Dienstverlening &
Producten
Vmbo Allround

Een zee aan mogelijkheden!

Dienstverlening en Producten is onze
VMBO Allround opleiding. Een brede
opleiding waarin je al jouw talenten kunt
ontwikkelen. De voorbereiding op jouw
toekomst!
D&P
Op onze school in Harlingen zijn er
verschillende leerroutes. Vmbo-basis en
-kader zijn praktisch gerichte leerroutes.
Dit betekent dat je naast theorie ook een
deel van de tijd bezig bent met praktijkopdrachten binnen en buiten de school.
Vmbo staat voor: voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs. In de
onderbouw volg je algemeen vormende
vakken zoals Engels, Nederlands en
wiskunde. Daarnaast krijg je ook vakken
die horen bij leergebieden als mens &
natuur en mens & techniek. Bovendien
werk je op school aan jouw eigen talentontwikkeling!
We willen dat je zelfstandig leert
werken, maar ook dat je goed kunt
samenwerken met anderen. Dit leer
je stapsgewijs door het uitvoeren van
verschillende opdrachten.
Op onze school houden we rekening
met je werktempo en de manier waarop
de lesstof wordt aangeboden. Sommige

leerlingen die extra hulp nodig hebben,
volgen bij ons leerwegondersteunend
onderwijs en zij zitten ook in onze
vmbo klassen. Natuurlijk vinden wij het
belangrijk dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, daarom
heb je bij ons ondersteuningsuren op je
lesrooster staan.
We bereiden je zo in de eerste twee leerjaren voor op jouw examenjaren.
Theorie en praktijk
In klas 3 en 4 krijg je ook Engels, Nederlands en wiskunde. Ook dan heb je
ondersteuningsuren. Theorieles hoort
natuurlijk bij elke opleiding, maar wij
koppelen dat aan de praktijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat je activiteiten leert
organiseren.
Je kunt denken aan het organiseren van
een vakantiebeurs of het organiseren
van een kinderfeestje. Ook leer je hoe je
een eigen minionderneming kunt starten
en wat daar allemaal bij komt kijken,
zoals het maken van een bedrijfsplan en
het maken van een bedrijfsapp. Door het
uitvoeren van zulke praktijkopdrachten
breng je je kennis meteen in de praktijk
en leer je bovendien goed plannen,
organiseren en samenwerken.

Je gaat aan de slag met gereedschap van mixer tot hamer. Je maakt
je eigen 3D-ontwerp en gaat het
product daarna zelf maken, of je nu
kiest voor een tas of stoel. Zo maak
jij een product om trots op te zijn!
Je leert daarbij te berekenen hoeveel
jouw product kost en hoe je het
goed verkoopt. Verkopen kan op
allerlei verschillende manieren. Je
kunt op de (kerst)markt staan, maar
ook een website bouwen of een
promotiefilmpje maken. Je leert het
bij ons allemaal!
Bij ons maak je tijdens je hele
opleiding kennis met verschillende
beroepen en ontdek je jouw talenten
en mogelijkheden voor de toekomst.
Dit doen we bijvoorbeeld door gastlessen, bedrijfsbezoeken en stages.

Het brede profiel D&P stelt jou in de
gelegenheid om je zo lang mogelijk
breed te oriënteren en op deze wijze
de keuze voor een opleiding en beroep zo bewust mogelijk te kunnen
maken. Bij de opleiding Dienstverlening en Producten heb je zelf de
ruimte om keuzes te maken. Dit
betekent dat je zelf invloed hebt op
de inhoud van jouw opleiding.
MBO
Met ons vmbo-diploma op zak ben
je allround en kun je alle kanten op!
Met een diploma op basis niveau
kun je op het mbo starten op niveau
2. Met een kaderdiploma kun je
doorstromen naar een mbo opleiding op niveau 3 of 4.

Meer info
Wil je meer weten over Dienstverlening & Producten dan kun je kijken
op onze Facebook pagina of op de
algemene website: www.vestdijk.nl.
Je kunt natuurlijk ook altijd contact
met ons opnemen.
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E-mail: a.dehaan@vestdijk.nl
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