
 

 

 

 

  

PPO Doeweek 2021 – 6 en 7 december BB/KB 
Werelden, stations en activiteiten 
 
Naam:     Klas:       

Leuk dat je meedoet aan de PPO Doeweek! Je gaat op maandag 6 of dinsdag 7 december 
op bezoek bij het Opleidingscentrum Rivierengebied in Geldermalsen óf bij Yuverta 
Geldermalsen en De Oudenhof.  
 
Waar wil jij meer van weten? Kies voor een wereld die jou nieuwsgierig maakt. 
Jij kunt twee of drie van de vijf werelden gaan bekijken.  

 

Vijf Werelden 
 
1. Wereld Wonen, Werken, Verkeer (locatie OCR Poppenbouwing) 

2. Wereld Energie, Water, Veiligheid en Energietransitie (locatie OCR Poppenbouwing) 

3. Wereld Ontwerp, Productie, Wereldhandel (locatie OCR Poppenbouwing) 

4. Wereld Mens en Gezondheid (locatie ROC Rivor Oudenhof) 

5. Wereld Dier, Teelt en Groen (locatie Yuverta (Helicon MBO) 

 
In een wereld ga je eerst kijken naar korte presentaties en daarna kies je een station waar je 
aan de slag gaat met een doe-activiteit. We hopen dat je zo de mogelijkheden van de 
profielen beter leert kennen, wat jou kan helpen bij het maken van je profielkeuze.  
 
De activiteiten passen bij de profielen: 
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI),  
- Produceren, Installeren en Energie (PIE),  
- Mobiliteit en Transport (M&T),  
- Groen,  
- Economie en Ondernemen (E&O),  
- Zorg en Welzijn (Z&W),  
- Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). 
 
Er zijn vijf werelden met elk vier stations, dus totaal twintig stations. Die kun je niet allemaal 
bezoeken. Jij gaat hieronder je voorkeur aangeven voor twee werelden: bij je eerste keus 
zet je een 1 in het gele vakje en bij je tweede keus een 2.  
In die twee werelden zet je ook een pijl  voor het station dat jouw favoriet is.  
 
Lees eerst de teksten bij de foto’s en plaatjes rustig door. Bij elke wereld beantwoord je de 
twee vragen die onderaan staan. Als je iets niet begrijpt, kun je het vragen aan je mentor. 
 
We gaan bij het indelen van de groepen zoveel mogelijk rekening houden met wat jij graag 
wilt zien en doen. Je wordt in elk geval ingedeeld in één van de twee werelden die jouw 
voorkeur hebben. 
 
Succes bij het lezen en het kiezen! 
  



 

 

 

 

  

1. Wereld Wonen, Werken, Verkeer  
 

1A Station Metselen en Tegel Zetten (BWI)        

Overal om je heen zie je muren. Muren worden gemetseld 
van bakstenen met specie ertussen. Vraag je je wel eens af 
hoe een metselaar zorgt dat de muur zo mooi recht en vlak 
blijft?  Tijdens deze activiteit mag je het zelf proberen. 
Elke ochtend sta je voor de spiegel in de badkamer. Naast 
een spiegel vind je in iedere badkamer ook tegels. Deze 
tegels zijn aangebracht door een tegelzetter. Maar hoe doet 
hij dat eigenlijk? Nieuwsgierig? Kom het zelf proberen! 
 

1B Station Timmeren (BWI)          

Timmerlui werken aan het bouwen of herstellen van huizen, kantoren of andere gebouwen. 

Je werkt meestal in een klein team, onder leiding van een collega. Je leest bouwtekeningen 

en je doet timmerwerkzaamheden met machines. Daarnaast maak je dakconstructies, 

trappen, prefab-wanden, ramen, deuren of kozijnen. Lijkt jou deze afwisseling leuk?  

Kom dan deze workshop doen. Het is een soort test (-: 

1. Kun jij goed samenwerken ??  

2. Kun jij onder tijdsdruk werken ??  

3. Kun jij je hoofd koel houden ?? 

4. Kun jij vragen en opdrachten uitvoeren over de bouw ?? 

Ga de uitdaging aan en probeer binnen de tijd te ontsnappen !!! 

1C Station Infra (M&T)          

Kom kennismaken met infra! Rioleringen aanleggen, 

meebouwen aan nieuwe wegen, grondkeringen maken. Als 

vakman in de grond-, weg- en waterbouw, is je werk echt elke 

dag anders. Je bent lekker buiten aan de slag op de bouwplaats 

of in het verkeer. In deze workshop willen we jullie kennis laten 

maken met alle mooie dingen die in de Infra voorkomen. 

Daarnaast zal je ook de handen uit de mouwen moeten steken. 

1D Station Administratie (E&O)         

Elk bedrijf en elke organisatie heeft een administratie. Daar 

worden allerlei taken gedaan die ervoor zorgen dat het bedrijf 

goed loopt. Veel computerwerk, maar ook vaak (telefonisch) 

overleggen. Je ontvangt bezoekers en verwerkt de post en e-

mail. Daarnaast bestel je artikelen die nodig zijn op kantoor of 

voor andere afdelingen van het bedrijf. Wil jij nauwkeurig 

omgaan met informatie en allerlei (financiële) gegevens?  

Kom dan naar deze workshop!              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wat wil je van deze wereld weten? ____________________________________________ 

 

Ik vind deze wereld niet zo interessant omdat: ___________________________________ 



 

 

 

 

  

2. Wereld Energie, Water, Veiligheid  
 

2A Station Installatie en Elektro (PIE)        

Zonder installatie hebben we geen water, warmte, licht, 

elektriciteit of internet in huis. Wil jij meer weten over leidingen 

aanleggen, pijpsnijden, solderen of werken met een 

beveiligingscamera? Wil je uitproberen hoe domotica werkt 

door met een tablet verlichting te dimmen of een jaloezie te 

openen? Wil je netwerkkabels en UTP kabels testen met een 

speciale meter? Kom dan naar deze workshop! 

 

 

2B Station Duurzame energie (PIE)         

We willen onze leefomgeving graag duurzaam maken 

omdat de aarde niet verder op mag warmen. Hoe doen 

we dat? Eén manier is gebruik van zonnepanelen. In deze 

workshop leer je over hoe je zonnepanelen aansluit en 

wat de toepassing en werking is. Na afloop weet jij zelf 

hoe je ze moet aansluiten en kun je er alles over vertellen. 

 

2C Station Autoschadeherstel (M&T)        

Veiligheid in het verkeer… zo belangrijk! En toch gaat het 

regelmatig mis. Soms lopen mensen verwondingen op of erger. 

Vaak is het alleen blikschade.  

Wil jij weten hoe je bij een auto schade taxeert en repareert? En 

uitproberen om een auto over te spuiten? Kom dan naar deze 

workshop! 

 

2D Station Verkoper (E&O)          

De klant is koning! Als verkoper sta je klaar voor je klanten. Samen 

met je collega’s vorm jij het visitekaartje van een winkel. Je zorgt 

ervoor dat de artikelen op een aantrekkelijk manier worden 

gepresenteerd en dat de winkel opgeruimd is. Andere taken die bij 

jouw functie als verkoper horen, zijn verkoopgesprekken voeren, 

(online) bestellingen verwerken en de kassa bedienen. Lijkt jouw dit 

leuk? Kom dan naar dit station! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wat wil je van deze wereld weten? ____________________________________________ 

 

 

Ik vind deze wereld niet zo interessant omdat: ___________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

  

3. Wereld Ontwerp, Productie, Wereldhandel  
 

3A Station Metaal bewerken en Mechatronica       

Metaal is overal om je heen, van de lepel waar je mee eet, tot je fiets of zelfs een 
ruimtevaartuig. Al deze dingen worden gemaakt door metaal te bewerken. Dit kun je op 
allerlei manieren doen, met handgereedschap, of met (computergestuurde) machines.  
Bij Mechatronica bouw en onderhoud je (delen van) 
machines. Machines zijn overal ter wereld nodig. 
Denk aan robotarmen in de (auto-) industrie, lopende 
banden, landbouwmachines en nog veel meer. Als 
activiteit maak je een metalen stoeltje om je telefoon 
in te zetten, je bekabelt een besturings-kastje of sluit 
een krachtstroomstekker aan. 
 
3B Station Automonteur          

Hou jij van auto's (monteren)? En wil je meer weten over 

velgen, versnellingsbakken en pk's? Kom dan naar dit 

station! Als autotechnicus weet je alles over hoe een auto 

in elkaar zit en hoe je sleutelt om versleten of defecte 

onderdelen te vervangen. Je wordt een expert van 

motortechniek, elektronica en aandrijving. Ook leer je aan 

de eigenaar van de auto te vertellen wat je hebt gedaan. 

 

3C Station Schilderen en vastgoedonderhoud       

Schilderen en onderhoud, waarom is dat belangrijk? Wat 

gaat er mis als dat niet gebeurt? Schilders zorgen dat 

woningen en gebouwen mooi en heel blijven, waardoor het 

fijn is om er te wonen of te werken.  

Nieuwsgierig? Kom dan langs in onze schilderswerkplaats. 

Je gaat een deel van een grote muurschildering maken én 

we gaan je laten zien wat we nog meer doen in ons mooie 

vak: spuiten, behangen, glaszetten en nog veel meer. 

 

3D Station Chauffeur goederenvervoer vrachtwagen      

Wil jij weten wat een vrachtwagenchauffeur doet? Kom naar dit 

station. De vrachtauto is jouw werkplek, je bent continu op pad 

met goederen naar je klanten in Nederland of heel Europa. 

Vooraf plan je je route om op tijd te vertrekken en bij de klant te 

arriveren en daarbij helpen navigatiemiddelen en 

boordcomputers jou. De lading moet je zo efficiënt mogelijk 

stapelen, vervoeren en lossen. Ook doe je wat klein onderhoud 

aan je vrachtauto en houd je de vervoersadministratie bij.          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wat wil je van deze wereld weten? ____________________________________________ 

Ik vind deze wereld niet zo interessant omdat: ___________________________________ 



 

 

 

 

  

 

4. Wereld Mens en Gezondheid 

 
4A Station Zorg (Z&W)          

Kom jij kennismaken met werken in de zorg? 

Mensen die zorg nodig hebben, zijn blij met jouw aandacht. Jij 

helpt hen in moeilijke situaties. Door jouw hulp voelen ze zich 

weer een stukje beter! Ouderzorg of kraamverzorging, zorg bij 

mensen thuis of in het ziekenhuis: werken is de zorg kan op 

veel manieren. Lijkt werken in de zorg jou leuk en interessant? 

En wil je het verhaal en ervaringen horen van studenten die nu 

hun opleiding volgen? Kom dan naar deze workshop! 

4B Station Kinderopvang en BSO (Z&W)        

Word jij blij van omgaan met kinderen? Houd jij van verzorging 

van baby’s en help je graag bij het zetten van de eerste 

stapjes? Of ga je liever met wat oudere kinderen leuke 

activiteiten doen? Binnen of juist buiten? Op een kinderverblijf 

of BSO zorg jij dat alle kinderen een fijne dag hebben. Je 

neemt de leiding en laat ieder kind stralen. Lijkt jou dit mooi 

werk? Kom dan meedoen op dit station! 

 

4C Station Horeca (HBR)          

Vind jij het leuk om gasten te ontvangen? Om ervoor te 

zorgen dat ze tevreden zijn en het naar hun zin 

hebben? Lijkt het je leuk om te leren hoe je dranken bereidt 

en gerechten serveert, hoe je de voorraad bijhoudt en 

bestellingen maakt? Of zou je liever in de keuken van een 

hotel of restaurant werken? Kom het ontdekken bij dit 

station! 

4D Station Secretariaat en Receptie (E&O)        

Ben jij altijd beleefd en vriendelijk? Als medewerker 

Secretariaat en Receptie ben je het visitekaartje van de 

organisatie. Je ontvangt bezoekers, neemt telefoontjes aan 

en plant afspraken voor collega’s in. Je weet hoe de 

organisatie in elkaar zit en je ondersteunt secretaresses en 

office assistants. Daarnaast doe je administratief werk, zoals 

het afhandelen van de post en e-mails. Lijkt jou dat een fijne 

manier van werken? Kom dan naar dit station! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wat wil je van deze wereld weten? ____________________________________________ 

 

 

Ik vind deze wereld niet zo interessant omdat: ___________________________________ 

 



 

 

 

 

  

5. Wereld Dier, Teelt en Groen  

5A Station Teelt en techniek  (BOL en BBL niv 2, 3) 
Ligt je hart bij het kweken of telen van groenten, 

fruit, bomen, planten of bloemen?  

Steek jij graag de handen uit de mouwen en wil je 

werken met de nieuwste duurzame technieken?  

Dan is de teeltopleiding wat voor jou! Kom op dit 

station om alvast een voorproefje te nemen. 

 

5B Station Dierverzorging (BOL niveau 2) en Dier en gedrag (BOL niveau 3)  

Ben jij gek op dieren? En wil jij graag alles weten over de 

verzorging, huisvesting, voeding en de gezondheid van 

dieren? Dan is dit station iets voor jou! Na 2 jaar 

Dierverzorging weet jij alles over dieren. Van huisdieren tot 

dierentuindieren. En dan? Kun je direct aan de slag als 

dierverzorger, bijvoorbeeld bij een dierenasiel of dierentuin. 

Niveau 3 leert je meer over onderhoud van dierenverblijven 

en welzijn van dieren én je leert het dierengedrag te begrijpen 

en te trainen. Je kunt dan werken als dierverzorger en ook als assistent-trainer of voorlichter. 

 

5C Station Bloem, groen en styling (BOL niveau 2,3)  
De etalage van een bloemenwinkel of een afdeling in 

het tuincentrum moet mooi ingericht zijn. De website 

van een bloemenwinkel heeft mooie foto’s nodig van 

bloemwerk. Naast bloemschikken leer je ook 

ontwerpen, vormgeven, fotograferen, etaleren en 

presenteren. Het resultaat: jij wordt een geweldige, 

veelzijdige bloemstylist. Meer weten? Kom dan kijken! 

5D Station Hovenier (BOL en BBL 2, 3)  

Ben je creatief en graag buiten bezig en lijkt het je leuk 

om tuinen, parken en landschappen aan te leggen en te 

onderhouden? Kom dan naar dit station! Als hovenier ben 

je veel buiten bezig met groen, machines en planten. In 

de hoveniersbranche is er ontzettend veel werk. Goed om 

te weten, toch? Als activiteit steken we de handen uit de 

mouwen! 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wat wil je van deze wereld weten? ____________________________________________ 

 

 

Ik vind deze wereld niet zo interessant omdat: ___________________________________ 

 

++++++++ Je bent klaar! Lever dit formulier in bij je mentor +++++++++++++ 


