
Informatie:

❏ profielmodules & keuzevakken
❏ leerroutes
❏ doorstroom vervolgopleiding



profielmodules & keuzevakken

Robotica

Plaat- en 
constructiewerk

Smart technology

Utiliteitsinstallaties

Verspanings-
technieken

Plaat- en 
constructiewerk

Praktisch 
booglassen

Booglasprocessen

Smart technology

CNC technieken

Machinebouw 
verspanen

Verspanings-
technieken

Utiliteitsinstallaties

Plaat- en 
constructiewerk

Verspanings-
technieken

Booglasprocessen

Utiliteitsinstallaties

Drinkwater en 
sanitair

Domotica en 
automatiseren

Woon- en 
kantoortechnologie

Installatie-
techniek

Industriële 
automatisering Constructie Verspanen MT breed

Ontwerpen en maken Besturen en 
automatiseren

Bewerken en verbinden 
van materialen Installeren en monteren

Produceren, Installeren en Energie



profielmodules & keuzevakken

Profielmodules
Alle leerlingen volgen in het derde leerjaar de modules van 
het profiel Produceren, Installeren en Energie [PIE]. 

In dit derde leerjaar hebben de leerlingen kunnen ervaren 
hoe het is om te leren en werken binnen de modules en 
baseren daarop een leerroute voor het vierde leerjaar.

Aan het eind van het derde leerjaar worden de modules 
afgesloten met een centraal schriftelijk en praktisch examen 
(cspe).
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Dat is nu…

Dit jaar alléén SE…



Keuzevakken
Alle leerlingen volgen in het vierde leerjaar minimaal 
vier keuzevakken.

De keuzevakken geven een verbreding en/of 
verdieping en zorgen voor een goede doorstroom 
naar verschillende MBO opleidingen: Leerroutes
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profielmodules & keuzevakken

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-13-Woon-en-kantoortechnologie.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-13-Woon-en-kantoortechnologie.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-7-Utiliteitinstallaties.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-12-Verspaningstechnieken.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-1-Plaat-en-constructiewerk.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-1-Plaat-en-constructiewerk.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-8-Praktisch-booglassen.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-10-Drinkwater-en-sanitair.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-14-Domotica-en-automatisering.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-14-Domotica-en-automatisering.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-2-Booglasprocessen.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/PIE-keuzevak-9-CNC-technieken.pdf
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MT breed

Verspanen

Leerroute kiezen???
De keuze hangt af van:

● wat vind ik interessant en leuk om te doen?
● waar ben ik goed in of wil ik beter in worden?
● naar welke vervolgopleiding ga ik?

Ouders, familie en kennissen kunnen ook helpen met 
het maken van een keuze.

De docent begeleidt en adviseert bij het maken van 
een keuze: vakvaardigheid en vervolgopleiding

leerroutes

Constructie

Industriële 
automatisering

Installatie-
techniek



Vervolgopleidingen mogelijkheden?
Na de KTS kun je met een:

● basisberoepsgerichte leerweg diploma instromen op alle 
niveau 2 opleidingen van het mbo (tweejarige opleiding)

● kaderberoepsgerichte leerweg diploma instromen op niveau 
3 of 4 opleidingen van het mbo (drie- tot vierjarige opleiding)

● ‘nieuwe leerweg GL/TL’ diploma instromen op niveau 4 
opleidingen van het mbo of naar de HAVO (alleen Natuur & 
Techniek profiel mogelijk)

doorstroom vervolgopleiding



doorstroom vervolgopleiding

Vervolgopleiding: doorlopende leerlijn
Op de KTS kun je na het behalen van je basisberoepsgerichte leerweg 
diploma een ‘mbo niveau 2’-opleiding van het mboRijnland volgen.

Binnen de afdeling pie zijn de volgende twee opleidingen mogelijk:
● Monteur Elektrotechnische Installatie BOL 2
● Constructiewerker BOL 2

Je bent officieel een ‘student’ van mboRijnland
Je ontvangt na het afronden van je opleiding een mbo-diploma
De KTS biedt de mogelijkheid om deze opleiding in één schooljaar af te 
ronden



Informatie:

❏ profielmodules & keuzevakken
❏ leerroutes
❏ doorstroom vervolgopleiding


