Landgraaf, juni 2019
Betreft: profiel 3 TL en 4 TL
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Zoals u wellicht weet, volgen leerlingen in het VMBO in leerjaar 3 en 4 lessen in een profiel.
Alle leerlingen die voor de theoretische leerweg op onze school hebben gekozen, volgen in leerjaar 3
en 4 het profiel Dienstverlening & Producten met daarin de keuzevakken van Economie &
Ondernemen en Zorg & Welzijn. Naast het volgen van 5, 6 of 7 theorievakken, krijgen de leerlingen 4
uur praktijk. In leerjaar drie is het volgen van de praktijklessen verplicht, in leerjaar 4 is dit een keuze.
Tot afgelopen schooljaar boden we alle drie de profielen aan die op onze school aanwezig zijn. Het
feit dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in onderwijsland o.a. verplicht stellen van EHBO lessen binnen
het voortgezet onderwijs en het tegengaan van versnippering, maakt dat we de theoretische leerweg
opnieuw hebben ingericht.
Wij vinden het belangrijk, dat de leerling zo breed mogelijk voorbereid wordt op een overstap naar
het MBO of de Havo. Middels deze brief informeren wij u hoe het programma er in leerjaar 3 en 4
voor uw zoon/ dochter uitziet.
Hoe ziet het programma er in 3 TL uit?
In leerjaar 3 gaan de leerlingen van TL twee profielvakken Dienstverlening en Producten (D&P)
volgen. Het betreft de vakken “Organiseren” en “Multimedia” .
Organiseren:
Bij dit vak leren de leerlingen koken en schoonmaken. Zij maken daadwerkelijk gebruik van de
keuken om diverse gerechten te bereiden en leren tevens de hygiëne regels voor voedselbereiding.
Ook leren de leerlingen diverse schoonmaakvaardigheden.
Een ander onderdeel dat aangeboden wordt is hospitality. De leerlingen leren gasten ontvangen,
tafel dekken en werken in de horeca. Uiteindelijk organiseren leerlingen een 5 sterren diner voor hun
ouder(s)/ verzorger(s) in de aula van onze school. Naast deze onderdelen leren leerlingen een grote
activiteit te organiseren. Zij leren brieven te schrijven, posters te ontwerpen, een draaiboek te
schrijven, offertes op te stellen en te communiceren met opdrachtgever(s) en deelnemer(s.) In de
praktijk organiseren de leerlingen in groepjes een poppenkastvoorstelling voor een basisschool.
Multimedia:
Leerlingen leren omgaan met ICT. In ieder beroep komen leerlingen in aanraking met ICT, dus goede
basisvaardigheden in programma's als WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, OUTLOOK,
ONEDRIVE etc. is zeer welkom. Tevens leren de leerlingen hoe ze een website, app en film moeten
ontwerpen. Tijdens het ontwerpproces van de website, app en film, leren de leerlingen omgaan met
eisen van een opdrachtgever. Ook wordt hun creatief ontwerpvermogen aangesproken. Creativiteit
is een van de vaardigheden die in de huidige maatschappij en die van de toekomst veel gevraagd
wordt.
Naast het profielvak krijgt de leerling in leerjaar 3 de volgende vakken*:
- Nederlands
- CKV
- Duits
- geschiedenis
- wiskunde(rekenen)
- economie
- biologie
- maatschappijleer
- Engels
- lichamelijke opvoeding
* Het aanbod van deze vakken is nu onder voorbehoud en wordt in leerjaar 3 definitief.

Het vak aardrijkskunde wordt in de bovenbouw niet meer aangeboden. (Vanaf augustus 2019 niet
meer in leerjaar 3 en vanaf augustus 2020 niet meer in leerjaar 3 en 4) Deze keuze is mede tot stand
gekomen, doordat aardrijkskunde voor de meeste opleidingen op het MBO geen vereiste is.
Wil uw kind doorstromen naar 4 havo, levert deze keuze ook geen belemmering op.
Hoe ziet het programma er in leerjaar 4 TL uit?
In leerjaar 4 gaat Economie en Ondernemen (E&O) de keuzemodule "Ondernemen" aanbieden en gaat
Zorg en Welzijn (Z&W) de keuzemodule “EHBO” aanbieden.
Ondernemen: Hierin komen onderdelen van alle profieldelen van E&O terug.
Leerlingen richten hun eigen bedrijf op en gaan aan de slag met administratie, logistiek, secretarieel
en commercieel.
De leerlingen ervaren hoe het is om samen te werken met klasgenoten, de verantwoordelijkheid te
hebben voor een écht bedrijf en zoveel mogelijk winst te behalen voor hun aandeelhouders.
De leerlingen vergaderen, ontwerpen aandelen, zorgen voor startkapitaal, doen marktonderzoek,
maken reclame, gaan inkopen, houden hun administratie bij, maken hun eigen website, ontwikkelen
verkoop-skills en eindigen met een aandeelhoudersvergadering. In de aandeelhoudersvergadering
presenteren ze hun bedrijf en hun leerproces en keren ze hopelijk winst uit aan de aandeelhouders.
“EHBO” : Tijdens dit keuzevak leren de leerlingen hoe ze eerste hulp kunnen verlenen in allerlei
(nood)situaties. Hoe fijn is het, om mensen te kunnen helpen die in nood zijn? De leerling kan
daarom maar beter goed voorbereid zijn, want een ongeluk komt meestal onverwacht en kan in
allerlei woon- en werksituaties voorkomen. Aan de hand van praktijk- en theorieopdrachten leren ze
de functies van belangrijke organen en weefsels. De leerling gaat uitzoeken welke stoornissen in het
hart, de ademhaling, de hersenen of de bloedcirculatie kunnen voorkomen. De leerling leert hoe ze
de hartslag moet meten en hoe ze een AED moet bedienen. Ook leren ze hoe ze met behulp van 5
stappen EHBO moeten verlenen, ze leren stoornissen in de vitale functies signaleren en hoe ze direct
professionele hulp kunnen inschakelen.
De leerlingen gaan voornamelijk praktisch aan de slag! Ze leren op de werkvloer de EHBOhandelingen die belangrijk zijn; denk aan het controleren van het bewustzijn, de ademhaling, het
toepassen van de stabiele zijligging, het bieden van hulp bij verstikking, het actief stoppen van
bloedingen, wonden verzorgen en verbanden aanleggen.
Tijdens het uitvoeren van deze opdrachten wordt de leerling (nog) meer bewust van de gevaren en
risico’s in verschillende situaties. Ook zullen er regelmatig beroepsbeoefenaar(s)/gastspreker(s)
langskomen om te vertellen over hun beroep, hun EHBO-vaardigheden en situaties die in dit
werkveld voorkomen. Er zal heel veel samen gewerkt worden tijdens deze module. Samenwerking
staat dan ook binnen dit keuzevak voorop!
Indien u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande informatie, neem gerust contact op met
mevr. Debets; m.debets@bcpl.nl of mevr. Mulders; cm.mulders-bremen@bcpl.nl. Bovenstaande
komt ook uitgebreid terug op de informatieavond van leerjaar 2 aan het begin van het nieuwe
schooljaar 2019-2020.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Maud Debets, teamleider onderbouw

Karin Mulders, decaan

