D&P, altijd de juiste keuze!
Door de sluiting van scholen als gevolg van de coronamaatregelen zijn veel open dagen in het
voortgezet onderwijs vervangen door online voorlichting. Leerlingen moeten zelf op zoek naar de
juiste informatie en de rol voor de groepsleerkracht is daarom dit jaar nog belangrijker dan
voorheen. Dit artikel is geschreven ter ondersteuning van de groepsleerkracht in de begeleiding
van de leerlingen.
Naast het niveauadvies kunnen zij sturing geven aan de richting die past bij hun leerling. Uit cijfers
van het CBS blijkt dat 40% van de basisschoolleerlingen een vmbo-advies krijgt. Deze vmbo’ers
hebben we als samenleving inmiddels keihard nodig!
Een advies voor vmbo betekent praktijklessen
Kenmerkend voor het vmbo zijn de praktijkgerichte uren vanuit de profielvakken op het lesrooster.
Gemiddeld starten er nu per schooljaar circa 120.000 leerlingen op het vmbo. Van deze groep
leerlingen kiest nu bijna 30% voor het profiel Dienstverlening & Producten uit de tien profielen
waaruit ze kunnen kiezen. Scholen kunnen zelf bepalen welke profielen ze aanbieden. Illustratie 1
laat deze verdeling grafisch zien.

Illustratie 1: Infographic D&P

Wat maakt het profiel Dienstverlening & Producten zo uniek?
Bij de andere negen profielen kiezen leerlingen direct voor een specialisatie, terwijl D&P leerlingen
alle ruimte geeft om zich breed te ontwikkelen in sterk verschillende competenties. Het profiel D&P
biedt de mogelijkheid om je te ontplooien op het gebied van sport, zorg, welzijn, zakelijke
dienstverlening, groen sector, ICT en nog veel meer. Leerlingen doen daardoor veel verschillende
soorten ervaringen op die bruikbaar zijn binnen diverse (toekomstige) beroepen. Bij D&P worden
leerlingen daarbij continu begeleid in het maken van keuzes: een behoorlijke uitdaging voor het
puberbrein! Leren kiezen is namelijk uiterst belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Het draagt
bij aan het ontdekken wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Bij D&P verruimen de
leerlingen hun horizon en wordt hun talentontwikkeling gestimuleerd. Er worden daarbij vooral
praktische vaardigheden aangeleerd die toepasbaar zijn in de toekomst. Door het profiel D&P
hebben de leerlingen eigen regie over hun ontwikkeling en zijn ze goed voorbereid op een leven lang
ontwikkelen en meebewegen in de maatschappij.

Iedere school die D&P aanbiedt heeft de mogelijkheid zijn eigen speerpunten te kiezen uit circa 140
beroepsgerichte keuzevakken. In deze keuzevakken zit ook de ruimte om mee te bewegen met
actuele ontwikkelingen in onze maatschappij. D&P docenten hebben goede contacten met het
bedrijfsleven en zijn niet alleen op de hoogte van de behoefte die er speelt, maar kunnen hun
contacten ook inzetten voor gastlessen en workshops op school. Het Koningin Wilhelmina College in
Culemborg (KWC) bijvoorbeeld, heeft daarom bewust gekozen om alleen de richting D&P aan te
bieden. “In onze snel ontwikkelende maatschappij is breed opgeleid zijn erg waardevol en precies dat
vind je terug in het profiel van D&P” aldus Minke Kranenburg van het KWC. “Het verschil tussen de
profielmodules is groot en ze raken ieder aan een eigen vakgebied waardoor de leerlingen breed
geschoold worden en voor een groter beroepenveld interessant zijn”.
Aansluiten bij de omgeving
“Iedere leerling leert vanuit D&P. Je kunt je als leerling oriënteren,
maar ook specialiseren binnen onze aangeboden structuur van
D&P” aldus Diana Bevers, teamleider vmbo van de RSG Noord Oost
Veluwe uit Epe. Op het RSG NOV wordt al geruime tijd het profiel
D&P aangeboden. Leerlingen hebben de mogelijkheid om zowel in
klas 3 en klas 4, één specialisatie te kiezen of juist alle aangeboden
stromingen te ontdekken.
Een mooi voorbeeld van verbinding met een vervolgopleiding is die
met het mbo Deltion College uit Zwolle. Binnen het keuzevak
geüniformeerde dienstverlening en veiligheid is er een
samenwerking met dit mbo en het werkveld. Door het Deltion
College wordt de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VEVA)
aangeboden. De VEVA-studenten verzorgen een gastles voor de
leerlingen van de RSG NOV. Het mes snijdt zo aan twee kanten.
Studenten sluiten hun opdracht “Les Leidinggeven” af, waarbij
leerlingen informatie en een goed beeld krijgen van het werkveld
Illustratie 2: Camoufleren kun je leren
en de opleiding. Dit is wat D&P is en wat we graag willen
uitdragen en stimuleren.
Een ander aspect van het profiel D&P is verbinding met de
maatschappij. Het Wartburg College in Rotterdam heeft een locatie
Revius in Zevenkamp, een wijk van Rotterdam waarin veel
armoede heerst. De D&P-leerlingen hebben via bestaande en
nieuwe contacten spullen verzameld om voor deze groep mensen
een mooi kerstpakket in elkaar te zetten. In de week vóór de
kerstvakantie zijn de leerlingen deze kerstpakketten, samen met
vrijwilligers van het Buurtwerk, gaan rondbrengen bij de mensen in
de wijk. Een verrijkende ervaring voor deze leerlingen. Ze hebben
contact leren leggen met voor hen onbekenden, hun handen uit de
mouwen gestoken en de financiën bijgehouden om dit tot een
herhaalbaar succes te maken.
Breng deze kans naar de leerlingen!

Illustratie 3: Kerstpakketten voor de wijk

Beste groepsleerkracht: geef niet alleen een advies over het niveau, maar vertel je potentiële vmboleerlingen ook over het profiel D&P en de kansen en mogelijkheden die dit profiel biedt voor de
toekomst van jouw leerlingen. D&P, ALTIJD DE JUISTE KEUZE!
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