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Beste leerling,

Jij gaat je keuze maken voor de beroepsvoorbereidende opleiding die je in de 

3e en 4e klas gaat doen. We noemen de verschillende beroepsvoorbereidende 

opleidingen in de bovenbouw van het vmbo tegenwoordig ook wel profielen. 

We bieden bij Focus Beroepsacademie veel verschillende profielen aan*. We 

leggen jou in deze folder uit:

• Waar je op moet letten bij het maken van de keuze voor jouw profiel. 

• Hoe de profielen in de bovenbouw van het vmbo in elkaar zitten. 

• Welke profielen je kunt kiezen. 

In het laatste blad van deze folder vind je een overzicht van de profielen, de 

modulen, de bijbehorende keuzevakken en de algemeen vormende vakken in 

de bovenbouw van het vmbo. 

Veel succes met het maken van je keuze!

* Bij onvoldoende belangstelling voor een profiel of een keuzevak kan de school beslui-

ten het profiel of het keuzevak niet aan te bieden; het pakket van vrije keuzevakken is 

nog aan kleine wijzigingen onderhevig.
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Misschien vind je het moeilijk om 

de keuze voor een van de profielen 

te maken. Het kan ook zijn dat je al 

precies weet welk profiel jij wil gaan 

doen. Wij gaan jou in ieder geval hel-

pen bij het maken van je keuze. Ook 

als je al precies weet wat je wil, is het 

goed om er toch nog een keer over 

na te denken. Als je je keuze eenmaal 

gemaakt hebt, dan moet je er ook je 

examen in doen. Het profiel dat jij kiest 

moet daarom wel goed bij jou passen. 

Je krijgt van ons voorlichting over alle 

profielen en we laten jou in workshops 

kennis maken met de theorie en de 

praktijk van de profielen. Je kunt zo 

ontdekken welk profiel het beste bij 

jou past. Jouw mentor gaat daarna 

met jou in gesprek over je keuze. 

Thuis praat je er nog met je ouders 

over. 

 

Waar moet je op letten 
bij je keuze voor een profiel?
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Let bij het maken van je 
keuze goed op het volgende:

Welk profiel jou leuk lijkt
Je kunt veel gemakkelijker leren als 

je dingen doet die je leuk vindt om te 

doen, dus kijk daar goed naar bij jouw 

keuze. 

Waar jij goed in bent, of juist niet
Het leren gaat beter als je dingen 

doet waar jij toch al goed in bent. 

Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor 

een profiel waarin je dingen leert waar 

jij nog niet zo goed in bent, maar waar 

je goed in wil worden.  

Welke algemeen vormende vakken  
bij de opleiding horen
Je doet ook algemeen vormende 

vakken zoals Nederlands, Engels en 

lichamelijke opvoeding. De meeste 

algemeen vormende vakken zijn bij 

de opleidingen hetzelfde, maar er zijn 

ook verschillen. Kijk daar goed naar. 

Je kunt je daarover laten adviseren 

door je docent van dat vak. 

Wat je straks gaat doen in het 
mbo 
Je gaat na het vmbo altijd door met 

een opleiding in het mbo. Je kunt met 

je vmbo-diploma in veel verschillende 

mbo-opleidingen terecht. Het is dus 

niet erg als je nog niet weet welke op-

leiding je in het mbo wilt gaan doen. 

Als je wel weet in welke richting je na 

het vmbo verder wilt, kies je natuurlijk 

voor het profiel dat daar het beste bij 

past.
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Hoe zit een profiel in 
het vmbo in elkaar?
Een profiel is altijd een combinatie 

van theorie en praktijk. Het bestaat uit 

algemeen vormende vakken (avo-vak-

ken), het beroepsgerichte profielvak 

en beroepsgerichte keuzevakken.

De avo vakken 
Welk profiel je ook kiest, je krijgt altijd 

Nederlands, Engels, maatschappijleer, 

lichamelijke opvoeding en culturele en 

kunstvakken (ckv). Daarbij doe je nog 

twee avo-vakken die samenhangen 

met je profiel. Bijvoorbeeld: bij Media, 

Vormgeven en ICT zijn dat de vakken 

wiskunde en natuurkunde (nask1). Bij 

Dienstverlening en Producten zijn dat 

de vakken economie en wiskunde.

Het beroepsgerichte profielvak
In het beroepsgerichte profielvak leer 

je de basiskennis en de basisvaardig- 

heden die je nodig hebt om in een

beroep of werkveld goed te functione- 

ren. In de basis- en kaderberoepsge- 

richte leerweg volg je ongeveer 12 uur 

in de week lessen in het beroepsge-

richte profielvak en de daarbij beho-

rende keuzevakken. Het profielvak 

bestaat uit vier verplichte modulen. 

Welke modulen dat zijn zie je in de 

beschrijving van de profielen die we 

bij Focus aanbieden.

De beroepsgerichte keuzevakken
Je kiest bij het profiel waar jij voor gaat 

ook vier beroepsgerichte keuzevak-

ken. Een keuzevak biedt jou de moge-

lijkheid om je in een bepaald onder-

werp te specialiseren. Wij bieden veel 

verschillende keuzevakken bijvoor-

beeld EHBO, Webshop of Robotica. 

We bieden bij Focus Beroepsaca-

demie per profiel de keuzevakken in 

verschillende keuzepakketten aan. We 

hebben bij het samenstellen van die 

keuzepakketten goed gekeken naar 

de aansluiting op vervolgopleidingen 

in het mbo en naar de arbeidsmoge-

lijkheden in onze regio. Je kunt kiezen 

voor het pakket dat het beste aan-

sluit bij een beroepsrichting waar jij 

meer over wilt leren. We noemen zo’n 

pakket van keuzevakken een leerroute 

bij een profiel. Samen met jou en je 

ouders maken we de keuze voor het 

profiel en de leerroute die het beste 

bij jou past. 

Hoe gaat het bij 
het examen?
Er is een apart examen voor het 

beroepsgerichte profielvak en voor de 

vier keuzevakken. 

Schoolexamen en centraal examen 
voor het profielvak
Voor het beroepsgerichte profielvak 

maak je in de loop van leerjaar 3 en 

4 toetsen voor het schoolexamen. In 

april van het 4e leerjaar doe je een 
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centraal examen, waarin getoetst 

wordt of jij de leerdoelen van de vier 

modulen van het profielvak beheerst. 

Het gemiddelde cijfer van je schoolex-

amens (SE) voor het profielvak en het 

cijfer van het centrale examen (CE), 

vormen samen het eindcijfer voor het 

profielvak. 

Schoolexamen voor de 
keuzevakken
De vier keuzevakken toetsen we in 

het 3e en 4e jaar af in de school. 

Dat wil zeggen dat je in een praktijk 

toets moet laten zien dat je de inhoud 

van dit keuzevak beheerst. Je doet 

er geen centraal examen in. De vier 

cijfers van de vier keuzevakken die 

jij hebt gedaan, komen allemaal op 

jouw eindlijst te staan. Aan de hand 

van jouw cijferlijst kan je in het vervolg-

onderwijs laten zien waarin jij je hebt 

gespecialiseerd.

Wat is Loopbaanoriënta-
tie en begeleiding?
Tijdens je vmbo-opleiding - en daarna 

- moet je vaak keuzes maken: welk 

profiel ga je kiezen, welke beroepsge-

richte keuzevakken, waar ga je stage-

lopen, welke mbo-opleiding ga je  

doen? Omdat kiezen niet altijd ge-

makkelijk is, begeleiden wij je bij het 

maken van keuzes. Die begeleiding 

noemen we LOB, Loopbaan-oriëntatie 

en -begeleiding. Tijdens LOB leer je al-

lerlei vaardigheden waarmee je nu en 

later zelf loopbaankeuzes kunt maken.

LOB in de onderbouw
Bij LOB maak je ook in de 1e en 2e 

klas al op allerlei manieren kennis met 

de praktijk. Je gaat bijvoorbeeld op 

bezoek bij een bedrijf, je bezoekt een 

informatiemarkt over onze profielen 

of je maakt kennis met een of meer 

van onze profielen in een workshop. 

We organiseren deze activiteiten door 

het schooljaar heen, maar ook tijdens 

onze ‘toekomstweken’.  

Stages
Het onderwijs in de beroepsgerichte 

profielen bestaat altijd uit een combi-

natie van praktijk en theorie, van wer-

ken met je handen en met je hoofd. 

Je leert niet alleen op school, maar 

ook in de stage. Je ervaart daardoor 

in de praktijk waar jij goed in bent. In  

de 3e klas loop je een paar weken 

stage bij bedrijven die passen bij het 

door jou gekozen profiel. 
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Loopbaandossier 

Al de indrukken en ervaringen die je 

opdoet in je stage en in de lessen 

van jouw profielvak, bespreek je met je 

mentor en/of de docent van het pro-

fielvak. Wat was leuk, wat ging goed, 

welke problemen kwam je tegen? Dit 

terugkijken op ervaringen noemen we 

reflecteren. Je ervaringen leg je vast in 

een loopbaandossier. Zo ben je bezig 

met je eigen toekomst, ontdek je waar 

je goed in bent en hoe je dat kunt 

gebruiken bij het maken van keuzes 

in je verdere loopbaan.

Profielen en leerroutes 
bij Focus Beroeps- 
academie 
Focus Beroepsacademie is een 

samenwerkingsschool. Daardoor kan 

jij kiezen uit de profielen van Focus 

Calvijn en die van Focus Dalton. We 

vinden het belangrijk dat jij een profiel 

kiest dat past bij jouw kwaliteiten en 

interesses. Omdat jouw interesse voor 

een profiel heel belangrijk is, vinden 

we het wat minder belangrijk of het 

profiel bij Focus Dalton of bij Focus 

Calvijn hoort. Mocht je als Focus 

Dalton leerling kiezen voor een Focus 

Calvijn profiel, dan zal je ‘achter de 

schermen’ overgeschreven worden. 

In de praktijk merken jij of je ouders 

daar niet veel van. In de bovenbouw 

zitten Daltonleerlingen en Calvijnleer-

lingen daardoor vaker bij elkaar in de 

les. De meeste profielen kan je kiezen 

met zowel basis- als met kaderniveau. 

Sommige profielen bieden we alleen 

op basis- of op kaderniveau aan. 

Specialiseren met keuzevakken 
Bij jouw profiel zijn twee keuzevak-

ken verplicht en je mag er zelf twee 

kiezen.. Met de keuzevakken kan jij je 

specialiseren in een bepaalde rich-

ting. We bieden bij Focus Beroeps- 

academie per profiel een aantal 

keuzepakketten aan. We noemen dat 

een leerroute bij een profiel. 

Waaruit kan jij kiezen? 
Zorg en Welzijn met de leerroutes 

1. Uiterlijke verzorging

2. Verzorging

Dienstverlening en Producten met de 

leerroutes:

1. Organiseren en Ondernemen

2. Organiseren en Sportief

3. ICT

4. Design

Media, Vormgeven en ICT met de 

leerroutes:

1. ICT 

2. Design 

In de volgende hoofdstukken vertellen 

we jou meer over de inhoud van de 

profielen en over de verschillende 

leerroutes per profiel.
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Zorg en Welzijn (ZW)
Het profielvak
Dit profiel past bij jou als jij een passie 

hebt voor het welzijn en de gezond-

heid van anderen en daarin een 

verschil wilt maken. En als je het leuk 

vindt om met mensen om te gaan en 

iets met en voor hen te organiseren. 

In de modulen van dit profielvak leer 

je alles wat te maken heeft met goed 

voor mensen zorgen. Je leert over 

gezonde voeding en over gezonde 

leefstijl. Je ontdekt hoe je goed voor 

zieken, ouderen of kinderen zorgt. Sa-

men met je klasgenoten organiseer je 

leuke en gezonde activiteiten voor an-

deren en je leert hoe je de omgeving 

waarin mensen leven goed verzorgt. 

De modulen van het profielvak
De opleiding in het profielvak bestaat 

uit de volgende vier modulen: 

1. Mens en gezondheid

In deze module leer je alles over 

gezonde voeding en een gezonde 

leefstijl. Je leert ook hoe je andere 

mensen kunt helpen om gezond 

te eten en regelmatig te bewegen. 

En natuurlijk ga jij zelf ook gezonde 

maaltijden bereiden. Je ontdekt dan 

ook welke eisen er in een keuken aan 

hygiëne worden gesteld. 

2. Mens en omgeving

In deze module draait het allemaal 

om het zorgen voor een verzorgde, 

schone en veilige leef- en werkom-

geving. Je leert wat er belangrijk 

is bij het schoonhouden van een 

omgeving, van alles over reinigen en 

verzorgen van kleding, maar ook hoe 

je mensen bij een balie of receptie 

op een goede manier ontvangt en te 

woord staat. 

3. Mens en activiteit

Bij mens en activiteit organiseer je 

activiteiten voor anderen en begeleid 

je de deelnemers tijdens de activiteit. 

Dat kan een activiteit voor kinderen of 

jongeren zijn, maar ook voor oude-

ren of mensen die een beperking 

hebben. Je onderzoekt welke activiteit 

bij de deelnemers past, je maakt een 

draaiboek en je zorgt er samen met 

andere leerlingen voor dat de activiteit 

goed wordt uitgevoerd. 

4. Mens en zorg

In deze module gaat het om zorgen 

voor mensen die om verschillende 

redenen zorg nodig hebben. Dat kan 

zijn omdat ze nog erg klein zijn, maar 

vaker gaat het om zieken of ouderen. 

Je leert welke zorg in verschillende 

situaties gegeven kan worden, je leert 

eenvoudige EHBO-technieken, komt 

van alles te weten over veelvoorko-

mende ziektes, maar je ontdekt ook 

hoe je iemand die ziek is of op een 

andere manier hulpbehoevend is, 

gerust kunt stellen. 
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De leerroutes bij Zorg en Welzijn
Het profielvak is het verplichte deel. 

Naast de vier modulen van het pro-

fielvak, doe je ook vier keuzevakken. In 

de keuzevakken kan jij je specialise-

ren. Zo’n specialisatie noemen wij een 

leerroute. Bij dit profiel kan jij kiezen uit 

twee leerroutes:

1. Uiterlijke verzorging, als je meer wilt 

leren over schoonheidsverzorging of 

later misschien kapper of kapster wilt 

worden. 

De vaste keuzevakken in deze leerrou-

te zijn Kennismaken uiterlijke verzor-

ging en Haarverzorging. Daarnaast 

kies je nog twee andere keuzevakken, 

bijvoorbeeld Welzijn volwassenen en 

ouderen, Welzijn kind en jongere of 

Assisteren in de gezondheidszorg 

(alleen KBL).

Een overzicht van de vaste modulen 

bij Zorg en Welzijn en de keuzevakken 

per leerroute, vind je op de laatste 

pagina van deze brochure. 

Dit profiel is voor leerlingen in de 

Basisberoepsgerichte Leerweg en 

leerlingen in de Kaderberoepsgerich-

te Leerweg. De sectorvakken bij deze 

richting zijn biologie en wiskunde.  

2. Verzorging, als je meer wilt leren 

over de verzorging van zieken, oude-

ren of kinderen en graag activiteiten 

voor en met mensen organiseert.

De vaste keuzevakken in deze leerrou-

te zijn Voorkomen van ongevallen en 

EHBO en Facilitaire dienstverlening, 

catering en inrichting.  Daarnaast kies 

je nog twee andere keuzevakken, 

bijvoorbeeld Welzijn kind en jongere, 

Wonen en huishouden of Assisteren 

in de gezondheidszorg (alleen KBL).
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Dienstverlening en 
Producten 
Het profielvak
In de vier modulen van het profielvak 

D&P kan jij je nog breed oriënteren 

en ontdekken waar jij goed in bent. 

Je maakt kennis met verschillende 

beroepsvaardigheden. Je doet dat 

onder andere door verschillende 

soorten activiteiten te organiseren. Je 

doet dat in opdracht van een echte 

opdrachtgever en je ontdekt wat er 

allemaal bij komt kijken om een 

activiteit veilig te organiseren, hoe je 

de promotie van je activiteit doet en 

hoe je ervoor zorgt dat je binnen je 

budget blijft. In een van de modulen 

krijg je ook techniek en leer je een 

product te maken. En als je kiest voor 

dit profielvak, ontdek je ook wat erbij 

komt kijken om een website of filmpje 

te maken.

De modulen van dit profielvak: 
1. Organiseren van een activiteit

In deze module laat je zien je hoe 

je een activiteit voor een grotere of 

kleinere groep mensen organiseert. 

Je maakt een planning, leert een 

begroting te maken, ontdekt wat erbij 

komt kijken om een ruimte schoon en 

aantrekkelijk in te richten, hoe je de 

catering organiseert en welke veilig-

heidseisen van toepassing zijn. 

2. Presenteren, promoten en 

 verkopen

In deze module leer je hoe je een 

product of een activiteit onder de aan-

dacht van klanten kunt brengen. Je 

weet welke media het beste passen 

bij de doelgroep en je kunt een goe-

de uitleg of instructie geven aan een 

groep mensen. 

3. Product maken en verbeteren

In deze module ben je meer tech-

nisch aan het werk. Voor een evene-

ment of een opdrachtgever moet je 

een product kunnen maken. Je gaat 

een prototype maken om te gebrui-

ken als promotiemateriaal. Bijvoor-

beeld een wespenvanger voor een 

natuurpark of een pennenbak in de 

vorm van een puntenslijper. In deze 

module leer je een werktekening te le-

zen en maken en je leert eenvoudige 

gereedschappen en kleine machines 

te gebruiken. 

4. Multimediale producten maken

Voor de afronding van deze module 

ga je ook een product maken, maar 

dan een digitaal product. Dat kan een 

website zijn, of een filmpje. Je hebt 

daarvoor natuurlijk ICT-vaardigheden 

nodig, dus daar leer je meer over in 

deze module. Maar het is voordat je 

aan de slag gaat nog belangrijker om 

een goed idee te hebben en dat idee 

uit te werken in een draaiboek. Je 

maakt dit product voor een opdracht-
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gever en ook hier is het maken van 

een begroting belangrijk. 

De leerroutes bij D&P
Het profielvak is het verplichte deel. 

Naast de vier modulen van het pro-

fielvak, doe je ook vier keuzevakken. In 

de keuzevakken kan jij je specialise-

ren. Zo’n specialisatie noemen wij een 

leerroute. Bij dit profiel kan jij kiezen uit 

vier leerroutes: 

1. Organiseren en ondernemen, als 

je droomt over een eigen bedrijf. Of 

als je het leuk vindt om verschillende 

soorten activiteiten voor mensen te 

organiseren. De vaste keuzevakken 

bij deze leerroute zijn Ondernemen 

en Evenementen. Daarnaast kan je 

nog twee andere keuzevakken kiezen 

bijvoorbeeld Webshop, Presentatie & 

Styling, Digispel of Geüniformeerde 

beroepen. 

2. Organiseren en sportief, als je 

graag sportief bezig bent en het 

leuk vindt om met andere (sportieve) 

activiteiten te organiseren. Als je van 

andermans veiligheid je beroep zou 

willen maken past deze leerroute ook 

bij jou. De vaste keuzevakken bij deze 

leerroute zijn Ondersteuning bij sport- 

en bewegingsactiviteiten en Evene-

menten. Daarnaast kan je nog twee 

andere keuzevakken kiezen, bijvoor-

beeld Digispel, Webshop, Presentatie 

& Styling of Geüniformeerde dienst-

verlening en veiligheid.
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3. ICT, als de digitale wereld jouw

ding is, en je computer hardware, soft-

ware of ICT-beheer graag je profes-

sionele thuis zou willen noemen. Het

keuzevak Audiovisuele vormgeving en

productie is in deze leerroute ver-

plicht. Daarnaast kies je drie keuze-

vakken bijvoorbeeld ICT, Webshop of

Digispel.

4. Design, als je graag je creativiteit

de vrije loop wilt laten en (met de hulp

van computertechnologie) de prach-

tigste dingen wilt ontwerpen. Het

keuzevak Audiovisuele vormgeving en

productie is in deze leerroute ver-

plicht. Daarnaast kies je drie keuze-

vakken, bijvoorbeeld 3D vormgeving

en realisatie, Design en decoratie of 

Hout- en meubelverbindingen.

Een overzicht van de vaste modulen 

bij Dienstverlening en Producten en 

een overzicht van de keuzevakken per 

leerroute, vind je op de laatste pagina 

van deze brochure. 

Dit profiel is voor leerlingen in de 

Basisberoepsgerichte Leerweg en 

leerlingen in de Kaderberoepsgerich-

te Leerweg. De sectorvakken bij deze 

richting zijn economie en wiskunde. 
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Media, Vormgeven en ICT
Het profielvak
De naam zegt het al. In dit profielvak 

leer je hoe verschillende commu-

nicatiemiddelen (media) gebruikt 

kunnen worden. Maar ook hoe je als 

je iets communiceert, dat goed kunt 

vormgeven. Dat kan een filmpje zijn, 

een animatie zijn of een foto, maar 

ook een driedimensionaal product 

bijvoorbeeld een maquette van een 

gebouw of een gebruiksvoorwerp. En 

natuurlijk leer je hoe je daarbij gebruik 

maakt van moderne ICT (informatie- 

en communicatietechnologie). Ben 

je creatief en/of technisch en werk 

je graag met computers, dan is dit 

profiel misschien iets voor jou. In de 

keuzevakken kan jij je verder specia-

liseren.

De modulen van dit profielvak: 
1. Audiovisuele vormgeving en 

 productie

In deze module leer je hoe je een 

audiovisuele productie, een animatie 

of een fotoserie maakt. Je bedenkt 

zelf een thema, werkt dat uit, maakt 

een storyboard en een script en gaat 

vervolgens met de camera aan de 

slag om je product te maken. Tenslot-

te verwerk je de gemaakte beelden in 

een presentatie. 

2. 2D en 3D- vormgeving en 

 -productie 

In deze module leer je hoe je voor 

een presentatie een 2D mediaproduct 

of een 3D product bedenkt, ontwerpt 

en maakt. Het kan gaan om een plat-

tegrond of schetsen van een woning 

voor een website, een maquette van 

een gebouw of kunstvoorwerp. Ook 

hier weer veel tijd en aandacht voor 

de voorbereiding, een idee bedenken 

en uitwerken, een planning maken en 

de juiste materialen verzamelen. En 

daarna aan de slag met realiseren en 

presenteren van het product. 

3. ICT

Dit is de technische module in deze 

opleiding. Het gaat in deze modu-

le vooral om hardware. Vervangen 

van onderdelen van een computer, 

aansluiten en controleren. Maar ook 

een eenvoudige ICT-infrastructuur 

installeren. In deze module leer je ook 

om naar wens van een klant software 

gebruiksklaar te maken. Je bent als je 

deze module hebt gedaan ook goed 

op de hoogte van de nieuwste ontwik-

kelingen in ICT. 

4. Interactieve vormgeving en 

 -productie 

In deze module leer je een interactief 

product maken, bijvoorbeeld een 

digitaal spel. Je leert ook veel over 

het maken van websites. Je maakt 

een ontwerp waarin je goed weet 

wat het doel is van de site, wie is de 

doelgroep, wat wil de opdrachtgever 

bereiken, welke sfeer moet de website 

uitstralen en hoe is de structuur van 

de website opgebouwd. Vervolgens 
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ga je de website bouwen, je linkt pa-

gina’s aan elkaar, brengt de navigatie-

structuur aan en plaats bewegende 

media. Je maakt de website gebruiks-

klaar voor de klant. 

De leerroutes bij Media, Vormge-
ven en ICT
Het profielvak is het verplichte deel. 

Naast de vier modulen van het pro-

fielvak, doe je ook vier keuzevakken. In 

de keuzevakken kan jij je specialise-

ren. Zo’n specialisatie noemen wij een 

leerroute. Bij dit profiel kan jij kiezen uit 

twee leerroutes: 

1. ICT, als de digitale wereld jouw 

ding is, en je computer hardware, soft-

ware of ICT-beheer graag je professio-

nele thuis zou willen noemen.

In deze leerroute is het keuzevak Mul-

timediale producten maken verplicht. 

Daarnaast kies je drie keuzevakken 

bijvoorbeeld Robotica, Webshop of 

Game Design. 

2. Design, als je graag je creativiteit 

de vrije loop wilt laten en (met de hulp 

van computertechnologie) de prach-

tigste dingen wilt ontwerpen.

In deze leerroute is het keuzevak Mul-

timediale producten maken verplicht. 

Daarnaast kies je drie keuzevakken 

bijvoorbeeld Vormgeven en typografie, 

Tekenen, schilderen en illustreren of 

Fotografie.

Een overzicht van de vaste modulen 

bij Media, Vormgeven en ICT en de 

keuzevakken per leerroute, vind je op 

de laatste pagina van deze brochure. 

Dit profiel is voor leerlingen in de 

Kaderberoepsgerichte Leerweg. De 

sectorvakken bij deze richting zijn 

natuurkunde (Nask) en wiskunde.



15

Horeca, Bakkerij en 
Recreatie 
Het profielvak
Dit profiel past bij jou als je graag met 

mensen werkt en een passie hebt 

voor koken of bakken. Of als jij het 

leuk vind om het mensen die in hun 

vrije tijd een hotel, café of restaurant 

bezoeken zo goed mogelijk naar hun 

zin te maken. Leerlingen die kiezen 

voor dit profiel kijken vaak en graag 

naar kookprogramma’s. Ze koken 

soms iets extra lekkers voor de familie 

thuis en/of zijn dol op het bakken van 

koekjes of taart. In de modulen van dit 

profielvak leer je alles wat te maken 

heeft met het bereiden van voedsel of 

gerechten, het ontvangen en bedie-

nen van mensen in een restaurant of 

café, maar ook wat er bij komt kijken 

om een eigen bedrijf in de Horeca 

(hotel/restaurant/café) te hebben. Je 

leert over gezonde voeding en hygi-

enisch werken in een keuken of een 

bakkerij. Je ontdekt wat er bij komt 

kijken om een avond in een restaurant 

goed te laten verlopen. Samen met 

je klasgenoten ontvang je gasten van 

buiten de school in ons restaurant. 

Je moet daarom, net als in de echte 

Horeca bedrijven, wel eens ’s avonds 

werken.

.Of juist al heel vroeg in de ochtend 

aanwezig zijn om een ontbijt voor te 

bereiden.

De modulen van het profielvak 
De opleiding in het profielvak bestaat 

uit de volgende vier modulen:

1. Gastheerschap 

In deze module leer je alles over het

bereiden en serveren van kleine 

gerechten en drankjes.  Je leert hoe 

je gasten ontvangt, een bestelling 

opneemt en hoe je verschillende 

soorten gerechten serveert. Ook het 

maken van een menukaart en recla-

me maken voor jouw restaurant zijn 

onderdelen van deze module. 

2. Bakkerij 

Bij deze module leer je alles wat te 

maken heeft met het bereiden van 

brood, koek, taart of cake. Je leert 

de recepten van de verschillende 

producten te begrijpen en gaat zelf 

ook producten maken. belangrijk 

onderdeel is ook de planning van 

de bakactiviteiten. Bijvoorbeeld door 

voldoende tijd in te plannen voor de 

voorbereiding van een product en 

rekening te houden met de tijd die 

nodig is om het product in de oven 

te bereiden. Een leuk onderdeel van 

deze module is natuurlijk het decore-

ren(=versieren) van brood of gebak. 

3. Keuken

In deze module gaat het om het klaar 

maken van kleine en grote gerechten 

voor een restaurant of eetcafé. Je 

leert recepten goed te lezen en te ge-
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bruiken en je leert de producten klaar 

te maken volgens het recept. Belang-

rijk is natuurlijk ook de presentatie van 

een gerecht op het bord, het moet er 

lekker en aantrekkelijk uit zien. In deze 

module leer je ook wat er bij komt 

kijken om een keuken goed schoon 

te houden en wat belangrijke regels 

over hygiëne in de Horeca zijn. 

4. Recreatie 

In deze module leer je hoe je voor 

gasten van een hotel een leuk pro-

gramma van activiteiten uitstippelt. 

Je onderzoekt bijvoorbeeld wat er 

allemaal te doen is aan activiteiten in 

een bepaalde omgeving en je leert 

hoe je een reservering doet bijvoor-

beeld voor een theaterbezoek. In deze 

module leer je ook hoe je bijvoorbeeld 

een feest, een receptie of een uitje 

voor een groep organiseert. Je leert 

bij de organisatie van zo’n activiteit 

rekening te houden met het budget 

en de wensen van de klant. De orga-

nisatie van zo’n grotere activiteit doe je 

samen met je klasgenoten. 

 

De keuzevakken bij Horeca, 
bakkerij en Recreatie 
Naast de vier verplichte modulen van 

het profielvak, doe je ook vier keuze-

vakken. Bij het profiel Horeca, Bakkerij 

en Recreatie hebben we twee ver-

plichte keuzevakken. Voor de andere 

twee keuzevakken mag jij zelf een 

keuze maken uit een paar mogelijkhe-

den. De verplichte keuzevakken zijn:

1. Gastheerspecialisatie

Dit keuzevak is een verdieping van 

de module gastheerschap. Je leert 

nog meer over gastheer of gastvrouw 

zijn in een restaurant. Je leert om-

gaan met iets ingewikkelder situaties. 

Zo weet je als je deze module hebt 

gedaan hoe je moet omgaan met 

een verzoek van een gast voor een 

aanpassing van een gerecht of hoe 

je moet omgaan met een klacht van 

een klant. Je leert ook welke soort 

couverts (=bestek) bij welke gerecht 

hoort en hoe je een bepaald gerecht 

precies moet uitserveren. Als je dit 

keuzevak hebt gedaan, ben je goed 

voorbereid op een vervolgopleiding in 

het mbo voor gastheer of gastvrouw. 

2. Keukenspecialisatie 

Dit keuzevak is een verdieping van 

de module Keuken. De recepten zijn 

ingewikkelder en je leert een menu 

bestaande uit vier gangen klaar te 

maken. je maakt kennis met veel 

verschillende ingrediënten, zoals 

bijzondere kruiden en specerijen of 

groentesoorten die niet meer zo vaak 

worden klaar gemaakt. Je ontdekt in 

dit keuzevak ook over allerlei verschil-

lende technieken om vlees of vis te 

bereiden, groenten te garen of sauzen 

klaar te maken. Als je dit keuzevak 

hebt gedaan, ben je er echt klaar 
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voor om als gastheer of gastvrouw 

in een restaurant te gaan werken. en, 

sauzen te b die je moet beheersen 

om bepaalde gerechten te kunnen 

klaar maken,

Als je dit keuzevak hebt gedaan, ben 

je goed voorbereid op een vervolgop-

leiding in het mbo voor leerling-kok. 

Voor de twee vrije keuzevakken bij dit 

profiel kun je kiezen uit:  

De bijzondere keuken, Evenementen, 

Traiteur of Facilitaire Dientsverlening, 

Beheer en Onderhoud

Dit profiel is voor leerlingen in de 

Basisberoepsgerichte Leerweg en 

leerlingen in de Kaderberoepsgerich- 

te Leerweg. De sectorvakken bij deze 

richting zijn economie en een keuze 

uit wiskunde of biologie.
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Modulen en keuzevakken per profiel

Profielvak Zorg en Welzijn 

Module 1 Mens en activiteit

Module 2 Mens en gezondheid

Module 3 Mens en omgeving

Module 4 Mens en zorg

Leerroute 1 Uiterlijke verzorging 

Keuzevak verplicht Kennismaken uiterlijke verzorging

Keuzevak verplicht Haarverzorging

Keuzevak 2 uit 4 Welzijn kind en jongere

Keuzevak 2 uit 4 Welzijn volwassenen en ouderen

Keuzevak 2 uit 4 Wonen en huishouden (bbl)

Keuzevak 2 uit 4 Assisteren in de gezondheidszorg (KBL)

Leerroute 2 Verzorging 

Keuzevak verplicht Voorkomen van ongevallen en EHBO

Keuzevak verplicht Facilitaire dienstverlening catering en inrichting

Keuzevak 2 uit 4 Welzijn kind en jongere

Keuzevak 2 uit 4 Welzijn volwassenen en ouderen

Keuzevak 2 uit 4 Wonen en huishouden (bbl)

Keuzevak 2 uit 4 Assisteren in de gezondheidszorg (KBL)

Profielvak Dienstverlening & Producten 1

Module 1 Organiseren van een activiteit

Module 2 Presenteren, promoten en verkopen

Module 3 Product maken en verbeteren

Module 4 Multimediale producten maken

Leerroute 1 Organiseren en Ondernemen 

Keuzevak verplicht Ondernemen

Keuzevak verplicht Evenementen

Keuzevak 2 uit 5 Webshop

Keuzevak 2 uit 5 Commercieel 

Keuzevak 2 uit 5 Presentatie en styling

Keuzevak 2 uit 5 Logistiek 

Keuzevak 2 uit 5 Digispel

Leerroute 2 Organiseren en sportief 

Keuzevak verplicht Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

Keuzevak verplicht Evenementen

Keuzevak 2 uit 6 Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

Keuzevak 2 uit 6 Ondernemen
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Keuzevak 2 uit 6 Webshop

Keuzevak 2 uit 6 Digispel

Keuzevak 2 uit 6 Facilitaire dienstverlening - onderhoud en receptie

Keuzevak 2 uit 6 Facilitaire dienstverlening - inrichting en catering

Profielvak Dienstverlening & Producten 2

Module 1 Organiseren van een activiteit

Module 2 Presenteren, promoten en verkopen

Module 3 Product maken en verbeteren

Module 4 Multimediale producten maken

Leerroute 1 Design 

Keuzevak verplicht Audiovisuele vormgeving en productie

Keuzevak 3 uit 4 3D vormgeving en realisatie

Keuzevak 3 uit 4 Idee ontwikkeling

Keuzevak 3 uit 4 Hout en meubelverbindingen

Keuzevak 3 uit 4 Design en decoratie

Leerroute 2 ICT

Keuzevak verplicht Audiovisuele vormgeving en productie

Keuzevak 3 uit 4 ICT 

Keuzevak 3 uit 4 Webshop

Keuzevak 3 uit 4 Digispel

Keuzevak 3 uit 4 Domotica en automatisering

Profielvak Media, Vormgeven en ICT 

Module 1 Audiovisuele vormgeving en productie

Module 2 2D en 3D vormgeving en productie

Module 3 ICT

Module 4 Interactieve vormgeving en productie

Leerroute 1 Design 

Keuzevak verplicht Multimediale Producten maken

Keuzevak 3 uit 4 Vormgeven en typografie

Keuzevak 3 uit 4 Printmedia productie

Keuzevak 3 uit 4 Tekenen, schilderen en illustreren

Keuzevak 3 uit 4 Fotografie

Leerroute 2 ICT

Keuzevak verplicht Multimediale producten maken

Keuzevak 3 uit 4 Robotica

Keuzevak 3 uit 4 Domotica en automatisering

Keuzevak 3 uit 4 Game design

Keuzevak 3 uit 4 Webshop



Bezoekadres:

Dierensteinweg 4

2991 XJ Barendrecht

0180 613900

info@focusberoepsacademie.nl

www.focusberoepsacademie.nl

Mbo bij Focus 
Beroepsacademie
We werken voor de vervolgopleidin-

gen van onze vmbo-leerlingen goed 

samen met het mbo. Soms kan je na 

het behalen van je vmbo-diploma je 

mbo-opleiding bij Focus Beroepsaca-

demie doen. We bieden verschillende 

mbo-opleidingen aan en werken 

daarvoor samen met Da Vinci College 

uit Dordrecht en het Albeda College 

uit Rotterdam. Docenten van deze 

scholen geven de mbo-lessen in het 

gebouw van Focus Beroepsacade-

mie. Deze docenten overleggen met 

de docenten van het vmbo over de 

aansluiting van de mbo-opleidingen 

op de profielen. Het is fijn dat je bij 

ons je hele beroepsopleiding kunt 

afmaken en soms kan je ook nog 

sneller klaar zijn. Dat komt omdat de 

docenten van vmbo en mbo de oplei-

dingen slim op elkaar afstemmen. Je 

hoeft daardoor nooit dingen dubbel 

te doen. 

Meer weten over de 
profielen?
Voor vragen over de profielen kan je 

terecht bij je mentor, de decaan en de 

docenten die lesgeven in de pro-

fielvakken en keuzevakken. Nog niet 

ingeschreven in onze school en wel 

vragen? Neem dan contact op met 

de administratie van de school voor 

het maken van een afspraak met een 

van onze studieleiders. 


