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“Ik leer
hier veel
over mezelf”
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Op Campus 013 ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Je krijgt veel 

tijd en ruimte om jouw talenten en interesses te ontdekken. Vanaf het moment dat 

je start op onze school, ga je zelf onderzoeken wat bij je past. Zo maak je tijdens 

de lessen werkveldoriëntatie in leerjaar 1 en 2 kennis met verschillende beroepen 

op acht leerpleinen. Je neemt een kijkje op het ICT plein, Mediaplein, Techniekplein, 

Mobiliteitsplein, Zorgplein, Horecaplein, Groenplein en Sportplein. Je maakt op deze 

pleinen kennis met al onze keuzeprogramma’s.

Keuzeprogramma’s

Halverwege leerjaar 2 heb je op de pleinen alle keuzeprogramma’s een keer mogen 

ervaren. Je ontdekt zo wat straks belangrijk is in je vervolgopleiding en vooral ook 

wat je leuk vindt. Je maakt vervolgens een keuze welke keuzeprogramma’s het beste 

bij jou passen en waar je in leerjaar 3 en 4 meer van wilt leren.

In dit boekje lees en zie je een overzicht van alle keuzeprogramma’s bij Campus 013.

Een uniek aanbod in Tilburg!

Ontdek het allemaal op Campus 013 en maak jouw eigen keuzes!

ONTDEK
WAT JE
LEUK
VINDT
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Welke twee KEUZEPROGRAMMA’S
passen het beste bij jou?

KEUZEPROGRAMMA’S

Autotechniek motoren

Wat ga je doen? 
• Leren hoe een motor werkt
• Motoren repareren
• Afstellen van motoren
•  Werken aan het koel- en smeersysteem 

van de auto

Autotechniek chassis en aandrijving

Wat ga je doen? 
•  Leren hoe een auto wordt aangedreven
•  De aandrijving repareren en afstellen
•  Banden op de auto leggen en balanceren
•  Werken aan de carrosserie, het stuur- en 

het remsysteem
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Transport en logistiek

Wat ga je doen?
•  Leren over het transport van goederen
•  Planning maken voor transport
•  De voorraad controleren en afhandelen
•  Bestellingen plaatsen en afleveren

Bouwen en tegelzetten

Wat ga je doen?
•  Metselwerk voorbereiden
•  Leren metselen
•  Tegelwerk voorbereiden
•  Wanden en vloeren betegelen

Houtbewerking en schilderen

Wat ga je doen?
•  Hout handmatig bewerken
•  Machinaal bewerken van hout
•  Ondergronden voorbereiden
•  Leren schilderen

KEUZEPROGRAMMA’S
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Robotica, mechatronica en 
procestechniek

Wat ga je doen? 
•  Robots bouwen
•  Programmeren en testen van robots
•  Leren werken met machines, installaties 

en apparaten
•  Stap voor stap van grondstoffen een 

product maken

Installatie- en elektrotechniek

Wat ga je doen?
•  Drinkwaterinstallaties ontwerpen  

en monteren 
•  Toilet en badkamer installaties 

ontwerpen en monteren
•  Ontwerpen van elektrische installaties
•  Elektrische installaties monteren

Metaalbewerking

Wat ga je doen? 
•  Metaalverbindingen maken
•  Werken volgens een werktekening
•  Digitaal 2D en 3D ontwerpen 
•  Metaal draaien en frezen

KEUZEPROGRAMMA’S
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low res

ICT hardware

Wat ga je doen?
•  Vervangen en aansluiten van 

computeronderdelen
•  Klanten helpen met computervragen
•  Netwerken aanleggen
•  Veilig documenten opslaan en delen

ICT software

Wat ga je doen? 
•  Een game bedenken en ontwerpen
•  Zelf een game bouwen
•  Beveiligen van digitale gegevens
•  Computers beveiligen

Media en vormgeving / film en fotografie

Wat ga je doen? 
•  Werken met een digitale camera
•  Leren fotograferen
•  Een filmverhaal uitwerken en opnemen
•  Foto’s en filmpjes bewerken

KEUZEPROGRAMMA’S
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“Op Campus 013 
haal ik het 
beste uit mezelf”
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KEUZEPROGRAMMA’S

Media en vormgeving / 2D en 3D 
ontwerpen

Wat ga je doen?
•  Een 2D product ontwerpen en maken
•  Een 3D product bedenken, vormgeven  

en maken
•  Werken met een 3D printer
•  Een product presenteren aan een klant

Mode en styling

Wat ga je doen?
•  Leren over de laatste mode en trends
•  Verschillende naaitechnieken gebruiken
•  Producten presenteren in een etalage
•  Reclame maken voor producten

Zorg en welzijn / kind en jongeren

Wat ga je doen?
•  Gezonde maaltijden maken
•  Adviezen geven voor een gezonde leefstijl
•  Kinderen en jongeren begeleiden en helpen
•  Activiteiten organiseren voor kinderen en 

jongeren
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KEUZEPROGRAMMA’S

Huid- en haarverzorging

Wat ga je doen?
•  Leren over de behandeling van haar en 

hoofdhuid
•  Klanten helpen met een bepaalde wens
•  Gezichts- en huidbehandelingen leren
•  Advies geven over schoonheidsproducten

Zorg en welzijn / volwassenen
en ouderen

Wat ga je doen?
•  Leren zorgen voor volwassen en ouderen
•  Volwassen en ouderen begeleiden en 

helpen
•  Activiteiten organiseren voor volwassen  

en ouderen
•  Makkelijke EHBO handelingen

Uiterlijke verzorging en nagelstyling

Wat ga je doen?
•  Verschillende haar-, hand- en 

huidbehandelingen leren 
•  Leren omgaan met klanten
•  Hand- en voetbehandelingen uitvoeren  

bij klanten
•  Klanten helpen met haarverzorging
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Natuur, dier en leefomgeving

Wat ga je doen? 
•  Groene omgeving voor planten en dieren 

maken
•  Onderhouden van de groene omgeving
•  Leefgebied van dieren onderhouden
•  Verschillende planten en dieren verzorgen

Brood, banket en patisserie

Wat ga je doen? 
•  Bakkerijspecialiteiten maken in de 

bakkerij
•  Leren over bakkerijproducten
•  Chocoladespecialiteiten en gebak maken 
•  Producten uit de bakkerij presenteren en 

verkopen

Horeca en restaurant

Wat ga je doen? 
•  Lunch of diner maken
•  Leren over bepaalde horecaproducten
•  Voorbereiden en afronden van 

restaurantbezoeken
•  Ontvangen, begeleiden en bedienen van 

gasten

low res

KEUZEPROGRAMMA’S
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Groene zorg voor mens en dier

Wat ga je doen? 
•  Leren werken op een zorgboerderij
•  Dierenverblijven en tuinen verzorgen
•  De gezondheid van dieren controleren
•  Advies geven aan klanten over het 

verzorgen van dieren

Sport en leiderschap

Wat ga je doen? 
•  Organiseren van toernooien en 

sportevenementen
•  Toernooien en sportevenementen begeleiden
•  Advies geven en begeleiden van groepen 

met bewegen
•  Persoonlijke begeleiding van mensen met 

bewegen

Sport en geüniformeerde beroepen

Wat ga je doen? 
•  Leren over defensie, de politie en beveiliging
•  Uitvoeren van lichamelijke en conditie 

oefeningen
•  Herkennen en voorkomen van onveilige 

situaties
•  EHBO

KEUZEPROGRAMMA’S
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“In de 
praktijklessen 
ontdek ik wat ik 
echt leuk vind”
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Stappegoorweg 185 

5022 DD  Tilburg 

013  539 70 40

campus013.nl


