Zij-instroom
Van klas 2 naar klas 3:
Het kiezen van de
beroepsrichting en twee
keuzevakken
Voor leerlingen in de 2e klas, die in klas 3 een basis- of een
kaderberoepsgerichte opleiding gaan doen
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Beste leerling van klas 2
Het Haarlem College heeft, naast Mavo en Gemengde Leerweg (GL), zes beroepsrichtingen.
Dit is een boekje dat je krijgt om je meer informatie te geven over de beroepsgerichte route
vanaf de 3e klas én je te helpen bij het kiezen van de beroepsrichting en de keuzevakken.
In dit boekje staat informatie over alle beroepsrichtingen en keuzevakken die in klas 3
gegeven worden. Elke leerling moet naast de beroepsrichting ook nog twee keuzevakken
(KV) kiezen om in de 3e klas naast je beroepsrichting te volgen.

Route overzicht
Op de volgende bladzijde staat de beroepsgerichte route vanaf klas 3 en klas 4. Deze route is
voorzien van een korte toelichting bij elk leerjaar. Meer uitgebreide informatie over de
verschillende beroepsrichtingen en keuzevakken vind je verderop in dit boekje.
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Haarlem College beroepsgerichte aanbod
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Beroepsrichtingen
De beroepsrichting die je kiest ga je in klas 3 en klas 4 volgen. Je kan tussentijds niet meer
veranderen van beroepsrichting.
Denk dus, samen met je ouder(s)/ verzorger(s), goed na over deze keuze!

De beroepsgerichte leerwegen
Het Haarlem College heeft zes beroepsrichtingen in vier profielen (examenrichtingen) en dat
profiel komt op je diploma te staan.

Beroepsrichting:

Profiel:

M&V Media en Vormgeving

Media, Vormgeving en ICT

T&E Technologie en Energie

Dienstverlening en Producten

P&P Podium en Presentatie

Dienstverlening en Producten

S&V Sport en Veiligheid

Dienstverlening en Producten

Z&W Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

O&C Ondernemen en Commercie

Economie en Ondernemen

In klas 3 en 4 volg je binnen je gekozen beroepsrichting vier verplichte profielmodules. Deze
profielmodules bereiden je voor op het examen dat je in klas 4 moet gaan doen.
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AVO vakken
Uiteraard krijg je in de beroepsgerichte leerwegen niet alleen het beroepsgerichte vak en
twee keuzevakken, maar ook avo-vakken.
Je krijgt altijd Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding en Kunstvakken.
Bij je gekozen beroepsrichting horen ook avo-vakken die soms verplicht zijn en soms kun je
een avo-vak kiezen:

Beroepsrichting:

Verplichte avovak(ken):

Keuze tussen
avo-vakken:

M&V Media en Vormgeving

Nask1 en wiskunde

Geen

T&E Technologie en Energie

Nask1 en wiskunde

Geen

P&P Podium en Presentatie

Wiskunde

Nask1 of economie

S&V Sport en Veiligheid

Wiskunde en biologie

Geen

Z&W Zorg en Welzijn

Biologie

Wiskunde of
Maatschappijkunde

O&C Ondernemen en Commercie

Economie

Wiskunde of Duits

Op de volgende bladzijden staat een korte beschrijving van alle beroepsrichtingen waaruit je
kunt kiezen. Op de laatste bladzijde van dit boekje staat een overzichtsschema. Dat kun je
tijdens het lezen van dit boekje alvast invullen.
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Media & Vormgeving
Ben jij geïnteresseerd in de wereld van de moderne media? Dan is de richting Media & Vormgeving
iets voor jou. Bij deze opleiding werk je aan opdrachten zoals het ontwerpen en bouwen van
websites, animaties of games voor smartphone, tablet en PC. Je maakt drukwerk zoals flyers, posters,
stickers, agenda’s, T-shirts en zo meer. Je filmt en bewerkt uiteenlopende producties voor o.a.
YouTube. In het theater leer je
licht en geluid te bedienen. Je
ontwerpt je eigen 3D-object,
dat je met de 3D-printer
tastbaar kunt maken.
Na het behalen van je diploma
kun je bijvoorbeeld door naar
het Media College of het NOVA
College om daar de richting te
volgen die aansluit bij je
interesse. Maar ook op alle
andere MBO opleidingen kun je
met dit “Media & Vormgeving”
diploma terecht.
Kortom: een creatieve richting
met veel moderne digitale
hulpmiddelen.
Voor deze opleiding zijn vier profielmodules verplicht en daarnaast maak je nog een keuze uit vier
keuzevakken. De vier profielmodules zijn:
1. AudioVisuele Vormgeving en productie
Binnen dit vak duik je in de wereld van de film. Het
maken van een scenario, script, storyboard en een
eindmontage zijn onderdelen die aan bod komen. Je
gaat werken in groepjes waarin je o.a. verantwoordelijk
bent voor de regie, camera, geluid en acteerwerk. Ook
maak je bijvoorbeeld een commercial, een leader voor
een tv-programma en nog veel meer.
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2. Interactieve vormgeving en productie
Na het volgen van de lessen Interactieve vormgeving en productie heeft het internet geen geheimen
meer voor jou. Binnen deze module leer je mooie websites ontwerpen en maken, ook leer je
animaties maken die je weer kunt gebruiken op je webpagina. Een interactieve presentatie of game
zijn onderwerpen waar je mee te maken krijgt.
Bij de vormgeving moet natuurlijk rekening worden gehouden met het platform, PC, tablet of een
smartphone, waarvoor het bedoeld is.
Je gaat werken met o.a. de programma’s Adobe Photoshop, Flash, Muse en Illustrator.
3. ICT
In deze module leer je alle mogelijkheden van de
computer en verschillende netwerken.
Je gaat zelf een computer uit elkaar halen en weer in
elkaar zetten, software en besturingssystemen installeren
en verschillende netwerken aanleggen.

4. 2D en 3D Vormgeving en productie
In deze module ga je diverse 2D en 3D producten
ontwerpen en produceren. De nadruk ligt hier op
het vormgeven voor een bepaalde doelgroep,
denk hierbij aan verpakkingen voor diverse
producten. Een verpakking voor een parfum moet
natuurlijk een andere uitstraling hebben dan een
verpakking voor cornflakes.
Keuzevakken
De keuzevakken, waar je binnen M&V uit kunt kiezen, zijn:
• 3D vormgeving en realisatie
• Printmedia productie
• Fotografie
• Licht, geluid en decor
• Sign (zoals belettering)
• Vormgeving en typografie
Binnen het Haarlem College mag je ook kiezen uit keuzevakken van andere beroepsrichtingen.
Ben je creatief en vind je het leuk om met elkaar mooie producten te creëren, waarbij je gebruik maakt
van apparatuur zoals camera’s, Apple Computers en licht- en geluidsapparatuur, dan is de
beroepsrichting Media & Vormgeving echt iets voor jou!
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TECHNOLOGIE & ENERGIE
Waarom is Technologie & Energie iets voor jou?

Technologie & Energie
Vind je het leuk om met je handen bezig te zijn, kun je nauwkeurig en veilig werken, ben je
nieuwsgierig naar nieuwe technische ontwikkelingen? Wil je elektricien worden, technicus,
storingsmonteur en later je kennis en ervaring met mensen delen? Dan is de beroepsrichting
Technologie & Energie voor jou een goede keuze!

Tijdens de lessen Technologie & Energie werk je vaak in een praktijklokaal dat is ingericht als een
echte werkplaats. Je krijgt een breed programma aangeboden op het gebied van Technologie en
Energie. Je krijgt les uit leertaken zoals het maken en verbeteren van een product. Per periode, die
bestaat uit negen lesweken, werk je aan theorie en praktijkopdrachten uit één van de leertaken.
Daarnaast ga je twee weken op stage.
Als je kiest voor T&E heb je een actieve
werkhouding en moet je netjes, veilig en met
anderen leren samenwerken. De route die je gaat
volgen in leerjaar drie is onder te verdelen in vier
profielmodules van negen weken. Hieronder zie je
welke blokken dat zijn:
1.
2.
3.
4.

Promoten verkopen en presenteren
Product maken en verbeteren
Multimediaal product maken
Organiseren van een activiteit

Dus wil je met je handen en hoofd werken, kan je nauwkeurig en veilig met anderen samenwerken?
Dan is de beroepsrichting Technologie & Energie echt iets voor jou!
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Podium & Presentatie
Heb je belangstelling voor alles wat met het
theater te maken heeft? Heb je altijd al op de
planken willen staan? Wil je je graag
bezighouden met theatertechniek? Heb je
interesse in het maken van een spetterende
voorstelling?
Behalve het feit dat je te maken krijgt met
alle onderwerpen van het theater maken
zoals drama, dans, regie, spel, muziek, decor,
theaterlicht (lichttafel/lichtplan),
theatergeluid (mengtafel), grime, kostuums,
film, foto en multimedia, komt ook de wereld
rondom het theater ruimschoots aan bod.
Een voorstelling maken kost geld. Er zal dus een begroting gemaakt moeten worden om alle kosten
van decorstukken, kleding, rekwisieten enz. te berekenen. Je moet een draaiboek maken om het
evenement goed te laten verlopen, reclame maken, uitnodigingen versturen, het hoort er allemaal
bij. Net als theatermake-up en grime en kledingontwerpen maken. En natuurlijk ook het regelen van
een gastvrije ontvangst van de bezoekers, een drankje en een zelfgemaakt hapje in de pauze, alles is
belangrijk voor het welslagen van de theatervoorstelling.
“Behalve alle activiteiten die te maken hebben met
het theater krijg je ook les in het bouwen van
websites, appjes, 2D- en 3D-tekenen en krijg je
techniekles waarin je voorwerpen leert bouwen die
we kunnen gebruiken als decorstuk zoals een stoel”.
Podium & Presentatie is dus een mooie mix van
theater maken, techniek, multimedia en
evenementenorganisatie
Laat je creativiteit zien en werk in het muziekdramalokaal, de danszaal, het creatieve LAB, de
fotostudio, de muziekstudio, of in de grote theaterzaal aan mooie producties.
Heb jij talent en wil je volgend schooljaar staan te stralen op of achter het podium in onze eigen
mooie theaterzaal? Dan is de beroepsrichting Podium en Presentatie echt iets voor jou!

10

Sport & Veiligheid
Vind je het leuk om te werken met sport en vind je veiligheid belangrijk?
Kun je goed samenwerken, ben je zelfstandig, wil je voor groepen staan en durf je actie te
ondernemen? Wil je sportleraar, beveiliger of trainer worden of toch liever werken bij defensie? Dan
is de beroepsrichting Sport & Veiligheid echt iets voor jou!

Tijdens de lessen Sport & Veiligheid werken we met de thema’s Fitness & Obstacle Run. Binnen deze
thema’s ga je aan de slag met opdrachten uit de volgende onderdelen:
• Het organiseren van een activiteit (sportdag, obstakel run, bordspelletjesdag)
• Presenteren, promoten en verkopen (reclame, promotie)
• Multimediaal product maken (app, website, film)
• Product maken en verbeteren (3D tekenen en werken met techniek)
Je leert bijvoorbeeld hoe een groot sportief evenement moet
plannen en uitvoeren, hoe je reclame maakt voor de nieuwe
sportschool Fitness HC, hoe je een instructievideo maakt van een
krachtapparaat in de fitness, hoe je een 3D tekening kan maken
van een obstakel en hoe je dat obstakel van hout en metaal in
elkaar moet zetten.

Als je kiest voor Sport & Veiligheid heb je niet vaker sport dan de
andere beroepsrichtingen, maar omdat we met sportieve thema’s
werken zijn we wel vaker in de sportzalen te vinden. Het grootste
deel van de lessen Sport & Veiligheid vindt plaats in een theorie- en
computerlokaal.
Het is bij Sport & Veiligheid erg belangrijk dat je goed kunt
samenwerken, luisteren, initiatief nemen, afspraken nakomt en
zelfstandig kan werken achter de computer. Kan je dit of wil je dit leren? Dan is de beroepsrichting
Sport & Veiligheid echt iets voor jou!
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Zorg & Welzijn
Vind je het leuk om voor anderen te zorgen, kan
je goed samenwerken, ben je zelfstandig en steek
je daarnaast graag de handen uit de mouwen? Wil
je kok worden, verzorgende,
schoonheidsspecialiste en later met mensen
werken? Dan is de beroepsrichting Zorg & Welzijn
voor jou een goede keuze!
Tijdens de lessen Zorg & Welzijn werk je in de
praktijklokalen. Je leert werken met kinderen,
ouderen en gehandicapten. Je krijgt les uit de methode Mixed. Per periode, die bestaat uit negen
lesweken, werk je aan theorie en praktijkopdrachten uit één van de vier boeken van Mixed.
Daarnaast zijn er ook nog opdrachten die je buiten school uitvoert. Zo ga je een keer naar een
basisschool om een traktatie te maken, organiseer je een leuke en gezellige middag voor ouderen en
verzorg je met je groep een galadiner.
Als je kiest voor Zorg & Welzijn heb je een actieve
werkhouding maar moet je het ook leuk vinden
om anderen te helpen en moet je kunnen
samenwerken. De route die je gaat volgen in
leerjaar drie is onder te verdelen in vier
profielmodules van negen weken. Hieronder zie je
welke profielmodules dat zijn:
•
•
•
•

Mens en Omgeving
Mens en Gezondheid
Mens en Activiteit
Mens en Zorg

Wil je werken met mensen, kun je samenwerken, ben je zelfstandig en houd je van afwisseling in je
werk? Dan is de beroepsrichting Zorg & Welzijn echt iets voor jou!
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Ondernemen & Commercie
Houd je van zaken doen, geld verdienen, samenwerken, onderhandelen maar ook van cijfers? Dan is
ondernemen en commercie een richting die misschien goed bij je past. Wat kun je allemaal met de
richting ondernemen en commercie? Veel, eigenlijk kun je nog alle kanten op. Of je nu boekhouder,
verkoper, manager, stewardess of kapster wilt worden. Liever een eigen zaak? Ook dan is
ondernemen en commercie een goede keuze.
Net als bij alle andere richtingen heb je bij
ondernemen en commercie vier profielmodules.
Daarnaast maak je een keuze uit vier keuzevakken,
dit mag ook van een van de andere richtingen zijn.
De vier profielmodules zijn:
• Commercieel
• Logistiek
• Administratie
• Secretarieel
Wij geven deze profielmodules tegelijkertijd, zodat
je niet een blok van negen weken alleen maar
Commercieel of Logistiek doet. Je draait deze vier modules dus naast elkaar en daarmee heb je ook
verschillende docenten.
Keuzevakken ondernemen en commercie:
•
•
•
•

Marketing
Financiële administratie
Ondernemen
Webshop

Je gaat leren een webshop te maken, hoe je voor jezelf een bedrijf kan beginnen
en hoe je alles wat met geld te maken heeft netjes bijhoudt. Maar ook hoe je jezelf presenteert en
hoe je de klanten in de winkel ontvangt.
We verwachten van je dat je netjes kunt werken, inzet toont, kunt samenwerken, afspraken kan
nakomen en met een computer kan werken.
Beroepen die hierop aansluiten zijn ondernemer (eigen baas), verkoper binnendienst, etaleur,
boekhouder, logistiek medewerker en nog veel meer andere leuke beroepen.
Kan je dit of wil je dit leren? Dan is de beroepsrichting Ondernemen & Commercie echt iets voor jou!
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Keuzevakken
Naast de vier verplichte profielmodules van je beroepsrichting volg je in klas 3 ook nog twee
keuzevakken en in klas 4 nog eens twee. Voor het diploma moet je dus vier keuzevakken
gevolgd hebben. Deze vier keuzevakken komen met naam en cijfer op je cijferlijst bij je
diploma te staan. Het gemiddelde cijfer van de vier keuzevakken bepaalt mede of je
geslaagd of gezakt bent.
In dit boekje staan de keuzevakken waaruit je in klas 3 kan kiezen en waar ze over gaan.
Je moet er volgend jaar dus twee volgen. Het eerste half jaar volg je een keuzevak en het
tweede half jaar een ander keuzevak. Uit elke periode van een half jaar mag je één
keuzevak kiezen. Je bent vrij om per periode te kiezen uit alle beroepsrichtingen.
Het is verstandig om bij het kiezen rekening te houden met wat je na onze school wilt gaan
doen in het mbo. Als je al weet in welke richting je in het mbo verder wilt gaan dan kun je
keuzevakken kiezen om je in die richting nog meer te verdiepen.

Mag je alles kiezen?
In élke periode mag je één keuzevak kiezen. Het maakt niet uit, uit welke beroepsrichting je
er één kiest. Keuzevakken binnen de beroepsrichting waarin je zit hebben een
plaatsingsgarantie. Voor vakken daarbuiten geldt plaatsing mits er voldoende plek is.
Als een keuzevak door heel weinig leerlingen gekozen wordt dan beslist de school of jouw
keuzevak door gaat.
Let op: als je gekozen hebt, kun je niet meer wijzigen.

Beschrijving van de keuzevakken per periode
Op de volgende bladzijden staat een korte beschrijving van alle keuzevakken waaruit je er
per periode één moet kiezen. Op de laatste bladzijde van dit boekje staat een
overzichtsschema. Dat kun je tijdens het lezen van dit boekje alvast invullen.
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Keuzevakken klas 3 periode 1 (eerste half jaar)
Naam keuzevak

Vormgeving en typografie

Beroepsrichting
Media & Vormgeving

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
Elke dag kom je in aanraking met verpakkingen, posters, brochures e.d. Al deze dingen
moeten worden vormgegeven en ontworpen. Het gebruik van beeld, kleur en tekst is
hierin belangrijk. Welk lettertype ga je gebruiken? Een stoere letter gebruik je voor
bijvoorbeeld een bouwbedrijf en niet voor een parfumeriezaak. Vormgeven met letters
heet met een mooi woord Typografie. Je gaat letters leren ontwerpen en deze gebruiken
in je eigen vormgeving van een spel, een affiche en een verpakking. Alles wat je hebt
gemaakt laat je zien je in een presentatie.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleiding de MBO richting: Allround DTP-er, Media
Vormgever, Medewerker creatieve productie.
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Naam keuzevak

Digispel

Beroepsrichting
Technologie & Energie

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
Er wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan de kwaliteit en vormgeving van nieuwe
spellen voor de computer en X-box. Dit is nodig omdat de klant hoge verwachtingen heeft
van digitale spellen die op de markt verschijnen. Een spel moet er niet alleen mooi uitzien,
maar moet ook voor avontuur en spanning zorgen. Bijvoorbeeld in de militaire sector
wordt veel gebruik gemaakt van simulatiespellen, denk hierbij aan het trainen om een
tank te rijden of een F16 te vliegen. De Gamedesigner moet dus eerst goed nadenken over
wat het doel is en aan welke eisen het spel moet voldoen voordat hij begint met het
ontwerpen van het spel. Kies je voor dit keuzevak dan ga je in opdracht een digitaal,
educatief spel bedenken. Je gaat het spel uiteindelijk zelf maken, demonstreren en
presenteren. Je leert ook van alles over game-design en maakt kennis met de gameindustrie.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen: Gamedesigner, ICT en programmeur op
MBO niveau (BBL of BOL), dus je hebt een goed toekomstperspectief.
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Naam keuzevak

Robotica

Beroepsrichting
Technologie & Energie

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
Robotica is een technisch vakgebied dat valt onder megatronica. Megatronica is een
combinatie van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en informatica. Bij het vak robotica
wordt er gekeken naar zowel theoretische als praktische mogelijkheden om robots toe te
passen in verschillende onderdelen van de samenleving. Robots kom je vaak in de
industrie tegen. Bijvoorbeeld in de auto industrie, daar waar eentonig of vuil werk gedaan
moet worden, zie je vaak robots aan het werk. Ook als er gevaarlijk werk gedaan moet
worden, zoals bij explosievenopruimingsdienst van het leger, worden robots aan het werk
gezet. Kies je voor het keuzevak robotica dan ga je verschillende activiteiten uitvoeren die
binnen het vak robotica vallen, je maakt een verslag en presenteert de resultaten. Je kan
een programma invoeren en testen waardoor een proces automatisch bestuurd wordt.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen: Engineering, Technicus, Robotica en
Megatronica op MBO niveau (BBL of BOL), dus je hebt een goed toekomstperspectief.

Naam keuzevak

Mode en design

Beroepsrichting
Podium & Presentatie

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
Je gaat werken aan allerlei opdrachten die te maken hebben met mode en design. Zo
maak je je eigen stylingmap en een moodboard. Je leert hoe je zelf van een ontwerp een
interieurstuk en kleding kan maken en hoe je deze kleding het beste kan presenteren.
Tot slot werk je in je eindopdracht aan een spetterende modeshow waarin je laat zien wat
je voor kleding hebt gemaakt.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen:
- Basismedewerker mode
- Verkoopspecialist mode
- Interieuradviseur

17

Naam keuzevak Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
Beroepsrichting
Sport & Veiligheid

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
In dit keuzevak ga je leren wat er komt kijken bij het werken als ondersteuner van sporten bewegingsactiviteiten.
Je gaat leren wat er allemaal moet gebeuren wanneer je een sportles of toernooi moet
voorbereiden, geven en evalueren.
Daarnaast ga je leren hoe je veilig moet sporten en hoe je anderen kan adviseren over
gezondheid en sport.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij een sportopleiding (zoals sport & bewegen) op bijvoorbeeld
het CIOS, het ROCVA of ROC TOP
In dit keuzevak zitten enkele van de eisen verwerkt die een doorstroom naar het CIOS
zonder toelatingstest mogelijk maakt.

Naam keuzevak

Welzijn kind en jongere

Beroepsrichting
Zorg & Welzijn

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
-

Je leert kinderen en jongeren te ondersteunen bij de opvoeding en de ontwikkeling.
Je leert kinderen en jongeren te ondersteunen bij dagelijkse situaties zoals het
verzorgen van maaltijden en het begeleiden bij de persoonlijke verzorging
Je leert hoe je (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren kan organiseren,
hen stimuleren en begeleiden
Je leert hoe je een woonruimte kan verzorgen en inrichten zodat deze schoon, veilig
en gezellig is
Je leert kinderen en jongeren te observeren tijdens het uitvoeren activiteiten en
daarover te rapporteren aan een leidinggevende, ouders of verzorgers.

MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen
- Verpleegkundige
- Pedagogisch werk zorg
- Helpende Welzijn
18

Naam keuzevak

Marketing

Beroepsrichting
Ondernemen & Commercie

Niveau
Basis en Kader

Inhoud/taak
Marketing. Ik hoor je al denken: wat is dat? Geen stress: met Marketing bedoelen we dat
je door middel van de 6 P’s (prijs, product, plaats, promotie, presentatie en personeel)
leert beoordelen hoe een bedrijf het doet. Je kijkt dan naar hoe het assortiment is
samengesteld, hoe er omgegaan wordt met reclame, hoe de winkel en eventuele etalage
is ingericht. Ook ga je onderzoeken wie nou de doelgroep is van een bedrijf en hoe je die
doelgroep de winkel in krijgt om geld uit te geven! Als je dit doorhebt, ga je leren hoe je
adviezen geeft aan bedrijven om hun bedrijf nog beter te kunnen runnen.
Een groot deel hiervan leren we je op school en voor een deel ben je buiten de school
bezig met opdrachten. Om te beoordelen of je echt verstand hebt gekregen van zaken
doen, ga je ook online een eigen bedrijf runnen. Je gaat spullen kopen, verkopen, reclame
maken, kortom alles wat een echt bedrijf ook moet doen. Samen met je klasgenoten ga je
onderling de strijd aan om de titel: “Beste ondernemer van het jaar”. En zoals met elk spel,
kan er maar één de winnaar zijn. Ben jij die persoon?
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen: Commercieel medewerker, Assistentmanager internationale handel. Medewerker binnendienst en/of buitendienst.
Medewerker marketing en communicatie. Administratief medewerker,
Managementassistent of secretaresse. Medewerker evenementenorganisatie.
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Keuzevakken klas 3 periode 2 (tweede half jaar)
Naam keuzevak

3D-vormgeving en -realisatie

Beroepsrichting
Media & Vormgeving

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
3D printen is iets van deze tijd. Alles gaat of wordt tegenwoordig geprint in 3D. Van eten
en brilmonturen tot zelfs complete huizen.
In dit keuzevak ga jezelf 3D producten ontwikkelen en vormgeven. Je gaat bijvoorbeeld
een spel maken met pionnetjes en speelbord maar ook nuttige producten zoals een
kledinghaak of sleutelhanger zijn dingen die de aandacht krijgen.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen
- Ruimtelijk vormgever
- Media vormgever
- Medewerker creatieve productie

Naam keuzevak

Installeren en monteren

Beroepsrichting
Technologie & Energie

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
Om in een huis gebruik te kunnen maken van de verlichting en spanning voor elektrische
apparaten is altijd een elektrische installatie nodig. Deze elektrische installaties moeten in
de praktijk door elektriciens worden aangelegd. Je gaat in dit keuzevak een elektrische
huisinstallatie aanleggen aan de hand van een installatietekening volgens de geldende
normen en voorschriften. Je gaat ook leren hoe je sanitaire installaties kan monteren. Je
werkt in teamverband en je maakt een verslag en presenteert de resultaten van de
elektrische huisinstallatie en het monteren van de sanitaire installatie.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen: Installatietechniek, Elektrotechniek en
monteur sterkstroom installaties op MBO niveau (BBL of BOL), dus je hebt een goed
toekomstperspectief.
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Naam keuzevak

Licht, geluid en decor

Beroepsrichting
Podium & Presentatie

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
In dit keuzevak ga je kennismaken met de technische kant van theater maken. Licht
bepaalt voor een groot deel de sfeer in het theater. Het licht voor een discofeest zal
anders zijn dan voor een theatervoorstelling. Je gaat lichtplannen maken, lampen stellen,
kennismaken met bewegend licht, filters vervangen en met mist- en rookmachines aan de
gang.
Ook krijg je te maken met geluid in het theater. Versterking, monitoring, verschillende
microfoons (bekabeld en draadloos) , mengtafels, bekabeling enz. komt allemaal langs. Je
gaat geluidsplannen maken voor een discofeest maar ook voor een theatervoorstelling of
popconcert.
En tenslotte kijken we naar verschillende mogelijkheden om decors (digitaal) te bouwen
en uit te lichten.
De theatertechnicus heeft een belangrijke en verantwoordelijke taak. Bij een voorstelling
mag er niets misgaan. Ook moet er veilig gewerkt worden. Dat vereist theaterdiscipline.
Ben jij geïnteresseerd in theatertechniek? Dan dagen we je uit om met al je creativiteit en
een groot verantwoordelijkheidsgevoel het mooiste uit jezelf te halen en je kunsten te
vertonen in ons prachtige theater.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen
- Media College Amsterdam Lichttechnicus
- Media College Amsterdam Geluidstechnicus
- Herman Brood Academie Podium/studiotechniek
- Herman Brood Academie Utrecht Specialisatie licht
- Herman Brood Academie Utrecht specialisatie geluid
- Nova College Haarlem Evenementenorganisatie
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Naam keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
Beroepsrichting
Sport & Veiligheid

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
Bij dit keuzevak ga je leren wat er allemaal komt kijken bij dienstverlening en veiligheid. Je
gaat leren om op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar activiteiten uit te voeren om
een situatie veiliger te maken.
Je kan daarbij denken aan toezicht houden bij een klein evenement of op het schoolplein.
Je gaat leren hoe je kan voorkomen dat de dingen uit de hand lopen en rapporten te
maken van incidenten. Ook zit er in dit keuzevak een belangrijk fysiek (sportief) deel. Je
moet zware conditionele oefeningen kunnen uitvoeren en hindernisbanen snel en veilig
kunnen afleggen. Om dit keuzevak af te kunnen leggen moet je dus wel sportief aangelegd
zijn.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen: Beveiliging, Handhaving, Veiligheid &
Vakmanschap (defensie) en Politie
In dit keuzevak zitten de eisen verwerkt die een makkelijkere doorstroom naar het ROC
Veiligheidscollege mogelijk maakt.
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Naam keuzevak

Kennismaken met uiterlijke verzorging

Beroepsrichting
Zorg & Welzijn

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
Mensen verzorgen zich. Ze hebben aandacht voor hun uiterlijk. Dat was vroeger zo en dat
zal altijd wel zo blijven. Wanneer je gaat werken met klanten is persoonlijke verzorging erg
belangrijk. In dit keuzedeel leer je over uiterlijke verzorging en wat er allemaal komt kijken
bij het werken in een schoonheidssalon.
In dit keuzedeel leer je o.a. hoe je een klant moet ontvangen. Je leert verschillende
technieken van het kappersvak uit te voeren, zoals het wassen, drogen en stijlen van het
haar. Daarnaast leer je gezichtsbehandelingen uit te voeren, een dag en avond make-up
aan te brengen en een professionele hand en nagelverzorging in praktijk te brengen.
Thema’s die in deze module voorkomen zijn:
- Achter de balie
- De kapsalon en de kapper
- De schoonheidssalon en de schoonheidsspecialiste
- De pedicure en de nagelstylist
- De visagist
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen:
- Niveau 2: Kapper-plus visagie en grime
- Niveau 3: Allround kapper
Allround kapper plus visagie en grime
Schoonheidsspecialist
- Niveau 4: Allround schoonheidsspecialist
Salonmanager
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Naam keuzevak

Facilitaire Dienstverlening: catering en inrichting

Beroepsrichting
Zorg & Welzijn

Niveau
Basis en kader

Inhoud/taak
Welkom bij de facilitaire dienst.
Je gaat de komende weken als facilitair medewerker aan de slag. Facilitaire dienst is erg
gevarieerd.
Waar krijg je mee te maken bij de facilitaire dienst?
- De rol van gastheer/gastvrouw
- Het koken van gerechten
- Het verzorgen van de catering
- Klaarmaken van ruimten voor vergaderingen en feesten
- Schoonmaak en onderhoud van ruimten
- Eenvoudige administratieve werkzaamheden
MBO doorstroom
Doorstroommogelijkheden:
- Gastheer/gastvrouw niveau 2/3
- Kok niveau 2/3
- Facilitair medewerker niveau 2/3
- Facilitair leidinggevende niveau 4
- Manager/ondernemer horeca niveau 4
Een richting met toekomstmogelijkheden!
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Naam keuzevak

Webshop

Beroepsrichting
Ondernemen & Commercie

Niveau
Basis en Kader

Inhoud/taak
Wil jij graag een eigen webshop leren starten? Kies dan het keuzevak Webshop!
Bij het keuzevak Webshop leer je een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en
onderhouden. Ook ga je de mogelijkheden van een webwinkel onderzoeken. Hierbij leer je
vaardigheden over onder andere: hoe je rekening kunt houden met je doelgroep,
assortiment en je marktpositie.
Verder zal je natuurlijk ook te maken krijgen met hoe je via internet en (sociale) media
goederen of diensten kunt verkopen. Kortom: leuk en leerzaam tegelijk!
Online winkelen groeit enorm. Als je voor het keuzevak webshop kiest dan kun je dus
leren hoe je met je eigen webshop kunt deelnemen aan de wereld van online winkelen.
MBO doorstroom
Dit keuzevak sluit goed aan bij de opleidingen:
- Applicatie- en mediaontwikkelaar (niveau 4)
- Mediavormgever (niveau 4)
- Allround Desktop Publisher – DTP’er (niveau 3)
- Medewerker ICT (niveau 2)
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Overzicht
Wij wensen je veel succes met het kiezen van een beroepsrichting en het kiezen van twee
keuzevakken.
Vul onderstaande vragen in om je op weg te helpen en bespreek dat met je ouders.
Ik wil in klas 3 graag kiezen voor de beroepsrichting (kruis aan):
o Media & Vormgeving
o Technologie & Energie
o Podium & Presentatie
o Sport & veiligheid
o Zorg & Welzijn
o Ondernemen & Commercie
Ik denk in klas 3 de volgende twee keuzevakken te gaan doen (kruis er per half jaar één aan):
Keuzevak eerste half jaar:
o M&V Vormgeven en typografie
o T&E Digispel
o T&E Robotica
o P&P Mode en design
o S&V Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten
o Z&W Welzijn kind en jongere
o O&C Marketing
Keuzevak tweede half jaar:
o M&V 3D-vormgeving en -realisatie
o T&E Installeren en monteren
o P&P Licht, geluid en decor
o S&V Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
o Z&W Kennismaken met uiterlijke verzorging
o Z&W Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
o O&C Webshop
Neem dit boekje mee naar het intake gesprek op het Haarlem College!
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Notitieblad
Noteer hier de vragen die je hebt nadat je dit keuzeboekje hebt gelezen en het
bovenstaande hebt ingevuld. Neem deze mee naar je gesprek en/of bespreek ze met je
ouders.
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