
Voorlichting PIE
20 februari 2019



Waar staat het profieldeel PIE voor? 

• Produceren, 
Installeren en 
Energie 



• Profiel ( = verplicht)

– Ontwerpen en maken *

– Bewerken en verbinden van 
materialen

– Besturen en automatiseren *

– Installeren en monteren

* = GL profiel

• Keuzevakken ( 4 kiezen)

– Plaat- en constructiewerk

– Booglasprocessen

– Praktisch booglassen

– CNC technieken

– Verspaningstechnieken

– Domotica en automatisering

Wat wordt er aangeboden?



– Ontwerpen en maken *

– Bewerken en verbinden van 
materialen

– Besturen en automatiseren *

– Installeren en monteren

• Algemene kennis en 
vaardigheden die gelden voor 
alle vmbo-leerlingen.

• Professionele kennis en 
vaardigheden die gelden voor 
alle leerlingen in het profielvak
Produceren, Installeren en 
Energie.

• Loopbaanloopbaanoriëntatie 
en –ontwikkeling die geldt 
voor alle vmbo-leerlingen.

Profieldelen



– Plaat- en constructiewerk Werkzaamheden voorbereiden

Machine en gereedschappen in- en afstellen

Een product van plaat en constructie materiaal 
vervaardigen

Meten en controleren van vervaardigde 
producten

Verbinden van onderdelen/producten

Uitslagen op plaatwerk overbrengen en maken

Machine en gereedschappen op de juiste wijze 
in- en afstellen

Keuzevak



– Booglasprocessen Werkzaamheden voorbereiden met behulp van 
werkinstructies en tekeningen

Apparatuur en gereedschappen in- en afstellen

De benodigde lasnaadvormen voorbewerken en 
aanbrengen

Verschillende lasprocessen kunnen benoemen

Veiligheidsregels rondom het gebruik van 
apparatuur toepassen

De benodigde persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruiken

Keuzevak



– Praktisch booglassen Lasnaden van lasverbindingen voorbereiden

Lasapparatuur bedienen

Materialen verbinden aan de hand van een 
werktekening volgens de gestelde eisen

Laswerk uitvoeren aan plaat- en profielmateriaal

Vervaardigde producten opmeten, controleren 
en afronden

De veiligheidseisen die gelden voor het gebruik 
van lasmachines en gereedschappen toepassen

Keuzevak



– CNC technieken

Een CNC (computer bestuurde machine) 
machine productie klaar maken, bedienen en het 
bewerkingsproces bewaken

Materialen met aan CNC machine bewerken

Bestaande CNC programma’s oproepen

Een nieuwe CNC programma maken en activeren

Keuzevak



– Verspaningstechnieken Aan de hand van een werktekening een draai-
en freesproduct maken

Werkvoorbereiding maken van een draai- of 
freesproduct

Verspanende bewerkingen met behulp van 
tabellen uitvoeren op een draaimachine en 
freesmachine

Keuzevak



– Domotica en automatisering
• Domotica installatie bouwen aan de hand 

van een schema en opstellingstekening.
• Door middel van domotica een 

automatische besturing realiseren en 
testen.

• Een automatische besturing met 
domotica componenten demonstreren en 
presenteren.



• BB en KB
– Beroepspraktijk

– Nederlands

– Engels

– Nask1 

– Wiskunde

– Rekenen

– Lichamelijke opvoeding

– Maatschappijleer

– CKV

• GL ( 6 vakken) – TL ( 7 vakken)
– Beroepspraktijk

– Nederlands

– Engels

– Nask1 

– Wiskunde

– Rekenen

– Lichamelijke opvoeding

– Maatschappijleer

– CKV

– Maatschappijkunde

– Keuze uit Duits, Frans of LOII

Sectorvakken



Wat verwachten we van jou?

• Samenwerken met betrokkenen
• Werken volgens de milieu- en veiligheidsvoorschriften
• Inzet en gewenste werkhouding
• Zorgvuldig omgaan met materieel en gereedschappen



• Twee weken stage in klas 3

• Twee weken stage in klas 4

• Stagewerkboek

• Bezoek door docent op stageadres

• Certificaat 

Stage



• Vakkleding 

• Levering via school

• Kosten  +/- 80 euro

• Gereedschap +/- 190 euro

Extra kosten 



• ROC ( Regionaal Opleidingscentrum)

• 4 niveaus

• BOL ( school + stage)

• BBL ( werken + 1 dag school)

Vervolgopleidingen MBO

1. Entree

2. Basis beroeps 

3. Zelfstandig werkend

4. Middenkader     

HBO



Beroepsmogelijkheden

• Metaal
• Werktuigbouwkunde
• Elektrotechniek
• Installatietechniek
• Levensmiddelentechnologie
• Werkvoorbereider
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