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Moeilijke woorden..
Er zijn een aantal moeilijke woorden die gebruikt worden. Lees daarom 
eerst wat deze woorden betekenen. 
Dit helpt jou om een keuze te kunnen maken uit al die verschillende 
vakken.

PROFIEL: je kiest een profiel, dit is een beroepsrichting bij jou op school.

PROFIELMODULE: een profiel bestaat uit profielmodules. 
Je doet het centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) in deze 4 
vakken.

KEUZEVAK: een keuzevak is een vak dat je kiest omdat je dat leuk lijkt. 
Dit kan ook een keuzevak zijn van een ander profiel. Je kiest minimaal 4 
keuzevakken.
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Profielkeuze
Je staat op het punt een keuze te maken voor een beroepsrichting bij ons op school. 
Deze beroepsrichting noemen we een PROFIEL. Dit profiel heeft te maken met de 
beroepen waar je voor kunt leren als je je diploma hier op school hebt behaald. 

Binnen een profiel ga je verschillende vakken volgen die allemaal iets te maken 
hebben met een werkveld. Bijvoorbeeld bij het profiel Zorg & Welzijn leer je hoe je 
voor mensen gaat zorgen. Bij het profiel Dienstverlening & Producten leer je de 
mooiste dingen maken op de computer of ontwerp je jouw eigen product.

Binnen een profiel volg je vier verplichte vakken. Dit noemen we profielmodules. 
Naast deze verplichte vakken mag je ook nog vier andere vakken kiezen, de 
keuzevakken.

Volg je de TLplus route, dan volg je twee verplichte profielmodules en twee 
keuzevakken.

Bij ons op school kun je kiezen voor het profiel Zorg & Welzijn of voor het 
profiel Dienstverlening & Producten.
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Het profiel Dienstverlening & Producten

Ontwerpen, ondernemen en verkopen!
Drie woorden waar je bij Dienstverlening & Producten mee aan de slag 
gaat. 

Je gaat je eigen product bedenken, uitwerken en ook echt maken. Bij 
een product hoort ook een pr-campagne. Je leert hoe je een mooi logo 
of een folder kunt maken. Dit doe je met speciale 
computerprogramma's. Je leert zelfs hoe je een professioneel filmpje 
of een website maakt om je product te presenteren.

Daarnaast leer je om activiteiten te organiseren voor een 
opdrachtgever. Ook hier leer je hoe je gebruik kunt 
maken van je creativiteit en organisatietalent!
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Dienstverlening & Producten

EEN PRODUCT MAKEN EN VERBETEREN

In deze module leer je hoe je een product kunt ontwerpen. Je leert te 
tekenen in een 2D- en 3D-tekenprogramma en deze ook in 2D of 3D te 
printen.

Je leert om heel goed en kritisch te kijken naar een product om deze 
ook te kunnen verbeteren.

Je leert om werktekeningen te lezen en ze ook op te volgen. Als je de 
tekening goed hebt begrepen dan ga je het product in elkaar zetten. 
Je leert het juiste gereedschap te kiezen en deze natuurlijk veilig te 
gebruiken.

Ben je handig op de computer en heb je creatieve ideeën voor 
het maken van een mooi product? Dan is deze module zeker wat 
voor jou.

Verplichte vakken D
&

P
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Dienstverlening & Producten

MULTIMEDIALE PRODUCTEN MAKEN

In deze module ga je zelf de mooiste multimediale producten 
ontwerpen. Dit zijn producten waar tekst, videobeeld, geluid en foto`s 
gebruikt worden om een boodschap over te brengen.

Je werkt op de computer met speciale ontwerpprogramma's om 
bijvoorbeeld je eigen film te maken. Je leert de camera te bedienen 
en je eigen verhaal vorm te geven. Wanneer alles op film staat kruip je 
achter de computer om jouw film te monteren.

Je leert ook om een website te ontwerpen voor een opdrachtgever. Je 
bespreekt met je opdrachtgever wat zijn of haar wensen zijn en 
daarna ga je aan de slag met het ontwerpen. Is je opdrachtgever 
tevreden, dan kan je website online.

Ben je klantgericht en creatief en vind je het leuk om met de 
computer te werken? Dan is dit iets voor jou!

Verplichte vakken D
&

P
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Dienstverlening & Producten

ORGANISEREN VAN EEN ACTIVITEIT

Tijdens deze module leer je hoe je een activiteit moet organiseren en 
uitvoeren voor een opdrachtgever.

Je bespreekt met de opdrachtgever wat hij of zij graag wil. Je gaat 
een plan maken en dit aan de opdrachtgever presenteren. Als de 
opdrachtgever het allemaal goed vindt ga je de activiteit plannen en 
voorbereiden. Je maakt een overzicht van de kosten, je regelt de 
mensen en de materialen.

Jij bent het aanspreekpunt! Als alles achter de rug is bespreek je met 
de opdrachtgever of alles naar wens is gegaan; wat ging er goed en 
wat moet volgende keer beter.

Word je helemaal blij van regelen en organiseren? 
Dan is deze module een feestje voor jou!

Verplichte vakken D
&

P
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Dienstverlening & Producten

PRESENTEREN, PROMOTEN EN VERKOPEN

In deze module leer je hoe je een product het beste kunt promoten en 
verkopen. Je leert hoe je met verschillende doelgroepen kunt 
communiceren. Jongeren bereik je misschien het beste met social
media maar je opa moet je meestal op een andere manier zien te 
overtuigen om jouw product te kopen.

Je leert de verschillende soorten media herkennen en toe te passen. 
Je kunt je product helemaal beschrijven en aan de klant de beste 
uitleg geven. Je luistert goed naar je klant en past misschien je 
tactiek, hoe en wat je zegt, wel aan.

Ben je klantgericht en vind je het een hele uitdaging om de 
ander te overtuigen met woorden en daden? 
Dan is deze module vast wat voor jou!

Verplichte vakken D
&

P
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Het profiel Zorg & Welzijn

Vind je het leuk om voor andere mensen te zorgen of met anderen 
samen te werken? Vind je het leuk om creatief bezig te zijn of heel 
praktisch met je handen aan de slag te gaan? Dan past het profiel Zorg 
& Welzijn vast bij je!

Tijdens de lessen en stages leer je vaardigheden om voor jezelf, maar 
ook voor een ander te kunnen zorgen. Dit kan heel praktisch zijn. Zo 
kun je mensen mooi maken in de kapsalon of maak je anderen gelukkig 
met een heerlijke maaltijd. Je bedenkt misschien wel de mooiste 
werkjes voor kinderen of laat de ouderen zich weer helemaal fit 
voelen tijdens de lessen van sport & bewegen. Alles draait om jou en 
de ander in een beroepssituatie.

Met je diploma VMBO Zorg en Welzijn kun je een opleiding 
gaan volgen in de zorgsector, in het welzijnswerk, in de 
uiterlijke verzorging, in de horeca en facilitaire 
dienstverlening, in het toerisme, in de sport of in de 
laboratoriumtechniek.

PRO
FIELIN

FO
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W
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Zorg & Welzijn 

MENS & ACTIVITEIT

Je leert hier om activiteiten te organiseren voor allerlei verschillende 
mensen.

Je leert om uit te zoeken wat mensen leuk vinden en waar ze behoefte 
aan hebben. Daarna leer je om activiteiten te kiezen die passen bij 
een bepaalde groep.

Door zelf ook echt een aantal activiteiten te organiseren leer je nog 
veel meer: informatie zoeken, het regelen, dingen voordoen en 
uitleggen en hoe je deelnemers stimuleert om mee te doen!

Deze module is heel interessant als je wilt werken met 
kinderen, gehandicapten of iets wilt gaan doen met sport 
en bewegen. Maar ook als je wilt leren organiseren zit 
je hier goed!

Verplichte vakken Z&
W
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Zorg & Welzijn 

MENS & GEZONDHEID

Tijdens deze module leer je hoe je anderen kunt helpen om gezond te 
leven.
Je leert hoe je anderen een advies kunt geven bijvoorbeeld over 
hygiëne, bewegen en eten.

Je gaat gezonde maaltijden bedenken. Die ga je ook klaarmaken en 
opdienen.
Je leert werken met de apparaten in de keuken. Maar je leert niet 
alleen wat goed is voor het lichaam; je leert ook over sociale en 
psychische gezondheid.

Deze module is een goede start voor als je later met 
mensen wilt werken!

Verplichte vakken Z&
W
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Zorg & Welzijn 

MENS & OMGEVING

Tijdens deze module leer je alles over een schone en veilige leefplek
of werkplek.
Je leert werken met schoonmaakapparaten en schoonmaakmiddelen. 
Ook leer je de was verzorgen met alles wat daarbij hoort zoals werken 
met de wasmachine, droger, wasmiddelen en strijkijzer.

Tijdens deze module leer je ook van alles wat te maken heeft met 
gebouwen. Je leert om een gebouw goed in te richten en om 
aanpassingen en hulpmiddelen te regelen voor mensen met een 
handicap.

In deze gebouwen, zoals een verzorgingshuis is vaak ook een balie. Je 
leert om mensen te ontvangen, de telefoon bedienen, een 
zakelijk gesprek voeren en daarvan een goed verslag te 
schrijven. Verder leer je hoe je netjes overkomt op anderen.

Verplichte vakken Z&
W
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Zorg & Welzijn 

MENS & ZORG

Tijdens deze module ga je leren om mensen te verzorgen. Dit kunnen 
ouderen, gehandicapten, pubers, maar ook jonge kinderen zijn.

Je leert anderen te ondersteunen bij de persoonlijke verzorging. Je 
helpt bijvoorbeeld bij aan- en uitkleden en het verzorgen van het 
lichaam.

Je leert om de cliënten te ondersteunen bij het bewegen en 
verplaatsen. Bijvoorbeeld het verplaatsen van bed naar rolstoel.
Je leert eenvoudige EHBO technieken zodat jij kunt helpen als er een 
ongeluk(je) is gebeurd. 

Daarnaast leer je ook de meest voorkomende ziekten te 
beschrijven. Je leert om deze ziekten te herkennen en hoe 
ze te behandelen zijn.

Verplichte vakken Z&
W

14



Dienstverlening & Producten

RECREATIE

In deze module leer je activiteiten te organiseren. De activiteiten 
vinden plaats in een recreatieve, ontspannen omgeving, bijvoorbeeld 
in een vakantiepark.

Je leert hoe je erachter komt wat mensen eigenlijk leuk vinden. Je 
bedenkt activiteiten en gaat deze ook promoten. Je maakt een plan en 
zorgt dat alles piekfijn in orde is. Willen mensen iets wat jij niet kunt 
organiseren, dan kun je een organisatiebureau inschakelen. Je leert 
hoe je dit het beste kunt doen en wat je zeker niet moet doen. 
Je leert op welke wijze je de inschrijving en betalingen kunt regelen. 
En vergeet de catering niet, die is net zo belangrijk!

Ben jij iemand die het leuk vindt om groepen te begeleiden, 
activiteiten te bedenken en uit te voeren? Dan is deze 
module vast iets voor jou!

Keuzevakken
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Dienstverlening & Producten

DIGISPEL

Ben je creatief en technisch ingesteld en hou je van ontwerpen? Vind 
je het fijn om met je handen te werken en heb je allerlei ideeën in je 
hoofd hoe iets eruit moet zien? Als je JA zegt dan past deze module bij 
jou!

Tijdens deze module ga je een digispel ontwerpen. Hierbij maak je 
gebruik van een plan van aanpak, een storyboard en daarna voer jij je 
game uit.

In deze module leer je ook werken met de 3D-printer en de
lasersnijder, en de daar bijbehorende computerprogramma’s. 

Keuzevakken
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Dienstverlening & Producten

MARKETING & ONDERNEMEN

Je leert hoe je onderzoeksmethodes kunt inzetten om belangrijke 
informatie te krijgen voor je bedrijf. Denk hierbij aan het opstellen 
van vragenlijsten, interviews, verzamelen van gegevens en hoe je deze 
kunt analyseren.

Je doet ook onderzoek naar zaken die invloed hebben op de 
bedrijfsvoering zoals een logo/huisstijl, locatie, etalage, 
winkelinrichting, multichannel en distributie. De gegevens die je hebt 
gekregen verwerk je in een presentatie.

Deze presentatie ga je geven aan de opdrachtgever of je 
medeleerlingen en je sluit af met een voorstel voor verbetering.
Wil je echt, ooit dat eigen bedrijf? Dan is dit een must!

Keuzevakken
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Dienstverlening & Producten

PRESENTATIE & STYLING

In deze module leer je hoe je presentatie-en stylingtechnieken kunt 
uitvoeren.

Je leert hoe je een etalage inricht, hoe je etalage poppen netjes 
aankleedt en cadeautjes mooi inpakt. Het is een feestje om in jouw 
winkel te komen kijken!

Naast het praktisch bezig zijn leer je ook om op de computer 
huisstijlen te ontwerpen. Denk hierbij aan een logo, een folder, 
website en het opstellen van een advertentie. Je leert zelfs digitale 
reclame te maken.

Ben je creatief en houd je ervan om te ontwerpen? 
Geef je dan op voor dit keuzevak!

Keuzevakken
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Zorg & Welzijn

ASSISTEREN IN DE GEZONDHEIDSZORG (KBL & TL)

Heb je interesse in het vak van doktersassistent, tandartsassistent of 
apothekersassistent dan is dit keuzevak wat voor jou!

Je bent het aanspreekpunt voor de patiënten. Je leert hoe je op de juiste wijze een 
telefoongesprek voert, de juiste vragen stelt om zo er achter te komen hoe je de 
patiënt tot dienst kunt zijn. Je leert ook hoe je de praktijkruimte op orde houdt en 
alles netjes op voorraad blijft.

Als assistente voer je kleine medische taken uit, denk hierbij aan het wegen en 
meten van de patiënten, de bloeddruk meten, bloedsuikercontrole 
aflezen. Daarnaast ga je je ook verdiepen in de meest voorkomende (kinder)ziekten, 
inentingen en hoe je een wond moet verzorgen of bloed moet prikken.
Ben je ook geïnteresseerd in het gebit? Dan kun je tijdens deze lessen je nog verder 
verdiepen in de anatomie van de tanden en kiezen en hoe je het gebit het beste kunt 
verzorgen.

Zie jij jezelf al zitten achter de balie bij de dokter? Schrijf je dan in voor dit 
keuzevak!

Keuzevakken
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Zorg & Welzijn

BIJZONDERE KEUKEN

Is de keuken jouw favoriete plek? Of wil je gewoon wat meer leren 
over koken?

Met deze module zet je alvast een goede stap! Je maakt kennis met 
gerechten uit verschillende culturen, en gaat je verdiepen in de 
verschillende groenten die er per seizoen groeien.

Tijdens deze lessen leer je niet alleen het koken, maar ook plannen en 
inkopen; het keukengereedschap gebruiken en onderhouden, recepten 
lezen en uitvoeren, gerechten garneren en netjes opdienen….. alles 
komt aan bod!

De keuken is een prima module voor de nieuwe Jamie Oliver!

Keuzevakken
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Zorg & Welzijn

HAARVERZORGING

De klant is belangrijk. Jij zorgt ervoor dat de klanten zeker weer terug 
komen! Je ontvangt ze met een glimlach en een heerlijk kopje koffie 
of thee.

Een aantal behandelingen leer je zelf te doen: haren wassen, drogen, 
fönhen, krullen, stylen, rollers indraaien en vlechten.
Je maakt afspraken en zet ze in de agenda. Je handelt de betaling af. 
Natuurlijk zorg je er samen met je collega's voor dat de kapsalon ook 
netjes en gezellig blijft.

Vind je het fijn om mensen mooi te maken? Word een professional met 
deze module!

Keuzevakken
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Zorg & Welzijn

KENNISMAKING MET UITERLIJKE VERZORGING

De klant is belangrijk. Jij zorgt ervoor dat de klanten zeker weer terug 
komen! Je ontvangt ze met een glimlach en een heerlijk kopje koffie 
of thee.

Een aantal behandelingen leer je zelf te doen: een manicure, een 
gezichtsbehandeling en dagmake-up, haren wassen, drogen en in 
model brengen.

Je maakt afspraken en zet ze in de agenda. Je handelt de betaling af. 
Natuurlijk zorg je er samen met je collega's voor dat de salon ook 
netjes en gezellig blijft.

Vind je het fijn om mensen mooi te maken? 
Word een professional met deze module!

Keuzevakken
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