
 

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 Machinist grondverzet 

 

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. 

Duurzaamheid in het beroep C 
Door dit keuzedeel word je je ervan bewust wat duurzaamheid inhoudt. Je leert wat je daar zelf aan 
kunt doen en hoe een bedrijf duurzamer kan worden. 

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. 

Grondwerk 
Dit keuzedeel gaat over het assisteren bij grondwerkzaamheden. Je leert basisvaardigheden om 
verschillende werkzaamheden in het grondwerk uit te voeren. 
 
Bestratingswerkzaamheden uitvoeren 

Dit keuzedeel gaat over kleinschalige reparatiewerkzaamheden met betrekking tot de aanleg van 

elementverharding (zoals wegen, trottoirs en tuinverhardingen). 

Werken met hulpmiddelen en machines voor mechanisch straten 

Het wordt steeds belangrijker en in sommige gevallen verplicht gesteld om mechanisch 

bestratingsmaterialen aan te brengen. In dit keuzedeel leert je het juist bedienen en onderhouden 

van materieel voor mechanisch bestraten.   

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. 

 

 


