
Keuzevak BWI/D&P



Welke keuzevakken bieden wij aan

• Periode 1
• MYndcrafts

(Meubel maken)

• Periode 2
• MYndstorms

( Robotica)



MYndcrafts
• Wat ga je leren? 
• Met Myndcraft leer je wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen 

van een interieur. 
• Je maakt van hout een interieurelement zoals bijvoorbeeld een 

meubelkastje.



MYncraft

• Wat ga je doen? (of beter: Waar ga je naar toe?) 
• Met deze praktijkopdracht maak je iets uit 

plaatmateriaal. 
• Je gaat je werkstuk ook decoreren en 

presenteren. 
• Ook maak je een tekst en logo met een 

softwareprogramma, je leert plotten (uitsnijden 
in materiaal) en monteren, digitale bestanden 
opmaken en printen.



MYndstorms
• Wat ga je leren? 
• Je leert eerst over de geschiedenis en de 

ontwikkelingen in robotica
• Het herkennen van moderne technische 

toepassingen in verschillende sectoren
• Daarna leer je technische tekeningen en 

schema’s lezen
• Je gaat samenwerken en samen voeren jullie 

complexe opdrachten uit die geprogrammeerd 
worden in een softwareprogramma.



• Wat ga je doen? 
• Samen met een klasgenoot 

bouwen jullie een robot die 
moet voldoen aan de eisen van 
de opdrachtgever om 
verschillende opdrachten uit te 
voeren.



Wat moet je goed kunnen in deze keuzevakken

• Samenwerken
• Zelfstandig werken.
• Veilig werken
• Nauwkeurig werken
• Creatieve ideeën bedenken
• ICT vaardigheden
• Nauwkeurig werken
• Met je handen kan maken wat je 

in je hoofd hebt



Methode/Toetsen

• Wij werken met de Methode 
Edu4all

• Module boekjes (A t/m D)
• Boekjes worden digitaal gemaakt

Edubieb



Praktijk/Theorie/Kleding 

• Per week praktijklessen 400  min
• Per week theorie 200 min
• Praktijk: Praktijkwerkstuk door de leerling zelf 

gemaakt en gepresenteerd wordt
• Theorie maken van Modules Edu4all
• Digitaal toetsen in Quayn
• In de praktijklessen werken wij met vakkleding voor 

veiligheid 



Wat kan ik met deze keuzevakken

• Met deze keuzevakken kan je 
eventueel later doorstromen 
naar het MBO

• Timmerman
• Allround Timmerman
• Servicemedewerker gebouwen
• Medewerker ICT support
• Allround medewerker IT systems 

and devices
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