vmbo Sport, Dienstverlening & Product
De eerste twee jaar op het vmbo volg je de zogenaamde basisvorming. Daarna moet je een vervolgrichting kiezen. Een van de
mogelijkheden is Sport, Dienstverlening & Product (SD&P).

Voor wie?
Voor jongens en meiden die:
•

sportief en sociaal vaardig zijn;

•

graag les en leiding willen geven;

•

onderwijs willen volgen waarbij theorie en praktijk elkaar aanvullen;

•

creatief en commercieel zijn.

Bij deze opleiding verwachten we dat je actief bent en zelf initiatieven neemt. Je
voert samen met andere leerlingen opdrachten uit en presenteert het resultaat.
Maar vanzelfsprekend begeleiden we je daarbij zo goed mogelijk.

Algemeen vormende vakken
Je krijgt les in algemeen vormende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, godsdienst, maatschappijleer, lichamelijke oefening en culturele & kunst
zinnige vorming (ckv). In het derde en vierde jaar komen daar nog een aantal
keuzevakken bij die passen bij de sector waar je voor kiest. Een sporttest kan
onderdeel uitmaken van de plaatsing.

vmbo SD&P
Beroepsgerichte vakken
Het derde en vierde leerjaar lopen in elkaar over en vormen één geheel. Het pro-

Voorbeeldberoepen

gramma bevat ook onderdelen uit andere sectoren: Zorg & Welzijn, Economie en
Techniek.

Wat leer je?
•

Hoe je een activiteit moet organiseren, presenteren, promoten en verkopen

•

Hoe je een (multimediaal) product kunt maken en verbeteren

•

Met wat voor regelgeving je rekening moet houden

•

Verschillende manieren van communiceren

•

sportleider

•

beveiliger

•

facilitair medewerker

•

receptionist op een camping

•

agent

•

webdesigner

Voorbeelden van opdrachten
•

Organiseer een activiteit voor een verzorgingstehuis

•

Ontwerp een product en maak een kostenplaatje en een promotieplan

•

Organiseer een wervingsactie voor de plaatselijke voetbalclub

Welke mogelijkheden geeft het diploma je?
Met een diploma vmbo SD&P kan je onder andere de volgende mbo-opleidingen
gaan doen:
•

Sport & Bewegen

•

Sport & Management

•

Detailhandel

•

Facilitaire dienstverlening

•

Multimedia & Design

•

Catering

Lauwers College Kollum

•
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•

Vrede & Veiligheid

tel (0511) 45 29 00
kollum@lauwerscollege.nl

Kijk ook op lauwerscollege.nl

