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Voor Wie? 
Het profiel Dienstverlening & Producten biedt 
leerlingen de mogelijkheid zich breed te 
oriënteren op de wereld van arbeid en beroep. 
Door het uitvoeren van allerlei opdrachten leert 
de leerling zichzelf kennen, leert waar hij/zij 
goed in is en leert keuzes maken. 
Dienstverlening en producten is niet aan één 
sector of werkveld geboden. 

De kern van de beroepsgerichte opleiding D&P 
zijn de zogenoemde algemene 
loopbaancompetenties die in elk beroep nodig 
zijn. Loopbaancompetenties zijn vaardigheden 
die je ontwikkelt om zelf meer sturing te geven 
aan je toekomstige loopbaan (je werk). 

Over de opleiding 
D&P is een leuke en gevarieerde opleiding. Je 
kunt zelf een activiteit bedenken en 
organiseren, je presenteert jezelf of een 
product, je ontwerp en maakt een product, ook 
digitaal! Kortom het is lekker afwisselend. 
Technologie, economie, organisatie, creativiteit 
en dienstverlening, het komt allemaal aan bod. 
 

Beroepsgerichte vakken in 
klas 3 & 4 
De profielmodules zijn: 

- Organiseren van een activiteit voor 
een opdrachtgever 

- Het presenteren, promoten en 
verkopen van een product of dienst 

- Een product maken en verbeteren 
- Multimediale producten maken 

De keuzevakken zijn: 
- Voeding en beweging 
- Ondernemen 
- Geüniformeerde dienstverlening en 

veiligheid 
- Milieu, hergebruik en duurzaamheid 

Het profiel overstijgend keuzevak is: 
- Mode en Design 

 

Overige vakken 
Nederlands 
Engels 
Wiskunde of biologie 
Economie 
LO 
CKV 
Maatschappijleer 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat kan ik later worden 
met deze opleiding? 
 

- Sportinstructeur 
- Sport- en recreatiemedewerker 
- Medewerker horeca 
- Facilitaire dienstverlener 
- Gastheer/gastvrouw 
- Creatieve beroepen in de media, 

vormgeving, communicatie en ICT 
- Beveiliger 
- Militair 
- Medewerker detailhandel 
 

 
Van het VMBO naar MBO 
Het VMBO is een voorbereidende 
beroepsopleiding. Na het VMBO ben je nog 
niet klaar voor de arbeidsmarkt. De meeste 
leerlingen die het VMBO hebben afgerond, 
gaan naar het middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO) om door te leren. 
 
Doorleren op het MBO 
Op het MBO bestaat de keuze uit de 
Beroepsopleidende Leerweg (BOL) en de 
Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). 
 
Meer informatie? 
www.pantarijn.nl of mail de docenten: 
Mevrouw C. Heijnens    cheijnens@pantarijn.nl 
Mevrouw C. Vreeman   cvreeman@pantarijn.nl 
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