
 Keuzeformulier GL-TL 2021-2023 NAAM: _______________________________ KLAS: _______ 

 

1. Kies een profiel waarin je examen gaat doen. Het profiel moet aansluiten bij de vervolgopleiding die je gaat doen op het MBO. 

a. Dienstverlening en producten sluit het beste aan bij een technische MBO-opleiding. 

b. Economie en ondernemen sluit het beste aan bij een handel, retail of administratieve MBO-opleiding.  

c. Zorg en welzijn sluit het beste aan bij een zorg, welzijn of sport MBO-opleiding. 

2. Kies 2 AVO-vakken bij keuze 1 waarin je examen gaat doen.  

3. Kies 2 AVO-vakken bij keuze 2 waarin je examen gaat doen. 

4. Kies een specialisatie waarin je examen gaat doen. Deze komt zo goed mogelijk overeen met de richting die je gaat doen op het MBO. 

 

PROFIEL Dienstverlening en Producten Economie en Ondernemen Zorg en Welzijn 

Verplichte profieldelen 
Organiseren van een activiteit Commercieel  Mens en activiteit 

Multimediaproduct maken Secretarieel Mens en Zorg 

Verplichte 
AVO vakken 

Nederlands - Engels - Maatschappijleer - 
Lichamelijke Opvoeding - CKV 

Nederlands - Engels - Maatschappijleer - 
Lichamelijke Opvoeding - CKV 

Nederlands - Engels - Maatschappijleer - 
Lichamelijke Opvoeding - CKV 

Keuze 1 AVO vakken 
Je kiest 2 vakken   

1 Biologie 1 Economie 1 Biologie 

2 Economie 2 Wiskunde 2 Aardrijkskunde 

3 Natuur/scheikunde 3 Duits 3 Geschiedenis 

4 Wiskunde   4 Wiskunde  

Keuze 2 AVO vakken 
Je kiest 2 vakken 

 
Vakken met * mag je niet bij 
Keuze 1 al gekozen hebben 

 
Van de vakken met ** mag 

je er maximaal 1 kiezen 

A Aardrijkskunde A Aardrijkskunde A Aardrijkskunde* 

B Biologie* B Biologie   

C Duits C Duits* C Duits 

D Economie*   D Economie 

E Geschiedenis E Geschiedenis E Geschiedenis* 

F Natuur/scheikunde* F Natuur/scheikunde F Natuur/scheikunde 

G Wiskunde* G Wiskunde* G Wiskunde* 

H LO2** Tekenen** H LO2** Tekenen** H LO2** Tekenen** 

Rekenen Leerlingen die wiskunde niet kiezen,  krijgen in leerjaar 3p3 en leerjaar 4 het vak Rekenen 
 

 

VERVOLG ZIE ACHTERZIJDE 
  



 

 

 

 

 

*Het Reeshof College houdt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen op een specialisatie deze te laten vervallen. 

 

 

 

 

Dit formulier uiterlijk inleveren op 
vrijdag 11 feb 2022 bij de mentor 

 Handtekening ouder/verzorger:  Handtekening Leerling: 

 

 

  

Specialisatie* 
Je kiest 1 

specialisatie. 
De specialisatie 

bestaat uit 2 
modules 

1 
Assisteren in de 
gezondheidszorg 

Voorkomen van 
ongevallen + EHBO 

5 
Hout- en 
meubelverbindingen 

Interieurontwerp en 
design 

9 Presentatie en styling 
Vormgeving en 
typografie 

2 
Bewerken en verbinden 
van materialen 

Robotica 6 Marketing Ondernemen 10 Recreatie Evenementen 

3 Gastheerschap Keuken 7 Officemanagement 
Facilitaire 
dienstverlening 

11 Webshop Digispel 

4 Haarverzorging Huidverzorging 8 
Ondersteuning bij 
sportactiviteiten 

Geüniformeerde 
dienstverlening 

12 Welzijn kind en jongeren 
Welzijn volwassenen 
en ouderen 



BIJLAGE OVER BEROEPSGERICHT LEREN 

 

 

VERVOLG ZIE ACHTERZIJDE 

  

 
   

VAKNAAM + AFKORTING KORTE BESCHRIJVING VAN HET VAK 
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DVPR     OAOG 
Organiseren van 
een activiteit 

Je leert hoe in gesprek te gaan met opdrachtgever 
en een activiteit uit te voeren en te presenteren.  

DVPR   MMPM 
Multimediaproduct 
maken 

Je leert een digitaal ontwerp maken, een film 
maken, een website ontwerpen en samenstellen 
en een applicatie ontwerpen en maken. 

 EO  COM Commercieel 

De Retail formule en de marketinginstrumenten 
herkennen en toepassen ten aanzien van de 
doelgroep, het assortiment en de marktpositie. 
Verkopen & afrekenen. 

  EO   SEC Secretarieel Back-office en front-office activiteiten uitvoeren. 

  ZW MACT Mens en activiteit 
Activiteiten organiseren, plan van aanpak maken, 
draaiboek maken, presenteren / uitleggen. 

    ZW MZRG Mens en Zorg 
Zorginstellingen en werkzaamheden die daarbij 
horen. Zorg dossier. 



 ADVIES VAKNAAM + AFKORTING KORTE BESCHRIJVING VAN HET VAK 
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1 
GEZ 

Assisteren in de 
gezondheidszorg 

Je komt in aanraking met allerlei beroepen (denk aan 
doktersassistent, tandartsassistent, apothekersassistent) in de 
gezondheidszorg en je leert de bijbehorende vaardigheden.  

Voorkomen van 
ongevallen + EHBO 

Je leert de EHBO-vaardigheden. Hoe te handelen bij ongevallen. 

D
V

P
R

 

  2 
TEB 

Bewerken en verbinden 
van materialen 

Hier ga je werken met hout, metaal, elektro of een combinatie van 
deze materialen. Dit alles wordt versterkt met theorie via computer, 
tablet en telefoon. 

Robotica 
Lego, Mindstorms en Arduino. Hiermee ga je aan de slag om 
eenvoudige robots te maken en te programmeren. 

 

E
O

 

Z
W

 

3 
HOR 

Gastheerschap 
Tafeldekken, serveren, klanten ontvangen, bedienen, afscheid 
nemen. 

Keuken 
 Het bereiden van verschillende gerechten. HACCP, schoonmaken 
van de keuken 

  

Z
W

 

4 
UV 

Haarverzorging 
Omgaan met klanten. Haren omvormen, haren wassen, vlecht 
technieken, vlakafdeling. 

Huidverzorging 
Omgaan met klanten. Huiddiagnose, gezichtsbehandelingen, 
lichaamsreiniging en verzorging, maskers aanbrengen. 

D
V

P
R

 

  5 
HEI 

Hout- en 
meubelverbindingen 

Hier ga je meubels maken met verschillende hout verbindingen. Dit 
wordt versterkt met theorie via computer, tablet en telefoon. 

Interieurontwerp en 
design 

Ontwerp jij een nieuw huis of een gaaf interieur. Tijdens deze lessen 
maak je bijv. een maquette, lamp of ontwerp je een interieur. 

 

E
O

 

 6 
HAN 

Marketing 
Het beoordelen en verbeteren van een bestaande Retail formule, 
rekening houdend met de doelgroep, het assortiment en de 
marktpositie. 

Ondernemen 
 Het ontwikkelen en uitvoeren van een eenvoudig ondernemingsplan. 
Je zelf als ondernemer beschrijven, een marketingplan en financieel 
plan maken. 

 

E
O

 

 7 
ADM 

Officemanagement 
Back office en Front office werkzaamheden in een bedrijf herkennen 
en uitvoeren. 

Facilitaire 
dienstverlening 

De voorkomende facilitaire werkzaamheden in en rondom het 
gastenverblijf en de accommodatie voorbereiden en uitvoeren 

D
V

P
R

 

 

Z
W

 

8 
S&V 

Ondersteuning bij 
sportactiviteiten 

Het leren sportles geven, fit-test uitzetten en afnemen, ondersteunen 
bij sport evenementen. 

Geüniformeerde 
dienstverlening 

BIVAK, observeren, surveilleren, rapporteren, communiceren. 

D
V

P
R

 

E
O

 

 9 
VRM 

Presentatie en styling 
 Een etalage of een te gekke presentatie. Tijdens deze lessen ga je 
dit ontwerpen en uitvoeren. Doormiddel van het Adobe pakket en een 
snijplotter ga je de mooiste presentaties en etalages maken. 

Vormgeving en 
typografie 

 Ontwerp jij een mooie brochure of poster? Je gaat hier werken met 
verschillende Adobe programma's: Photoshop, Illustrator of Indesign. 

 

E
O

 

 10 
TOE 

Recreatie 
Een bijdrage leveren aan de uitvoering van een recreatieve activiteit. 
Een activiteiten die mensen ondernemen om hun vrije tijd te 
besteden. 

Evenementen 
 Helpen bij het  organiseren van een evenement & helpen bij de 
uitvoering van een evenement. 

D
V

P
R

 

E
O

 

 11 
ICT 

Webshop Je leert hier eenvoudige websites bouwen.  

Digispel Je leert hier een eenvoudig, digitaal spelletje maken.  

  

Z
W

 

12 
WJO 

Welzijn kind en 
jongeren 

Je organiseert allerlei activiteiten gericht op de doelgroepen baby, 
kind en jongeren. Ontwikkeling en verzorging van de doelgroep. 

Welzijn volwassenen en 
ouderen 

Je organiseert allerlei activiteiten gericht op de doelgroepen 
volwassenen en ouderen en leert de bijbehorende vaardigheden. 
Ontwikkeling en verzorging va de doelgroep. 

 


