
Welkom bij de opleiding

docent en kennismanager 

Dienstverlening & 

Producten!



• 2015 vernieuwing vmbo

• Dienstverlening & Producten: nieuw profiel

• Vraag naar bekwame docenten:

• Breed inzetbaar

• Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB)

• Met andere competenties (coachend, innovatief)

Wat is dienstverlening & producten?



Vmbo profielen



aarom maakt D&P het verschil bij het vmbo? 



• (Bij)scholingsprogramma via maatwerk;

• Gericht op wat je nog nodig hebt om docent D&P te worden;

• Op grond van vooropleiding;

• Inbrengen van eigen expertise en vaardigheden;

• Persoonlijk opleidingstraject.

D&P bij Windesheim



• Onderwijs verzorgen op een vmbo-school bij het profiel 
Dienstverlening en Producten.
Onderbouw en bovenbouw.                    
Niveau: basis, kader, GL/TL/nieuwe leerweg.

• Onderwijs verzorgen op het mbo. 

• Werken bij een brancheorganisatie in de techniek, 
economie of gezondheidszorg en welzijn.

Wat kan je met de opleiding?



Docentvaardigheden
Loopbaanbegeleiding Kennismaking met en 

vaardigheden van vele 
beroepen

Ontwerpen van onderwijs,

Procesbegeleiding Werkveldstages op 
scholen en bedrijven en 

instellingen

Veel keuzemogelijkheden 
tot verbreding en 

verdieping

Brede beroepsopleiding tot leraar



• Als student heb je een klein leerteam dat 
je wekelijks ziet op het leerplein.

• Daarnaast volg je workshops met 
meerdere studenten.

• Ook ben je werkzaam op het vmbo in het 
profiel D&P of loopt daar stage.

• Een begeleider van Windesheim heeft 
wekelijks contact met zijn 
studentengroep.

• Persoonlijke coaching.

Veel persoonlijke aandacht



• Op grond van vooropleiding en ervaring spreken we een 
scholingsprogramma af;

• Er is een standaardroute voor de student die graag structuur 
aangeboden krijgt.

• Er is flexibel maatwerkprogramma voor de student die al een 
docentenopleiding heeft of relevante andere diploma's en ervaring.

• Je toont leeruitkomsten aan en hebt veel invloed op je eigen 
scholing.

• Je mag onderdelen op verschillende manieren afronden.

• Zijinstroomprogramma is ook een mogelijkheid.

Maatwerkprogramma



dinsdag: workshops, kennisateliers en 
werken op het leerplein

ma, wo, do, vrij: eigen planning van 
stage, werkveldbezoeken en studietijd.

Lesdagen



vakken afrondingen

Multimediale vormgeving Praktisch: film maken en bewerken, website ontwerp voor laagdrempelige 
opdrachtgever.
Theoretisch: leermateriaal maken voor leerlingen van vmbo D&P

Organiseren van een Event Praktisch: zelf een event organiseren
Theoretisch: leermateriaal maken voor leerlingen van vmbo D&P

Product ontwerpen en Maken Praktisch: een ontwerpproces doorlopen en een product maken van hout, 
metaal, kunststof
Theoretisch: leermateriaal maken voor leerlingen van vmbo D&P

Marketing en Verkoop Praktisch: een marketingcampagne opzetten, etaleren,  
verkoopgesprekken voeren, etc. 
Theoretisch: leermateriaal maken voor leerlingen van vmbo D&P

Keuzevakken D&P Oriëntatie op alle keuzevakken D&P en uitwerken van 2 keuzevakken op 
leerling niveau

Vakinhoud D&P



vakken afrondingen

Onderwijskundige vakken zoals effectief lesgeven, pedagogisch 
handelen, toetsen, ontwikkelen leren en motiveren, coachend 
begeleiden.

Divers: opdrachten, lesopname, dossier.

Werkplekleren (stage/werk) Portfolio opdrachten

Loopbaan oriëntatie begeleiding Roadmap, taalbewustzijn en gesprekstechnieken

Minor Zelf te kiezen verbreding of verdieping (ook voor 
extra bevoegdheid)

Profilering Zelf te kiezen verdieping (ook voor extra 
bevoegdheid)

Onderzoekend vermogen Dossieropdrachten (jaar 1 t/m 4)

Generiek (alleen zonder eerdere lesbevoegdheid)



• Veel keuzemogelijkheden waardoor je jezelf kan 
profileren.

• Je bouwt een netwerk op gedurende je studie met het 
bedrijfsleven en instellingen.

• Je leert te verbinden en in co-creatie onderwijs te 
ontwerpen.

• Je bent voorbereid op toekomstige beroepen en weet 
snel actualiteit te vertalen in de school.

• Je wordt een expert in het ontwerpen van onderwijs.

• Je wordt een expert in het begeleiden van leerlingen 
naar een passende beroepsopleiding.

Wat maakt deze opleiding uniek?



Past D&P bij jou?

JE HOUDT VAN EEN 
BREDE OPLEIDING

JE HEBT BREDE 
INTERESSES

JE HOUDT VAN 
VERNIEUWINGEN

JE WILT NIET 
STANDAARD VOOR 

EEN KLAS STAAN

ONDERWIJS 
ONTWERPEN LIJKT JE 

LEUK.

JE WILT LEREN 
NETWERKEN EN   CO-

CREËREN



Maak een afspraak met Lydia Posthumus 
m.h.posthumus@windesheim.nl

Nieuwsgierig geworden 

naar jouw persoonlijk 

opleidingstraject?

mailto:m.h.posthumus@windesheim.nl

