
Het vmbo op het Groene Hart Leerpark 

 
 

 

Op het Groene Hart Leerpark krijgen de leerlingen het beroepsgerichte profiel Dienstverlening 
en Producten aangeboden. Met als doel dat er voor leerlingen meer keuzemogelijkheden zijn 
en hun vmbo-opleiding straks beter aansluit op het mbo. Binnen het keuzedeel van dit profiel 
kunnen leerlingen zich oriënteren op verschillende arbeidsgebieden. 

 
Op het Leerpark staat ‘Leren door Doen’ centraal. Leerlingen werken hier met hun hoofd én handen 
door de combinatie van theorie en praktijkopdrachten. Er zijn vele mooie praktijklokalen aanwezig 
zoals een bakkerij, een professionele keuken met restaurant, een techniekplein met 4 verschillende 
technische afdelingen en medialokalen. 

 

Ervaring opdoen 
De leerlingen van klas 1 en 2 starten met het oriënteren op verschillende arbeidsgebieden via het 
“ontdek je talent”-programma. De leerlingen bezoeken in klas 1 en 2 de twaalf verschillende 
ervaringsstations waarop ze drie weken lang twee uur per week les krijgen. 

 

Deze ervaringsstations zijn: 
 

1. Horeca 
2. Installatietechniek 
3. Grafische vormgeving 
4. Houtbewerking 
5. Ondernemen en presentatie 
6. Audiovisuele vormgeving 
7. Voertuigen en techniek 
8. Zorg en Welzijn 
9. Interactieve vormgeving 
10. Robotica 
11. Brood en banket 
12. Creatieve metaalverwerking 

 

Na afloop van het bezoek aan ieder station kijken de leerlingen met behulp van reflectieformulieren 
terug naar wat ze hier hebben geleerd en of ze het leuk vonden. In de les Loopbaan Oriëntatie en 
Begeleiding (LOB) verwerken ze deze formulieren en plaatsen het in hun loopbaandossier. In dit 
dossier komen al hun leerervaringen terecht die ze hebben opgedaan tijdens hun opleiding en 
stages. Zo bouwen ze een dossier op waar ze trots op kunnen zijn en ook mee verder kunnen bij een 
vervolgopleiding. 

 

Goede keuze maken 
Aan het einde van leerjaar 2 kiezen leerlingen binnen het profiel Dienstverlening en Producten met 
welke van de drie keuzepakketten ze binnen de vrijeruimte verder willen in de bovenbouw. De 
leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg kunnen kiezen uit: 
Dienstverlening, Techniek of Media. De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg kunnen 
kiezen uit: Dienstverlening of Techniek. De leerlingen werken in de bovenbouw aan minimaal 4 
keuzevakken. Aan het einde van het vierde leerjaar maken de leerlingen het centraal schriftelijk en 
praktisch examen van het profiel Dienstverlening en Producten. Binnen het schoolexamen worden 
de keuzevakken getoetst. 

 

Door vanaf leerjaar 1 te ontdekken waar je goed in bent, kun je uiteindelijk in leerjaar 4 een goede 
keuze maken voor een vervolgopleiding. Op deze manier kunnen alle leerlingen zich optimaal 
ontwikkelen en worden ze goed voorbereid op hun toekomst. 

 
 



 

CSPE 

Keuzevakken vrije deel 

 

1. Presentatie en styling 

2. Welzijn kind en jongere 

3. Gastheerschap 

4. Ondernemen 

5. Mens en zorg 

6. De bijzondere keuken 

 

1. Plaat- en constructiewerk 

2. Woon- en kantoortechnologie 

3. Wielophanging en carrosserie 

4. Hout en meubelverbindingen 

5. Robotica 

6. Fietstechniek 

7. Meubelmaken 

 

1. Interactieve vormgeving 

en productie 

2. Audiovisuele vormgeving 

en productie 

3. Vormgeven en typografie 

4. Printmediaproductie 
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