
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

 

Hieronder worden alle keuzevakken kort besproken die je op het 

Emmacollege aan het einde van klas 3 kunt kiezen. 

Dat mogen keuzevakken van de andere profielen zijn. 

In klas 4 (2021 - 2022) volg je jouw vier keuzevakken en examentraining. 

  

Keuzevakken 
Voor schooljaar 2021 - 2022 klas 4 
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Profiel Economie en ondernemen 
E&O is een breed profiel. Centraal staat dat je iets aan andere mensen 

levert. Bijvoorbeeld in een winkel, reisbureau, achter de balie, op een 

kantoor of in een magazijn. In dit profiel maak je kennis met veel 

werkzaamheden; van administratief tot verkoop en van marketing tot 

agendabeheer. 

 

Keuzevakken binnen E&O 

Recreatie - P/HBR/4    
Na het VMBO wil je misschien een opleiding gaan doen in de 

recreatiesector. Je bent dan beroepsmatig met recreatie bezig. Dat 

betekent dat je mensen voor de invulling van hun vrije tijd een fijne tijd 

moet bezorgen. Dus werk je vaak in vakanties, op feestdagen en in 

weekenden. Je leert het verschil tussen toerisme en recreatie. Je ontdekt 

wat mensen in hun vrije tijd doen. En je maakt kennis met de functies 

waarvoor je opgeleid kunt worden. 

 

 

Webshop - K/EO/6 
Winkels verkopen steeds vaker via internet. Een goede webshop is daarbij 

heel belangrijk. Als je een eigen zaak wilt beginnen, dan moet je ook een 

webshop maken zodat je voor de klant makkelijk te bereiken bent. Binnen 

een paar seconden beslist de klant of hij de webshop aantrekkelijk genoeg 

vindt om er te bestellen. Heb je een eigen webshop of ben je 

verantwoordelijk voor de webshop van een bedrijf? Dan moet je goed 

nadenken over de indeling en vormgeving. Je bouwt in de les stap voor 

stap een eigen webshop en deze moet je ook onderhouden, rekening 

houdend met de doelgroep, het assortiment en de marktpositie. 

     

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPnbiayvXXAhXDJVAKHdQXAXIQjRwIBw&url=https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/webshop/hoe-maak-je-van-jouw-webshop-een-succes&psig=AOvVaw3lBSgAKudSWNROj2JoelAn&ust=1512656341580316
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Presentatie en styling - K/EO/7 
Een winkel verkoopt vooral goed als de vormgeving past bij de 

winkelformule. Klanten weten dan beter wat ze kunnen verwachten. B.v. 

een luxe winkel met kwalitatief goede, maar dure artikelen, of een 

goedkope winkel voor elke portemonnee. Hoe zorg je voor vormgeving, 

welke kleuren, lettertypen pas je toe? Hoe passen artikelpresentaties bij 

de winkel? 

 

 

 

 

 

Mode en Design - K/EO/8 
Je kijkt niet alleen naar kleding, maar naar alles waar mode en trends 

belangrijk zijn. Denk hierbij dan ook aan b.v. interieur, architectuur en 

gebruiksvoorwerpen. Verder krijg je te maken met het ontwerpen van een 

kledingstuk en de kennis van stoffen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMpNK5yvXXAhUBYlAKHeHzAnIQjRwIBw&url=http://stock10.nl/portfolio-view/etalage-styling/&psig=AOvVaw2FJtVvo9mKCVQTSWSeheql&ust=1512656405005437
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGr5jvyvXXAhUCb1AKHX2mA1YQjRwIBw&url=http://www.skillsforkids.nl/100-activiteiten/beeldende-kunst/modeontwerpen.html&psig=AOvVaw3t7C3UcbICuwu9jHp3G482&ust=1512656520246021
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Onderstaande keuzevakken gelden alleen voor leerlingen van het 

profiel Economie en Ondernemen. 

 

Marketing - K/EO/1 (Verdieping van P1 commercieel, alleen voor 

leerlingen E&O) 
Marketing is het proberen de markt te veroveren door in te spelen op de 

wensen van de klant. Het woord komt van de Amerikaanse begrippen 

market en getting. Het verschil tussen verkoop en marketing; bij verkoop 

moet je zien kwijt te komen wat op de plank ligt. Bij marketing moet je 

ervoor zorgen dat de juiste producten op de plank liggen. Hierbij ga je de 

bestaande bedrijfsformule beoordelen en verbeteren, rekening houdend 

met: doelgroep, assortiment en marktpositie. 

 

 

 

Officemanagement - K/EO/2 (Verdieping van P2 secretarieel, alleen 

voor leerlingen E&O) 
Als managementassistent ben je de rechterhand van een manager of een 

hele afdeling. Je kunt b.v. werkzaam zijn op de afdeling marketing, 

financiën of personeelszaken. Je bent anders dan een secretaresse meer 

inhoudelijk betrokken bij de werkzaamheden van de manager of afdeling. 

Je zorgt b.v. dat de personeelsdossiers op orde zijn en hebt direct contact 

met de Arbo. Je werkzaamheden zijn dus complexer. 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb1vDYy_XXAhWJLlAKHZGTBqIQjRwIBw&url=http://ispoz.com/2017/08/steps-successful-law-firm-marketing/&psig=AOvVaw17J8ePxn2nQ9pOrBM9lfcg&ust=1512656756124062
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipz8eEzPXXAhWQmLQKHS-8C1UQjRwIBw&url=https://www.icsakuwait.com/mod/page/view.php?id%3D227&psig=AOvVaw2rvZqvnTPs30cO7rKm5OWE&ust=1512656822215047
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Distributie - K/EO/3 (Verdieping van P3 logistiek, alleen voor leerlingen 

E&O) 
Een van je taken bij de afdeling distributie is het organiseren van de 

planning voor het transport van goederen van producent naar consument. 

Tevens ben je ook in staat om de Wet en regelgeving toe te passen van 

veiligheids- en milieuregels. Je wordt ook geacht dat je in staat bent om 

onvolkomenheden/verschillen in de geleverde partij goederen te 

signaleren en contact op te nemen met de leverancier voor de verdere 

afhandeling hiervan. 

 

 

 

 

Financieel en administratief beheer - K/EO/4 (Verdieping van P4 

administratie, alleen voor leerlingen van E&O) 
Het uitvoeren van alle werkzaamheden op financieel gebied. Je hebt te 

maken met de in- en verkoopfacturen en bankafschriften die je in de 

boekhouding moet verwerken en ook de 

debiteuren/crediteurenadministratie beheren. Je wordt geacht om 

bedrijfseconomische berekeningen te maken en verslaglegging hiervan. 

Werk je op deze afdeling, dan moet je goed kunnen rekenen en formules 

kunnen toepassen. Dus je hebt inzicht nodig bij deze afdeling. 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6tKaxzPXXAhVLZ1AKHfY4C6MQjRwIBw&url=http://www.transportheker.com/nl/distributie/&psig=AOvVaw2ifUoVJqZJ0zLNoa8Yx7tV&ust=1512656907873098
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF7o7czPXXAhXLfFAKHdSiB6gQjRwIBw&url=http://vvebeheerleeuwen.nl/dienstverlening/financieel-en-administratief-beheer/&psig=AOvVaw3fkXUA7alYgK9Dr2p7tLTo&ust=1512656995169990
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Internationale Handel - K/EO/9 
 

Internet kent geen landsgrenzen en daardoor verandert de wereld waarin 

ondernemers – groot of klein – opereren. Klanten van buiten Nederland 

kunnen bestellingen plaatsen op je webshop en het is veel makkelijker en 

soms goedkoper om in het buitenland in te kopen. Wat betekent dat voor 

een ondernemer? Wat komt er kijken bij het versturen van goederen naar 

een ander land? Hoe zorg je ervoor dat je klant betaalt? Wat heeft de 

douane hiermee te maken? Hoe communiceer je met deze klanten en 

waarmee moet je dan rekening houden? Kan je zomaar van alles inkopen 

in andere landen? Welke consequenties heeft dat voor die landen en hoe 

hou je daar als ondernemer rekening mee? 

 

 

Profiel Zorg en Welzijn 
Bij het profiel Zorg en Welzijn gaat het om het werken met en voor 
mensen. 

Binnen het profiel Zorg en Welzijn staat de lichamelijk-, geestelijke- en 
sociale gezondheidstoestand van mensen in verschillende situaties 

centraal. Je leert rekening te houden met de individuele wensen en 
behoeften (cultuur, levensfase, mogelijkheden) van de mens en de 

omgeving waarin deze leeft. Het graag met mensen om willen gaan, klaar 
willen staan voor een ander is binnen Zorg en Welzijn waar het om gaat. 

Het is ook belangrijk dat je je handen uit de mouwen wilt steken en dat je 
beschikt over een dosis doorzettingsvermogen. 
 

Keuzevakken Zorg en Welzijn:  

Kennismaking met uiterlijke verzorging - K/ZW/1 
In dit keuzevak leer je eenvoudige hand, haar-en gezichtsbehandelingen 

uit te voeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon. 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: de klant ontvangen en zijn 

bezoek afronden, het uitvoeren van een eenvoudige haar- en 
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hoofdhuidbehandeling, een eenvoudige gezichtsbehandeling en een 

eenvoudige hand- en voetbehandeling. 

 

Wil je het keuzevak K2 “Haarverzorging”(K/ZW/2) of keuzevak K3 

“Huidverzorging”(K/ZW/3) kiezen, dan moet je eerst het keuzevak K1 

“Kennismaking met uiterlijke verzorging” (K/ZW/1) hebben gedaan. 

    

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkwZ68xYHYAhWEbFAKHV5kCYUQjRwIBw&url=https://www.roc-nijmegen.nl/student/opleidingen/beroepsopleidingen/beroepsopleiding/125-schoonheidsspecialist-01103o&psig=AOvVaw16bk2bk9x-z9oAIyRUgOsY&ust=1513067402942602
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkwZ68xYHYAhWEbFAKHV5kCYUQjRwIBw&url=http://www.leonstudioone.com/school/cosmetology-school/stylists-wear-black/&psig=AOvVaw16bk2bk9x-z9oAIyRUgOsY&ust=1513067402942602
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Haarverzorging - K/ZW/2 
In dit keuzevak leer je om een haarbehandeling uit te voeren bij een klant 

in een kapsalon. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: de klant 

ontvangen en omgaan met de klant, een haar- en hoofdhuidbehandeling 

uitvoeren en haren modelleren. Denk hierbij aan haren wassen, föhnen, 

rollers inzetten, stijlen en vlechten. 

Wil de dit keuzevak volgen, dan moet je eerst het keuzevak K1 

“Kennismaking met uiterlijke verzorging” (K/ZW/1) hebben gedaan.

 

 

 

Huidverzorging - K/ZW/3 
In dit keuzevak leer je om een gezichts- en lichaamsbehandeling 

uitvoeren bij een klant in een schoonheidssalon. 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: klanten ontvangen en zijn 

bezoek afronden, een gezichtsbehandeling uitvoeren op basis van een 

huiddiagnose en een lichaamsbehandeling uitvoeren rekening houdend 

met de privacy van de klant. 

Wil de dit keuzevak volgen, dan moet je eerst het keuzevak K1 

“Kennismaking met uiterlijke verzorging” (K/ZW/1) hebben gedaan. 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmefDxIHYAhXRhrQKHbamAIUQjRwIBw&url=http://www.semshairstyling.nl/2017/01/29/hoe-kan-mijn-haar-het-best-verzorgen&psig=AOvVaw3gUVeU-3IgpPo2jk-XLGuU&ust=1513067149853207
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Welzijn kind en jongere - K/ZW/5 
In dit keuzevak leer je hoe je kunt assisteren bij dagelijkse activiteiten 

van kinderen en jongeren. 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: begeleiden bij opvoeding en 

ontwikkeling, bieden van hulp en opvang, assisteren bij een creatieve 

activiteit en verzorgen en inrichten van de omgeving. Beroepen die hierbij 

horen zijn pedagogisch medewerker (kinderopvang), onderwijsassistent 

en maatschappelijke zorg.  

   

 

Wonen en huishouden - K/ZW/6 
In dit keuzevak leer je hoe je kunt assisteren bij wonen en huishouden. 

Dit is een dienstverlenend vak, waarbij je andere helpt of ondersteunt, 

zodat mensen zelfstandiger kunnen functioneren in hun dagelijks leven. 

De onderwerpen die aan orde komen zijn: informeren naar de wensen van 

de klanten, het zorgdragen voor een schone leef- en werkomgeving, 

verzorgen van de was, boodschappen doen, assisteren bij de 

voedingsverzorging en huishoudelijke klusjes uitvoeren. Denk hierbij aan 

de opleiding dienstverlening (helpende zorg en welzijn).  

    

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-3u2nyIHYAhVQZFAKHZXiC40QjRwIBw&url=https://www.vitaliscollege.nl/afdelingen/13&psig=AOvVaw1w9QIsVH3QqAnKnMImNjJY&ust=1513068142258754
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://hometeamforliving.com/wp-content/uploads/2011/11/homecare-services-stlouis.png&imgrefurl=http://hometeamforliving.com/our-services/&docid=01haCBrtXLTOCM&tbnid=P6FZCMuOSprmvM:&vet=1&w=600&h=400&safe=active&bih=616&biw=1280&ved=0ahUKEwio5eG9zYHYAhVSFewKHbQfCPEQxiAIGigF&iact=c&ictx=1
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Assisteren in de gezondheidszorg - K/ZW/7 
In dit keuzevak leer je assisteren bij verzorgende handelingen. 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: een hulpvraag in 

behandeling nemen, gegevens verzamelen over gezondheid, instructie 

geven over een goede mondverzorging, assisteren bij specifieke 

hulpvragen van mensen met een beperking of ziekte en assisteren bij het 

gebruik van thuiszorghulpmiddelen en zorgtechnologie. 

 

 

 

 

 

 

Welzijn volwassenen en ouderen - K/ZW/8 
In dit keuzevak staat de doelgroep volwassenen en ouderen centraal. Je 

gaat ouderen en volwassenen ondersteunen bij dagelijkse activiteiten. 

Daarnaast ontwikkel, organiseer en begeleid je activiteiten voor 

volwassenen en ouderen. De onderwerpen die binnen dit keuzedeel aan 

de orde komen zijn werken vanuit de zelfredzaamheid van de klant, 

dagbesteding, persoonlijke verzorging, recreatieve activiteiten.  

 

          

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs4bLbx4HYAhWFLlAKHSicAGcQjRwIBw&url=https://over.rocvantwente.nl/site/home/onze-onderwijsafdelingen/middelbaar-beroepsonderwijs/mbo-college-voor-gezondheidszorg.html&psig=AOvVaw17jczqnLheW78JZwg9x-dC&ust=1513067983467887
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGif-pxIHYAhUHZFAKHZ0IAx0QjRwIBw&url=https://www.ap.be/gezondheid-en-welzijn/ortho-agogie-volwassenen-en-ouderen/1349&psig=AOvVaw13_9JPCS5pacssjUBL3Tjw&ust=1513066803325225
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Facilitaire dienstverlening, catering en inrichting - K/ZW/9 

In dit keuzevak krijg je te maken met de volgende onderwerpen: juiste 

beroepshouding, ondersteunende werkzaamheden bij vergaderingen, 

cateringwerkzaamheden, opruimen/schoonmaken, gebouwenbeheer en 

administratieve werkzaamheden.  

Als facilitair medewerker kom je tijdens het werk veel in contact met 

anderen, bijvoorbeeld klanten, bezoekers, collega’s. Je kunt gaan werken 

op verschillende afdelingen. Denk daar bij aan de volgende afdelingen: 

schoonmaak, receptie, beveiliging, catering, post, inkoop, onderhoud en 

groenvoorziening. 

 

 
 

 

 

 

Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten - K/ZW/11 
In dit keuzevak leer je dat er vele mogelijkheden zijn om een sport- en 

bewegingsactiviteit te organiseren. Zo heeft elke basisschool wel een 

sportdag of organiseren verenigingen van alles om hun club te promoten. 

Ook kinderdagverblijven bieden sportactiviteiten aan. 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: informatie verstrekken over 

mogelijkheden om te bewegen en te sporten in de eigen regio, voor een 

doelgroep een eenvoudig sportevenement organiseren, assisteren en 

instructie geven bij sport- en bewegingsactiviteiten, organiseren en 

uitvoeren en omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures. 

 

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/01/Ondersteuning-bij-sport-en-bewegingsactiviteiten.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFppCtx4HYAhWLLVAKHT-cBmoQjRwIBw&url=https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/sport-bewegen/cooerdinator-sport-bewegen-gezondheid/&psig=AOvVaw0ESHP56KU_WbSj3KNn6wK0&ust=1513067764474624
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Voorkomen van ongevallen en EHBO - K/ZW/12 
In dit keuzevak leer je hoe je een bijdrage kunt leveren aan veiligheid en 

preventie van ongelukken. Verder leer je hoe je eerste hulp kunt verlenen 

bij ongelukken. De onderwerpen die aan de orde komen zijn assisteren bij 

activiteiten op het gebied van veiligheid en risicopreventie, de functies van 

enkele weefsels en organen uitleggen, in acute situaties handelen volgens 

het 5 stappen plan, stoornissen in vitale functies registreren en op de 

juiste manier handelen en basis EHBO uitvoeren. 

 

 

Technologie binnen zorg en welzijn K/ZW/13 
 
Zorgtechnologieën zijn de extra ogen en oren van het personeel in zorginstellingen 
en woon-zorgcomplexen. 
Het zijn technieken die het zorgproces ondersteunen. Deze nieuwe technologieën 
maken het werk van zorgprofessionals eenvoudiger en ook de zorgvrager heeft veel 
profijt van diverse technologische hulpmiddelen. Zorgtechnologie vergroot de 
veiligheid. 
Dit alles betekent dat de zorg gaat veranderen. Daarom moet zorg meer richting 
techniek en techniek meer richting zorg gaan bewegen. Door de toenemende 
vergrijzing en het tekort aan personeel in de gezondheidszorg moet anders worden 
gekeken naar de inzet van verpleging en verzorging. 
 
Tijdens dit keuzevak denk je na over: 
Hoe sluiten we in Nederland optimaal aan bij de veranderende zorgvraag (zorg 
2030). 
Welke innovaties in zorg en welzijn, beroepen en opleidingen zijn daarvoor nodig? 
En tijdens dit keuzevak leer je: 
Technologische hulpmiddelen benoemen en klanten ondersteunen en motiveren bij 
het gebruik en de keuze van technologische hulpmiddelen. 
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Media, Vormgeving en ICT 
In dit programma leert de leerling zowel met als aan de computer te 

werken. Digitale ontwikkelingen volgen zich in onze huidige maatschappij 

in een razend tempo op. De vraag naar creatieve mediaontwikkelaars en 

ICT-ers zal groot blijven. 

 

 
Keuzevakken Media, Vormgeving en ICT 

 

Gamedesign - K/MVI/6 
 
Bij Gamedesign krijg je geleerd hoe je een game met Gamemaker kunt 

maken. Ook Illustrator wordt gebruikt om je spel vorm te geven. 
 

 
 
 

 

Fotografie - K/MVI/7 
 
Je leert werken met een fotocamera en het onderhouden ervan.  Je maakt 

en bewerkt foto’s met bijvoorbeeld Adobe Photoshop. Je ontwerpt 
fotografische concepten naar wens van je klant. 
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Applicatieontwikkeling - K/MVI/9 
 

Zie jij het al voor je? Jouw app in de Appstore? Tussen 'de grote jongens' 

van dit moment. 

Stop en kies dan voor het keuzevak applicatieontwikkeling. 

Je leert een app ontwerpen en ontwikkelen. Eerst het technisch ontwerp 

en dan maken in een ontwikkelomgeving. Uiteindelijk test jij de app en 

spoort eventuele problemen op. 

 
 

 

Sign - K/MVI/11 
 
Je ontwerpt een eenvoudig Sign product. Je kunt de ontwerpen maken 

met een vector georiënteerde applicatie (Adobe Illustrator), maar ook met 
een pixel georiënteerde applicatie (Adobe Photoshop) en dit op een 

substraat (= onderliggende laag) aanbrengen. 
 

 

 
Je kan alleen maar voor Sign kiezen als je kunt werken met Adobe 

Illustrator. Ben je hier niet goed in of heb je het nooit gedaan, heb je te 

weinig tijd om de opdrachten uit te voeren. 
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Robotica - K/D&P/2 
 

We verdiepen ons in moderne technische toepassingen binnen robotica. Je 
bent in staat eenvoudige schakelingen te bouwen. Je leert hoe je een 

eenvoudige handeling kunt programmeren om een robot te besturen. 
 
 


