
In het programma van PIE zitten veel 
elementen en mogelijkheden zoals:

  Lassen en plaat bewerkingen
  Werken met elektrische installaties 
in een woning of bedrijf
  Besturen en automatiseren van 
systemen
  Intelligent schakelen van elektri-
sche installaties in een woning

Wanneer je de basisberoepsgerichte 
leerweg (BL) of de kaderberoeps-
gerichte leerweg (KL) volgt, volg je 
in het derde leerjaar de volgende 
profielmodules:
1.  Ontwerpen en maken van  

producten
2.  Bewerken en verbinden van  

materialen
3. Besturen en automatiseren
4. Installeren en monteren

De gemengde leerweg (GL) volgt 
alleen profielmodule 1 en 3.

In het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) maken 
leerlingen kennis met aspecten van technische installaties en 
constructies. Met PIE in je pakket word je voorbereid op een mbo-
opleiding in de metaaltechniek of elektrotechniek. Ook is het 
mogelijk je te specialiseren in de installatietechniek. De opleiding is 
bedoeld voor leerlingen die graag met hun handen werken. 
Dit wordt gedaan op verschillende plekken, zowel binnen als 
buiten de school. Je leert onder andere tekeningen lezen, 2D en 3D 
tekeningen maken, en veel over materialen en gereedschappen.

We doen het samen

PIE
Produceren, Installeren  
en Energie 

“Voor leerlingen die 
graag met hun handen 
werken”



schaersvoorde.nl

In het vierde leerjaar kiezen de basisberoepsgerichte leerweg (BL) 
en kaderberoepsgerichte leerweg (KL) vier keuzevakken.  
De gemengde leerweg (GL) kiest er twee.
Hieronder zie je enkele voorbeelden van de keuzevakken bij PIE:

Stage
Tijdens de opleiding zijn er verschil-
lende mogelijkheden om het beroep 
te leren in het bedrijf. 
Zo loop je een week stage bij een 
bedrijf. Op deze wijze leer je een 
bedrijf kennen en werkzaamheden 
die voor jou interessant zijn. 

Praktijkleren
Ook is het mogelijk om geduren-
de een aantal weken één dag in 
de week in een bedrijf of bij een 
opleiding mee te lopen. Hierbij werk 
je aan een opdracht welke door het 
bedrijf wordt beoordeeld.

Zo leer je de praktische kennis van 
het keuzevak rechtstreeks bij het 
bedrijfsleven.

Keuzevak bij een ander profiel
Daarnaast is het voor de basisbe-
roepsgerichte leerweg (BL) en de 
kaderberoepsgerichte leerweg (KL)   
mogelijk om één keuzevak bij een 
ander profiel te kiezen. 

Leren in het bedrijf

  Booglasprocessen
 Drinkwater en Sanitair
 Duurzame energie
 Plaat en constructiewerk
 Praktisch booglassen

 Utiliteitsinstallaties
 Verspaningstechnieken CNC
  Werktuigkundig en  
elektrotechnisch onderhoud

 Woon en kantoortechnologie


