
REIS NAAR JÓUW TOEKOMST

In het tweede half jaar van klas 2 ga je weer op 
expeditie in drie vakgebieden die je zelf mag kiezen. 

In deze app kun je over elk expeditieprogramma alle 
informatie bekijken. Kijk goed rond en ga op 
ontdekkingsreis naar wat het beste bij jou past.
Druk op Esc om de app te stoppen.

ONTDEK JE TALENT
Klik op één van de knoppen hieronder om meer te weten.
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Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT

Kriebelen je handen, barst je van de creatieve 
ideeën en teken en schilder je graag? Vind je het 
leuk om met een uitdaging aan de slag te gaan, 
dit van allerlei kanten te bekijken en een 
creatieve oplossing te bedenken? Kies dan voor 
2D vormgeving! 
De wereld zit vol met beelden, kleuren, 
ervaringen en composities. Bij 2D vormgeving ga 
je hier lekker mee stoeien. Je maakt ontwerpen 
en gaat deze tot prachtige eindopdrachten 
uitwerken. 2D vormgeving is creatief, kleurrijk, 
vernieuwend, origineel, interessant en vooral 
heel erg leuk.

2D vormgeving
Algemeen

Algemeen

Code: e2d



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT

Tijdens deze lessen ga je 2D vormgeven. Je gaat met verschillende materialen zoals 
kleurpotloden, verf, oost-indische inkt, ecoline en nog veel meer aan de slag. Met deze 
materialen ga je bijvoorbeeld composities, illustraties, tekeningen en schilderingen maken. We 
gaan verschillende uitdagingen bekijken, ontwerpen maken en deze ontwerpen uitwerken tot 
prachtige eindwerkstukken. 2D vormgeving is een fantastisch vervolg op het 2D gedeelte van 
de lessen Beeldende Vorming in leerjaar 1. Je gaat nog dieper in op de verschillende 
technieken en materialen die je kunt gebruiken bij 2D vormgeven. Creatief denken en zelf met 
nieuwe ideeën en oplossingen komen is heel belangrijk bij dit vak. Wil je deze vaardigheden 
verder ontwikkelen? Kies dan voor 2D vormgeving!

2D vormgeving
inhoud

Inhoud

Code: e2d



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

ONTDEK JE TALENT

Mogelijke beroepen:
• Ontwerper
• Interieur designer
• Modeontwerper
• Product designer
• Activiteitenbegeleiding
• Medewerker kinderopvang
• Medewerker ouderenzorg
• Pedagogisch medewerker
• Recreatie medewerker
• Grafisch vormgever
• Onderwijsassistent
• Leerkracht/docent
• Kunstenaar 
• Medewerker reclame bureau
• Webdesigner

2D vormgeving
Beroepen

Beroepen

Code: e2d



Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT

Ben jij een doener? Steek je graag je handen uit je mouwen? 
Dan kun jij je talenten laten zien tijdens de lessen 3D 
Vormgeving. Jeuken je handen, zit je bomvol creatieve ideeën 
en vind je het leuk om met je handen te werken? Ben je goed 
in het bedenken van creatieve oplossingen voor allerlei 
uitdagingen? Vind je het leuk om te experimenteren met 
verschillende materialen en technieken? Dan is 3D vormgeving 
echt wat voor jou! 3D vormgeving is een supergoed vervolg op 
het 3D gedeelte van de CPV lessen in leerjaar 1. Bij iedere 
opdracht ga je aan de slag met het maken van ontwerpen, 
daarna ga je deze ontwerpen uitvoeren in een 3D (schaal-) 
model.

3D vormgeving
Algemeen

Algemeen

Code: e3d



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT

Tijdens deze expeditielessen ga je 3D vormgeven.  Je krijgt 
hierbij verschillende opdrachten waarvoor je eerst een aantal 
ontwerpschetsen maakt. Daarna ga je aan de slag met 
verschillende materialen en technieken om je ontwerp in 3D 
vorm te geven. Denk hierbij aan klei, hout, papier-maché, 
karton, stof, papier en allerlei andere materialen. Je gaat nog 
dieper in op de verschillende technieken en materialen die je 
kunt gebruiken bij 3D vormgeven. Creatief denken en zelf met 
nieuwe ideeën en oplossingen komen is heel belangrijk bij 3D 
vormgeving. Wil je deze vaardigheden verder ontwikkelen? 
Kies dan voor 3D vormgeving! 

3D vormgeving
Inhoud

Inhoud

Code: e3d



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

ONTDEK JE TALENT

Mogelijke beroepen:
• Activiteitenbegeleider
• Meubelmaker
• Interieur designer
• Product designer
• Etaleren en presenteren
• Beeldhouwer
• Medewerker kinderopvang
• Medewerker ouderenzorg
• Pedagogisch medewerker
• Recreatie medewerker
• Onderwijsassistent
• Leerkracht/docent
• Kunstenaar

3D vormgeving
Beroepen

Beroepen

Code: e3d



Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

Tijdens de technieklessen heb je al kennis 
kunnen maken met Wonen en Interieur. Je 
hebt al een eigen droomkamer mogen 
ontwerpen en maken. Tijdens de expeditie 
Wonen en Interieur ga je ontdekken wat er 
allemaal bij komt kijken als je een woning 
ontwerpt, maakt of inricht. Binnen deze 
‘woonwereld’ en alles wat daarmee te 
maken heeft, komen veel beroepen voor. 
Misschien vind je deze expeditie zo leuk, dat 
je hier later jouw droombaan in vindt. 

ONTDEK JE TALENT Wonen & Interieur
Algemeen

Algemeen

Code: ewi



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

Om een woning te ontwerpen en te 
maken, is het belangrijk dat je weet 
wat jouw ideale woning is. Om dat 
goed te weten, ga je informatie 
verzamelen. Bijvoorbeeld rondkijken 
bij woonwinkels of als het lukt een 
woonbeurs bezoeken en filmpjes over 
wonen bekijken. Zodra je genoeg 
informatie hebt, maak je een tekening 
van jouw product. Deze tekening 
gebruik je om een model van te 
maken. Aan het einde van jouw 
expeditie presenteer je aan je 
medeleerlingen het eindresultaat.

ONTDEK JE TALENT Wonen & Interieur
Inhoud

Inhoud

Code: ewi



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Mogelijke beroepen:
• Interieurontwerper en -stylist
• Interieurbouwer
• Meubelstoffeerder
• Meubelmaker
• Schilder
• Restaurateur
• Verkoopstylist
• Binnenhuisarchitect

ONTDEK JE TALENT Wonen & Interieur
Beroepen

Beroepen

Code: ewi



Je ziet het vast wel om je heen. Weer een nieuwe 

wijk waar huizen gebouwd worden. Maar wat 

gebeurt daar nu eigenlijk allemaal? In deze 

module maak je kennis met verschillende 

werkzaamheden die in de bouw plaats vinden. 

Maar bouw is meer dan het bouwen van huizen. 

Voordat huizen gebouwd kunnen worden, moet 

er van alles in de grond gebeuren. Zoals het 

aanleggen van water- en elektriciteitsleidingen, 

riolering en wegen. Infratechniek noemen ze dat. 

In de bouw heb je dus veel verschillende 

beroepen, is de bouw iets voor jou?

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT Bouw
Algemeen

Algemeen

Code: ebw



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

In deze module ga je flink aan de slag:
• Je ontwerpt een bouwplattegrond
• Je leert werken op schaal
• Je bekijkt de verschillende beroepen in de bouw
• Je denkt na over een bouwplanning
• Je bekijkt en onderzoekt het gebruik van 

verschillende bouwmaterialen 
• Je ontwerpt een eigen ‘Tiny house’ en 

maakt er een maquette van.

ONTDEK JE TALENT Bouw
Inhoud

Inhoud

Code: ebw



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Mogelijke beroepen:
• Timmerman
• Metselaar
• Tegelzetter
• Stukadoor
• Schilder
• Installatiemonteur
• Elektricien
• Dakdekker
• Graaf- en kraanmachinist
• Werkvoorbereider
• Architect

ONTDEK JE TALENT Bouw
Beroepen

Beroepen

Code: ebw



Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT

Wil je ook duiken in de wereld van vloggers, filmmakers en 
videoclips? Heb jij ervaring met het maken van foto’s en filmpjes 
op je telefoon, maar wil je graag boven de rest uitstijgen op het 
internet? Dan is het Live Beeld iets voor jou! Hier houden we ons 
bezig met het stilstaande en bewegende beeld, van film of 
videoclip tot spetterende foto’s en animaties. Je gaat tijdens 
deze lessen werken met professionele apparatuur waarbij je als 
echte fotograaf, cameraman, regisseur, geluidsman of 
animatiedesigner aan de slag gaat. Ooit op de maan een film 
willen filmen of duizenden meters onder water? Tijdens de 
lessen werken we met een Green Screen waarbij letterlijk je 
wildste fantasie op beeld te zetten is. Je leert ook wat je allemaal 
met foto’s kunt maken, ontwerp jij de nieuwste reclameposter 
voor Red Bull of ben je meer geïnteresseerd in het vastleggen 
van foto’s die een verhaal vertellen? 
Bij Live Beeld hoef je jezelf niet te vervelen!

Live Beeld
Algemeen

Algemeen

Code: elb



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT

Je leert bij Live Beeld de volgende vaardigheden:
• Fotografie technieken
• Bewerken van foto’s met Photoshop op de 

computer
• Videofilmtechnieken
• Bewerken van video’s op de computer
• Bedenken en uitwerken van een script
• Het maken van animaties op de computer

Live Beeld
Inhoud

Inhoud

Code: elb



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

ONTDEK JE TALENT

Mogelijk beroepen: 

• Fotograaf

• Cameraman

• Regisseur

• Vlogger

• Webdesigner

• Multimedia medewerker

• Grafisch vormgever

Live Beeld
Beroepen

Beroepen

Code: elb



Sport en Beweging
Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT

De lessen “sport en beweging” zijn lessen waarbij je 
meer doet dan dat je alleen bij de reguliere gymles zou 
doen. Het is dus meer dan alleen “een lesje voetballen”. 

Ben je gemotiveerd om zélf te sporten en wil je je 
hiervoor inzetten? Wil je zélf andere mensen aanzetten 
tot sporten? Ben je niet bang om jezelf goed in te 
spannen, zowel fysiek als mentaal en bereid om veel te 
leren over sport en de gezonde leefstijl. Ben je een 
verantwoordelijke sportieve gemotiveerde leerling? 

Dan is het expeditieprogramma ‘Sport en Beweging’ 
zéker iets voor jou.

Algemeen

Code: esb



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT

In deze lessen ga je een aantal fysieke activiteiten 
uitvoeren die je minder snel terug zult zien in een 
‘gewone gymles’. Denk hierbij aan activiteiten als 
mountainbiken, fitnessen, conditietesten of skaten.
Verder is het de bedoeling dat jij als leerling zelf een 
les kunt verzorgen (aan verschillende groepen). Er 
wordt besproken waar jij als leerling aan moet 
denken om goed voorbereidingen te treffen en hoe 
je deze les het beste kunt geven. Ook wordt er tijd 
besteed aan een theoretisch gedeelte waarbij er 
aandacht is voor het menselijk lichaam (anatomie/ 
werking hart/ longen etc.), voeding en sport, 
gezondheid (bijv. roken) wedstrijdanalyses en 
spelregelkennis.

Sport en Beweging
Inhoud

Inhoud

Code: esb



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

ONTDEK JE TALENT

Mogelijke beroepen:
• sportinstructeur
• Sport- en bewegingscoach
• Coördinator Sport- en Bewegingsagogie
• Coördinator sport, bewegen en gezondheid
• Coördinator buurt, onderwijs en sport
• Sport en bewegingsbegeleider
• Medewerker sport en recreatie 
• Uniforme beroepen als:

• Beveiliger
• Coördinator beveiliging
• Medewerker grondoptreden
• Officier grondoptreden
• Handhaver toezicht en veiligheid (politie)
• militair 

Sport en Beweging
Beroepen

Beroepen

Code: esb



Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

We werken aan het verzorgen en verfraaien van 
het uiterlijk van mensen. Je moet het dan ook 
leuk vinden om met mensen te werken. Je kunt 
je creativiteit hier goed gebruiken. In deze 
lessen ben je actief, dienstverlenend, flexibel en 
servicegericht ingesteld. Ook samenwerken is 
heel belangrijk.

ONTDEK JE TALENT Uiterlijke Verzorging
Algemeen

Algemeen

Code: elf



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

ONTDEK JE TALENT Uiterlijke Verzorging
Inhoud

Tijdens deze expeditie ga je aan de slag met verschillende 
activiteiten. In de lessen maak je kennis met de beroepen die 
horen bij Uiterlijke Verzorging. 
Je gaat opdrachten uitvoeren in verschillende thema’s: de 
kapsalon, de schoonheidssalon, de nagelsalon. 
Een manicurebehandeling geven en nagels lakken horen 
daarbij. Ook maak je kennis met gezichtsverzorging, 
haren wassen en föhnen, voetverzorging, 
werken op een ‘slip-on’(=oefenhoofd) en 
rollers indraaien. 

Het verzorgen van en werken met mensen 
komt in de lessen steeds terug.

Inhoud

Code: elf



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Welke beroepen hebben te maken met Uiterlijke 
Verzorging?
• Kapper /ster
• Schoonheidsspecialist(e)
• Nagelstyliste
• Pedicure
• Drogist(e)
• Werken in een parfumerie

Het is belangrijk dat je lichamelijk in goede conditie 
bent. Bij de meeste beroepen binnen de sector 
uiterlijke verzorging moet je veel en lang staan en 
lopen.

ONTDEK JE TALENT Uiterlijke Verzorging
Beroepen

Beroepen

Code: elf



Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

Ben jij creatief? Niet bang om vieze 
handen te krijgen? Graag in de 
buitenlucht? Vind jij het fijn om met 
mensen om te gaan en iets moois voor 
hen te maken? Of zijn dieren alles voor 
jou? Dan zit je bij Groen op de juiste plek. 
Als je oog hebt voor de wereld om jou 
heen, voor wat groeit en bloeit, dan heb je 
hier genoeg kansen om te kijken welke 
richting bij jou zou kunnen passen. Kom op 
expeditie! Welkom in de wereld van 
Groen!

ONTDEK JE TALENT Natuurlijke Omgeving 
Algemeen

Algemeen

Code: eno



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

In dit programma ga je aan de slag met verschillende 
activiteiten. Deze kun je plaatsen onder de volgende 
thema’s: de bloemenwinkel, het tuincentrum en de 
hovenier, de kinderboerderij en voeding. Zo ga je 
bijvoorbeeld een corsage maken en een voedselkaart 
voor dieren. Ook maak je kennis met tuinontwerpen, 
etaleren en presenteren van een product, zaaien 
en stekken, voedselkwaliteit beoordelen enz. 
De ‘groene’ wereld zie je steeds weer 
terugkomen in de opdrachten.

ONTDEK JE TALENT Natuurlijke Omgeving
Inhoud

Inhoud

Code: eno



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Mogelijke beroepen:
• Bloemist 
• Medewerker tuincentrum
• Dierenverzorger 
• Hondentrimmer
• Medewerker dierenwinkel
• Fruitteler
• Hovenier
• Tuinarchitect
• Medewerker glastuinbouw
• Medewerker groenvoorziening
• Veehouder
• Medewerker paardenhouderij
• Dierenartsassistent
• Stylist/etaleur
• Boomkweker
• Voedingsdeskundige

ONTDEK JE TALENT Natuurlijke Omgeving 
Beroepen

Beroepen

Code: eno



Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

Als je goed overweg kunt met mensen, stress en 
geld, dan is er werk voor je in de (detail)handel. 
Je kunt alle kanten op: van de bakker om de hoek 
tot een kledingwinkel en van filiaalmanager bij 
een supermarkt tot misschien wel je eigen bedrijf. 

Om als ondernemer succesvol te kunnen zijn, is 
het belangrijk om goede praktijkervaring op te 
doen en je ondernemersvaardigheden te 
ontwikkelen.
Deze lessen zijn voor iedereen die een eigen 
bedrijf wil beginnen, een beetje wil bijverdienen 
of graag veel vrijheid wil om zelf te bepalen wat 
je wil gaan doen.

ONTDEK JE TALENT Ondernemen & Handel 
Algemeen

Algemeen

Code: eoh



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

Wat ga je doen in de les?
• Plattegrond van een bedrijf maken
• Geld tellen
• Besteding van je geld
• Kasboek bijhouden
• Begroting maken
• Product bedenken & kostprijs bepalen
• Afrekenen
• Cadeautje inpakken
• Reclame folder maken
• Visite kaartje maken

ONTDEK JE TALENT Ondernemen & Handel
Inhoud

Inhoud

Code: eoh



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

VOORBEELDEN EIGEN BEDRIJF 
restaurant, café, slagerij, bakkerij, 
gastouderbedrijf, kapsalon, schoonheidssalon, 
pedicure, tuinder/hovenier, 
akkerbouwer/veeboer, bloemenzaak, cup 
cakes, glazenwasser, sportzaak, massagesalon, 
ijsverkoper, smid, slijterij, beveiliging, 
muziekband, disjockey, marktkoopman, 
taxibedrijf, dierenpension, metselaar, 
transportbedrijf, groentewinkel, kledingwinkel, 
lasbedrijf, fietsenzaak, timmer/ bouwbedrijf, 
metaalbedrijf, schilderbedrijf, autobedrijf, 
klusbedrijf.

ONTDEK JE TALENT Ondernemen & Handel 
Beroepen

Beroepen

Code: eoh



Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

De module gaat over het produceren van een 
modelauto, zoals het gaat met een auto in een 
fabriek op een lopende band. De eerste halte is 
het frame, bij de volgende halte komen de 
deuren er in, vervolgens het interieur, de 
motor en als laatste worden de wielen 
gemonteerd. Dus iedere halte van de lopende 
band plaatst telkens hetzelfde onderdeel in 
een opbouwproject dat langskomt. Met als 
resultaat een goed eindproduct!

ONTDEK JE TALENT Produceren
Algemeen

Algemeen

Code: epr



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

Wij gaan door middel van twee werkstukken 
kennismaken met produceren. Eerst leren we 
meten en aftekenen, daarna gaan we de metalen 
onderdelen maken van het werkstuk. Die gaan we 
daarna samenstellen tot een compleet werkstuk. 
We beginnen met een modelauto en ontwerpen 
daarna ook een eigen tafellamp. Die we natuurlijk 
ook gaan bouwen.

ONTDEK JE TALENT Produceren
Inhoud

Inhoud

Code: epr



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Mogelijke beroepen:
• Logistieke medewerker
• Plaatwerker
• Spuiters
• Carrosseriebouwers
• Elektrotechnicus 
• ICT ’er 
• Procesoperator
• Programmeur
• Monteur 
• Medewerker storing & onderhoud

ONTDEK JE TALENT Produceren
Beroepen

Beroepen

Code: epr



Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

Deze module gaat over energie en een 
beetje over installatie. Elektriciteit is het 
belangrijkste voorbeeld van energie die we 
in ons dagelijks leven gebruiken. Dat 
noemen we elektrische energie. De meeste 
auto’s werken nog op benzine maar in de 
toekomst op elektriciteit.                    
De centrale verwarmingsketel gebruikt niet 
alleen elektriciteit, maar ook gas. Benzine 
en gas zijn voorbeelden van chemische 
energie. In het dagelijks leven hebben we 
behoefte aan verschillende soorten energie 
voor licht, geluid, warmte en beweging. Zet 
ook jouw energie in voor deze module!

ONTDEK JE TALENT Energie & Installatie
Algemeen

Algemeen

Code: eei



Algemeen

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Beroepen

In deze module maak je verschillende werkstukken: 
de energiewagen, een opdracht met zonne-energie 
en een met windenergie. Verder gaan we bekijken 
en bespreken wat er voor soorten energie een huis 
binnenkomen, bijvoorbeeld via de meterkast. 
Je maakt een eenvoudige huisinstallatie. Je zet een 
stekker en een fitting aan een snoer. Je gaat 
bekijken met behulp van een KWh-meter wat het 
verschil is tussen een gewone lamp en een 
spaarlamp. Ontdek of Energie & installeren iets 
voor jou is.

ONTDEK JE TALENT Energie & Installatie
Inhoud

Inhoud

Code: eei



Algemeen

Inhoud

Overzicht 
van alle 

Expedities 

Mogelijke beroepen:
• Elektrotechnicus 
• Programmeur
• Monteur elektra/gas/water/warmte
• Storings- en onderhoudsmedewerker

ONTDEK JE TALENT Energie & Installatie
Beroepen

Beroepen

Code: eei


