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Samen werken aan jouw toekomst!

Techniek
  
Ben jij superhandig?

Samen werken aan jouw toekomst!

VSO Talryk is onderdeel van SO Fryslân. Het onderwijs 
op de scholen van SO Fryslân is er op gericht om leer-

lingen met een speciale ondersteuningsvraag voor te 
bereiden op een zo zelfstandig mogelijke en passende 
plek in de maatschappij. We bieden leerlingen onderwijs 
op maat door iedere leerling te benaderen vanuit eigen 
mogelijkheden, in een veilige en stimulerende omgeving. 
De bundeling van kennis en professionaliteit die  
binnen de stichting aanwezig is, maakt van SO Fryslân  
een regionaal kenniscentrum op het gebied van  
speciaal onderwijs. Deze wordt actief gedeeld met  

haar maatschappelijke omgeving. Zo is SO Fryslân 
Spil in speciaal onderwijs.

Welke bewijzen haal je?
Volg jij ZML- of Structuur-onderwijs? Dan kun je tijdens je opleiding 
modulebewijzen en/of een branchegericht certificaat halen. Daarmee laat  
je zien dat je weet wat je doet. En je kunt daarmee in de toekomst ook aan 
andere mensen laten zien wat jij allemaal in je mars hebt. 

Modulebewijzen 
•  Houtbewerking
•  Kluskunde
•  Metaalbewerking
•  Voertuigen

Branchegericht certificaat
•  Werken in het Hout

Veiligheid 
Je kunt ook een extra modulebewijs halen voor het onderdeel veiligheid.  
Je weet hoe je om moet gaan met machines en herkent gevaarlijke situaties.

Dit project is mede mogelijk 
gemaakt door het Europees 
Sociaal Fonds van de  
Europese Unie.



Ben jij superhandig?
Ben jij graag met je handen bezig of vind je werken met machines interessant? 
Dan past de sector Techniek goed bij je. Jij gaat aan de slag met hout, metaal 
of je duikt in de techniek van een fiets. Zagen, boren, knippen of solderen; jij 
draait je hand er niet voor om.

Wat kun je worden?
Kies je voor de sector Techniek dan kun je later overal werken. Je kunt 
bijvoorbeeld aan de slag bij een klusbedrijf. Of je werkt bij een bedrijf dat 
meubels maakt van hout. Ben jij niet bang om vieze handen te krijgen, dan kun 
je aan de slag in een fietsenzaak, waar je fietsen repareert. 

Wat ga je leren?

In fase ➊ heb je een eerste kennismaking met Techniek: je gaat voor het eerst 
aan de slag met machines om hout mee te bewerken.

In fase ➋ heb je al wat meer technieklessen en maak je kennis met alle 
onderdelen daarvan. Daarnaast is er in Fase 2 een Begeleide Externe Stage met 
inpak- en montagewerkzaamheden.

In je in fase ➌ hebt gekozen voor Techniek, ben je daar een hele dag per  
week aan het werk. Daarnaast start je Zelfstandige Externe Stage en wellicht  
is die ook bij een technisch bedrijf? Tijdens een Zelfstandige Externe Stage  
help jij fanatiek mee bij een bedrijf, waarbij je niet bang bent om de mouwen  
op te stropen.

Wat ga je doen?
Je kunt kiezen voor verschillende onderdelen. 

Houtbewerking
Je maakt de mooiste dingen van hout, zoals meubels,  
plantenbakken, een bed of versiering voor in huis  
zoals een houten kerstboom.

Metaalbewerking
Je leert alles over metaal en metaalbewerking.  
Van zagen en boren tot knippen, buigen en solderen. 

Voertuigen
Jij duikt in de fietstechniek. Je spant de ketting op en helpt mee  
met het onderhoud. Van de banden vervangen tot het repareren van de verlichting. 
Ook leer je alles over een scooter en neem je een kijkje onder de moterkap van 
een auto.

Klussen in huis
Je leert alles over klussen in en om het huis. Denk aan schilderen, behangen, 
een eenvoudige elektriciteitsklus, onderhoudswerk in huis of het monteren van 
bijvoorbeeld een plank.

Wat voor begeleiding krijg je?
Het is fijn om te weten wat je moet doen. Daarom beginnen we iedere sectordag 
met een uitleg. De leraar laat zien wat jij gaat doen en hoe dat moet. Daarna ga 
je zelf aan de slag. En heb je een vraag, dan kun je die natuurlijk altijd stellen. 

Werkkleding
Om veilig te werken, krijg je van ons je eigen werkkleding: een polo en als 
je met machines werkt ook veiligheidsschoenen. In Fase 3 moet je zelf voor 
werkschoenen zorgen. Zo gebeuren er geen ongelukken en worden je eigen 
kleren niet vies.
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