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Hallo, wij zijn Femke, Hans en Noah en zitten in 
klas 2 van het Carmel College Salland.  
Wij gaan volgend jaar in klas 3 D&P volgen. We 
hebben te horen gekregen dat we hiervoor 
keuzes moeten gaan maken. 
Waar moeten wij nu op letten bij het maken van 
onze keuzes en welke keuzes zijn er?? 



 
Meneer Podt u zegt in het filmpje dat 
de leerlingen zelf mogen kiezen.  
Mooi gezegd, maar hoe en wat 
mogen wij als leerlingen dan kiezen?  

 

Wel Femke hopelijk geeft deze 
presentatie antwoord op deze 
vragen.  



Profielmodule 1. 
Organiseren van een activiteit voor een 

opdrachtgever 
(BB/KB/GT) 

Profielmodule 2. 
Presenteren, promoten en verkopen 

(BB/KB) 

Profielmodule 3.  
Een product maken en verbeteren 

(BB/KB) 
 

Profielmodule 4. 
Multimediale producten maken 

(BB/KB/GT) 
 

Algemene kennis en 
vaardigheden 

Professionele vaardigheden 
Loopbaanoriëntatie en 

ontwikkeling 

CSPE D&P = Centraal Schriftelijk Praktisch Examen D&P 
Dit mag je niet kiezen, maar is voor alle leerlingen verplicht: 
 
BB/KB  verplicht profielmodule 1-2-3-4 
GT verplicht profielmodule 1-4 
 



Let op, want nu komen jullie aan de beurt.  
Jullie moeten 2 keuzes maken: 
1.  Een profielvak en 
2.  D&P-thema’s ( afh van jullie leerweg BB/KB, of GT) 



Hou hierbij (voor zover mogelijk ) rekening, met je vervolgopleiding 

 
 
Keuze 1: 
Profielvakken D&P 

Jullie	  kiezen	  naast de verplichte vakken 
Nederlands, Engels en Wiskunde nog 1 vak uit: 

NASK 1, Biologie, Economie 

	  



Keuze 2: 
Thema’s voor D&P 

Afhankelijk van je leerweg kies je nu ook je 
beroepsgerichte thema’s voor D&P. Het is handig 
hierbij rekening te houden met je profielvakken, 
maar ook zeker met je belangstelling. 



Ik, Femke,  zit in klas 2BB en wil graag 
het profielvak Biologie volgen.  
Nu nog mijn keuzevakken voor D&P. 
 
Wat ga ik kiezen ?? 

Mijn thema’s voor D&P 



  
Wat is mogelijk? 

3BB/ KB  
3 thema’s D&P 

1 uit 5 
Gezonde Leefstijl         
Podium Productie 
Houden van Dieren 
 
Meubelmaken 
Service Punt 

 2 uit 7  
Dagbesteding 

Mens & Zorg 

Sport & Bewegen 

Tekenen, Schilderen & 
Illustreren 
Tuin & Landschap 

Robotica 

3D Vormgeving & Realisatie 

+ 

SE D&P = Schoolexamen D&P 



Jeetje, wat een mogelijkheden. 
Ik wil graag breed opgeleid worden. 
Dan moet ik keuzevakken kiezen uit 
verschillende richtingen. 
 
Wat ga ik nu kiezen?? 



Ik ben er uit. Ik wil breed opgeleid worden. 
Mijn keuzevakken voor D&P worden: 
 

•  Houden van Dieren 
•  Tuin & Landschap 
•  Sport en Bewegen 



En wat moet ik, Hans, dan?  
Ik zit nu in klas 2 KB  
Ik wil graag het profielvak NASK1 
volgen. De technische kant 
gecombineerd met ICT vind ik erg leuk. 
Ik ben er ook uit. Ik kies: 
 

•  Meubelmaken 
•  Robotica 
•  3D-vormgeving & Realisatie 

Een beetje breed en een beetje smal 

 
 
 
 



Fijn dat mijn vrienden al hebben kunnen kiezen. Maar 
nu ik nog. 
Ik ben Noah en zit volgend jaar in klas 3GT. Ik wil graag 
iets in de zorg gaan doen. Ook ben ik wel 
onderzoekend aangelegd. Ik kies het profielvak Biologie  
 
Is er binnen D&P ook iets voor mij?? 
 



1 uit 5 

Gezonde Leefstijl 
Houden van Dieren 
Interieurontwerp & 
Design 

Podium Productie 
Service Punt 

1 uit 8                    

Dagbesteding 
Office Management 
Sport & Bewegen 
Woon & Kantoortechnologie 
Watermanagement 
Robotica 
3D Vormgeving & Realisatie 
Green Art 

+ 

 
        Wat is mogelijk? 

3 GT        
2 thema’s D&P 



Ja gelukkig voldoende keuze voor mij. 
Mijn beroepsgerichte keuzevakken die 
ik hier graag wil kiezen zijn: 
 

•  Gezonde Leefstijl 
•  Dagbesteding 

 



Wij	  zijn	  er	  uit.	  Wij	  hebben	  er	  zin	  in!!	  	  

We	  wensen	  alle	  leerlingen	  veel	  succes	  met	  hun	  keuze	  D&P.	  	  

Gelukt? 


