2021-2022

Beroepsgerichte
keuzevakken
Leerjaar 4

Beroepsgerichte keuzevakken
in het vierde leerjaar
Ook voor leerjaar vier moet je weer twee
beroepsgerichte keuzevakken kiezen.
In de brochure vindt je informatie over
de beroepsgerichte keuzevakken.

aan het profiel dat je gekozen hebt. Je
bent dus vrij om te kiezen. Je kan niet
een keuzevak kiezen dat je al in leerjaar
drie gedaan hebt.

Het is belangrijk om deze keuze goed
te overdenken maar het is natuurlijk ook
verstandig om bijvoorbeeld met je mentor, de decaan, je docenten of je ouders
te bespreken aan welke vakken je denkt.

Op de cijferlijst bij je diploma komt
het gemiddelde cijfer van de door jou
gevolgde beroepsgerichte keuzevakken
in de derde klas en in de vierde klas te
staan.

Let op: Je keuze voor dit keuzevak is
net als in leerjaar drie niet gekoppeld

J. van Werkhoven
Decaan VMBO

Keuzevak Ondernemen
Ondernemen is een vak en dat kan je leren! Ga de uitdaging aan en ontdek je
talenten!
In dit keuzevak ondernemen komen zoveel mogelijk aspecten van het ondernemen
aan bod. Je gaat in korte tijd een bedrijf oprichten en je leert op een praktijkgerichte manier hoe het is om je eigen bedrijf te runnen. Je leert welke ondernemings
vormen er zijn en de marketingmix invullen. Je leert hoe je een financieel plan voor
je eigen bedrijf moet maken.
Bij dit keuzevak leer je ook hoe het is om ondernemer te zijn. Je ontdekt wat je kan
en wat je wil en je ontwikkelt een ondernemende houding. De economie vraagt om
ondernemende werknemers en baanbrekende ondernemers. Iedereen is immers
ondernemer van zijn eigen toekomst. Wil je later je eigen bedrijf beginnen of in het
bedrijfsleven werken dan is dit keuzevak een goede keuze voor jou.
Tijdens dit keuzevak
• Werk gedeeltelijk op de computer
• Werk je aan het opstarten van een
mini-onderneming
• Werk je aan je eigen ondernemersvaardigheden
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Voorbeelden van opdrachten zijn
• Maken van een ondernemingsplan
• Maken van reclame materiaal
• Uitvoeren van je eigen onderneming
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Keuzevak Marketing
Marketing is het keuzevak waarbij je leert wat een bedrijf allemaal doet om hun producten zoveel als mogelijk te verkopen. Dit is commercieel van groot belang voor
een bedrijf. De marketing afdeling van een bedrijf draagt zorg voor alles wat met
reclame en presentatie van de producten te maken heeft.
Bij dit keuzevak ga je in eerste instantie een bestaande Retail-/bedrijfsformule
beoordelen. Als je dat hebt gedaan bedenk je welke markt-instrumenten je kunt
inzetten om de bedrijfsformule te verbeteren. Het gaat hierbij om de 6 ‘P’s’: prijs,
product, promotie, presentatie, plaats en personeel. Je gaat dus aan het werk om
een bestaande Retail-/bedrijfsformule te verbeteren. Hierbij zal je aandacht besteden aan het logo, de huisstijl, de locatie, de etalage, de winkelinrichting, de reclame
en eventueel nieuwe promotieactiviteiten. Je verbetervoorstellen ga je presenteren
aan de docenten en de rest van de groep.
Kortom in dit keuzevak ga je werken aan alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om
de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Dus ben je een beetje creatief
en is commercieel denken interessant voor jou dan is het keuzevak Marketing echt
iets voor jou.
Tijdens dit keuzevak
• Werk je veel op de computer
• Werk je veel samen
• Moet je goed kunnen organiseren
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Desk- en fieldresearch doen naar de marketing van een ondernemer
• Schriftelijk advies geven aan een ondernemer op het gebied van de marketing
• Presenteren van het onderzoek
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Keuzevak Webshop
Steeds meer mensen doen hun aankopen online. Misschien ben jij wel een heel
geschikte online-verkoper. Maar heb je een idee wat er allemaal komt kijken bij het
openen van een webshop? In dit keuzevak bedenk je je eigen webshop, je ontwerpt, onderhoudt en test hem. Wat je online verkoopt en aan wie, bedenk je zelf.
Sneakers, stripboeken, schoonheidsproducten of iets heel anders – kies maar.
Je stelt het assortiment vast en je bedenkt een naam voor je webshop.
De volgende stap is het webdesign: hoe ziet je webshop eruit? Er komen steeds
meer webshops. Je moet dus zorgen dat die van jou opvalt. Met je homepage,
de etalage van je webshop, lok je bezoekers naar binnen. Als jij een mooie en
gebruikersvriendelijke webshop maakt, blijven ze er rondkijken en kopen ze
uiteindelijk iets.
Ben je handig op de computer, creatief, vernieuwend, zit je vol met goede ideeën
en kun je overzichtelijk werken, dan is dit vak jou op het lijf geschreven.
Je kunt er na het vmbo mee verder op bijvoorbeeld het Mediacollege.
Beroepen waarin je hiermee te maken hebt zijn webdesigner, of medewerker
in de wereld van de (multi-)media of reclame.
Tijdens dit keuzevak
• Werk je met je computer.
• Werk je met productfotografie.
• Werk je met een webshop waarbij je producten moet toevoegen en verwijderen.
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Maken van een webshop.
• Via internet goederen of diensten verkopen.
• Ontwikkelen en onderhouden van een webshop
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Keuzevak Haarverzorging
Bij het keuzevak Haarverzorging leer je haarbehandelingen uit te voeren bij klanten.
Bij haarbehandeling gaat het om haren wassen, de hoofdhuid masseren, haren
kammen, rollers in draaien, haren in model brengen met gel, mousse of haarlak.
Je gaat aan de slag met de föhn, krultang en stijltang en je leert vlechten.
Natuurlijk ben je gastvrij en vriendelijk tegen klanten dus je neemt de telefoon aan,
je noteert de afspraken, je ontvangt de klanten en rekent af. Ook ga je met de klant
overleggen over diens wensen, waarbij je geduldig luistert en creatieve oplossingen
aanreikt. Je bent modebewust, maar houdt er rekening mee dat iedereen anders
is en eigen keuzes maakt. Droom je van een eigen kapsalon of in ieder geval van
haarbehandelingen….
Lijkt dit je wel wat? Kies dan voor het keuzevak Haarverzorging en ontdek of het
ook echt iets voor je is. Je gaat aan het werk in lokaal P04 waar de kapsalon /
schoonheidssalon van de school gemaakt is.
Tijdens dit keuzevak
• Proberen we de buitenwereld zoveel mogelijk binnen de school te halen
en jullie zoveel mogelijk de deur uitkrijgen naar het passende werkveld.
• Voeren we zoveel mogelijk praktijk met elkaar en op elkaar uit.
• Is er meer praktijk dan theorie.
• Worden er gastlessen verzorgd door professionele haarverzorgers.
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Zetten van permanent.
• Omgaan met klanten.
• Verschillende wastechnieken.
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Keuzevak Huidverzorging
Als je creatief bent en je houdt er van om met mensen te werken, is het keuzevak
Huidverzorging misschien wel iets voor jou. Je gaat dan behandelingen van het
gezicht en de huid uitvoeren. Je moet wel bedenken hoe het voor jou is om een
ander te verzorgen en aan te raken. Als schoonheidsspecialist kom je immers
dichtbij mensen, je helpt ze om zich te ontspannen en zich te laten verwennen.
Het gaat om het reinigen van de huid, het inmasseren van een crème en het
aanbrengen van make-up om een oneffenheid te camoufleren of iemands
mooie kanten te accentueren. Uiteraard wordt er van je verwacht dat je een
klant vriendelijk te woord staat. De schoonheidssalon in lokaal P04 is de plek
waar je voor dit keuzevak aan het werk gaat.
Misschien weet je het al zeker en wil je alvast een voorsprong hebben op het MBO.
Of moet je nog ontdekken of het vak van schoonheidsspecialist iets voor jou is.
Dit kan je dat bij het keuzevak Huidverzorging ontdekken.
Tijdens dit keuzevak
• Proberen we de buitenwereld zoveel mogelijk binnen de school te halen
en jullie zoveel mogelijk de deur uitkrijgen naar het passende werkveld.
• Voeren we zoveel mogelijk praktijk met elkaar en op elkaar uit.
• Is er meer praktijk dan theorie.
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Leren omgaan met verschillende huidtypes.
• Maken van maskers.
• Reinigen van huid en aanbrengen van verschillende soorten maskers en pakkingen.
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Keuzevak Keuken
Bij het keuzevak Haarverzorging leer je haarbehandelingen uit te voeren bij klanten.
Bij haarbehandeling gaat het om haren wassen, de hoofdhuid masseren, haren
kammen, rollers in draaien, haren in model brengen met gel, mousse of haarlak.
Je gaat aan de slag met de föhn, krultang en stijltang en je leert vlechten.
Natuurlijk ben je gastvrij en vriendelijk tegen klanten dus je neemt de telefoon aan,
je noteert de afspraken, je ontvangt de klanten en rekent af. Ook ga je met de klant
overleggen over diens wensen, waarbij je geduldig luistert en creatieve oplossingen
aanreikt. Je bent modebewust, maar houdt er rekening mee dat iedereen anders
is en eigen keuzes maakt. Droom je van een eigen kapsalon of in ieder geval van
haarbehandelingen….
Lijkt dit je wel wat? Kies dan voor het keuzevak Haarverzorging en ontdek of het
ook echt iets voor je is. Je gaat aan het werk in lokaal P04 waar de kapsalon /
schoonheidssalon van de school gemaakt is.
Tijdens dit keuzevak
• Proberen we de buitenwereld zoveel mogelijk binnen de school te halen
en jullie zoveel mogelijk de deur uitkrijgen naar het passende werkveld.
• Voeren we zoveel mogelijk praktijk met elkaar en op elkaar uit.
• Is er meer praktijk dan theorie.
• Worden er gastlessen verzorgd door professionele haarverzorgers.
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Zetten van permanent.
• Omgaan met klanten.
• Verschillende wastechnieken.
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Keuzevak Welzijn, Kind en Jongere
In dit In dit keuzevak leer je kinderen en jongeren te helpen in hun dagelijks leven.
Je zorgt voor veiligheid en biedt praktische hulp bij persoonlijke verzorging (wassen
en aankleden, enz.), bij eten en kleding.
Je leert ook hoe je het huis of tehuis waarin kinderen of jongeren wonen, schoon,
sfeervol en veilig houdt. Een ander onderdeel is helpen bij de organisatie van (re)
creatieve activiteiten. Je oefent met de uitleg van een activiteit en zorgt dat de
inderen meedoen. Je stimuleert en activeert ze als dat nodig is en je helpt als je
ziet dat ze je hulp nodig hebben. Je zorgt voor een goede afronding, je ruimt op
en je evalueert hoe het ging.
Belangrijk voor het welzijn van kinderen en jongeren zijn hun ontwikkeling en
opvoeding. Begeleiding bij ontwikkeling en opvoeding is dan ook een belangrijk
onderdeel van dit keuzevak. Je leert ook hoe je hulp en opvang kunt bieden op
het moment dat die ontwikkeling of opvoeding niet goed verloopt.
Tijdens dit keuzevak
• Zijn we altijd veel praktisch aan het werk.
• Leer je planningen maken voor activiteiten t.b.v verschillende leeftijden kinderen.
• Willen we in een echte setting met verschillende leeftijden activiteiten uitvoeren.
• Is er meer praktijk dan theorie.
Voorbeelden van opdrachten zijn.
• Veiligheid onderzoek van kinderspeeltuinen.
• Maken van verschillende traktaties voor uitdelen op verjaardagen.
• Levensechte baby’s in bad doen.
• Diverse knutselprojecten voorbereiden en uitvoeren.
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Keuzevak Geüniformeerde
Dienstverlening en Veiligheid
Met het keuzevak ‘Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid’ leer je hoe je kunt
bijdragen aan toezichthouden en veiligheid. Door ermee bezig te zijn onderzoek
je of een beroep in de geüniformeerde dienstverlening iets voor jou is. Je komt te
weten welke verschillende beroepen er zijn in deze branche en we laten je ervaren
dat samenwerken één van de belangrijkste vaardigheden bij al deze beroepen is.
Je moet daarbij onder alle omstandigheden op elkaar en jouw team kunnen
vertrouwen.
Fysieke vaardigheden zijn belangrijk. Je zal zowel buiten als binnen fysieke en
conditionele oefeningen doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een stormbaan en een
militaire training. Ook zullen we de politietest oefenen. In veiligheidsberoepen is het
belangrijk dat je om kunt gaan met hiërarchie en zonder tegenspraak bevelen kunt
opvolgen. Een derde deel van de tijd zullen we praktisch oefenen met verschillende
situaties.
Naast praktische oefeningen ga je in dit keuzevak ook o.a. leren hoe je moet
surveilleren, rapporteren van incidenten en hoe je risicovolle situaties kan
voorkomen. Bijvoorbeeld hoe je jouw huis kunt beveiligen tegen inbraak.
Je leert hoe je als toezichthouder regelend moet optreden in de school of op het
schoolplein bij een evenement. Daarnaast bespreken we de communicatiemiddelen
die er zijn en hoe je die moet gebruiken.
Mocht je na het volgen van dit keuzevak interesse hebben om in deze branche
verder te gaan na het behalen van je diploma. Dan hebben we een samenwerkingsverband met het ‘ROC Amsterdam richting veiligheid & vakmanschap’.
Tijdens dit keuzevak
• Heb je naast theorie ook heel veel praktijk (binnen en buiten)
• Werk je veel samen
• Ben je fysiek in staat om deel te nemen aan de sportlessen (geen blessures)
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Een stormbaan op tijd afleggen
• Jouw eigen woning controleren op inbraakgevoeligheid
• Toezicht houden bij een klein evenement
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Keuzevak Sport en bewegen
Houd je van sport en bewegen, en vind je het leuk om leiding te geven op dat
gebied? Dan is het vak Sport en bewegen een goede keuze voor jou! Dat vak geeft
je een goede voorbereiding op vervolgstudies op het gebied van sport en bewegen
of leidinggeven. Denk bijvoorbeeld aan CIOS, of een opleiding of baan bij politie of
defensie.
Je krijgt in het vak Sport en bewegen theorie- en praktijklessen over drie verschillende onderdelen: bewegen en regelen, bewegen en gezondheid, en bewegen en
samenleving.
Bij bewegen en regelen gaat het om als scheidsrechter of coach bezig zijn of een
activiteit organiseren en uitvoeren. Daarvoor moet je bijvoorbeeld leren instructie te
geven over een bewegingsactiviteit of een warming-up/cooling-down regelen aan
de hand van een lesvoorbereidingsformulier. Ook moet je leren hoe je ervoor zorgt
dat bewegen veilig gebeurt. Hoe voorkom je bijvoorbeeld blessures en hoe stel je
materialen op?
Bij bewegen en gezondheid gaat het om de vraag hoe bewegen bijdraagt aan
ge- zondheid. Je leert eenvoudige sportmetingen uitvoeren. Ook assisteer je bij
bewegen en gezondheidsprogramma’s. Je geeft bijvoorbeeld informatie en advies
over welke sport- en bewegingsactiviteiten het beste bij iemand passen.
In het onderdeel Bewegen en samenleving leer je waar en hoe je informatie
verzamelt over sport- en beweegmogelijkheden in de regio en je oefent met het
presenteren van die informatie.
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Keuzevak Milieu, Hergebruik en
Duurzaamheid
Wat is duurzaamheid? En hoe kunnen consumenten en bedrijven milieuvriendelijker
produceren? Dit ga je leren tijdens het creatieve keuzevak Milieu, Hergebruik en
Duurzaamheid!
Je leert nadenken over manieren om milieu vriendelijker te consumeren en
produceren. Je gaat onderzoek doen naar oplossingen en deze in de praktijk ten
uitvoer brengen. Je leer afvalstromen kennen en gaat je verdiepen in de waarde
van grondstoffen voor het recycle-proces. Daarnaast zul je verschillende bedrijven
bezoeken die zich inzetten voor een duurzamer productieproces.
Naast de theoretische kennis over hergebruiken leer je deze ook direct praktisch
toe te passen. Met hypermoderne apparatuur ga jij producten ontwerpen en
produceren die volledig bestaan uit gebruikt materiaal. Daarnaast leer je ook hoe
je deze producten kunt verkopen. Als jij een passie hebt voor duurzaamheid is dit
vak echt iets voor jou!
Tijdens dit keuzevak:
• Doe je onderzoek
• Ga je producten niet alleen bedenken, maar ook ontwikkelen
• Leer je hoe een 3D printer werkt
• Ga je werken met hypermoderne apparatuur zoals zonnepanelen en
warmtepompen
• Ga je bij bedrijven op bezoek
• Krijg je een beeld de arbeidsmogelijkheden die er zijn binnen het domein
duurzaamheid
Voorbeelden van opdrachten zijn:
• Het ontwerpen van een product gemaakt van gebruikte materialen
• Het onderzoeken van consumenten gedrag
• Het ontwikkelen van een nieuw product gemaakt van gebruikte materialen
• Een film maken over duurzaamheid
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