
Techniek!  
 

Een sterk stukje staal binnen  

Allround4You (D&P) 
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D&P op het HPC
Vanaf schooljaar 2016-2017 biedt het HPC Zetten in de bovenbouw het nieuwe profiel Allround4you aan, ook wel bekend als 

het intersectorale programma Dienstverlening & Producten (D&P). 

Met Allround4You (D&P) geven wij leerlingen de kans om zelf te onderzoeken en te ontdekken waar hun interesses en 

talenten liggen. Hierdoor kunnen zij een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding. Het vernieuwde programma 

geeft ons daarnaast de mogelijkheid om middelen en mensen efficiënter in te zetten.

Allround4You
Met Allround4You hebben wij onze leeromgeving 

dynamischer gemaakt. Bij ons kunnen de leerlingen van 

vele beroepsfacetten proeven: Van techniek tot zorg 

& welzijn, van kunst tot sport & bewegen. Maar er is 

uiteraard ook ruimte voor verdieping in een bepaalde 

branche. Wanneer een leerling zeker weet dat hij of 

zij bijvoorbeeld de zorg of de techniek in wil dan is dat 

uiteraard ook mogelijk! Op deze manier bieden wij  

onderwijs op maat. 

Allround4You bestaat uit verplichte profielmodules en keuzevakken. Een keuzevak heeft gemiddeld een duur van 10 weken. 

Het is aan de leerlingen zelf om uit de vele mogelijkheden een keuze te maken. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en 

waar zij zichzelf verder in willen ontwikkelen.

Bart en Mike Leenders (15 jaar) 
“Mike: Allround4You is erg leuk. Je krijgt veel keuzemogelijkheden en je kunt ook echt met een bedrijf meelopen. Ik heb 

bijvoorbeeld al meegelopen bij een lasbedrijf. Bart: Ik ook en bij een autoschadebedrijf.  

Bart: De techniekafdeling wordt binnen Allround4You goed 

vertegenwoordigd. Je kunt metaal doen, plaatwerken, lastechniek, 

meubel maken, fietstechniek etc.. Nu met Allround4You is het veel 

breder geworden en dat vinden we beiden juist erg fijn. We hebben 

hierdoor beter zicht gekregen op de verschillende beroepen. Mike: 

Mijn interesse ligt voornamelijk in de autotechniek. Later wil ik wel 

als autohandelaar gaan werken. Door Allround4You is mijn interesse 

alleen maar meer bevestigd en ben ik meer zeker van mijn keuze. 

Bart: Ik weet al lang dat ik de autoschade techniek in wil gaan. 

Door Allround4You heb ik meer zicht gekregen op wat er allemaal 

bij komt kijken. We hebben sinds kort naast motorvoertuigen ook 

auto’s om aan te sleutelen op het HPC! Dat is echt super.”
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Een allround-overzicht  
Zoals in onderstaand schema is te zien, werkt 

elke leerling toe naar hetzelfde CSPE (praktijkexamen) 

oftewel de verplichte profielmodules. Daarnaast hebben 

zij nog de mogelijkheid om te kiezen uit de verschillende keuzevakken.

Techniek een sterk stukje staal
Met een ijzersterk techniekteam hebben wij in 

de afgelopen jaren vele techneuten geholpen 

bij de eerste stappen in hun techniekcarrière. 

Wij hebben aan onze leerlingen jarenlang de 

richtingen Bouw en Metaal geboden. Hierdoor 

beschikten wij al, voordat D&P zijn intrede 

maakte binnen onze school, over de nodige 

faciliteiten om een breed aanbod te kunnen 

verzorgen. Echter deze basis en de nu nog steeds 

groeiende afdeling is tot stand gekomen middels investeringen. Niet alleen investeringen in geld maar voornamelijk door 

investeringen in relaties met bedrijven, door investeringen in personeel en door een lange adem. Niet stil blijven staan, 

Florine van Den Berg (15 jaar)
“Ik ben erg blij met Allround4You. Met dit profiel krijg 

je de mogelijkheid om van alles te proberen en zo dus 

te kijken of het ook iets voor je is. Ik heb tot nu toe de 

keuzevakken meubel maken, podium en koken gedaan. 

Straks ga ik nog uiterlijke verzorging doen maar mijn 

interesse ligt op dit moment bij meubel maken. Dat 

vond ik echt heel erg leuk. Je hebt op het HPC veel 

aanbod op het gebied van techniek dus ik kan volgend 

jaar de verdieping in gaan en dan ga ik kiezen voor hout 

& verbinding. Dat sluit mooi aan op meubel maken.” 

Roan Bosman (15 jaar)
“Persoonlijk vind ik Allround4You beter dan hoe het voorheen was opgezet 

hier op het HPC. Het is veel breder en je kunt binnen een vakgebied ook 

weer meer kiezen. Ik wil later graag aannemer worden. Het programma 

van Allround4You past dus perfect bij mij. Als aannemer moet je van alle 

onderdelen wat weten en die kans krijg ik nu ook. Ik werk het liefst met mijn 

handen. Met mijn neus de boeken in is niets voor mij. De techniek afdeling 

is een fijne plek, het is er gezellig en de docenten zijn ook leuk. Als ik ergens 

dieper op in wil gaan dan kan dat. Na het HPC wil ik graag naar het ROC in 

Nijmegen, de opleiding timmerman gaan volgen.”
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“Het is goed om zo vroeg mogelijk in het keuzeproces de 
leerlingen al kennis te laten maken met techniek. Daarom 
hebben wij twee Volvo’s geschonken aan de techniekafdeling. 
Geen afgetrapte auto’s! Nee, degelijke auto’s zodat zij met 
goede materialen kunnen werken.”

Harm Jan Mulder van Mulder Tweewielers 

“Onlangs heb ik scooters geschonken aan het HPC. Leerlingen kunnen met deze scooters de gemotoriseerde tweewielertechniek 

beter leren kennen. Daarnaast ga ik een aantal gastlessen verzorgen over tweewielertechniek op het HPC. Ik vind het fijn om op deze 

manier een bijdrage te leveren aan het onderwijs en leerlingen te enthousiasmeren voor de techniek. 

Techniek is een prachtige branche en we hebben gedegen vakpersoneel nodig, nu en zeker ook in de toekomst. Wanneer je 

specifiek kijkt naar de tweewielertechniek, zie je steeds uitgebreidere technieken voorbij komen, denk aan de elektrische fietsen 

en de elektronische scooters. De wielertechniek is dus meer dan 

alleen een band plakken of een ketting erop leggen. 

Ik wil graag een bijdrage leveren aan vernieuwing en verandering 

in het onderwijs en misschien kan onze samenwerking als 

voorbeeld dienen voor meerdere scholen en wie weet voor de 

politiek. Iedere leerling die hierdoor voor techniek kiest en ook 

met plezier naar school gaat is er één.”

maar naar mogelijkheden blijven kijken, om op die manier zo goed 

mogelijk aan te kunnen sluiten op de arbeidsmarkt. Dit zorgt er 

momenteel bijvoorbeeld voor dat we het onderdeel mobiliteit (met 

een heuse hefbrug voor auto’s en scooters) kunnen toevoegen aan ons 

lange technieklijstje met elektra, installatietechniek, metaalbewerking, 

houtbewerking, hydrotechniek en wielertechniek.

De praktijk
De echte vakmannen en vakvrouwen in de dop komen nog steeds aan 

hun trekken. Misschien  in onze ogen juist wel meer dan ooit. Zij krijgen 

de kans om van alle facetten van de techniek te proeven. Hierdoor zijn zij 

in staat een betere keuze te maken voor een mogelijke vervolgopleiding 

in de techniek. Een keuze die hen gelukkig maakt en waar zij geen spijt 

van krijgen.



Vincent Ras van Garage Gijsberts

“In het verleden zijn wij door een leerling van het HPC benaderd voor een stageplek. We hadden meteen in de gaten dat deze 

leerling inzicht had in het vak. Momenteel zit hij op het ROC en gaat hier vier dagen werken en één dag naar school. Hij is echt 

een aanwinst voor ons bedrijf.

Ik ben blij dat het HPC het initiatief neemt om leerlingen te interesseren 

voor de techniek. Want er gaat een groot tekort komen. Het is goed om 

zo vroeg mogelijk in het keuzeproces de leerlingen al kennis te laten 

maken met techniek. Daarom hebben wij twee Volvo’s geschonken aan de 

techniekafdeling. Geen afgetrapte auto’s! Nee, degelijke auto’s zodat zij 

met goede materialen kunnen werken. Een docent van de techniekafdeling 

van het HPC gaf aan dat ze het plan hadden om te investeren in een 

hefbrug c.q. de mogelijkheden om de motortechniek verder uit te diepen 

en daar wilden wij graag een bijdrage aan leveren. 

Investeren in het onderwijs is belangrijk. Ik ben dan ook van mening dat 

je als bedrijf verplicht bent om stageplekken aan te bieden. En dat heeft 

allemaal te maken met onze toekomst. De leerlingen moeten weten hoe 

het er in onze branche aan toe gaat zodat zij een gerichte keuze kunnen 

maken. Zij zijn in principe ons bestaansrecht.” 

Malcolm Perriër (16 jaar)

“Ik woon nu een jaar in deze regio. Ik ben samen met 

mijn vader vanuit de randstad hier naartoe verhuisd. 

Ik werd meteen goed opgevangen op het HPC en ik 

heb het dan ook goed naar mijn zin hier op school. 

Allround4You is afwisselend en ik vind alle opdrachten 

tot nu toe erg leuk. Ik heb houtverbinden, meubel maken, 

booglassen en installatietechniek gedaan. Nu ben ik 

bezig met gemotoriseerde tweewielers. Uiteindelijk wil 

ik de autotechniek in. Daar kwam ik achter tijdens mijn 

stage bij een autodealer. Ik kan hier op school voldoende 

verdieping krijgen in mijn interesses. Maar ik vind de 

verbreding ook juist fijn, omdat je keuze altijd nog kan 

veranderen.” 

Regionale functie van het HPC
Onze leerlingen voorbereiden op de toekomst doen we niet alleen. Dit 

doen we in samenwerking met vervolgopleidingen en bedrijven uit de 

regio. Door middel van diverse (intensieve) contacten met bedrijven 

kunnen we ons onderwijs rijker maken. Denk aan onderwijskundige 

stages, meeloopdagen, gastcolleges en excursies. 
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Meer informatie
Heb je vragen over het Allround4you-programma?  

Neem gerust contact met ons op! Telefonisch of per mail.

Frans Naber (vmbo)  
f.naber@hpcnet.nl 

Yeter Avcy ROC Rivor en  
René Bakker Bouwmensen Rivierengebied
“René: “Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en 

infra-opleidingsbedrijven door heel Nederland van, voor en door 

de bouwsector. In samenwerking met o.a. ROC Rivor faciliteren wij 

opleidingen in de bouw. Theorie doen de leerlingen via het ROC en 

de praktijk voeren ze uit via Bouwmensen. Dat gebeurt bij ons in de 

werkplaats, op het ROC maar ook bij de aangesloten bedrijven.

Bouwmensen heeft een goede samenwerking met HPC Zetten. We 

zien onszelf als de intermediair tussen het vmbo en het bedrijfsleven. 

Leerlingen van het vmbo kunnen bij ons praktijksectororiëntatie doen of een verdieping krijgen in bepaalde 

techniek. Voor D&P betekent dit bijvoorbeeld dat wanneer een leerling van het HPC meer wil weten over één van de 

vervolgopleidingen hij of zij bij ons op het opleidingscentrum terecht kan, dan vullen wij dit samen met ROC Rivor 

in. En als de kennis en/of middelen op HPC niet voor handen zijn dan mogen ze bij ons een keuzemodule invullen. 

Bedrijven zijn daarnaast weer blij met de interesse van mogelijke, toekomstige werknemers.

We zitten samen met het ROC in hetzelfde pand en daardoor kunnen we goed gebruik maken van elkaars faciliteiten. 

Voor een middelbare school kan dat bijvoorbeeld ook betekenen dat we leerlingen ophalen en brengen naar de 

locatie waar een bepaald vak gegeven wordt. We zeggen ook wel: ‘u vraagt wij draaien’ want ook gastlessen, stages 

regelen, met de leerling mee naar bedrijven en speeddates behoren tot de mogelijkheden.

De brede keuzemogelijkheid van D&P (Allround4You) op het HPC juichen we toe. De leerlingen kunnen zo van alles 

proeven en later de diepte in gaan. Als ze zichzelf ergens niet in zien werken dan is dat ook een keuze en dus winst. 

Het gaat erom dat ze een goede keuze maken voor de toekomst.”



Frans Naber (vmbo)  
f.naber@hpcnet.nl 

 www.hpc-zetten.nl
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