschillende werkzaamheden in een magazijn. 
Je leert  goederen verzamelen, verpakken en 
verzenden. Daarnaast houd je de ontvangst en 
de opslag van goederen bij en ontdek je hoe je 
de voorraad moet bijhouden, inventariseren en 
bestellen. 

Secretarieel
“Goedemorgen en een fijne dag!” Communiceren 
doe je dagelijks. Je gaat secretariële werkzaamheden 
ontdekken. Je leert zakelijk telefoneren, een agenda 
beheren, bijeenkomsten organiseren, post ordenen 
en hoe je klanten moet ontvangen. 

Administratie
Getallen, cijfers en eurotekens. Je gaat inkopen en 
verkopen. Wat geeft een bedrijf uit en wat gaat 
een bedrijf verdienen: jij gaat het controleren en 
verwerken. Je leert de kosten en opbrengsten 
te verwerken in de boekhouding. Je werkt veel 
zelfstandig en erg precies.

Keuzevakken
Daarnaast kun je 4 keuzevakken kiezen, waarmee  
je je bijvoorbeeld specialiseert in marketing, 
officemanagement en/of ondernemen.  
Zo stel je zelf je eigen profiel samen!  
Bekijk alle keuzevakken op www.ubboemmius.nl/
economie-ondernemen.

In het profiel Bouwen, Wonen & Interieur zijn 
er 4 verplichte profielmodules die je in twee 
jaar doorloopt: 
 
Bouwproces en –voorbereiding
In deze module leer je een kleinschalig bouwproject 
voorbereiden en het bouwproces organiseren. Na 
deze module kun je ook zelf maatvoeren, uitzetten 
en profielen en kozijnen stellen.

Bouwen vanaf de fundering
Met deze module leer je van de grond af opbouwen. 
Het metselen van een halfsteensmuur, isolatie- 
materialen verwerken, veilig werken op steigers en 
ladders, een PS-systeembekisting maken en een 
bekisting voor een strokenfundering.

Hout- en meubelverbindingen
De basis van houtbewerking leer je door een 
werkstuk met enkelvoudige verbindingen. Ook leer je 
in deze module zagen en verspanen met behulp van 
gangbare elektrische-, pneumatische- 

en niet-aangedreven handgereedschappen en 
houtbewerkingsmachines. 

Design en decoratie
Geen vakwerk zonder ontwerp! In deze module leer 
je een interieurelement ontwerpen, een ontwerp 
maken voor de afwerking van een  
interieurelement en het interieurelement  
zelf maken inclusief afwerking en decoratie.

Keuzevakken
Daarnaast kun je 4 keuzevakken kiezen, waarmee  
je je bijvoorbeeld specialiseert in daken, meubels 
en/of aansluitingen. Zo stel je zelf je eigen profiel 
samen! Bekijk alle keuzevakken op  
www.ubboemmius.nl/bouwen-wonen-interieur.

Economie  
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Bouwen,  
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