
Module 1:  
Organiseren van een activiteit
  Je organiseert een activiteit in 
overleg met een opdrachtgever.
  Je neemt de taken van gastheer/
gastvrouw op je.
  Je zorgt voor een soepel verloop 
van het reilen en zeilen binnen de 
werkomgeving.

Module 2:  
Presenteren, promoten en verkopen
  Je leert op verschillende manieren 
zakelijk te communiceren met 
verschillende doelgroepen. 
  Je gaat een product en dienst 
promoten en verkopen. 
  Je leert hoe je anderen informeert 
en kunt duidelijke instructies geven.

Dienstverlening & Producten gaat over alles wat je doet of maakt 
voor een ander. Bijvoorbeeld het maken van een gave lamp, een 
website of het organiseren van een evenement. De wensen van de 
opdrachtgever zijn hierbij belangrijk.

“Als jij creatief bent in het vinden van
      oplossingen dan past D&P echt bij jou!”

D&P
Dienstverlening  
& Producten

Deze sluit je af met praktijkexamens.

 Module 1: Organiseren van een activiteit*
 Module 2: Presenteren, promoten en verkopen
 Module 3: Een product maken en verbeteren
 Module 4: Multimediale producten maken*

*deze modulen worden gevolgd door GL

In klas 3 volg je profielmodulen



Module 3: 
Een product maken en verbeteren
  Je gaat aan de slag met het 
ontwerpen en maken van 
verschillende producten. 
  Je leert hoe je kunt tekenen en 
printen in 2D en 3D.
  Je leert over het gebruik van 
verschillende technieken en 
materialen.

Module 4: 
Multimediale producten maken
  Je leert over het ontwerpen van 
verschillende digitale producten.
  Je gaat een website ontwerpen en 
maken.
  Je maakt een storyboard en 
monteert een film.

“D&P, gevarieerd  
& praktisch”

schaersvoorde.nl

In klas 4 volg je 4 (BL en KL) of 2 (GL) keuzevakken

Deze keuzevakken kunnen een 
groene, business of algemene 
invulling hebben.

De keuzevakken staan nog niet vast 
maar je kunt hierbij denken aan: 

 Het houden van dieren
 Aanleg & onderhoud van tuinen
 (Groene) vormgeving
 Presentatie & styling
 Het bereiden van voeding
 Marketing
 Webshop & ondernemen
 Werken aan natuur en milieu
 Digispel & game-design

“Praktijkleren, dat kan  
 bij Schaersvoorde”


