
	  

Berkroden WereldPlan bovenbouw GL

Bewust de 
wereld in!

Dienstverlening en 
Producten

Op het VMBO worden verschil-
lende profielen aangeboden. Wij 
hebben wij het profiel Dienstver-
lening en Producten (D&P) voor 
iedere leerling... 



Dienstverlening en Producten 
Op het VMBO worden verschillende profielen aangeboden. Wij bieden het 
profiel Dienstverlening en Producten (D&P) aan. Alle leerlingen doen hierin 
eindexamen. D&P is een brede opleiding. Dit houdt in dat verschillende on-
derdelen van de sectoren economie, techniek en zorg en welzijn verplicht zijn. 
Na het behalen van je diploma kun je nog kiezen uit alle vervolgopleidingen.

Op Berkroden volgt iedereen zijn 
eigen WereldPlan. Naast D&P bieden 
wij op Berkroden verschillende keu-
zevakken aan. Hierdoor verdiep en 
verbreed je jouw kennis.

Leerlingen kiezen vier van de onder-
staande theorievakken:

* Biologie
*  Duits
* Economie
* Nask1
* Wiskunde

Algemene  en theorievakken

Tijdens de mentor- en de praktijklessen werk je aan loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding (LOB). Het maken van keuzes en hierop reflecteren staan centraal. 
Je verzamelt alle opdrachten en reflecties op de activiteiten in een persoonlijk 
LOB-dossier. Zo krijg je uiteindelijk inzicht krijgen in je eigen kwaliteiten en ga je 
op zoek naar een geschikte vervolgopleiding. In leerjaar 4 rond je het LOB-dossier 
af met een grote opdracht: het sectorwerkstuk. Dit is een eindopdracht waarbij je  
jouw keuze voor je vervolgopleiding onderbouwt en laat zien.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Bij het profiel D&P horen 
de verplichte vakken:

* Nederlands
* Engels
* Maatschappijleer
*Rekenen
* LO
* CKV



Je hebt het vak D&P. Hierin doe je eindexamen. Aan het einde van het 
vierde leerjaar heb je de basis geleerd van o.a. koken, techniek, 3d-teke-
nen en het maken van een website. 

Naast dit verplichte programma D&P kies je in totaal 2 keuzevakken als 
verdieping. In leerjaar 3 start je met het eerste keuzevak en in leerjaar 
4 het tweede keuzevak. Op de volgende bladzijde vind je een stroom-
schema met alle onderdelen van het WereldPlan. Je keuzevakken sluit 
je af met een SE: een proeve van bekwaamheid.

Keuzevakken praktijk 

Mens en zorg

In dit keuzedeel leer je de basis-
vaardigheden die je nodig hebt in 
de sector Zorg en Welzijn. Je leert  
EHBO en je doet onderzoek naar 
beroepen uit deze sector. Ook maak 
je kennis met uiterlijke verzorging.
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Audiovisuele vormgeving en 
productie

Bedenk en maak je eigen film, leer 
met een camera omgaan en edit je 
film tot een mooi eindresultaat. Ben 
je technisch en/of creatief, hou je van 
filmen en droom je van je eigen film 
première? Dan past dit keuzevak bij 
jou!

Keuken

Bij het keuzedeel horeca kies je 
bewust voor de keuken, niet omdat 
je het leuk vindt om te koken, maar 
ook omdat je het fijn vindt gasten 
naar hun zin te maken. Misschien 
heb je hebt wel ambities voor een 
vervolgstudie bij een MBO met een 
horeca-afdeling. Denk hierbij aan de 
opleiding kok, restaurantmanager of 
werken facilitaire dienstverlening.

Ontwerpen en maken

Heb je altijd al willen weten wat er 
gebeurt achter een lichtschakelaar 
en hoe je elektriciteit aanlegt in 
een gebouw? Ben je nieuwsgierig 
naar de verschillende manieren om 
metaal te bewerken? Zou je je eigen 
product willen ontwerpen en ma-
ken? Kies dan voor dit keuzedeel.



Horeca Sport, beveiliging 
en veiligheid
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Oriëntatie op 
techniek
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Schminken en 
grimeren 

Verzorg jezelf
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Ondersteuning bij 
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OndernemenSport, beveiliging 
en veiligheid

Digitaal 
ontwerpen

Multimedia

Oriëntatie op 
ondernemen

Ondernemen

Logistiek
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Keuzevakken

Keuzevakken praktijk

Robotica

Bij het keuzevak Robotica ga je niet 
alleen leren hoe je een robot zelf 
kan laten ‘nadenken’, je gaat er ook 
eentje bouwen. Door je eigen robot 
te bouwen en te programmeren ga 
jij leren stapsgewijs na te denken en 
laten zien dat je klaar bent voor de 
toekomst. 

Ondernemen

Je kruipt in de huid van een toe-
komstige ondernemer en maakt 
je een eigen ondernemingsplan, 
marketingplan en financieel plan. 
Dit ga je vervolgens ook uitvoeren 
in de praktijk. 

Ondersteuning bij sport- en 
bewegingsactiviteiten

Altijd al iets met sport en veiligheid 
willen doen dan past dit keuzedeel 
helemaal bij jou. Naast dat je zelf fy-
siek actief bent, ben je druk met het 
organiseren van sportevenementen. 
Je houdt je ook bezig met de vei-
ligheid hiervan. Denk aan toezicht 
houden bij een evenement, een 
ontruimingsplan maken. Je leert wat 
er belangrijk is bij het geven van een 
kleine (sport)les. Ook kom je achter 
alle ins en outs van het leger en 
andere geüniformeerde beroepen.



Samengevat 

4 (of 5)van de volgende vakken:
- wiskunde
- Duits
- economie
- biologie
- nask1
geschiedenis

In leerjaar 4 kies je een van de 
volgende keuzevakken:
- een technisch keuzevak
- Keuken
- Mens en zorg
- Ondersteuning bij sport- en 
  bewegingsactiviteiten
- Robotica
- Audiovisuele vormgeving en 
  productie
- Ondernemen

Loopbaan Oriëntatie en 
Begeleiding (LOB)
Opbouw LOB-dossier en 
sectorwerkstuk

BEWUST DE WERELD IN

Verplichte vakken:
- Nederlands
- Engels
- Maatschappijleer
- Rekenen
- LO
- CKV

Dienstverlening & Producten



Myra Wardsingel 50 
2652 LA Berkel en Rodenrijs 
Tel: 010 - 707 39 10
berkroden@melanchthon.nl

Melanchthon Bekroden maakt deel uit van 
Melanchthon, christelijke scholengemeen-
schap voor voortgezetonderwijs met vestigin-
gen in Rotterdam en Lansingerland.

	  


