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Leerlingen op het vmbo kunnen uit verschillende profielen kiezen. Eén ervan is
Dienstverlening en Producten (D&P). Dit relatief nieuwe profiel biedt leerlingen
de mogelijkheid hun keuze uit te stellen en zich breed te oriënteren op hun
toekomst. Dat vraagt om leraren die in dit profiel aan de slag willen gaan. Wil jij
opgeleid worden tot een moderne, toekomstbestendige docent en kennismanager op het brede gebied van dienstverlening en producten? Word leraar in het
multidisciplinaire vmbo-profiel D&P en word opgeleid tot leraar en verbinder
tussen bedrijfsleven, instellingen en onderwijspraktijk.
Je ontwikkelt je tot docent in jouw vakgebied met een

Je krijgt vakken en workshops uit verschillende

breed scala aan didactische en pedagogische kennis. Maar

deelgebieden van dienstverlening en producten:

uiteindelijk ben je meer dan een docent. De breedte van

• Multimediaal/ICT

de opleiding, denk aan multimediale vormgeving, event-

• Organiseren van een event

organisatie, hout- en metaal bewerking, ondernemen,

• Ontwerpen van een product

marketing en verkoop alsmede keuzevakken als natuur en

• Marketing en ondernemen

milieu, robotica, digispel, milieu hergebruik en duurzaamheid, geüniformeerde dienstverlening, voeding en bewe-

Tijdens de opleiding Docent en kennismanager Dienst-

ging en podium, laat zien dat je onmogelijk op al deze

verlening en Producten krijgt je het gereedschap dat je

aspecten expert kan worden. Gedurende de opleiding

straks als leraar nodig hebt, zoals een nieuwsgierige

word je daarom geholpen met het opzetten van een

houding, vakkennis en didactische skills. Ook denk je

netwerk waardoor je bronnen van kennis weet te vinden

bewust na over hoe je overkomt als docent of dat nu naar

en vervolgens kunt inzetten.

leerlingen, ouders of collega’s is.

Opleiding in het kort

Hoe leer je dat?

Inspireer vmbo-leerlingen tot het maken van de juiste

We werken niet met klassen maar met kleine groepen tot

keuzes voor hun toekomst en help hen zicht te krijgen op

8 personen als stamgroep. Deze stamgroep is je

hun eigen talenten en persoonlijke ontwikkeling. Dienst-

thuisbasis. Je komt vervolgens in contact met veel andere

verlening en producten omvat alles wat je doet of maakt

studenten en collega's bij de ondersteunende workshops,

voor een ander. Met deze opleiding word je opgeleid tot

scholen, bedrijven of instellingen en op het leerplein. Zo

docent met didactische en pedagogische kennis. Ook ga je

bouw je ook meteen aan je netwerk.

in co-creatie met anderen aan de slag met het ontwikkelen
van onderwijs.

Tijdens projecten, stages en colleges maak jij je het
leraarschap eigen. Dit doe je:

Intakegesprek

• beroepsgericht: je verkent het vak van leraar tijdens

We vinden het van belang dat de studie die je kiest

onderwijskunde en pedagogiek
• praktijkgericht: je loopt stage, denkt na over en
onderzoekt jouw rol als leraar
• vakgericht: je doet vakkennis op om een vakman of
-vrouw te worden

bij jou en je persoonlijke situatie past. Starten met
een opleiding betekent bijvoorbeeld vaak dat je
werk, privéleven en een studie intensief gaat
combineren. Het is goed vooraf stil te staan bij de
impact. Het intakegesprek steunt je bij het nemen
van een bewust besluit over je start met de oplei-

Jouw eigen draaiboek

ding. We nemen onder meer de tijd om met je te

Wil jij je eigen keuzes maken tijdens je studie? Dat kan! In

spreken over jou als persoon, je verwachtingen en

het derde jaar van de opleiding volg je een minor. Je kunt

behoeften, en je match met de opleiding.

je verdiepen of juist verbreden - bij ons, buiten je
opleiding, of zelfs bij een andere hogeschool. Zo geef je

Ook kijken we welk programma het best bij je

invulling en kleur aan jouw studie. Je kunt bijvoorbeeld

past. Er is namelijk een standaardroute met

kiezen uit:

standaardtoetsing, maar er is ook een mogelijk-

• Minor Burgerschap

heid om flexibel te studeren en alternatieve

• Minor Internationalisering

afronding samen met je begeleider en vakdocenten

Je kunt de minor, profilering of keuzevakken ook

te bepalen.

gebruiken om nóg een tweedegraads bevoegdheid te
behalen, zoals de lerarenopleiding Gezondheid en Welzijn,
Bouwen, Wonen, Interieur, Produceren, Installeren en

Zo zet jij straks je skills in

Energie, ICT of Bedrijfseconomie.

Na afronding van de opleiding Docent en kennismanager
Dienstverlening en Producten heb jij je ontwikkeld tot

Zet jouw praktijk in als
leeromgeving

docent in jouw vakgebied met een breed scala aan

Een vak leer je het best wanneer je de beroepspraktijk

vmbo-leerlingen te inspireren om zelf de juiste keuzes te

inzet als krachtige leeromgeving. En dat stimuleren wij. De

maken voor hun toekomst en je kunt in co-creatie met

kracht ligt in het realistische karakter van zo’n setting

anderen onderwijs ontwikkelen. Ook heb je een netwerk

waarin jij straks leert, toetst en werkt. Je verbindt de

opgebouwd waardoor jij de juiste bronnen en kennis weet

theorie direct met de praktijk én hebt vanaf de start van

te vinden die je vervolgens kunt inzetten. Daarnaast zal je

jouw opleiding direct toegang tot actuele en relevante

ook een expert zijn in loopbaanoriëntatiebegeleiding

praktijkvraagstukken. Een groot deel van je studie verken

(LOB). Leerlingen die op het vmbo kiezen voor D&P,

je de praktijk door stages.

krijgen een brede oriëntatie en LOB is daarin de rode

didactische en pedagogische kennis. Je bent in staat om

draad, met als doel dat deze leerlingen uiteindelijk een

Afstuderen

weloverwogen keuze kunnen maken. En daar kan jij ze bij

Het afstuderen bestaat uit drie onderdelen. Het eerste

helpen!

onderdeel is je stage. Je kiest een vmbo of een mboschool. Je gaat hier zelfstandig voor de klas en bent echt

Wat kun je worden?

lid van een schoolteam. Je wordt begeleid op afstand en

• Leraar in het vmbo

neemt een aantal klassen onder je hoede. Je houdt ook

• Leraar in het mbo

oudergesprekken, organiseert buitenschoolse activiteiten

• Leraar in het praktijkonderwijs

en neemt deel aan vergaderingen. Naast je stage verdiep

• Leraar in het volwassenonderwijs

je je in een vakinhoudelijk thema naar keuze. Vervolgens

• Loopbaanoriëntatiebegeleider

ontwikkel je lesmateriaal. Als laatste ontwerp je iets dat

• Medewerker bij een brancheorganisatie

op jouw school gebruikt kan worden. Je test dit en kijkt of
dit werkt. De drie onderdelen rond je afzonderlijk af. Alles
afgerond? Gefeliciteerd, je bent nu tweedegraadsleraar
docent en kennismanager Dienstverlening en Producten
met een Bachelor of Education op zak!

Praktische informatie
Studieduur

September 2020

Open avond

4 jaar

De opleiding start elk jaar in september.

Heb je vragen en wil je sfeer proeven? Kom
dan naar een open avond. Kijk voor meer
informatie hierover op

Lestijden

Studielast

www.windesheim.nl/openavond Je kunt je

Elke week op dinsdag vanaf 9.00 uur

In deze opleiding doe je veel specifieke

daar ook aanmelden.

kennis en praktijkervaring op. Je moet
daarom rekenen op een studielast van

Toelating

gemiddeld 30 uur per week, afhankelijk van

Kosten

• havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma

gevolgde vooropleiding(en) en relevante

• Collegegeld bedraagt € 2.143,- voor

óf een Associate degree
• kijk voor specifieke toelatingseisen op
www.windesheim.nl/werkenstudie

werkervaring. Het is een vereiste dat je
goed zelfstandig kunt studeren, omdat de

collegejaar 2020-2021.
• Volg je voor het eerst een

opleiding veel zelfstudie bevat. Wil je de

bacheloropleiding of Associate degree?

opleiding combineren met een baan of

Dan betaal je het eerste studiejaar de

andere bezigheden, dan moet je snel en

helft van het collegegeld. Voor een

efficiënt kunnen werken en plannen. En je

lerarenopleiding gaat het zelfs om

Certificering

moet gemotiveerd zijn om vier jaar hard te

halvering van het collegegeld voor de

Getuigschrift, titel: Bachelor of Education

werken!

eerste twee studiejaren.

• een intakegesprek maakt onderdeel uit
van de toelating

• Collegegeld tweede opleiding: Heb je
tussen 1 september 1991 en nu een een
bachelor- of masteropleiding afgerond?
En start je met een tweede bachelor- of

Aanmelden

masteropleiding bij Windesheim? Dan val

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 augustus. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 mei 2020. Meer

je onder het tarief van het

informatie over de aanmeld- en inschrijfprocedure vind je op onze website:

instellingscollegegeld. Zie voor meer

www.windesheim.nl/werkenstudie/inschrijven

informatie onze website.

Kijk voor meer informatie op www.windesheim.nl/werkenstudie of neem contact op met Lies

Aan de inhoud van deze folder kunnen

Revet-Kuperus via het Windesheim Informatiecentrum, 0900 - 88 99 (lokaal tarief).

geen rechten worden ontleend.
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