
 

Elke opleiding biedt, naast een basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen bereiden je voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee je je vakmanschap kunt verbreden of verdiepen. 

Keuzedelen vormen een verplicht onderdeel van je opleiding. 

 

Keuzedelen Allround metselaar 

 

Engels in de beroepscontext A2 

Na het doorlopen van het keuzedeel op niveau A2 kun je je redden in het Engels in standaardsituaties 

in de beroepscontext. Dit betekent dat je standaardzinnen en de meest voorkomende woorden 

begrijpt als het gaat om gebieden die jezelf aangaan, binnen zowel mondelinge als schriftelijke 

communicatie. 

Oriëntatie op ondernemerschap 
Denk je dat ondernemen iets voor jou is? Dan kun je dat testen binnen dit keuzedeel. Je onderzoekt 
wat zelfstandig ondernemen inhoudt, verkent de markt waarin je je zou willen begeven en brengt in 
kaart wat er allemaal voor nodig is om een eigen bedrijf te starten. 

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 
In je werk binnen de branche kun je te maken krijgen met innovaties. Dit kunnen zowel 
maatschappelijke als technische vernieuwingen zijn die hun weerslag hebben op o.a. het product, de 
bedrijfsvoering en de relatie met de consument. Er wordt van jou verwacht dat je op een passende 
manier hierop kunt reageren. Met hulp van je leidinggevende kijk je regelmatig terug op je eigen 
handelen. Als je het keuzedeel op niveau 3 of 4 volgt, heb je hierin zelf leidinggevende taken. 

Rekenen 3F 

Je leert de kennis en vaardigheden zoals beschreven in het Referentiekader voor rekenen 3F, 

waardoor je op dit niveau kunt meedoen aan het landelijke examen. 

Experimenteren met materialen en technieken 
Na afloop van het keuzedeel heb jij geëxperimenteerd met voor jou nieuwe of andere materialen 
en/of technieken. Hiermee vergroot jij je inzetbaarheid in de branche waarin je werkzaam bent. 

Basis restauratiewerk metselen 

De focus in dit keuzedeel ligt op de vaardigheden en taken met betrekking tot 

restauratiewerkzaamheden voor de metselaar in de gebouwde omgeving. Dit geeft jou een betere 

doorstroom naar de niveau 4-opleiding Specialist restauratie metselen. 

 


