
Keuzetraject klas 2

• U hebt inzicht in de verschillende profielen van het vmbo. 
• U kent de profielen en de globale inhoud van de profielen 

waarin we bij het RC examen kunnen doen. 
• U weet welke AVO vakken bij de verschillende profielen 

gekozen kunnen worden. 
• U hebt inzicht in de opbouw van het derde leerjaar. 
• U hebt inzicht in de specialisaties die leerlingen kunnen kiezen.

Doel

Het voortgezet onderwijs
        Tekst in geel

middelbaar beroepsonderwijs
MBO
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D&P
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Z&W



3 profielen die bestaan uit  
4 ‘vakken’ - profieldelen 

Afronden met Centraal Examen (landelijk)

Product 
Maken en 

Verbeteren

Presenteren 
promoten 

en 
verkopen

Multimedia 
product 
maken

Organiseren 
van een 
activiteit

D&P

Commercieel Secretarieel

Administratie Logistiek Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

E&O

Mens en 
omgeving

Z&W

BB-KB
3 profielen die bestaan uit  

2 profieldelen 
Afronden met Centraal Examen (landelijk)

Multimedia 
product 
maken

Organiseren 
van een 
activiteit

D&P

Commercieel Secretarieel Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

E&O Z&W

GL-TL

2 profielvakken deels verplichte vakken

wiskunde*

NSK1*

biologie*

economie*

#economie

*wiskunde wiskunde*

#biologie

aardrijkskunde*

Product 
Maken en 

Verbeteren

Organiseren 
van een 
activiteit

Multimedia 
product 
maken

Presenteren 
promoten 

en 
verkopen

D&P

Commercieel Secretarieel

Administratie Logistiek Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

E&O

Mens en 
omgeving

Z&W

*Duits

geschiedenis*

wiskunde*

NSK1*

biologie*

economie*

#economie

*wiskunde wiskunde*

#biologie

aardrijkskunde*

Organiseren 
van een 
activiteit

Multimedia 
product 
maken

D&P

Commercieel Secretarieel Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

E&O Z&W

*Duits
geschiedenis*

Duits

2 profiel en 2 keuze vakken deels verplichte vakken

aardrijkskunde

geschiedenis

LO2 / tekenen

Duits

NSK1

economie

LO2 / tekenen

geschiedenis

NSK1

biologie

LO2 / tekenen

aardrijkskunde



Leerjaar 3
• BB-KB - 10 uur BGL.  

• 8 uur profiel,  
• 2 uur oriëntatie op keuzedelen. 

• GL-TL - 6 uur BGL.  
• 4 uur profiel,  
• 2 uur oriëntatieop keuzedelen.CSPE - Centraal Schrifte

lijk Praktisch Examen Leerjaar 4
• BB-KB - 12 uur BGL. 4 keuzedelen 

• GL-TL - 6 uur BGL. 2 keuzedelen

Samen naar een goede keuze

Oudertevredenheidsenquête 
invullen kan tot 1 april 2022



D&P E&O Z&W

3 - profielen

D&PD&P E&O Z&W

Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Mens en 
omgeving

Z&W
BK: 4 - profieldelen 

verplicht – CSPE 

TL: 2 - profieldelen 
verplicht - CSPE 

Dit zijn de profieldelen waar de 
leerlingen als ze deze richting hebben 
gekozen in leerjaar 3 eindexamen in 
doen.

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Z&W

Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Mens en 
omgeving

Z&W

Mens en gezondheid

Ondersteunen bij keuzes voor een gezonde 
leefstijl

Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Mens en 
omgeving

Z&W

Mens en gezondheid

Lesinhoud: 

• Invloed zijn op fysiek, psychische en 
sociale gezondheid 

• Genotsmiddelen 
• Wat voor effect heeft media op je leefstijl 
• Een gezonde maaltijd samenstellen, 

bereiden en opdienen 
• Ondersteunen bij een verantwoord 

voedingspatroon 
• Ondersteunen bij een verantwoord 

bewegingspatroon en dagritme. 



Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Mens en 
omgeving

Z&W

Mens en omgeving

Ondersteunen bij het creëren van een 
verzorgde, schone en veilige leef- en 
werkomgeving

Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Mens en 
omgeving

Z&W

Mens en omgeving

Lesinhoud: 

• schoonmaak en 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren 

• textiel verzorgen 
• baliewerkzaamheden verrichten 
• ondersteunen bij het kiezen van 

aanpassingen en hulpmiddelen in en 
rondom het gebouw die toegankelijkheid 
en veiligheid bevorderen 

• bij het inrichten van een ruimte rekening 
houden met het gebruik van een ruimte.

Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Mens en 
omgeving

Z&W

Mens en zorg

Ondersteunende handelingen verrichten bij 
het zorg verlenen aan de klant 

Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Mens en 
omgeving

Z&W

Mens en zorg

Lesinhoud: 

• Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende 
activiteiten 

• Ondersteunen bij het bewegen en 
verplaatsen 

• Eenvoudige EHBO technieken toepassen 
• Ondersteunen bij vaak voorkomende 

ziekteverschijnselen 
• Toepassingen van ICT en technologie in de 

hulpverlening benoemen, adviseren en 
gebruiken



Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Mens en 
omgeving

Z&W

Mens en activiteit

Activiteiten organiseren en begeleiden met als 
doel de klant te activeren 

Mens en 
gezondheid

Mens en 
zorg

Mens en 
activiteit

Mens en 
omgeving

Z&W

Mens en activiteit

Lesinhoud: 

• Een eenvoudige activiteit voor een 
individu en groep voorbereiden 

• Een eenvoudige activiteit met een 
individu en groep uitvoeren 

• Een eenvoudige activiteit met een 
individu en groep afsluiten 

Welke leerlingen kiezen dit vak?
Leerlingen die zorgzaam zijn 

Leerlingen die behulpzaam zijn 

Leerlingen die met mensen willen werken 

Leerlingen die niet bang zijn mensen aan te raken 

Leerlingen die nauwkeurig kunnen werken 

Leerlingen die sociaal vaardig zijn

Beroepen
Gezondheidzorg 

Onderwijs 

Uiterlijke verzorging 

Horeca 

Sport 

Veiligheid 

Ouderen-, gehandicaptenzorg  

Facilitaire dienstverlening 



Keuzevakken
Leerjaar 4  

De keuzevakken hoeven niet bij hun profiel te 

passen



Examenprofiel Economie & Ondernemen. Examenprofiel 
Economie & Ondernemen

Dit is een profiel waarvoor de leerlingen 
in klas 3 een praktijkexamen maken.

Examenprofiel 3 Basis & 3 Kader 
Economie & Ondernemen

Onderdelen: 
1: Commercieel 
2: Logistiek 
3: Secretarieel 
4: Administratie

Examenprofiel 3TL & 3GL 
Economie & Ondernemen

Onderdelen: 
1: Commercieel (verplicht) 
2: Secretarieel (verplicht) 
3: Logistiek (verdieping) 
4: Administratie (verdieping)



Commercieel Commercieel
Alles wat te maken heeft met: 
❑ Het inkopen en verkopen. 
❑ Het reclame maken voor een product of bedrijf.

Commercieel: Lesinhoud
❑ Doelgroepen. 
❑ Assortiment. 
❑ Concurrentie positie. 
❑ De 6 P’s (Prijs, Product, Plaats, Presentatie, 

Promotie & Personeel) 
❑ Verkopen. 
❑ Afrekenen.  

Secretarieel



Secretarieel
❑ Alle activiteiten die op kantoor (Back Office), 
❑ of aan een balie van een bedrijf (Front Office) 
❑ worden uitgevoerd.

Secretarieel: Lesinhoud
❑ Agenda beheer. 
❑ Bijeenkomsten organiseren. 
❑ Post verzorgen (schriftelijk & digitaal) 
❑ Gegevens beheren. 
❑ Communicatie verzorgen. 
❑ Klachten afhandelen. 
❑ Bezoekers ontvangen. 
❑ Het bedrijf presenteren.

Logistiek Logistiek
Ervoor zorgen dat goederen 
❑ Op de juiste manier 
❑ Op het juiste moment 
❑ Op de juiste plek terecht komen.



Logistiek: Lesinhoud
❑ Goederen ontvangst. 
❑ Opslag van goederen. 
❑ Intern en extern transport. 
❑ Verzamelen, inpakken en verzenden van goederen. 
❑ Voorraadbegrippen. 
❑ Bestellen. 
❑ Vervoerspapieren.

Administratie

Administratie

❑ Het verzamelen, ordenen, verwerken 
en beheren van bedrijfsgegevens.

Administratie: Lesinhoud
❑ Rechtsvormen. 
❑ Bedrijfsfuncties herkennen & benoemen. 
❑ Financiële feiten verwerken in de boekhouding. 
❑ Financiële gegevens interpreteren. 



Economie & Ondernemen 

Office vaardigheden zoals Excel, Word & Publisher 
zoals die worden gebruikt in of voor een 
onderneming vormen een belangrijk onderdeel van 
de lesstof.  
Er wordt vaak op de laptop gewerkt.

Praktijkexamen klas 3

Doorstromen naar het MBO
•Verkoper
•Verkoper BBL
•Verkoopspecialist BBL
•Manager retail
•Manager retail BBL
•Ondernemer retail
•Vestigingsmanager (internationale) 
groothandel
•Junior accountmanager•Assistent hospitality

•Medewerker recreatie en sport
•Sales & Events
•Zelfstandig medewerker travel en hospitality
•Zelfstandig medewerker leisure en hospitality
•Zelfstandig medewerker leisure en hospitality BBL
•Leidinggevende travel en hospitality
•Leidinggevende leisure en hospitality
•Luchtvaartdienstverlener

•Business Administration & Control Specialist 
(Bedrijfsadministrateur en Junior Assistant -
•Allround Assistant Business Services (Financieel 
Administratief Medewerker) 
•Juridisch Administratieve Beroepen
•Legal, Insurance & HR Services Specialist (Juridisch 
Administratief Dienstverlener)niveau
•Legal, Insurance & HR Services Specialist (Juridisch 
Administratief Dienstverlener) | mbo-deeltijdniveau 
Secretariële Beroepen
•Office & Management Support Specialist (Management 
Assistant) niveau 4 / bol / 3 jaar
•Medewerker (financiële) administratie | Medewerker 
Secretariaat en Receptie (Assistent Business Services)

Klas 4 Keuzevakken  
Beroeps Gericht Leren

Marketing 
Ondernemen 
Office Management 
Facilitair 
Evenementen 
Recreatie



DIENSTVERLENING & 
PRODUCTEN

D&P

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

D&P

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

D&P

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

Video over D&P - https://www.youtube.com/watch?v=C4U8PcXPTl0



D&P

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

PROFIELVAKKEN DIENSTVERLENING & PRODUCTEN
OAOG| Organiseren van een activiteit PMPV| Product maken en verbeteren

PPV| Presenteren promoten en verkopen MMPM| Multimediale producten maken ORGANISEREN VAN 
EEN ACTIVITEIT

OAOG

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

WAT IS ORGANISEREN VAN EEN ACTIVITEIT?
• Een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek doen naar de te 

organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever 

• Een activiteit organiseren 

• Facilitaire werkzaamheden uitvoeren 

• Regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu met betrekking tot de 

organisatie van activiteiten herkennen, benoemen en toepassen 

OAOG

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

Wat doen we dan bij OAOG?
• Iets organiseren (event)

• Koken

• Hospitality

• Noodplannen/vluchtroutes maken

• Schoonmaken

• Presenteren

• Kostenberekening maken



MULTIMEDIALE 
PRODUCTIES 
MAKEN

MMPM

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

WAT IS MULTIMEDIALE PRODUCTIES MAKEN?
• Een digitaal ontwerp maken 

• Een film maken 

• Een website ontwerpen en samenstellen 

• Een applicatie ontwerpen en maken 

MMPM

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

Wat doen we dan bij MMPM?
• Posters maken

• Powerpoints maken

• Apps ontwerpen

• Websites maken

• Script en storyboard ontwerpen

• Filmen en video monteren

PRESENTEREN 
PROMOTEN 
VERKOPEN



PPV

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

WAT IS PRESENTEREN PROMOTEN VERKOPEN?
• Verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen 

(her)kennen, benoemen en professioneel toepassen 

• Een product en dienst promoten en verkopen 

• Doelgericht informatie verstrekken en instructies geven 

PPV

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

Wat doen we dan bij PPV?
• Presentaties maken

• Een product presenteren

• Verkoop gesprekken

• Reclame-uitingen maken

• Promotieplan maken

PRODUCT  
MAKEN EN 
VERBETEREN

PMPV

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

WAT IS PRODUCT MAKEN EN VERBETEREN?
• Een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en printen in 2D en 3D  

• Een product maken 



DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

Wat doen we dan bij PMPV?
• 2D/3D-tekeningen maken

• Werktekeningen lezen

• Producten maken

• 3D-printen

• Hout snijden met lasermachine

• Bestickering ontwerpen en maken

PMPV D&P

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

Meer informatie?
• Stichting Platforms VMBO: www.platformsvmbo.nl 

• Platform VMBO Dienstverlening & Producten: www.platformdenp.nl 

Vragen?


