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Piet Bakkerschool is onderdeel van SO Fryslân. Het  
onderwijs op de scholen van SO Fryslân is er op gericht 

om leerlingen 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 modulebewijzen behaal je?
Wanneer je een module hebt afgerond, ontvang je een modulebewijs.  
Hierop staat geschreven welke ontwikkeling jij doorgemaakt hebt en ook waar 
je leerpunten liggen. De modulebewijzen verzamel je in je portfolio. Dit portfolio 
kun je meenemen naar je toekomstige werkgever.

Modulebewijzen 
In fase 1 en 2 kun je modulebewijzen halen voor:
•  Houtbewerking
•  Fietstechniek

Branchegerichte certificaten
In fase 3 kun je certificaten halen voor:
•  Werken in het hout
•  Werken met metaal
•  Heftrucklicentie
•  Veiligheid

Waar kan ik werken?
Je laatste stage loop je misschien al in het bedrijf of dagbesteding waar je 
ook na school gaat werken. In het laatste schooljaar kijk je samen met de 
stagecoördinator en je ouders/verzorgers naar een geschikte uitstroomplek. 



Ben jij een techneut? 
Werk jij graag met je handen? En vind je het leuk om te zagen, schuren of sleutelen? 
Dan past de sector techniek goed bij jou. Bij techniek leer je alles wat met hout
bewerking en techniek te maken heeft. Bijvoorbeeld boren, sleutelen of drevelen. 
Ook ga je aan het werk met verschillende machines en leer je alles over veiligheid en 
beschermingsmiddelen die je moet dragen.

Wat kun je worden? 
Kies je voor de sector techniek dan kun je later werken bij een meubelmakerij of in de 
montage. Ook kun je aan de slag in kaarsenmakerij, waar je zelf de kaarsen maakt. 
Houd je meer van metaalbewerking? Dan is werken op een metaalafdeling van een 
sociaal werkbedrijf een optie.  

Wat ga je leren?

In Fase ➊ (1214 jaar) maak je kennis met de basisvaardigheden van techniek en 
houtbewerking. Hoe gebruik je de liniaal, de duimstok of de boormachine? Dit oefen je 
in de praktijkvakken. 

In Fase ➋ (1416 jaar) leer je die vaardigheden toe te passen in de praktijk. Je maakt 
bijvoorbeeld een vogelhuisje. Daarnaast loop je stage bij een bedrijf buiten de school.

In Fase ➌ (1618 jaar) ga je aan de slag op verschillende leerwerkplekken die 
aansluiten bij jouw interesse. Op deze manier maak je kennis met verschillende 
bedrijven, collega’s en werkzaamheden. Je helpt bijvoorbeeld met meubels maken, 
machines onderhouden of monteren en demonteren. 

Werknemersvaardigheden
Kun je zelfstandig de juiste middelen en materialen gebruiken of een collega  
op de juiste manier om hulp vragen? En wat doe je als het even tegenzit?  
Al deze werknemersvaardigheden (en meer) oefen je tijdens de stages, op school  
en op de leerwerkplekken.

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

Houtbewerking
Werken met verschillende zaagmachines, frees of boormachines, dat is wat 
je gaat doen wanneer je werkt binnen een houtafdeling. Als je uitstroomt naar 
(beschutte) arbeid moeten de producten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.  
Je maakt namelijk producten die bestemd zijn voor de verkoop. 

Metaalbewerking
Gaat je voorkeur uit naar metaal? Ook dan ga je werken met moderne machines. 
Je leert bijvoorbeeld hoe je kunt puntlassen, stiftlassen, zagen, boren of 
metaalslijpen. De opdrachten passen bij jouw niveau. 

Montage 
Als je graag met je handen werkt en je bent ook nog precies, dan past montage bij 
je. Je monteert verschillende onderdelen tot één eindproduct. Je maakt gebruik 
van eenvoudige montagegereedschappen (zoals steeksleutels, ringsleutels en 
schroevendraaier). Het eindproduct wordt getest en moet voldoen aan bepaalde 
kwaliteitseisen. 

Creatieve projecten
Ga jij straks uitstromen naar een dagbesteding? En je houdt ervan om creatief aan 
het werk te zijn met hout, recyclemateriaal of kaarsen? Dan zijn er bij jou in de 
buurt vast dagbestedingsplekken die passen bij jouw talenten.

Wat voor begeleiding krijg je?
Op school kijken je leerkrachten heel goed naar de begeleiding die jij nodig hebt. 
Heb je bij montage wat vaker uitleg nodig bij het uitvoeren van de opdracht? 
Of weet jij na twee keer al hoe de boormachine werkt? De begeleiding wordt 
afgestemd op dat wat jij nodig hebt. Door te leren en te oefenen, merk je dat je 
waar mogelijk steeds zelfstandiger wordt.

Veiligheid en werkkleding
Heel belangrijk is dat jij je werk veilig uit kunt voeren. Goede persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn dus verplicht, zoals een lasbril, een helm of 
schoenen met stalen neuzen. Op school, maar ook op de leerwerkplekken wordt 
ervoor gezorgd dat jij veilig aan het werk kunt. 


