
Beroepsprofiel Dienstverlening en Producten (D&P) 
 
Je maakt tijdens D&P kennis met de beroepsrichtingen Zorg en Welzijn, Economie en 
Ondernemen, Horeca, ICT en technische richtingen. Daarnaast leer je vaardigheden die je in 
elk beroep nodig hebt. Denk daarbij aan zelfstandig werken, samenwerken en planmatig 
werken, informatie verwerven, verwerken en verstrekken, economisch bewust omgaan met 
materialen en middelen, hygiënisch werken, milieubewust handelen en reflecteren op het 
eigen handelen. Ook word je getraind in algemene en professionele vaardigheden. Zo word 
je dus breed opgeleid. 
 
Binnen D&P krijg je vier profielmodules die voor iedereen verplicht zijn en kies je zelf voor de 
beroepsgerichte keuzevakken* die jou aanspreken. 
 
Naast de verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, kunstvakken 1, 
lichamelijke opvoeding en rekenen, kies je twee profielvakken uit wiskunde, biologie en 
economie. 
 
*) keuzevakken worden aangeboden mits het organisatorisch mogelijk is. 
 
 
Het Leerwerktraject (LWT) 
 
Het LWT is bedoeld voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg die beter leren door 
te doen. Als je veel moeite hebt met de theoretische vakken en de hoeveelheid leerstof, kan 
het LWT bij je passen. Je gaat dan drie dagen per week naar school. 
 
Twee dagen per week ga je werken. Je leert dan in de praktijk. Je wordt geplaatst bij een 
erkende leer- werkplaats, en je krijgt daar een begeleider. Er is ook iemand die je begeleidt 
vanuit het Ostrea Lyceum. Natuurlijk kun je vooraf aangeven in wat voor soort leer-/werk-
plaats je interesse hebt. 
 
Het LWT leidt op tot een diploma basisberoepsgerichte leerweg LWT en geeft recht op 
instroom in niveau 2 op het MBO, met uitzondering van de technische opleidingen. Voor een 
technische opleiding op het MBO moeten stages gevolgd zijn bij leer-/werkplaatsen in de 
techniek. 
 
Binnen LWT volg je in ieder geval de vakken Nederlands, beroepsvorming, rekenen en de 
profielmodules van D&P. Er zijn geen profielvakken om te kiezen. Je kiest twee 
beroepsgerichte keuzevakken. De andere twee beroepsgerichte keuzevakken worden door 
school bepaald en hebben als doel om de leerlingen extra goed voor te bereiden op het 
examen. 
 
Het LWT wordt alleen aangeboden als er voldoende aanmeldingen voor zijn. 
  



Kernmodule - Beroeps Oriënterende Vaardigheden 
 
Er is een kernmodule en er zijn vier profielmodules die je bij elkaar acht lesuren (2 uur 
beroeps oriënterende vaardigheden en 6 uur praktische vaardigheden) per week volgt. Deze 
modules zijn samengebracht in de thema’s Sportschool, Tuincentrum, Hotel en Outdoor 
Centre. 
 

Profielmodules 
 
Profielmodule 1: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever 
Taken: 
o een opdracht bespreken met een opdrachtgever, onderzoek doen naar een  te 

organiseren activiteit en de uitkomsten presenteren aan een opdrachtgever 
o een activiteit organiseren 
o facilitaire (ondersteunende)werkzaamheden uitvoeren 
o regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu met betrekking tot de  

organisatie van activiteiten herkennen, benoemen en toepassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profielmodule 2: Presenteren, promoten en verkopen 
Taken: 
o verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen 

(her)kennen, benoemen en professioneel toepassen 
o een product of dienst promoten en verkopen 
o doelgericht informatie verstrekken en instructies geven 
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Profielmodules 
 
Profielmodule 3: Een product maken en verbeteren 
Taken:  
o een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en printen in 2D en 3D 
o een product maken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profielmodule 4: Multimediale producten maken 
Taken: 
o een digitaal ontwerp maken 
o een instructiefilm maken 
o een website ontwerpen en samenstellen 
o een applicatie ontwerpen en maken 
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Beroepsgerichte keuzevakken 
 
Je kiest zes beroepsgerichte keuzevakken. Je volgt twee beroepsgerichte keuzevakken per 
leerjaar. Het vijfde en zesde beroepsgerichte keuzevak kies je als reserve, voor het geval 
een keuzevak niet aangeboden kan worden. In klas 3 per week 3 lesuren en in klas 4 per 
week 4 lesuren. 
 
Bakkerij 
Bloemwerk 
Commercieel 
Distributie 
Fotografie 
Geüniformeerde Dienstverlening en veiligheid 
Kennismaking met uiterlijke verzorging 
Keuken 
Mens en zorg 
Mode en design 
Ondernemen 
Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 
Podium 
Recreatie 
Robotica 
Secretarieel 
Tekenen, schilderen en illustreren 
Welzijn kind en jongere 
  



Keuzevak Bakkerij 
 
Heb jij jezelf altijd al afgevraagd waar al dat lekkere brood vandaan komt? En hoe die 
bakkers dat doen, zo’n lekkere Zeeuwse bolus maken? Zou jij ook wel eens een 
worstenbroodje of een Bourgondische appeltaart willen maken? Dan is deze keuzemodule 
echt iets voor jou. Jij gaat aan de slag met bakkerijgrondstoffen en leert de juiste 
benodigdheden te kiezen voor allerlei bakkerijproducten. Je leert plannen en organiseren en 
hoe je bakkersrecepten moet lezen. Durf jij later vroeg uit de veren te komen, dan wordt 
bakken misschien wel jouw vak. 
 
Kernwoorden: praktisch, zelfstandig, creatief. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzevak Bloemwerk 
 
Bij het keuzevak Bloemwerk heb je zowel theorie als praktijk. Je gaat kennismaken met 
verschillende technieken om bloemwerk te maken. Ook leer je verschillende snijbloemen 
kennen, hoe je bloemstukken moet gaan inpakken en hoe je een klantengesprek met een 
opdrachtgever gaat voeren. 
 
Kernwoorden: creatief, klantgericht, zelfstandig, samenwerken, punctueel, kritisch, verantwoorde-
lijkheidsgevoel. 
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Keuzevak Commercieel 
 
Bij het keuzevak Commercieel leer je alles over hoe het er in de winkel aan toe gaat. De 
theorie wordt gekoppeld aan de praktijk: etaleren, inpakken, kassa, verkoopgesprekken en 
stadsopdrachten. 
Verder leer je de voorraad bij te houden, de winkel te verzorgen, hoe het is om 
leidinggevende te zijn, bedenk je plannen voor reclamethema’s en over winkelcriminaliteit. 
 
Kernwoorden: klantgericht, zelfstandig, samenwerken, punctueel, kritisch, creatief, verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzevak Distributie 

Bij het keuzevak Distributie heb je zowel theorie als praktijk. Je gaat leren hoe je 
magazijnwerkzaamheden uitvoert ten aanzien van ontvangst en opslag van goederen, 
verzamelen, verpakken en verzenden van goederen. Verder hou je voorraad bij, ga je 
inventariseren en goederen bestellen. Ook kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen in de 
logistiek. 
 
Kernwoorden: klantgericht, zelfstandig, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, punctueel, 

kritisch, verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
  



Keuzevak Fotografie 
 
Bij het vak Fotografie maak je natuurlijk veel foto’s, zowel binnen als buiten. Dit kunnen ook 
huiswerkopdrachten zijn. Op school werk je ook veel achter een computer. Je leert werken 
met het programma Photoshop om je beelden te bewerken. Je werkt vaak alleen, maar soms 
moet je ook samenwerken. Je bent ook elkaars model. Om te kunnen fotograferen kun je 
een telefoon gebruiken, maar het is fijn als je een eigen digitale spiegelreflexcamera of een 
systeemcamera kunt gebruiken. Om goede foto’s te kunnen maken moet je goed kunnen 
kijken. Voor het programma Photoshop moet je heel precies en nauwkeurig kunnen werken. 
Fotobewerking is een nauwkeurige klus! Je moet kritisch zijn naar je eigen werk, maar je 
moet ook het werk van anderen op een positieve manier kunnen beoordelen. 
 
Ook als je geen ervaring hebt met fotografie kun je het vak kiezen. Stap voor stap worden de 
opdrachten steeds wat ingewikkelder. 
 
Kernwoorden: creatief, nauwkeurig, kritisch, zelfstandig, computers, binnen en buiten, model zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

Keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid 

In dit keuzevak maak je kennis met verschillende beroepen en de werkzaamheden die horen 
bij de geüniformeerde dienstverlening en veiligheid. Je krijgt hier zowel theorie als praktijk. 
De theorie gaat over de volgende beroepsgroepen: beveiliging, politie, ambulance, defensie, 
brandweer en parkeerbeheer. Ook het plannen en organiseren van een evenement behoort 
tot de theorie. In de praktijklessen zal veel aandacht besteed worden aan looptraining, 
krachttraining en training van het uithoudingsvermogen. Een goed uithoudings- en 
doorzettingsvermogen is van belang bij geüniformeerde beroepen.  
 
Per week is het keuzevak verdeeld in: 
- 2 uur praktijk in de gymzaal of buiten 
- 2 uur theorie in een theorie of computerlokaal. 
 
Kernwoorden: doorzettingsvermogen, samenwerken, sportief, initiatief, zelfstandig, verantwoorde-
lijkheidsgevoel. 
 
 

  



Keuzevak Kennismaking met Uiterlijke verzorging 
 
Bij het vak Uiterlijke verzorging ben je in de les zowel met theoretische als praktische 
opdrachten bezig. Ook met de computer. 
 
Je gaat leren wat het betekent om klantgericht te werken. Je moet het leuk vinden om voor 
iemand iets te doen. Je moet ook graag met mensen omgaan, goed kunnen luisteren en 
mensen kunnen adviseren is belangrijk. Je oefent de verschillende vaardigheden op en met 
een klasgenoot als model, je wisselt dus ook van rol. Het gaat immers om de klant, die 
tevreden de salon moet verlaten en ook weer terug komt. 
 
Kernwoorden: klantgericht, nauwkeurig, empathisch, kritisch, hygiënisch, zelfstandig, creatief, 
computer, theorie en praktijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keuzevak Keuken 

 
Het keuzevak Keuken is een praktische vak. Je leert wat er allemaal gebeurt in een 
horecakeuken en waar je allemaal op moet letten. Je leert plannen en op een goede manier 
omgaan met de hygiëne. Natuurlijk leer je koken. Hoe je bijvoorbeeld een dunne of een dikke 
soep moet maken of hoe je een lekkere salade kunt bereiden. Hoewel Keuken een 
praktische vak is, ontkom je ook voor dit keuzevak niet aan een stukje theorie. Je leert hier 
bijvoorbeeld over bereidingstechnieken, ingrediënten en materialen. Kortom een vak waarbij 
jij je handen en je hoofd nodig hebt. 
 
Kernwoord: praktisch, zelfstandig, creatief, sociaal 
 

  



Keuzevak Mens en Zorg 
 
Bij het vak Mens en Zorg leer je hoe je mensen die een zorgvraag hebben op de juiste 
manier te ondersteunen. Je moet het leuk vinden om samen met de zorgvrager een 
oplossing te zoeken voor hun zorgvraag, zodat de cliënt een eigen zelfstandig en 
onafhankelijk leven kan leiden. 
 
Ook leer je eenvoudige zorg en verpleeghandelingen toe te passen. 
 
Je bent in de lessen zowel praktisch als theoretisch bezig. Sommige taken doe je samen en 
andere taken moet je zelfstandig uitvoeren. 
 
Kernwoorden: zelfstandig communicatie, zorgzaam, nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, betrokken, 
hygiënisch, computer, theorie en praktijk. 
 
 

 
 
 
Keuzevak Mode & Design 
 
Bij het keuzevak Mode en Design heb je zowel theorie als praktijk. In de praktijk neem je 
kennis van trends, styling, kleuren, technieken, ontwerpen en materialen om uiteindelijk zelf 
een kledingstuk te maken. Door middel van het uitvoeren van de praktische opdracht leer je 
goed zelfstandig te werken en ideeën omzetten naar een eindproduct. Aan het eind van de 
opdracht bezit je de kennis over het maken van een eenvoudige kledingstuk. Je leert 
plannen, stof kennis, patroon en stof uitknippen, presenteren en toelichten. 
 
Kernwoorden: zelfstandig, creatief, nauwkeurig werken, kritisch 
 
  



Keuzevak Ondernemen 
 
Bij het keuzevak Ondernemen ga je leren wat er allemaal bij komt kijken om een eigen 
bedrijfje te starten. Eerst ga je ontdekken wie jezelf bent. Vervolgens gaat je onderzoek uit 
naar de haalbaarheid van jouw bedrijfje en of je genoeg klanten kunt vinden die jouw 
product(en) zullen kopen. Tenslotte stel je je eigen ondernemingsplan op. 
 
Kernwoorden: klantgericht, zelfstandig, samenwerken, punctueel kritisch, verantwoordelijkheids- 
gevoel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzevak Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 

 
Bij het keuzevak Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten heb je zowel theorie als 
praktijk. In de praktijk ga je les- en leidinggeven aan elkaar, organiseer je een sportactiviteit, 
ga je naar een fitnesscentrum en leer je een trainingsschema maken en deze kun je 
uitvoeren. Je krijgt ook theorie over veilig en verantwoord sporten, blessurepreventie, 
beroepshouding, trainingsprincipe en hoe je simpele inspanningstesten kan afnemen. Je 
leert vooral door te doen en daar koppelen we de theorie aan vast. Je hoeft geen topsporter 
te zijn om dit keuzevak te kiezen, maar je moet wel sportief zijn ingesteld. 
 
Kernwoorden: sportief, initiatief, les- en leidinggeven, zelfstandig, samenwerken, kritisch, 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
 

  



Keuzevak Podium 
 
Bij het profielkeuzevak Podium werk je gedurende het jaar aan jezelf en theatervaardigheden 
in de breedste zin van het woord. 
Het doel is dat je een goede start kan maken in het MBO Theater of MBO podium-
/evenementen techniek. Als je een andere MBO keuze maakt, heb je met dit keuzevak extra 
vaardigheden geleerd om succesvol aan de opleiding te beginnen. 
 
Tijdens de lessen werken we aan toneelspelen, theater maken, een voorstelling maken en 
de techniek. Het is een afwisselend programma, waarbij doen centraal staat. Je gaat veel 
beleven op theatergebied binnen en buiten de school. De keuzemodule is zo opgezet dat je 
leert organiseren en iemand wordt waarop je kan vertrouwen. Je leert verantwoordelijkheid 
nemen en een team aan te sturen. Je kan duidelijk maken welke keuzes je maakt op 
theatergebied, maar ook als je de voorstelling ‘verkoopt’.  
 
We gaan als team aan de slag en iedereen gaat vooruit. Wil je verder, dan gaan we je 
helpen en begeleiden om je voor te bereiden op de audities en het theaterwerkveld. 
Wat verwachten we van je? 

- Passie en doorzettingsvermogen 
- Willen werken met anderen 
- Ook buiten schooltijden wil je aan de keuzemodule Podium werken. 

 
Kernwoorden: samen, maatwerk, persoonlijke groei, theater, lachen & huilen. 
 

  



Keuzevak Recreatie 
 
Bij het keuzevak Recreatie leer je alles over de recreatiesector: wat recreatie nu precies is, 
welke vormen er zijn, verblijfsvermogen, het organiseren va recreatieve activiteiten: planning 
maken, opzetten van een draaiboek, contact met gasten, promotie en veiligheid. 
De theorie wordt gekoppeld aan de praktijk. 
 
Kernwoorden: klantgericht, zelfstandig, samenwerken. Punctueel, kritisch, creatief, 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
 

    
 

 

Keuzevak Robotica 

 
Het keuzevak Robotica wordt ontwikkeld. Het zal worden aangeboden in klas 4. 
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Keuzevak Secretarieel 
 
Bij het keuzevak Secretarieel heb je zowel theorie als praktijk. Een receptie-/baliemede-
werker is het eerste gezicht van een klant met het bedrijf zowel aan de balie als per telefoon 
of email. Je bent het “visitekaartje” van het bedrijf. Verder leer je (administratieve) 
ondersteunende werkzaamheden te verrichten. 
 
Kernwoorden: klantgericht, zelfstandig, samenwerken, punctueel, kritisch, verantwoordelijkheids-
gevoel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Keuzevak Tekenen, schilderen en illustreren 

 
Het keuzevak tekenen, schilderen en illustreren bestaat in grove lijnen uit twee delen. Het 
eerste deel bestaat voornamelijk uit het tekenen, schilderen en illustreren op papier en dit 
verwerken op de computer tot bewegende beelden. Het tweede deel is meer gericht op het 
delen van informatie over een kunststroming, met behulp van verschillende media. Hierbij 
kun je denken aan het maken van een blog, vlog, website enz. Bij beide delen wordt er 
aanspraak gedaan op je techniek, creativiteit en originaliteit. Je leert deze te gebruiken bij 
het verwerken van de opdracht op papier en met de computer. Daarnaast nodigen we 
mensen uit het bedrijfsleven uit om gastlessen te komen geven, zodat je geïnspireerd kunt 
raken voor een eventuele beroepskeuze. Aan het einde van de keuzemodule kun je een 
mediaproduct, een modelsheet en een walkcycle maken. Je leert plannen, presenteren en 
evalueren. 
 
Kernwoorden: tekenen, computer, media, creatief, originaliteit, zelfstandig. 
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Keuzevak Welzijn kind en jongere 
 
Bij het vak Welzijn kind en jongere ben je in de les alleen en/of met anderen met zowel 
theoretische als praktische opdrachten bezig. Ook met de computer. 
 
Bij dit vak leer je hoe je kinderen en jongeren in verschillende ontwikkelingsfasen kunt 
begeleiden en helpen. Je moet dan natuurlijk goed kunnen luisteren en het prettig vinden om 
voor iemand iets te doen en graag met (jonge) mensen omgaan. 
 
Kernwoorden: samenwerken, observeren, communiceren, nauwkeurig, kritisch, zelfstandig, computer, 
theorie en praktijk. 
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