
De beroepsafdeling Dienstverlening en Producten is een veelzijdig en breed profiel 
binnen het VMBO. Dit profiel geeft je keuzemogelijkheden die aansluiting hebben met 
de vervolgopleidingen: smart industry, ICT, 2D- en 3D vormgeving, websites/apps, 
geuniformeerde beroepen, commercie en evenementen.

Je volgt in de 3e klas de volgende vier profielmodulen die met het landelijke examen wordt afgesloten:
Module 1   Organiseren van een activiteit
Module 2   Presenteren, promoten en verkopen
Module 3   Product maken en verbeteren
Module 4   Multimediale producten maken

Je oefent zoveel mogelijk met echte praktijkopdrachten, dit wordt afwisselend binnen en buiten de 
school aangeboden. Binnen de beroepsrichting D&P kan er gekozen worden uit de vakken wiskunde, 
natuur-scheikunde, economie, Duits en biologie. In het overzicht van de onderstaande keuzedelen 
wordt er een advies gegeven. Let op het is een advies! Er moeten binnen D&P 2 vakken gekozen 
worden, hier staan de vakken die het beste aansluiten bij een vervolgopleiding op het MBO.

De 4e klas
In de 4e klas kan je kiezen uit keuzevakken van alle aangeboden profielen.
Binnen Dienstverlening en Producten kan je een selectie maken uit de volgende keuzevakken:

Kies jij voor Dienstverlening en Producten?
Deze brede opleiding met veel verdiepings- en oriëntatie keuzemogelijkheden geeft een goede 
aansluiting naar een tal van MBO richtingen. Binnen onze opleiding is het mogelijk om bedrijven te 
bezoeken of stage te lopen bij verschillende bedrijven, hierdoor krijg je een indruk over wat er bij jou 
past.

Richting commercie
• Marketing
• Presentatie en styling

(Economie, Duits, Biologie, Wiskunde,  
Natuur- scheikunde)

Richting ICT
• Digispel
• Robotica

(Wiskunde, Natuur- scheikunde)

Richting vormgeving
• Fotografie
• 2D-3D Vormgeving en productie 
• Sign

(Wiskunde, Economie, Duits, Natuur-scheikunde, 
biologie)

Richting evenementen
• Evenementen
• Geüniformeerde dienstverlening

(Biologie, Duits, Economie, Wiskunde,  
Natuur- scheikunde)

Dienstverlening & Producten
veelzijdig en klantgericht

Wil je meer informatie? Bel dan met de school via 0543 551515.  
De volgende mensen willen je graag  

meer vertellen over de mogelijkheden:
dhr. Rondeel, afdelingsleider vmbo-bovenbouw,  

dhr. Giesen, docent Dienstverlening en Producten,
mevr. Lankheet, docent Dienstverlening en Producten.


