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Waarom D&P?
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• Brede, oriënterende praktijkgerichte opleiding.
• Gericht op het MBO.
• Basisvaardigheden.
• Loopbaan oriëntatie. 
• Praktijkopdrachten.



Dienstverlening en Producten
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Het examen
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• Praktijkexamen, bestaat uit vier onderdelen.
– Bijvoorbeeld: video maken/monteren, begroting maken, 

zakelijk e – mail schrijven en koken.

• Cijfer D&P.
– 25% centraal examen.
– 25% schoolexamen.
– 25% keuzevak klas 3.
– 25% keuzevak klas 4.



Inhoud D&P
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• Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever.

• Het maken van een multimediaal product.



Organiseren van een activiteit voor 
een opdrachtgever
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• Bespreken van een opdracht met opdrachtgever en de opdracht 
presenteren.

• Organiseren en plannen van een activiteit.
• Uitvoeren van facilitaire werkzaamheden (catering, schoonmaak 

etc.)
• Herkennen, benoemen en toepassen van regelgeving m.b.t. 

veiligheid en milieu.



Organiseren van een activiteit voor 
een opdrachtgever
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• Ubbo Xperience.
• Open Dag.
• Draaiboek maken.
• Kostenoverzicht maken.
• Etalage inrichten.
• Gerechten bereiden.



Multimediaal product maken
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• Maken van een digitaal ontwerp.
• Maken van een film.
• Ontwerpen en samenstellen van een website.
• Ontwerpen en maken van een app.



Multimediaal product maken
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• Instructievideo.
• Animatievideo.
• Website.
• Presentatie.



Keuzevakken
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• Klas 3:
– EHBO.
– Ondernemen.

• Klas 4:
– Sport en Bewegen.
– Fotografie.



EHBO
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• Eerste hulp verlenen.
• Voorkomen van ongevallen.
• Certificaat.



Ondernemen
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• Mini – onderneming.
• Ondernemingsplan.
• Marketingplan.
• Kasboek bijhouden.



Sport en Bewegen
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• Niet alleen sporten, maar juist de organisatie van een activiteit.
• Samenwerken, plannen, uitvoeren.
• Samenwerking met bedrijven/instanties buiten school.



Fotografie

14

• Naast kennis opdoen van fotografie wordt er ook gewerkt met 
Photoshop.

• Er wordt gezocht naar een opdrachtgever van buiten school 
waar de leerlingen een opdracht voor moeten maken, bespreken 
en presenteren.



Lesmethode Dubbelklik
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• Basiskennis.
• Zekerheid van voldoen aan 

exameneisen.



Past D&P bij mij?
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• Zelfstandig leren.
• Plannen.
• Overleggen.
• Samenwerken.
• Organiseren.
• Flexibiliteit.
• Doorzettingsvermogen.
• Reflecteren.

• Evalueren.
• Inlevingsvermogen.
• Verantwoordelijk.
• Initiatiefrijk.
• Mensen en middelen inzetten.
• Omgaan met druk en 

tegenslag.



Loopbaan, oriëntatie en 
begeleiding(LOB)
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• Veel ruimte voor binnen D&P.

• Video 



LOB
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