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Keuzevakken!
Wat kies jij?

• Administratie
• Voeding hoe maak je 

het?
• Tekenen, schilderen 

en illustreren 
• Wonen en design
• Vormgeving en 

typografie
• Tuinontwerp en 

-aanleg 
• Werken in tuin en 

landschap
• Houden van dieren
• Gezonde dieren
• Bloemwerk 
• Groene vormgeving 

en styling
• Keuzevak tijdens 

stage 1
• Keuzevak tijdens 

stage 2
• Het groene 

machinepark
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Beste leerling, 

In de derde klas van het vmbo volg je het brede profielvak 
Groen waarin je aan de slag gaat met natuur en milieu, 
gezonde voeding en duurzaamheid. Je leert over alles wat 
groeit en bloeit in de groene sector. De kennis die je hierbij 
opdoet, komt goed van pas in het beroep dat je later gaat 
kiezen. Dat kan in de groene sector zijn, maar hoeft niet. 
Met het profiel Groen kun je nog alle kanten op.

Kies jouw keuzevakken

In klas 4 moet je een aantal keuzevakken kiezen. Deze 
keuzevakken kunnen een verdieping zijn van onderdelen uit 
het profielvak Groen, maar ook andere keuzevakken zijn 
mogelijk.

Doe je de gl opleiding? Dan kies je 2 keuzevakken.
Doe je de bb of kb opleiding? Dan kies je 4 keuzevakken. 

Je kunt kiezen uit de volgende keuzevakken:
1 Administratie (bb en kb)
2 Voeding hoe maak je het? (bb, kb en gl)
3 Tekenen, schilderen en illustreren (bb en kb)
4 Wonen en design (bb, kb en gl)
5 Vormgeving en typografie (gl)
6 Tuinontwerp en -aanleg (bb, kb en gl)
7 Werken in tuin en landschap (bb, kb en gl)
8 Houden van dieren (bb, kb en gl)
9 Gezonde dieren (bb, kb en gl)
10 Bloemwerk (bb, kb en gl)
11 Groene vormgeving en styling (bb, kb en gl)
12 Keuzevak tijdens stage 1  (bb, kb en gl)
13 Keuzevak tijdens stage 2 (bb, kb en gl)

Om een goede keuze te maken, vind je in deze 
folder een beschrijving van alle keuzevakken.

Let op!
• Het keuzevak Administratie kan alleen door bb en kb 

leerlingen worden gekozen.
• Het keuzevak Vormgeving en typografie kan alleen door gl 

leerlingen worden gekozen. Het vak Tekenen, schilderen 
en illustreren kan alleen door bb en kb leerlingen worden 
gekozen. Deze twee keuzevakken lijken erg op elkaar.

• De keuzevakken TOA en WTL worden alleen als 
combinatie aangeboden.

Veel succes met kiezen!
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Er zijn een aantal voorwaarden:

• Je loopt in klas 4 twee periodes stage op woensdag. Per 
(stage)periode kun je één keuzevak tijdens je stage doen. 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een 
geschikte stageplek. 

• De stagebieder moet vooraf op de hoogte zijn van wat er 
verwacht wordt en hiermee akkoord gaan. 

• Aan het einde van de stage moet je kunnen aantonen dat je 
de leerdoelen hebt bereikt door middel van bijvoorbeeld een 
verslag, presentatie, video, vlog.

Hoe kies je keuzevakken?

Op 25 februari krijg je voorlichting over de keuzevakken op 
school. 
• In de voorbereiding op de driehoeksgesprekken ga je 

nadenken welke keuzevakken jij wilt gaan volgen en of je 
graag keuzevakken tijdens stage wil gaan doen. Overleg ook 
met je ouders/verzorgers of vraag al bij een stagebedrijf of 
dit mogelijk is. 

• Tijdens de driehoeksgesprekken begin april vertel je welke 
keuzes je wilt maken en waarom. 

• Uiterlijk 22 april 2022 geef je je definitieve keuze aan in Its 
learning. 

• Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om je te plaatsen 
voor een keuzevak van jouw keuze. In dat geval nemen we 
contact met je op en gaan we kijken naar een alternatieve 
keuze. 

• Als je hebt gekozen voor één of twee keuzevakken tijdens je 
stage, dan geef je de eerste schooldag en / of een week voor 
aanvang van de tweede stageperiode door welk keuzevak je 
tijdens je stage gaat doen. Je levert dan ook de ondertekende 
stageovereenkomst in.

• Indien het regelen van een keuzevak tijdens stage niet gelukt 
is, volg je één van de keuzevakken op school, waar nog plek 
is.

Keuze vakken tijdens stage

Je kunt ervoor kiezen om één of twee keuzevakken onder 
begeleiding van een praktijkbegeleider bij een stagebedrijf te 
doen. Je kunt kiezen uit een groot aanbod van keuzevakken en 
tijdens je stage leren van een echte professional. Een paar 
voorbeelden van keuzevakken zijn: 
• Brood- en banketspecialisatie 
• Duurzame melkveehouderij 
• Fietstechniek 
• Huidverzorging 
• Praktisch booglassen 

Voor het volledig overzicht van mogelijke keuzevakken kun je 
kijken op https://www.platformsvmbo.nl/keuzevakken/
examenprogrammas 
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Keuzevakken

• Administratie
• Voeding hoe maak je het?

• Administratie (bb en kb)

Wat ga je doen?
Bij het keuzevak Administratie leer je om te gaan met  financiële 
gegevens. Verder leer je verschillende soorten bedrijven 
herkennen en benoemen met de daarbij behorende doel-
stellingen en bedrijfsprocessen.

Wie ben je?
Bij dit keuzevak draait het om precies en ordelijk zijn. Herken je 
jezelf hierin? Dan past dit keuzevak waarschijnlijk goed bij je.

Oriëntatie
Het keuzevak Administratie legt een brede basis voor je 
toekomst en komt van pas bij alle vervolgopleidingen.
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• Voeding hoe maak je het? (bb, kb en gl)

Wat ga je doen?
Bij dit keuzevak maak je kennis met een aantal verschillende 
vakgebieden binnen de voedingsindustrie. Het bestaat uit twee 
modules. Aan het eind van dit keuzevak heb je een nieuw 
product ontwikkeld dat past binnen de trends op het gebied 
van voeding. Daarbij kun je werken volgens de principes van 
voedselveiligheid en kun je de kwaliteit beoordelen en 
bewaken. Je kunt voedingsadvies geven op basis van de 
informatie van een etiket. 

Oriëntatie in welke sectoren?
De vakgebieden die aan bod komen zijn De Bakkerij, De 
Restaurantkeuken en De gezonde en duurzame Kantine.

Wie ben je?
Als je geïnteresseerd bent in deze vakgebieden en overweegt je 
vervolgopleiding in één van deze richtingen te kiezen, dan kan 
dit keuzevak je helpen om te onderzoeken of het aansluit bij je 
interesses.
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Keuzevakken

• Wonen en design
• Tekenen, schilderen en 
 illustreren
• Vormgeving en typografie

• Wonen en design (bb, kb en gl)

Wat ga je doen?
In het keuzevak Wonen en design leer je hoe je verschillende 
woonstijlen en trends kunt herkennen en toepassen in een 
presentatievorm (bijvoorbeeld een collage). Uiteindelijk ga je 
een interieur en een woonstijlconcept ontwerpen voor een 
opdrachtgever. Je leert hoe je een stalenkaart van materialen 
moet samenstellen zoals gordijnstof, leer, behang, meubelstof, 
vloerbedekking passend bij het woonstijlconcept. Je gaat een 
accessoire ontwerpen dat past bij jouw gekozen woonstijl.

Wie ben je?
Bij dit keuzevak draait het om creativiteit en handigheid. Een
beetje lef is ook niet weg. We willen je namelijk uitdagen om
out of the box te leren denken en onderscheidend te zijn.

Oriëntatie
Als dit keuzevak je goed bevalt, kun je een vervolgopleiding
kiezen tot interieurontwerper of meubelstoffeerder. Een 
opleiding Styling & Design
is ook een mogelijkheid.
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• Vormgeving en typografie (gl)

Wat ga je doen?
Bij dit vak leer je alles over tekenen en vormgeving. Je leert hoe 
je tekst en beeld op een pagina plaatst zodat het resultaat een 
helder en aantrekkelijke lay-out heeft. Je  leert woorden, 
beelden en kleuren te combineren in de juiste verhouding. Je 
gaat een eigen alfabet ontwerpen en bedenkt een logo.
Vervolgens ga je al het geleerde toepassen in een zelf 
ontworpen folder. Kleur, afbeeldingen en tekst moeten samen 
een mooi en helder geheel worden.
 
Wie ben je?
Je bent creatief, hebt kleurgevoel en het liefst ben je bezig om 
alles om je heen mooier te maken. Het komt van pas als je goed 
kan tekenen en graag wilt experimenteren met verschillende 
technieken. Je stikt van de goede ideeën en kan niet wachten 
om ze uit te werken.
 
Oriëntatie
Met dit keuzevak kun je ontdekken of een vervolgleiding in de 
grafische sector iets voor jou is. Een opleiding Styling & Design 
behoort ook tot de mogelijkheid.

• Tekenen, schilderen en illustreren (bb en kb) 

Wat ga je doen?
Tekenen, schilderen en illusteren is een creatief keuzevak 
waarbij je leert je creatief te uiten. In de lessen ga je aan de slag 
met kleur, perspectief en compositie. Je gaat onder andere een 
animatie en een stripfiguur maken. Ook krijg je les in 
verschillende kunststromingen en leer je deze te verwerken in 
bijvoorbeeld een zelfontworpen poster, tijdschrift of website.

Wie ben je?
Creativiteit staat centraal in dit keuzevak. Verder komt het ook 
van pas als je handig bent en nieuwsgierig. Tenslotte moet je 
het natuurlijk ook gewoon leuk vinden om te tekenen en te
schilderen.

Oriëntatie
Met het keuzevak Tekenen, schilderen en illustreren kun je 
ontdekken of een vervolgopleiding in de grafische - of creatieve 
sector iets voor jou is. Of bijvoorbeeld een opleiding tot stylist.

Het keuzevak Vormgeving en typografie kan alleen door gl 
leerlingen worden gekozen. Het vak Tekenen, schilderen en 
illustreren kan alleen door bb en kb leerlingen worden gekozen. 
Deze twee keuzevakken lijken erg op elkaar. Bij het vak 
Vormgeving en typografie ga je ook veel tekenen. 



8 Keuzevakken vmbo

• Tuinontwerp en -aanleg (bb, kb en gl) 

Wat ga je doen?
Bij dit keuzevak ga je aan de hand van de vraag van een 
opdrachtgever een tuin ontwerpen en aanleggen. Je doet 
kennis op van planten en bomen, je leert ontwerpen omzetten 
in werktekeningen en je probeert de wensen van de klant zo 
goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast leer je ook een 
 begroting te maken. In dit keuzevak word je uitgedaagd om 
creatief te zijn en kritisch na te denken over duurzaamheid.

Wie ben je?
Ben je creatief, gedreven en flexibel? Dan is het keuzevak 
Tuinontwerp en -aanleg echt iets voor jou. Je vindt het leuk om 
te ontwerpen en de handen uit de mouwen te steken.

Oriëntatie
Met dit keuzevak kun je ontdekken of een vervolgopleiding in 
het mbo groen iets voor jou is. Denk bijvoorbeeld aan een 
hoveniersopleiding, een een opleiding tot tuinontwerper of een 
opleiding tot opzichter/uitvoerder groene ruimte. 

Keuzevakken

• Tuinontwerp en -aanleg
• Werken in tuin en landschap
Beide keuzevakken kun je alleen volgen in combinatie. Dus 
als je graag TOA wilt doen, moet je ook WTL volgen en 
andersom. Het is niet toegestaan deze keuzevakken tijdens 
stage te volgen, deze vakken volg je op school. 

• Werken in tuin en landschap (bb, kb en gl)

Wat ga je doen?
Bij het keuzevak Werken in tuin en landschap ga je aan de slag 
met het onderhoud van een tuin of een deel van een landschap. 
Je leert een onderhoudsplan te maken en daarnaast doe je veel 
kennis op van de meest gangbare planten en struiken. Je gaat 
ook aan het werk met het uitvoeren van technisch onderhoud 
aan recreatieve voorzieningen en gangbare tuinmachines.

Wie ben je?
Bij dit keuzevak komen kwaliteiten als handig, precies en 
zorgvuldigheid goed van pas. Je vindt het leuk om buiten te zijn 
en je kunt hard werken.

Oriëntatie
Met het keuzevak Werken in tuin en landschap kun je 
ontdekken of een vervolgopleiding in het mbo groen iets voor 
jou is. Denk bijvoorbeeld aan een hoveniersopleiding of een 
opleiding tot natuurbeheerder.

Tijdens de lessen van dit keuzevak ga je regelmatig naar andere 
locaties buiten school en op excursies
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• Gezonde dieren (bb, kb en gl)

Wat ga je doen?
Bij het keuzevak Gezonde dieren staan de voedingsbehoefte en 
de voersamenstelling centraal. Je gaat gezondheidscontroles 
uitvoeren en je leert hygienisch werken. De verschillende 
levensfasen van dieren worden behandeld evenals de omgang 
met dieren.

Wie ben je?
Ben je een zorgzaam type en niet bang voor vieze vingers? Wil 
je werken met dieren in een groene omgeving dan is dit jouw 
keuzevak. 

Oriëntatie in welke sectoren?
Met het keuzevak Gezonde dieren kun je je oriënteren op 
vervolgopleidingen in de groene sector zoals dierverzorging, 
dierenartsassistent en veehouderij. 

Keuzevakken

• Houden van dieren
• Gezonde dieren 

• Houden van dieren (bb, kb en gl)

Wat ga je doen?
In het keuzevak Houden van dieren leer je veel over de voeding, 
verzorging en huisvesting van productie- en  gezelschapsdieren. 
Je bestudeert het gedrag van dieren en leert ziekteverschijnselen 
herkennen. Natuurlijk leer je ook hoe je het beste kunt omgaan 
met dieren.

Wie ben je?
Ben je een dierenvriend die het leuk vindt om met dieren te 
werken? Dan is dit keuzevak echt iets voor jou. Je bent niet bang 
voor vieze handen en zet je graag in voor het welzijn van dieren.

Oriëntatie
Dit keuzevak is een goede voorbereiding voor een dieren-
opleiding in het mbo, zoals dierenverzorger of medewerker 
dierenwinkel.
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Wat ga je doen?
Als je van bloemen houdt, is het keuzevak Bloemwerk echt iets 
voor jou. Je ontwerpt en maakt niet alleen bloemwerk, maar leert 
dit ook smaakvol te verpakken en aan klanten te verkopen. Je 
komt in aanraking met de betekenis en het gebruik van 
 verschillende vormen, kleuren en bloemen. Je leert verschillende 
technieken om mooi bloemwerk te maken.

Wie ben je?
Ben je creatief en werk je zorgvuldig? En vind je het ook leuk om 
met klanten om te gaan? Al deze kwaliteiten komen ruimschoots 
aan bod bij het keuzevak Bloemwerk. Omdat het verkopen van 
bloemwerk ook onderdeel is van het keuzevak zijn een 
 klantgerichte houding en ondernemerschap belangrijke 
eigenschappen. Je moet natuurlijk ook van bloemen houden.

Oriëntatie
Met dit keuzevak kun je je oriënteren op een vervolgopleiding 
Bloemsierkunst of Styling & Design. Ook een vervolgopleiding in 
de detailhandel is een mogelijkheid.

Keuzevakken

• Bloemwerk
• Groene vormgeving en styling

• Groene vormgeving en styling (bb, kb en gl)

Wat ga je doen?
In het keuzevak Groene vormgeving en styling staat het 
vormgeven van plantaardige producten centraal. Je bedenkt, 
ontwerpt en maakt een plantaardig arrangement. Je leert ook 
het plantaardig product te  presenteren. Verder ga je stijlkamers 
ontwerpen en geef je sfeer aan een interieur. Bij dit alles is er 
veel aandacht voor kleur, techniek en kunstgeschiedenis.

Wie ben je?
Net als bij Bloemwerk gaat het bij dit keuzevak om creativiteit 
en zorgvuldigheid. Je vindt het leuk je te uiten via plantaardige 
producten zoals bloemen en planten.

Oriëntatie
Met dit keuzevak kun je je oriënteren op een vervolgopleiding 
Bloemsierkunst of Styling & Design. Een vervolgopleiding in de 
creatieve sector is ook een goede mogelijkheid.
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Keuzevakken

• Het groene machinepark
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• Het groene machinepark (bb, kb en gl)

Wat ga je doen?
Binnen dit keuzedeel ben je volop bezig met alles wat te maken 
heeft met de motoren van land- en tuinbouwmachines. Hierbij 
kun je denken aan het herkennen en benoemen van de 
verschillende onderdelen van de motoren maar ook aan het 
dagelijkse en periodieke onderhoud. Verder ben je bezig met 
het elektrische circuit van voertuigen, ga je sleutelen aan 
landbouwtractoren, combines, hakselaars, graafmachines en 
heftrucks.

Wie ben je?
Ben jij iemand die graag in oplossingen denkt? Heb jij talent 
voor techniek en loop je warm voor mobiele werktuigen? Kies 
je voor het keuzevak  ‘het groene machinepark’ dan ben je vast 
iemand die graag knutselt, sleutelt aan machines of electra.

Oriëntatie
Met dit keuzevak kun je je oriënteren op een vervolgopleiding 
in bijvoorbeeld technisch onderhoud van installaties, een 
opleiding in bos- en natuurbeheer of een opleiding Groen en 
cultuurtechniek.
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