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AFDELING PIE (produceren, installeren, energie)



Voorstellen / Contact

Schoolgids / Website / Magister

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Lesmethode / leeromgeving

Lassen/Stage

LOB / vervolgopleiding



Mentoren afdeling PIE

Paul de Witte (mentor 3KP, 4KP) p.d.witte@bhc.nl

Jeroen Appeldoorn (mentor 3BP, 4BP) j.appeldoorn@bhc.nl

Gerry Keurentjes(co-mentor 3BP, 4BP) g.keurentjes@bhc.nl

Mohamed Bezbiz (co-mentor 3KP, 4KP) m.bezbiz@bhc.nl

Overige lesgevenden:
Bas van den Oord (ma, vrij)

Kees van de Poll (do)



PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)

Lesmethode: Elo-Digitaal

Profieldelen:
(landelijk examen)

Keuzedelen:
(schoolexamen)



Profieldelen:

Module 1 Ontwerpen en maken

Module 2 Bewerken en verbinden van materialen

Module 3 Besturen en automatiseren

Module 4 Installeren en monteren



Keuzedelen op het BHC: (In leerjaar 4, kiezen van 4 verplichte keuzedelen)

Booglasprocessen
Dakbedekking
Domotica en automatisering
Drinkwater en sanitair
Duurzame energie
Plaat- en constructiewerk
Praktisch booglassen 
Utiliteitinstallaties 
Verspaningstechnieken
Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud
Woon- en kantoortechnologie

https://www.platformsvmbo.nl/profielen/produceren-installeren-en-energie

Meer info op:

https://www.platformsvmbo.nl/profielen/produceren-installeren-en-energie


Stage:

4e jaars: maandag 23 november t/m vrijdag 4 december 2020
3e jaars: maandag 12 april t/m vrijdag 23 april 2021

- Tijdig afspreken (stagecontract in 3-voud)
- Erkend leerbedrijf (indien mogelijk)
- niet bij 'Ome Henk'



Lassen

- Landelijk erkend NIL examen (praktijk en theorie)
- i.c.m. minimaal 1 keuzedeel lassen
- h.r.m. kosten: ± € 100,-
- talentvol



Loopbaanleren / vervolgopleiding

- Wat kan ik / Wat wil ik / Waar ben ik goed in / Wat vind ik leuk

- Wat wil ik worden

- Waar ga ik welke vervolgopleiding volgen (leerplicht/kwalificatieplicht)

- Open dagen ROC Tilburg / KW1C / Summa / Radius (onder voorbehoud)

- Meeloopdagen (onder voorbehoud)
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