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SCHOOLJAAR 2020-2021
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DE KEUZEVAKKEN
De keuzevakken zijn examenonderdelen die de
leerlingen in het 4e leerjaar afronden. De
leerlingen hebben in de tweede klas al één keuzevak afgerond bij PPO. In het 4e leerjaar volgen de
leerlingen drie keuzevakken, twee in het eerste
halfjaar en één in het tweede halfjaar.

KEUZETRAJECT

Alle 3e klas leerlingen gaan de komende weken het keuzetraject in.
De leerlingen kiezen bewust voor drie keuzevakken die ze
volgend jaar gaan volgen.
Hieronder ziet u het tijdspad waarin de verschillende
keuzemomenten zijn vastgelegd.

5 Februari:

Informatie middag leerlingen & Informatieavond

Week 7:

Leerlingen maken een voorlopige keuze

Week 9:

Gesprek met coach over de keuze

Week 10:

Vaststellen definitieve keuze

Week 11:

Leerlingen/ouders krijgen overzicht gekozen keuze
vakken
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VOORLICHTING
KEUZEDELEN

De voorlichting begint plenair met een korte uitleg over de
keuzevakken. Daarna zullen de docenten van de verschillende
profielen in de lokalen op de eerste verdieping iets vertellen over
de vakken die zij aanbieden.
Op het kaartje dat u bij binnenkomst heeft gekregen ziet u in
welke groep u bent ingedeeld.

Lokaal N106

Economie & Ondernemen

Lokaal N107

Zorg & Welzijn

Lokaal N108

Produceren, Installeren en Energie

Lokaal N109

Bouw, Wonen en Interieur
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KEUZEVAKKEN
IN HET KORT

De leerlingen kiezen drie keuzevakken voor het vierde leerjaar.
De leerlingen kunnen in de volle breedte van het vmbo kiezen.
Dit betekent dat de leerlingen vrije keuze hebben tussen alle
profielen. Een keuzevak volgen leerlingen zeven uur per week,
voor ongeveer tien tot twaalf weken.
In het eerste halfjaar volgen de leerlingen twee keuzevakken. Het
tweede halfjaar volgen de leerlingen één keuzevak en zeven uur
examentraining bij hun profielvak.
De keuzevakken maken deel uit van het schoolexamen. Dit
betekent dat de leerlingen de keuzevakken afronden met een
SE. De cijfers die de leerlingen voor de keuzevakken hebben
gehaald komen op het diploma te staan.
Een keuzevak moet met minimaal een 4 worden afgesloten,
anders kan de leerling geen examen doen.
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DE KEUZEVAKKEN

Hieronder ziet u het schema voor de keuzevakken die in het
schooljaar 2020-2021 worden aangeboden, mits de organisatie
dit toelaat. De leerlingen kiezen uit elk blok één keuzevak.
Op de volgende pagina’s staat de informatie over de
keuzevakken per profiel, daarin staat wat een keuzevak precies
inhoudt.
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ECONOMIE &
ONDERNEMEN
Economie & Ondernemen biedt in het schooljaar
2020-2021 5 verschillende keuzevakken aan.
Op de volgende pagina’s staat bij elk keuzevak
een korte uitleg.
Docenten Economie & Ondernemen:
Mevrouw S. Alibasic
Meneer E. Smit
Meneer T. Drukker
Meneer T. Terlouw

Verbreding
20 leerlingen

ONDERNEMEN

Verbreding
20 leerlingen

EVENEMENTEN

Bij ondernemen leer je hoe je een eigen onderneming kan
opzetten. Hierbij besteden we aandacht aan de verschillende
facetten van het ondernemen. Je gaat je eigen ondernemingsplan schrijven, van de vijf P’s tot en met het financieel plan.
Daarnaast runnen de leerlingen van het vak ondernemen de
koffiebar die elke dag geopend is. Hierin leren de leerlingen hoe
ze een winkel draaiende houden.

Bij evenementen leer je hoe je een evenement van begin tot eind
moet opzetten. Je gaat je eigen evenement bedenken met
daarbij de invulling. Ook ga je de huisstijl ontwerpen en financiën
in kaart brengen, zodat je een compleet draaiboek hebt van jouw
evenement.
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Verbreding
20 leerlingen

WEBSHOP

Bij webshop leer je van A tot Z hoe je een eigen webshop kan
beginnen. Het begint met het onderzoek doen naar wat een
goede webshop is en het uitwerken van je eigen idee.
Wanneer je een concreet idee hebt, ga je aan de slag met het
bouwen van de webshop.
Fotografie en Photoshop vormen ook een onderdeel binnen het
programma van webshop.

Verbreding
17 leerlingen

PRESENTATIE &
STYLING

In deze module leer je hoe je presentatie-en stylingstechnieken
kunt uitvoeren. Jij maakt kennis met kleur, vorm en compositie.
Ook ga je op de computer huisstijl van je ‘eigen’ bedrijf ontwerpen en verder vormgeven. Denk hierbij aan het ontwerpen van
een logo, folder, homepage, Instagram account (bedrijf), vlog,
reclamespotjes en aan productfoto’s maken. Daarnaast ben je
ook in praktijk bezig: etalage aankleden, cadeautjes inpakken,
etalagepoppen stylen, en ga je op bedrijfsbezoek om huisstijl en
etalages te bestuderen. Ben je creatief en houd je ervan om te
ontwerpen? Geef je dan op voor dit keuzevak!
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Verbreding
17 leerlingen

FOTOGRAFIE

Heb je al altijd meer willen doen met fotografie? Maak je graag
foto's? Dan is het keuzevak Fotografie echt iets voor jou. Fotograferen doet vrijwel iedereen. Vooral nu veel mensen een digitale
camera hebben en foto bewerken eenvoudig is. Een goede foto
maken is wat anders dan op een knopje drukken. Leer hoe je alles uit je camera: smartphone, iPad, digitale spiegelreflexcamera
kunt halen dankzij verschillende basis fotografie technieken. Leer
hoe je filters kunt gebruiken, foto’s kunt bewerken en schiet binnen no-time de mooiste foto’s.
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ZORG & WELZIJN
Zorg & Welzijn biedt in het schooljaar 2020-2021
7 verschillende keuzevakken aan.
Op de volgende pagina’s staat bij elk keuzevak
een korte uitleg.
Docenten Zorg & Welzijn
Mevrouw S. Bune
Mevrouw I. Nelissen
Mevrouw A. van Duivenbode
Mevrouw A. van der Horst
Meneer J. Bleije

Verbreding
17 leerlingen

BIJZONDERE
KEUKEN

Verbreding
20 leerlingen

UITERLIJKE
VERZORGING

Module waarin de leerlingen kennismaken met de Italiaanse en
de Aziatische keuken. De leerlingen gaan diverse gerechten
bereiden en zoeken informatie op over de diverse
landen/gerechten. Aan het eind van de module moet een verslag
ingeleverd worden.

Het keuzevak Kennismaking met uiterlijke verzorging is een
introductie op het vakgebied uiterlijke verzorging. Met de
opgedane ervaring uit dit keuzevak kan de leerling een bewuste
vervolgkeuze maken door zich wel of niet verder te verdiepen,
verbreden in de Uiterlijke Verzorgingsbranche.
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Verbreding
20 leerlingen

VOORKOMEN
VAN
ONGEVALLEN EN
EHBO

Verbreding
20 leerlingen

SPORT EN
BEWEGEN

De meeste mensen realiseren het zich niet, maar de kans dat je
een noodsituatie meemaakt, is het grootst in je directe omgeving.
Denk aan thuis, op je werk of op de sportclub. Allerlei plaatsen
waar niet direct een arts of ambulance beschikbaar is. Weten wat
je kunt doen in een dergelijke noodsituatie kan veel verschil
betekenen voor het slachtoffer.

Het keuzevak Sport en Bewegen richt zich op het stimuleren van
een gezonde leefstijl en het laten zien van het belang van bewegen. Daarbij ligt het accent op het organiseren en begeleiden
van activiteiten en niet op het zelf (top)sport bedrijven.
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Verbreding
17 leerlingen

FACILITAIRE
DIENSTVERLENING
CATERING EN
INRICHTING
Verdieping
17 leerlingen

ASSISTEREN IN DE
GEZONDHEIDSZORG

In dit keuzedeel gaan de leerlingen eenvoudige catering
werkzaamheden verrichten. Zij maken kennis met de basisregels
van de horeca, leren gasten ontvangen, leren werken in de
grootkeuken en leren diverse basistechnieken uit het restaurant.

Dit werkveld betreft de eerstelijnszorg die een belangrijke
bijdrage levert aan het gezond blijven van kinderen, jongeren,
volwassenen of ouderen. De verschillende vormen van zorg en
hulp kunnen geboden worden bij huisarts, maatschappelijk werk,
Bureau Jeugdzorg, thuiszorg. Dit keuzevak is afgestemd op de
assisterende mbo-niveau 4-opleidingen zoals dokters-,
tandarts- en apothekersassistent. Attitudevorming als
servicebewust handelen, respectvol omgaan met de klant en je
kunnen inleven in de ander is hierbij van wezenlijk belang. Dit is
een verdieping voor 4 kader Zorg en Welzijn.
Let op: Dit keuzedeel kan alleen door Zorg & Welzijn
leerlingen worden gekozen
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Verbreding
17 leerlingen

HAARVERZORGING

Het keuzedeel haarverzorging houdt in dat je kennis maakt met
het kappersvak. Wanneer je geen kapper wilt worden maar in de
zorg of met kinderen wilt gaan werken dan is dit keuzedeel een
mooie aanvulling op alles wat je leert bij zorg en welzijn op het
HVC.
Je leert veel over gastvrij en klantvriendelijk zijn alsook het
wassen, verzorgen en stylen van haar. In ieder geval een
heleboel verschillende vaardigheden die je in meer dan alleen
de kapsalon kan gebruiken.
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PRODUCEREN,
INSTALLEREN EN
ENERGIE

Produceren, Installeren en Energie biedt in het
schooljaar 2020-2021 6 verschillende keuzevakken
aan. Op de volgende pagina’s staat bij elk
keuzevak een korte uitleg.
Let op! Bij dit profiel is het aanschaffen van
werkschoen a €25,- bij sommige keuzevakken
verplicht i.v.m. de veiligheid.
Docenten Produceren, Installeren en Energie
Meneer M. de Cloe
Meneer A. Tolsma
Meneer P. de Graaff

Verbreding
17 leerlingen

VERSPANINGSTECHNIEKEN

Verbreding
17 leerlingen

KLIMAATTECHNOLOGIE

Dit keuzevak is gericht op jongens en meisjes die mooie dingen
willen maken. Met behulp van een tekening een 3D- model
maken, ontwerpen en testen. Je mag alles zelf doen. Soms bepaalt de docent wat er gemaakt wordt en soms bepaal je dit samen met de docent. Wellicht heb je een opdracht thuis liggen
waarmee je aan de slag wilt gaan. Bespreek het en wellicht komt
hier een mooie opdracht uit. Dit betekent dat je zelf goed moet
nadenken wat je gaat doen. Je zorgt voor je eigen
succeservaring.
Bij klimaattechnologie leer je het ontwerpen van een
verwarmings- en gasinstallaties. Ook leer je het aanleggen van
verwarmings- en gasinstallaties en het uitvoeren van metingen
met infraroodcamera t.b.v. energiebesparende maatregelen.
Daarnaast leer je regeling op CV-ketel installeren, Autocad tekenen en calculaties maken.

16

Verbreding
17 leerlingen

ROBOTICA

Je krijgt inzicht in moderne technische toepassingen: robotica/
domotica. Je leert zowel het programmeren van een robot met
lego Mindstorm en Easy PLC als diverse elektronische schakelingen bouwen en het testen, programmeren van een PLC. Je gaat
de theorie toepassen in de praktijk, presenteert je geprogrammeerde robot door deze diverse handelingen te laten uitvoeren.

Verbreding
17 leerlingen

Bij utiliteitsinstallaties leer je het lezen van tekeningen en
schema's betreffende utiliteitinstallaties.
Utiliteitsinstallaties zijn technische installaties die niet in de
woningbouw worden gebruikt, maar denk hierbij aan fabrieken,
ziekenhuizen en scholen.
Je leert zowel leidingen aan te leggen, schakelmateriaal, onderdelen monteren en aansluiten als het in bedrijf stellen van diverse elektrische onderdelen zoals bijvoorbeeld motoren, verlichting
etc. Je gaat diverse soorten kabelinstallaties aanleggen, opbouwen etc. en calculeert daarbij de werkvoorbereiding.

UTILITEITINSTALLATIES
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Verbreding
17 leerlingen

PLAAT EN
CONSTRUCTIE

Verbreding
17 leerlingen

BOOGLASPROCESSEN

Bezig zijn, nadenken en zelfstandig uitvoeren samen in een klein
team of zelfstandig. Je bent bezig om materiaal te vervormen en
te bewerken. Soms verbind je verschillende delen door ze te
lassen of met bouten en moeren in elkaar te zetten. Wat dacht je
van een mooie schemerlamp of een eigengemaakt aambeeld?
Je meet zaken zelfstandig na en je helpt de docent met het
beoordelen van je werk. Jij bent de regisseur en bepaalt wat er
gebeurt. Samen maken we een supermooi product waar je trots
op bent.
Lassen, het samen laten smelten van materialen bij vele
duizenden graden. Goed beschermd bezig zijn is hierin belangrijk. De juiste spullen, een docent en jij. Samen maken we iets
moois. Je gaat aan de slag om een ontwerp te maken en uit te
voeren. Allereerst leer je de beginselen van het lassen onder de
knie te krijgen. Daarnaast leer je zowel elektrisch te lassen als
MIG/MAG als autogeen. Werkstukken die je zou kunnen maken
zijn bijvoorbeeld een aanhangwagen, een eigengemaakte
palenhamer of misschien wel een zelfgemaakte fiets met zijspan.
Kortom, zaken die je gaaf vindt en mooi zijn om te maken.
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BOUW, WONEN
EN INTERIEUR
Bouw, Wonen en Interieur biedt in het schooljaar
2020-2021 6 verschillende keuzevakken aan. Op de
volgende pagina’s staat bij elk keuzevakken een
korte uitleg.
Let op! Bij dit profiel hoort, bij sommige keuzedelen,
het aanschaffen van werkschoenen a €25,- i.v.m. de
veiligheid.
Docenten Bouw, Wonen en Interieur
Meneer E. Haak
Meneer S. Geerlings
Mevrouw J. Speksnijder

Verbreding
17 leerlingen

SIGN

Verbreding
17 leerlingen

MEUBELMAKEN

Bij het vak sign ga je aan de slag met het ontwerpen, maken en opleveren van een sign-product. Je ziet sign-producten veel bij
winkels in de etalage, bijvoorbeeld letters die op het raam worden
geplakt. Deze leer je ontwerpen op de computer en vervolgens
aanbrengen op ramen. Je werkt aan realistische opdrachten, zoals
deze ook door winkels worden neergelegd bij ontwerpbureaus.

Bij meubelmaken leer je basistechnieken waarmee je de mooiste
meubelstukken kunt maken. Ook ken je straks de meeste
gereedschappen bij naam en weet je ze ook op de juiste manier
te gebruiken. Deze vaardigheden zal je nooit vergeten en kun je
dus je hele leven gebruiken bij klusjes in en om je toekomstige
woning. Je leert natuurlijk ook hoe je een werkstuk moet
ontwerpen en dit gebeurt met de modernste
computerprogramma's. Na 10 weken ga je naar huis met een
prachtig, zelf gemaakt meubelstuk waar je nog jaren plezier aan
gaat beleven.
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Verbreding
17 leerlingen

INTERIEURONTWERP EN DESIGN.

Verbreding
17 leerlingen

3D VORMGEVING
EN REALISATIE

10 weken lang ben jij de interieurontwerper, die voor zijn klant
een schets uitwerkt tot een werkelijk product.
Je leert interieurstijlen herkennen, kleuren combineren, diverse
decoratieve technieken toe te passen, schetsen tot leven
brengen en omgaan met handgereedschap. Je gaat aan de slag
met de “plotter” om sign-uitingen te maken, je gebruikt de
airbrush om verf te spuiten en je zaagt eigen vormen met de
decoupeerzaag… Kortom, een creatieve geest is een vereiste,
vaardigheden worden je aangeleerd.
Bij het vak 3D-vormgeving en realisatie ga je aan de slag met het uitwerken van een idee vanuit het bedrijfsleven. Je gaat een concept
in een 3D-tekening uitwerken en vervolgens ga je deze printen met
een van de 3D-printers in het schone technieklokaal.
Van het uitwerken tot het ontwerpen en presenteren van het idee van
jouw product, leer je bij dit vak.
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Verbreding
17 leerlingen

VORMGEVING &
TYPOGRAFIE

Verbreding
17 leerlingen

GAME-DESIGN

Zit ontwerpen jouw in het bloed? Dan is dit keuzevak echt iets
voor jou! Bij Vormgeving en Typografie gaan we aan de slag met
het ontwerpen van print-media producties. Wil je leren hoe je de
vetste posters, boekjes of een magazine maakt, dan moet je
zeker voor dit keuzevak kiezen.

Heb je altijd al je eigen game willen maken? Bij het keuzevak gamedesign ga je aan de slag om je eigen game te ontwikkelen, van het
concept van jouw game tot aan het digitaal in elkaar zetten van jouw
eigen game. Misschien maak jij tijdens dit keuzevak wel de nieuwe
Fortnite!
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VRAGEN OF
OPMERKINGEN

Zijn er nog vragen of opmerkingen over de keuzevakken? Neem
dan contact op met de coach van uw zoon/dochter, de
teamleider, de decaan of de contactpersoon van het profiel:
Christiaan Schopman
Teamleider VMBO B/K Bovenbouw

C.Schopman@hvc.nl

Karin Welmers
Decaan VMBO B/K

K.Welmers@hvc.nl

Marcel de Cloe
Produceren, Installeren & Energie

M.deCloe@hvc.nl

Senka Alibasic
Economie & Ondernemen

S.Alibasic@hvc.nl

Annemieke van Duivenbode
Zorg & Welzijn

A.vanDuivenbode@hvc.nl

Edwin Haak
Bouw, Wonen & Interieur

E.Haak@hvc.nl
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