
 

 

 

 

  

PPO Doeweek 2021 – 9 en 10 december TL/GL, Havo 
Werelden, stations en activiteiten 
 
Leuk dat je meedoet aan de PPO Doeweek! Je gaat op donderdag 9 en vrijdag 10 december 
op bezoek bij het Opleidingscentrum Rivierengebied in Geldermalsen óf bij Yuverta 
Geldermalsen en een tweede locatie daar vlakbij.  
 
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 Geldermalsen) 

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 
meer informatie krijgt en aan de slag gaat met een 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 Timmeren en Werkvoorbereiding (BWI)       
Ontwerp je eigen droomhuis! Als werkvoorbereider in de bouw heb je een veelzijdige functie en ben je 
samen met je collega’s verantwoordelijk voor het voorbereiden, 
bewaken en bijsturen van bouwprojecten. Het is handig als je eerst 
ervaring hebt opgedaan in de bouw via bijvoorbeeld een opleiding 
Timmeren niveau 3, waarna je doorgroeit naar Werkvoorbereider. 
Direct niveau 4 Bouwkunde doen kan ook. 
Opstellen van planningen, ontwerptekeningen maken, afwijkingen 
signaleren en oplossen. Een werkvoorbereider werkt nauw samen met 
de uitvoerder en projectleider. In de workshop ga je 3D ontwerpen in 
Sketch Up: je eigen droomhuis. Kies zelf vorm en kleur en teken 

stenen en dakpannen met één druk op de knop. Je kunt zelfs door het glas heen naar binnen kijken.   

1B Station Smart Building (BWI en PIE)        
Er is woningnood in Nederland en de komende jaren zullen veel huizen 

worden gebouwd.  Bestaande huizen moeten aangepast worden zodat 

die duurzamer energie verbruiken. Daar zijn veel mensen voor nodig 

die werken in de Bouw en Installatietechniek. Deze mensen moeten 

goed en efficiënt samenwerken om zo snel, duurzaam en goedkoop 

mogelijk te bouwen. Smart building, slim bouwen dus! Ben jij benieuwd 

naar wat je als Smart Builder in werkvoorbereiding en uitvoering te 

doen staat? Wil je leren werken met slimme planningen, BIM modellen 

en nieuwe technologie? Kom dan naar dit station! 

1C Station Infra (M&T)          
Het bouwen en onderhouden van (vaar)wegen, bruggen en 

tunnels is de wereld van de Infra. Je werkt ontwerpen uit, 

bereidt de uitvoering voor en voert de projecten uit. Door 

middel van filmpjes, voorbeelden en verhalen willen we jullie 

meer vertellen over deze mooie bedrijfstak. 

Nieuwsgierig? Kom langs bij ons station.  

 

1D Station Planner Wegtransport (M&T)        
Ben jij goed in plannen? En vind je het een leuke uitdaging om 

twintig vrachtwagens tegelijkertijd de snelste route te laten rijden? 

Kom dan langs bij dit station! Goede planning, snelle levering, blije 

klanten. Waar moeten welke goederen geleverd worden? Welke 

chauffeurs zijn beschikbaar? Jij bekijkt het en weet het. 

Ondertussen ben jij ook het aanspreekpunt voor chauffeurs, 

opdrachtgevers en directie! Meer weten over deze tak van sport? 

Kom langs bij ons station!              

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

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 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 hoe je zonnepanelen aansluit en wat de 

toepassing en werking is. Na afloop kun je er alles over 

vertellen en ook over andere duurzame oplossingen. 

Heeft deze richting jouw interesse? Kom naar dit station! 

2C Station Veiligheid op straat (Z&W)    

Vind jij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op straat? 

En wil je zelf misschien een opleiding gaan volgen voor 

Handhaver en later Politie? Rijden op een Ambulance? Of 

liever bij de Brandweer? Kom dan naar deze workshop. Er is 

een presentatie vanuit de verschillende beroepen en we praten 

met elkaar over spannende situaties die je in dit werk tegen 

kunt komen. Hoe reageer je dan? Even oefenen? 

2D Station Bedrijfsadministratie (E&O)        

Als bedrijfsadministrateur voer je allerlei financiële 

gegevens in op de computer. Daarbij kun je denken 

aan de inkoop- en verkoopadministratie. Je maakt 

samen met je collega’s maand-, kwartaal en 

jaarrapportages van deze gegevens. Zo ziet de directie 

precies hoe het bedrijf er financieel voorstaat. Ben jij 

goed met cijfers en kun je nauwkeurig werken zonder 

je te laden afleiden? Dan is deze richting misschien iets 

voor jou. Meer weten? 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 en Mechatronica (PIE)       
Heel veel van jouw spullen worden gemaakt op machines. De blikjes cola 

die je drinkt, de fles mayonaise voor op je friet, je mobiele telefoon en het 

papier waarop je schrijft. Die machines moeten natuurlijk worden bedacht, 

gebouwd en worden onderhouden. 

Hoe gaaf is het om te kunnen zeggen dat jij hebt meegeholpen om 

bijvoorbeeld een machine te ontwerpen en te bouwen waarmee je een taart 

in mooie gelijke stukken kunt laten snijden! Nieuwsgierig naar 

mechatronica? Kom dan naar dit station!  

3B Station Autotechnicus (M&T)         
Vind jij auto’s prachtig en wil je graag weten hoe alles werkt? 

Ben je een doorzetter en ga jij geen uitdaging uit de weg? Dan is 

de richting Autotechniek iets voor jou. Jij lost ingewikkelde 

elektrotechnische problemen van auto’s op en maakt de 

eigenaren blij: alle rode lampjes zijn weer uit! Wil je meer weten 

over de werkzaamheden van een technisch specialist auto's? 

Kom dan naar dit station! 

 

3C Station Schilderen en vastgoedonderhoud (BWI)      
Schilderen en onderhoud, waarom is dat belangrijk? Schilders 

zorgen dat woningen en gebouwen er mooi uit blijven zien 

zonder beschadigingen of houtrot, waardoor het fijn is om er te 

wonen of te werken.  

Wil jij wel weten wat een allround schilder doet of een 

projectmanager vastgoedonderhoud? Of heb je meer interesse 

in specialist decoratie- en restauratieschilder, kaderfunctie 

afbouw of kleur – en interieuradviseur? Dit alles is mogelijk bij de 

Schildersvakopleiding. Nieuwsgierig? Kom kijken en proberen!  

3D Station Logistiek teamleider of supervisor (M&T)      
Ben jij ook blij als je bestelde pakket op tijd geleverd wordt? 

Dankzij het goed functioneren van Transport en Logistiek! Lijkt het 

je mooi om leiding te geven in de transport en logistiek? Bij dit 

station kom je meer te weten over de taken en 

verantwoordelijkheden van de Logistiek Supervisor. Je bent de 

spin in het web en belangrijk is dat je overzicht houdt en goed 

communiceert met veel verschillende mensen in verschillende 

functies. Lijkt je dat een leuke uitdaging? Kom dan naar dit station. 

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

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 en 

verzorging. Jij helpt hen om zich in moeilijke situaties toch weer iets 

beter te voelen! Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor een 

verpleegkundige: in het ziekenhuis of in de ouderenzorg, in een 

instelling of in de wijk bij mensen thuis. Je kunt je ook verder 

specialiseren. 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 Onderwijsassistent (Z&W)        
Heb jij goede herinneringen aan je basisschool of denk je juist 

dat het anders moet? Vind je het boeiend om met kinderen om 

te gaan of hen iets te leren? Zou je wel willen weten of het vak 

van onderwijsassistent misschien iets voor je is? Kom dan naar 

dit station! Maak kennis met een onderwijsassistent die super 

enthousiast is over haar vak en probeer uit hoe het is in een 

rollenspel. 

 

4C Station Horeca (HBR)          
Werken als gastheer of gastvrouw in de horeca betekent dat je het 

klanten naar de zin wilt maken. Je zorgt voor een gastvrije ontvangst 

en een goede sfeer. Voorbereiding is belangrijk, zoals  tafels 

opdekken, voorraad bijhouden en de bar bijvullen. Als de gasten er 

zijn, ben je verantwoordelijk voor een wijk of een aantal tafels in het 

restaurant en beheer je de kassa. Ook informeer en adviseer je je 

gasten over gerechten. Je werkt zelfstandig en hebt flink wat 

verantwoordelijkheid. Wil je hier meer van weten of heb je vragen over 

andere functies in de horeca? Kom dan naar dit station! 

4D Station ICT toepassingen als innovaties in de zorg (MVI)     
In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van innovaties, 

bijvoorbeeld gericht op behoud van zelfredzaamheid van 

ouderen die nog thuis wonen. Maar ook voor andere 

doelgroepen worden apps ontwikkeld. Hoe geeft een app 

kinderen met autisme duidelijkheid en structuur in hun dag? Wat 

zijn de voordelen van een knuffelrobot voor ouderen met 

dementie? Als software developing je interesse heeft, kun je zien 

hoe waardevol software is in de zorg. Voor welk probleem zou jij 

een oplossing willen ontwerpen? 

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

Wat wil je van deze wereld weten? ____________________________________________ 

Ik vind deze wereld niet zo interessant omdat: ___________________________________ 



 

 

 

 

  

5. Wereld Dier, Teelt en Groen  

5A Station Maatschappelijk zorg en groen  (BOL niveau 4)     

Wil jij met mensen werken? Ben je graag in de buitenlucht 

én gek op dieren? Met deze opleiding combineer je de 

begeleiding van mensen met jouw liefde voor natuur en 

dieren! Jouw rol is om mensen met een hulpvraag te 

begeleiden in een groene omgeving. Jij zorgt voor een fijne 

en zinvolle dagbesteding! Na 4 jaar kun je aan de slag als 

Persoonlijk Begeleider bij bijvoorbeeld een zorgboerderij. Kom naar dit station als je meer 

over deze richting wilt weten. 

5B Station Dier en Ondernemen (BOL niveau 4)       

Wil jij je kennis over dieren combineren met ondernemen? 
Met deze niveau 4-opleiding zijn dieren én het bedrijf bij jou 
in goede handen! Je leert alles over dierverzorging, 
voortplanting, voeding, trainingsleer, dierengedrag en 
communicatie. Ook het werken met mensen én ondernemen 
staan centraal. Met je diploma kun je een eigen bedrijf 
starten of werken bij een praktijk. Of leer door op het hbo! 
Interesse? Kom naar dit station! 
 

5C Station Buitensport instructeur (BOL niveau 3) en Buitensport coördinator (BOL niveau 4) 

Zoek jij een opleiding waarin je lekker kan sporten in de natuur? Vind je 

het leuk om (groepen) mensen te begeleiden, coachen of trainen? Wil 

je graag praktisch aan de slag en ook leren over de aanleg en het 

onderhoud van recreatieterreinen? Dan is dit jouw opleiding! Super 

avontuurlijk en lekker sportief!  

 

 

5D Station Eco en wildlife (BOL niveau 4)     

Wat hebben het klimaat, dieren, 

planten en mensen met elkaar te 

maken? Dat ontdek je tijdens de opleiding Eco en wildlife. 

Een opleiding voor de natuurliefhebber die van avontuur 

houdt. Ga aan de slag als gids, reisleider of beheerder bij 

een natuurorganisatie. Meer weten? Kom naar dit station! 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ++++++++++ 


