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Uitleg keuzeprogramma leerjaar 4 
 

In leerjaar 4 ga je een keuzeprogramma volgen. De keuzevakken die je kiest ga je zelf 

bepalen. Hier is wel een aantal regels aan verbonden. 

 

Hoe ziet de opbouw van de ’vrije’ keuze eruit: 

 

De eerste 2 keuzevakken komen uit je eigen profiel. Heb je in leerjaar 3 het profiel E&O 

gevolgd, dan moet je ook verplicht 2 keuzevakken kiezen uit het profiel E&O. De 

andere 2 keuzevakken kun je vrij kiezen. Dit mag dus ook een keuzevak zijn uit een 

ander profiel. 

Volg je de gemengde leerweg dan kies je 1 keuzevak uit je eigen profiel. Het andere 

keuzevak kan vrij gekozen worden. 

Ook maak je een reservekeuze. 

 

Alle onderstaande keuzevakken zijn te kiezen voor alle leerlingen uit alle 

profielen. 

 

 

• Evenementen 

• Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid 

• Ondernemen 

• Mode en design 

• Presentatie en styling 
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Keuzevak evenementen 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• Planningen en draaiboeken maken 

• Mede-organiseren van een evenement 

• Assisteren bij een evenement 

 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• Een planning maken voor een kleinschalig evenement 

• Een draaiboek maken voor een evenement 

• Een begroting (kostenplaatje) maken voor een evenement 

• Assisteren bij het maken van afspraken met derden, zoals instanties en 

medeorganisatoren 

• Assisteren bij de opbouw van het evenement 

• Een bijdrage leveren tijdens het evenement 

• Assisteren bij de afbouw van het evenement 

• Tijdens het evenement, communicatiemiddelen (sociaal media) inzetten 

• Het verloop en resultaat van het evenement presenteren, evalueren en een 

verslag maken 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 

 

Medewerker podium- en evenemententechniek niveau 2 

Medewerker sport & recreatie niveau 2 

Excellente hospitality niveau 3 

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 

(Recreatie) 

niveau 3 

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 

(Recreatie) 

niveau 3 

Leidinggevende leisure & hospitality (Recreatie) niveau 4 

Medewerker evenementenorganisatie niveau 4 
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Keuzevak geüniformeerde dienstverlening 

en veiligheid 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• Op actieve wijze en duidelijk zichtbaar activiteiten ten behoeve van veiligheid 

uitvoeren 

• Fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren 

• Rapporteren van incidenten 

• Toezicht houden bij een klein evenement 

• Risicovolle situaties voorkomen 

• Regelend optreden op school of op het eigen schoolterrein 

 

Hierbij horen o.a. de volgende opdrachten: 

• Een fysieke test uitzetten en uitvoeren 

• Een parcours afleggen m.b.t. uithoudingsvermogen binnen de gestelde tijd van 

de mbo veiligheidsopleidingen 

• Zichzelf en een groep verplaatsten via aanwijzingen van een leidinggevende 

• Waterongevallen benoemen en de principes van reddend zwemmen kunnen 

uitleggen 

• Situaties observeren en afwijkingen herkennen 

• Signalementen opnemen en herkennen 

• Afwijkingen in een omgeving registreren en communiceren 

• Gastvrij, vriendelijk en klantgericht bezoekers ontvangen en de weg wijzen 

• Toezicht houden 

• Calamiteiten herkennen en benoemen 

• Met emoties van anderen omgaan en de juiste omgangsvorm kiezen 

• Professionele hulpmiddelen (portofoon, megafoon) herkennen en gebruiken 

• Eigen woning beoordelen op inbraakgevoeligheid en hiervan een rapport maken 

• Taken van een evenementenregelaar herkennen 

• Fietsverkeer in goede banen leiden 

• Toegangskaarten controleren van bezoekers 

• Een garderobe inrichten en garderobewerkzaamheden verrichten 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 

 

Beveiliger niveau 2 

Coördinator beveiliging niveau 3 

Handhaver toezicht en veiligheid niveau 3 

Veva niveau 2-3-4 

CIOS niveau 2-3-4 
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Keuzevak ondernemen 

 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• Het ontwikkelen en uitvoeren van een eenvoudig ondernemingsplan 

• Jezelf als ondernemer beschrijven 

• Een marketingplan maken 

• Een financieel plan maken 

 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• Persoonlijke gegevens, motieven en kwaliteiten noemen 

• De keuze voor de ondernemersvorm motiveren 

• Het doel van de onderneming benoemen 

• De markt beoordelen 

• Een marketingmix ontwerpen en toepassen 

• Inkoop- en verkoopbeleid toepassen 

• Een investerings- en financieringsplan maken 

• Een exploitatie- en liquiditeitsbegroting maken 

• Haalbaarheid van het plan beoordelen 

• Het ondernemersplan uitvoeren 

• Een resultatenoverzicht presenteren 

• De uitvoering nabespreken en evalueren 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 

 

Verkoper niveau 2  

Eerste verkoper niveau 3  

Verkoopadviseur niveau 3  

Verkoopspecialist niveau 3  

Junior accountmanager niveau 4  

Manager retail niveau 4  

Ondernemer retail niveau 4  

Specialist mode/maatkleding niveau 4  

Junior productmanager fashion niveau 4  

Vestigingsmanager groothandel niveau 4  
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Keuzevak mode en design 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

● Stijlen en trends herkennen, bv. op het gebied van wonen en fashion 

● Beeldaspecten, vormgevingsprincipes en kleurenleer toepassen 

● Research uitvoeren, bv. op grond van een stijl, trend, thema, kleurcombinatie 

● Een stylingmap samenstellen op het gebied van wonen en fashion 

● Producten en materialen herkennen en toepassen 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

● Technieken toepassen, bijvoorbeeld lijmen, naaien, knippen 

● Apparatuur bedienen, bijvoorbeeld tacker, naaimachine en strijkmachine 

● Ontwerpen van gebruiksgoederen (wonen of fashion) 

● Interieur- & kleuradvies geven 

● Op schaal tekenen 

● Moodboard maken 

● Trends & stijlen analyseren 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 

 

Signmaker niveau 2 
Medewerker interieurtextiel niveau 2 
Basismedewerker mode niveau 2 
Medewerker fashion niveau 2 
Allround medewerker mode/maatkleding niveau 3 
Junior productmanager fashion niveau 4 
Interieuradviseur niveau 4 
Specialist mode en maatkleding niveau 4 
Fashion design: Junior stylist niveau 4 
International fashion niveau 4 
Ruimtelijke vormgeving: interieur, styling, product, 

 

niveau 4 
Fotografie niveau 4 
Decoratie en recreatieschilder niveau 4 
Creatief vakman textiel of leer niveau 4 
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Keuzevak presentatie en styling 
 

Wat ga je tijdens deze lessen allemaal doen? 

• Presentatie en stylingtechnieken uitvoeren 

Hierbij horen de volgende opdrachten: 

• Artikelpresentatie maken 

• Etaleren (visual merchandising) 

• Etalagepoppen aankleden 

• Decoratief inpakken 

• Logo ontwerpen 

• Een folder en advertentie ontwerpen 

• Een presentatie ontwikkelen 

• Een commercial maken 

• Een website bouwen 

• Een portfoliomap samenstellen 

 

Vervolgopleidingen zijn o.a.: 
 

Stand- en decorbouwer  niveau 2 
Medewerker sign niveau 2 
Verkoper wonen of fashion niveau 2 
Woningstoffeerder niveau 3 
Verkoopadviseur wonen niveau 3 
Verkoopspecialist niveau 3 
Commercieel medewerker niveau 3 
Allround signmaker niveau 3 
Media-recreatie medewerker niveau 4 
Vormgeven, product, ruimte en media niveau 4 
Crossmedia vormgeving niveau 4 
Media- en evenementenmanagement niveau 4 
Online marketing en e-commerce niveau 4 
Interieuradviseur niveau 4 
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