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Persoonlijke Beroepsgerichte Leerroutes

Leerjaar 3 & 4

BB/KB



Wie is allemaal aanwezig? 

- Mevr. Smeets = sectieleider Zorg & Welzijn 

- Dhr. Siebers = sectieleider Dienstverlening & Producten



Keuzemogelijkheden

Profiel = Examenvak (Centraal Schriftelijk Praktijk Examen) 

Zorg & Welzijn Dienstverlening & Producten 

Keuzevakken (School-Examen) 

Keuze uit 7 keuzevakken (leerjaar 3)

Keuze uit 7 keuzevakken (leerjaar 4)

BuitenSchoolsLeren = keuzevakken afgestemd op de 
beroepskeuze 



Vakken in de profielen



Zorg & Welzijn



P1 - Mens en Gezondheid

Ondersteunen bij activiteiten op het gebied van gezonde 
leefstijl:

- Een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen
- Informatie geven over een gezonde 
leefstijl



P2 - Mens en Omgeving

Veilige leef- en werkomgeving:

- Onderhoudswerkzaamheden 
- Textielverzorging
- Balie -en receptie werkzaamheden 



P3 - Mens en Activiteit

Activiteiten organiseren en begeleiden:

- Een activiteit voor een individu en/of 
groep voorbereiden, uitvoeren en
evalueren



P4 - Mens en Zorg

• Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
• Ondersteunen bij het bewegen van de ander
• EHBO-technieken toepassen
• Ondersteuning ziekteverschijnselen b.v. medicijngebruik en 

hulpmiddelen
• Transfer technieken



Dienstverlening & Producten



P1 – 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



P2 – Presenteren, promoten en 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



P3 – Product maken en verbeteren 

• Een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, 
tekenen en printen in 2D en 3D 
• Een product maken



P4 – Multimediale producten maken 

• Een digitaal ontwerp maken 
• Een film maken
• Een website ontwerpen en samenstellen



Keuzevakken 



Buitenschools leren

• Verbinding tussen school en de buitenwereld
• Leerjaar 3 en 4
• 1 dag per week (half schooljaar)
• Goede keuze kunnen maken voor een vervolgstudie
• Afsluiten van 4 keuzevakken 



Procedure profielkeuze
• Begeleiding door de coach tijdens de coachuren
• Praktische profieloriëntatie klas 1 en 2
• Klassikale geschiktheids- en interessetest 
• Voorlichting ouders en leerlingen
• Keuze opgeven vanaf eind februari (via Magister)
• Gesprekken met coach/mentor over de persoonlijke leerroute
• 1 april -> Keuze wordt definitief





Hartelijk dank voor uw komst!


