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KEUZEVAKKEN 
Dienstverlening & Producten  
 

Leren, ontdekken en doen! 



 

 

Beste leerlingen van klas 4, 

 

Deze week en volgende week gaan jullie de keuzevakken die Pascal 

Zuid aanbiedt, verkennen. Jullie kiezen vier keuzevakken om te gaan 

volgen. Tijdens deze lessen ga je ontdekken wat het keuzevak inhoudt 

en of het keuzevak bij je past. De docenten kijken ook of jij geschikt 

bent voor dit keuzevak. Aan het eind van deze verkenning, kies je 

uiteindelijk 4 keuzevakken en 2 reserve keuzevakken waarin jij je wilt 

verdiepen. 

Voordat je die keuze kunt maken, is het belangrijk dat jij een beeld 

hebt wat je tijdens deze keuzevakken leert en wat je hiermee in de 

toekomst kunt gaan doen. 

In dit boekje vind je een beschrijving van elk keuzevak. Deze 

beschrijving bestaat uit: 

 Wat je na het afronden van het keuzevak moet kunnen 

 Aan wat voor soort opdrachten je gaat werken 

 Naar welke opleidingen je kunt doorstromen op het mbo 

De keuzevakken neem je zelfstandig of samen met je ouders door. Je 

ontvangt via Magister nog een link naar een Form om daar je keuzes 

in te vullen. 

Het is belangrijk dat je een goede keuze maakt, bespreek je keuze met 

je ouders. Keuzevakken die je hebt laten vallen, mag je later niet meer 

kiezen.  

Succes met het maken van een geschikte keuze! 



 

 

 

 

 

Domein  

Zorg en Welzijn 

 

 

 

 

 

Keuzevakken 

 Werken met kinderen en jongeren 

 Mens en zorg 

 Haarverzorging 

 Uiterlijke verzorging 

 Wereldkeuken 

 Geüniformeerde beroepen 

 



Keuzevak 

Werken met kinderen en jongeren 

 

Zeg je weleens: ‘Ik heb altijd al met kinderen 

willen werken’. En lijkt het jou leuk om 

activiteiten te organiseren en in de 

kinderopvang te werken?  

 
Maak kennis met de wereld van kinderen. Leer hoe een 

kinderbrein werkt. Ontdek hoe kinderen op speelse wijze 

ontwikkelen. Maar wat doe je bij een kind dat achterstand 

heeft in de ontwikkeling?  
 
De leerling kan: 

 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

 

 de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen 
en jongeren benoemen 

 aangeven welke factoren de ontwikkeling kan beïnvloeden 
 opvoedingstechnieken benoemen en toepassen 
 zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid 
 ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne bij kinderen 
 activiteiten vinden voor een doelgroep en deze organiseren en 

begeleiden 

 organiseren van buitenactiviteiten 
 voorlichting geven over gezonde voeding 
 ouders infomeren over de voortgang en ontwikkeling kind 

 Maatschappelijke zorg (niveau 3) 
 Begeleider specifieke doelgroepen (niveau3) 
 Pedagogisch medewerker(kinderopvang), (niveau3) 



Keuzevak 

Mens en zorg 

 

Help jij graag anderen met dingen die zij zelf 

niet meer kunnen? Houd jij van persoonlijk 

contact en ben je zorgzaam? Dan is werken in 

een ziekenhuis wellicht iets voor jou! 

 
Met dit keuzevak maak je kennis met de individuele 

gezondheidszorg. Je leert mensen verzorgen, behandelen en 

te helpen bij lichte verwondingen. Ook leer je informatie 

zoeken en geven over diverse ziektebeelden. Ervaar het zelf! 
 
De leerling kan: 

 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 de hulpbehoefte van een klant opmerken en rapporteren 
 bij het bieden van zorg beweeg-, til- en verplaatsingstechnieken 

gebruiken. 
 informatie zoeken en geven over meest voorkomende 

ziekteverschijnselen 
 inschatten hoe ziek een patiënt is en daarop inspelen 
 handelen  bij lichte verwondingen : letsel aan gewrichten en 

skelet, verslikken en stikken, bloedneus en splinter 
 handelingen uitvoeren volgens voorschrift van arts en/of recept. 

 verplaatsen van een zorgvrager 
 bijsluiters van medicijnen lezen 
 uitvoeren van EHBO handelingen 

 Helpende Zorg en Welzijn (niveau2) 
 Verzorgende IG (niveau3) 



Keuzevak 

Haarverzorging 

 

Geef je mensen graag een goed gevoel en een 

goed uiterlijk? Kun jij goed luisteren naar de 

wensen van klanten? Dan ben jij geknipt voor 

dit keuzevak! 

 
Tijdens dit keuzevak ontdek wat je alles moet kennen en 

kunnen op het van haarverzorging. Je leert zelfstandig taken 

uitvoeren zoals föhnen, rollen en vlechten. Ook leer je hoe je 

een klant ontvangt en hoe je advies geeft. 
 
De leerling kan: 

 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 klanten begroeten en begeleiden naar de (behandel)plaats 
 de werkplek klaarmaken voor ontvangst en verzorgd achterlaten 
 een was behandeling uitvoeren afgestemd op wensen van de klant 
 was massage uitvoeren (kneed-, klop-, wrijfmassage) 
 afdelen van de 9-vakken ter voorbereiding op permanenten 
 haren omvormen met krultang, stijltang en rollers 

 watergolfrollers indraaien 
 haren wassen en föhnen 
 haarproducten adviseren 

 Kapper (niveau 2) 
 Allround kapper (niveau 3) 



Keuzevak 

Uiterlijke verzorging 

 

Jouw hart gaat sneller kloppen van alles wat te 

maken heeft met huidverzorging, visagie en 

nagels. Kun jij goed met mensen omgaan en 

heb je gevoel voor hygiëne en service? 

 
 Als schoonheidsspecialist verzorg en reinig je de huid van je 

klant met verschillende gezichts- en lichaamsbehandelingen. 

Je weet als specialist ook persoonlijk huidadvies te geven.  
 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 klanten te woord staan aan de receptie of telefoon 
 klanten begroeten en begeleiden  naar de behandelplaats 
 de werkplek en materialen schoonmaken 
 haren wassen, een verzorgend product aanbrengen en haren in 

model brengen 
 de huid reinigen en een masker aanbrengen 
 handdoeken wassen, drogen en opbergen 
 nagels vijlen, knippen en verzorgen 
 een handmassage uitvoeren 

 ontvangen van klanten 
 nagels lakken 
 gezicht behandeling geven 
 haren vlechten 

 Kapper (niveau 2) 
 Allround kapper (niveau 3) 
 Schoonheidsspecialiste (niveau 3) 



Keuzevak 

Wereldkeuken 

 

寿司は作れますか ? Of wil je graag een Pasta 

con pesto di pollo?  Dat kan! Beleef je eigen 

culinaire wereldreis en leer wereldgerechten 

voorbereiden.  

 
 Maak kennis met de wereldkeuken. Met dit keuzevak 

ontdek je nieuwe combinaties en bijzondere ingrediënten. Je 

leert bijzondere technieken toepassen en maakt van 

standaardrecepten een creatief eindproduct. 
 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: 
- De Aziatische keuken 
- De Japanse keuken 
- De Italiaanse keuken 

 toepassen van kooktechnieken uit verschillende landen 
 toepassen van bijzondere technieken op producten, zoals rijst, 

pasta en sushi ’s en pizza’s 
 de benodigde apparatuur, gereedschap en machines volgens een 

stappenplan gebruiken 

 de keuken voorbereiden voor koken 
 een gezonde maaltijd voorbereiden 
 maaltijd presenteren 
 de keuken opruimen/schoonmaken  

 Zelfstandig werkend kok (niveau 2) 
 Kok (niveau 4) 



Keuzevak 

Geüniformeerde beroepen 

 

Sta jij voor vrede en veiligheid? En wil jij daar 

bijdrage aan leveren door te werken bij de 

defensie, politie of justitie? Of werken als 

beveiliger? 

 
 Dit keuzevak biedt jou de mogelijkheid om kennis te maken 

met de veiligheidsbranche. Je leert diverse vaardigheden 

ontdekken die je als veiligheidsbewaker nodig hebt.  
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 

 

 parcours uitzetten voor een vaardigheidstoets en deze uitvoeren 
 op een veilige manier een hindernisbaan, survival parcours of stormbaan 

afleggen 
 een situatie observeren en afwijkend gedrag herkennen 
 toezicht houden en hierbij signalementen opnemen en herkennen 
 calamiteiten herkennen en benoemen 
 in een gesimuleerde omgeving omgaan met emoties van anderen en 

hiermee om kunnen gaan. 
 de taken, bevoegdheden en verschillen herkennen tussen vier beroepen 

in de veiligheidsbranche. 
 veiligheidsberoepen in de veiligheidsbranche herkennen 
 de taken van een evenementenregelaar kunnen uitvoeren op het 

schoolplein 

 een conditionele training uitvoeren en organiseren 
 EHBO behandelingen toepassen 
 leren omgaan met conflictsituaties 

 Medewerker grondtroepen (niveau2) 
 Handhaver toezicht en veiligheid (niveau3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Domein  

Economie 

 

 

 

 

 

Keuzevakken 

 Commercieel 

 Tekenen en schilderen 

 Vormgeven en typografie 



Keuzevak 

Commercieel 

 

Als verkoper ben je het visitekaartje van een 

winkel of product. Je moet altijd vriendelijk en 

deskundig overkomen. Je hoort winkeliers vaak 

zeggen: ‘’Klant is koning!’’. 

 
Houd je van klantcontact en wil je later in een winkel werken? 

Of droom je om een eigen onderneming te starten? Dan is dit 

keuzevak een start van je carrière! 

 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstsroommogelijkheden MBO 

 

 een verkoopgesprek voeren 
 afrekenhandelingen verrichten aan de kassa 
 artikelkennis herkennen en toepassen 
 assortimentskennis herkennen en toepassen 
 bedrijfstypen benoemen en herkennen 
 de samenhang tussen prijs, promotie en presentatie uitleggen en 

toepassen 

 het voeren van een verkoopgesprek 
 handelingen uitvoeren achter de kassa 
 producten inpakken 
 een product presenteren en promoten 
 het uitvoeren van verkoopfases  

 Verkoper (niveau2) 
 Verkoopspecialist (niveau3) 



 

 Keuzevak 

Tekenen en schilderen 

 

Heb je talent? Dat is dan mooi meegenomen, 

maar geen voorwaarde: iedereen kan tekenen 

en schilderen! 

 
Waar moet je aan denken voordat je een tekening maakt? 

Welke technieken kan ik gebruiken? Hoe maak ik een 

schilderij aantrekkelijk? Met dit keuzevak ga je in stappen 

leren hoe je technisch kan tekenen en/of schilderen. 
 

De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstsroommogelijkheden MBO 

 onderzoek doen naar licht, ruimte, vorm, compositie, kleur en 
structuur. 

 onderzoek doen naar materiaal 
 een sfeer uitdrukken in een moodboard 
 een schetsontwerp maken en omzetten in een lijnontwerp. 
 een ontwerp uitwerken 
 een mediaproduct maken en deze in een effectieve vorm  
 onderzoek doen naar typografie-, kleur-, en beeldgebruik 

 een moodboard maken 
 ansichtkaart maken in diverse lettertypes 
 een flyer ontwerpen 
 stoepbord maken 
 conceptontwerp maken 
 een logo ontwerpen en bedrukken op T-shirt 

 medewerker creatieve productie (niveau 2) 
 Allround DTP (niveau 3) 



 

Keuzevak 

Vormgeven en typografie 

 

Als je een zin lastig kan lezen moet je je erg 

inspannen en concentreren. En dat is irritant 

en vermoeiend, dus ben je snel weg… Snap je 

het al? 

 
Ben jij creatief, technisch en wil jij mediaproducten maken die 

aansluiten bij de wens van een klant of doelgroep? Dan is dit 

keuzevak een aanrader! 

 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

 

 een mediaproduct vormgeven voor een bepaald doelgroep 
 een basis lay-out maken voor een mediaproduct 
 onderzoek doen welke kleurgebruik en typografie gebruikt wordt 

voor specifieke doelgroepen. 
 juiste typografie en kleuren toepassen voor een doelgroep 
 een compositie maken die past bij een onderwerp 
 het gemaakte mediaproduct visueel presenteren 

 logo ontwerpen en moodboard maken 
 lettertypes ontwerpen 
 flyer ontwerpen voor een klant 
 stoepbord maken voor een winkel 

 Mediaredactie (niveau4) 
 Mediavormgever (niveau4) 
 Signmaker (niveau 3/4) 



 

 

 

 

 

Domein  

Techniek 

 

 

 

 

 

Keuzevakken 

 Meubel maken 

 Installeren en monteren 

 Bewerken en verbinden van materialen 

 Fietstechniek 

 Robotica 

 



Keuzevak 

Meubel maken 

 

Wauw, wat een mooi ontwerp...maar het kost 

zo duur! Waarom niet zelf je meubelstuk 

ontwerpen en maken?  Laat het creatieve beest 

in je los en ontdek wat je allemaal kan! 

 
Vind je leuk om iets te maken en te repareren? Of benieuwd 

hoe je een product moet ontwerpen? Dit keuzevak verrijkt je 

creativiteit en kennis op het gebied van houtbewerken. 
 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 een 2D- en 3D-CAD werktekening van een meubelstuk maken 
 een schets maken van een meubelstuk 
 een materiaalstaat en werkplanning maken 
 een kostenberekening maken 
 houtsoorten herkennen en bewerken. 
 de volgende onderdelen van een meubel maken: 

poten, blad, planken, lades, deurtjes en kleppen 
 de onderdelen monteren, lades plaatsen, deurtjes en kleppen 

plaatsen, afhangen en afsluitbaar maken 

 een vogelvoederhuis maken (hout) 
 trek-duw-kar maken 
 ontwerpen en maken van een designstoel 

 Meubelmaker interieurbouwer (niv.2) 
 Allround meubel maken, niveau (niv.3) 



Keuzevak 

Installeren en monteren 

 

Dankzij jou stap ik ’s morgens de deur uit na 

een warme douche en een dampende koffie in 

mijn hand….Ik kan het niet anders voorstellen, 

jij wel? 

 
We maken dagelijks gebruik van elektra, gas en water. Deze 

komen via leidingen ons huis binnen. Deze zijn netjes 

weggewerkt in of achter de muren. Ben je benieuwd hoe ze 

dit doen? En wil je zelf leidingen leggen en bedraden?   

 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 installatiebuizen verwerken 
 installatiebuizen en kranen verbinden en aanleggen 
 de buisinstallatie controleren 
 een huisinstallatie aanbrengen en bedraden 
 schakelaars en wandcontactdozen monteren en aansluiten 
 verlichting aansluiten en monteren 
 fouten zoeken en verhelpen met behulp van stroomkringschema’ s, 

bedradingstekeningen en installatietekeningen 

 enkelpolige en serie lichtschakeling 
 wissel lichtschakeling 
 een zwevend toilet en fonteintje monteren 
 monteren van een CV radiator 

 Monteur elektrotechnische installaties (niv.2) 
 Monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit, niveau 

(niv.3) 



Keuzevak 

Bewerken en verbinden van materialen 

 

Weinig materialen zijn zo hard als staal, en toch 

kom je het tegen in allerlei vormen. Heb je je 

weleens afgevraagd hoe dat kan? 

 
Vind je leuk om met metaal te werken? Wil je leren hoe je 

metaal vorm kunt geven? En heb je passie voor machines? 

Met dit keuzevak leer je praktisch metaal bewerken, lassen 

en solderen. 

 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 

 van een driedimensionaal product een uitslag maken 
 een plaat uitknippen met behulp van een plaatscharen 
 buizen en profielen buigen en koud buigen 
 buiggereedschap, zetbank en vingerzetbank instellen en gebruiken 
 onderdelen verbinden met MIG/MAG-hechtlassen, puntlassen en 

zacht solderen 
 onderdelen verbinden door middel van schroef-, klem- en 

lijmverbinding 

 knippen, vouwen en verbinden van plaatmateriaal 
 een vogelvoederhuisje maken (metaal) 
 fiets-blikjeshouder ontwerpen en maken 
 een schatkistje met slot maken 

 monteur werktuigkundige installaties (niveau2) 
 monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties 

(niveau3) 



Keuzevak 

Fietstechniek 

 

Wist je dat Nederland gezamenlijk 15 miljard 

kilometer fietst?!  En ja, dat vraagt onderhoud 

aan fietsen. Bellen jouw vrienden je als hun 

fiets kapot is? 

 
Met dit keuzevak leer je de beginselen van het beroep 

fietstechnicus. Ben je handig en niet bang om je handen uit 

de mouwen te steken? En houd je van sleutelen? Dan is dit 

keuzevak een aanrader! 
 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 een fiets controleren aan een van een checklist 
 de basisafstelling van een fiets uitvoeren, met name het zadel en 

het stuur 
 de bedrading van elektrische verlichting repareren 
 componenten van een elektrisch systeem controleren en 

vervangen 
 een ketting van een aandrijfsysteem van een fiets controleren, 

vervangen en afstellen 
 een remkabel en remblokken van een remsysteem vervangen en 

afstellen 

 uitvoeren van een servicebeurt 
 kettingspanning controleren en afstellen 
 remmen afstellen 
 banden wisselen 

 Fietstechnicus (niv.2) 
 Eerste fietstechnicus (niv.3) 



Keuzevak 

Robotica 

 

Ben jij gefascineerd door robots? En wil jij één 

van de experts worden die robots maakt en 

programmeert?  

 
Tijdens dit keuzevak ben je met je hoofd en je handen bezig. 

Je leert hoe je robots in elkaar zet en hoe je ze bestuurt. Ook 

leer je handelingen om te zetten in computertaal, want dat 

is wat een robot begrijpt! 
 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

Doorstroommogelijkheden MBO 

 

 

 

 technische tekeningen en schema’s lezen 
 elektronische schakelingen bouwen en testen 
 programmeren 
 een opdracht door een robot laten uitvoeren 
 testopstellingen maken 

 3D- Frezen 
 werken met een laser snijmachine 
 maken van een robot 
 werken met een 3D-printer 

 Allround Lasser (niveau3) 
 Technicus engineering Mechatronica (niveau4) 



 

 

 

 

 

Domein  

Multimedia 

 

 

 

 

 

 

Keuzevakken 

 Idee Ontwikkeling 

 Printmedia Producties 

 Digispel 

 Applicatie Ontwikkeling 

 



Keuzevak 

Idee Ontwikkeling 

 

Ben jij creatief? Heb jij altijd veel ideeën? 

Samenwerkend in een team ga je gave 

projecten bedenken, uitwerken en uitvoeren. 

Hierbij laat je de creativiteit de vrije loop!  

 
Tijdens dit keuzevak is het heel belangrijk om je eigen 

creativiteit en die van je team te gebruiken om een mooi 

eindresultaat neer te zetten. 
 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

 

 Idee ontwikkelen en visualiseren voor een mediaproductie 
 onderzoek doen naar sfeer, materiaalgebruik, beeld en 

vormgeving 
 een idee op papier ontwerpen 
 een idee visualiseren op een moodboard, dummy of ideeënboek 
 de ontwerpen kunnen presenteren 
 werken met SCRUM 

 Secret Mission 1 
 Secret Mission 2 
 Secret Mission 3 

 Ruimtelijk vormgever (niveau 4) 
 Ruimtelijke vormgever (niveau 4) 
 Mediamanager (niveau 4) 



Keuzevak 

Printmedia Producties 

 

Flyers, posters, billboards, kranten, 

tijdschriften, boeken, visitekaartjes, 

prijskaartjes, labels, verpakkingen. Alles wat 

bedrukt wordt en van papier is noemen we: 

Drukwerk.  

 
Bij dit keuzevak leer je werken met ontwerp software, zoals 

Photoshop en Indesign. Je leert verpakkingen bedenken, 

ontwerpen en produceren. 
 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

 

 

 werken met SCRUM 
 de wensen van de klant in kaart brengen 
 een ontwerpen maken op basis van klantwensen 
 ontwerpen omzetten in een product 

 het ontwerpen van een nieuw briefje van 43 euro 
 ontwerpen van een nieuwe ‘melkpak’-verpakking van Red Bull 
 het ontwerpen van je eigen levensposter, flyer en visitekaartje 

 Allround DTP’er (niveau 3) 
 Signmaker (niveau 4) 
 Mediavormgever (niveau 4) 



Keuzevak 

Digispel 

 

De wereld van Games is voortdurend in 

beweging. Ben jij in staat met deze 

veranderingen mee te gaan en het spel te 

winnen? Wil jij later games maken? 

 
Tijdens dit keuzevak leer je alle aspecten van het maken van 

digitale spellen. 
 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

 

 

 werken met SCRUM 
 eigen wensen en eigen spel opstellen 
 een idee overbrengen 
 bruikbare ontwerpen maken voor een spel 
 velden, karakters en attributen bedenken en schetsen 

 Een zelfbedacht computerspel 

 Medewerker creatieve producties (niveau 2) 
 Mediavormgever (niveau 4) 
 Mediadeveloper (niveau 4) 



Keuzevak 

Applicatie Ontwikkeling 

 

Ooit waren er geen apps. Vandaag de dag kan 

je het je bijna niet voorstellen: een leven zonder 

telefoon met apps erop. 

 
Tijdens dit keuzevak ga je de wereld van apps ontdekken. 

Wat is er nodig om een goede app te bouwen? 
De leerling kan: 

 

Je gaat aan deze opdrachten werken: 

 

 

 

 

 

  

 werken met SCRUM 
 een technisch ontwerp van de applicatie maken 
 applicaties maken en testen 
 feedback ophalen over de app 
 de app verbeteren met behulp van de feedback. 

 Een zelfbedachte app 

 Mediavormgever (niveau 4) 
 Mediadeveloper (niveau 4) 
 Gamedeveloper (niveau 4) 


