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KEUZEVAKKEN
In de bovenbouw volg je vier verschillende keuzevakken. Jij mag zelf 
bepalen welke vier keuzevakken dit zijn. Het Nuenens College biedt 
negen verschillende keuzevakken aan. Deze folder geeft je meer 
informatie, zodat je deze keuzes beter kunt maken.

Algemene informatie

-   je volgt ieder keuzevak 6 lesuren per week;
-   ieder keuzevak duurt één lesperiode;
-   in leerjaar drie volg je drie keuzevakken en het laatste  
    keuzevak volg je in het vierde leerjaar;
-   ieder keuzevak sluit je af met één schoolexamen (SE) cijfer;
-   het gemiddelde SE-cijfer van de vier keuzevakken, vormt samen het     
    eerste eindexamencijfer;
-   je maakt een top 9 van de keuzevakken. Wij doen ons best om  
    jou je eerste vier keuzes te laten volgen. Dit kunnen wij echter niet 
    garanderen.

Keuzevakken staan los van het profiel dat de leerling volgt. Een leerling 
die het profiel Economie & Ondernemen volgt, mag ook de  
keuzevakken kiezen die te maken hebben met Zorg &  
Welzijn. Kies de keuzevakken die je leuk lijken en bij je passen.



Je leert dan ook binnen dit keuzevak basisvaardigheden voor het 
ondersteunen in een restaurant of catering.  Denk hierbij aan: het 
dekken van de tafels in een restaurant, het verzorgen van voeding voor 
een catering en/of restaurant of communicatieve vaardigheden die je 
nodig hebt als gastheer/-vrouw.  Wil je veel praktisch bezig zijn en houd 
je van koken dan is dit keuzevak een goede keuze.  

Horeca en facilitaire dienstverlening
Als dienstverlener werk je veel met 
mensen en ben je breed inzetbaar. 
Binnen het keuzevak horeca en facilitaire 
dienstverlening richten we ons voornamelijk 
op de dienstverlening binnen de horeca. 
Je leert meer over de facilitaire dienst 
binnen bedrijven. Horeca is een dynamische 
werkomgeving waar veel aspecten en 
vaardigheden bij komen kijken. 

Leerlingen die het leuk vinden om sport- en spelonderdelen te 
organiseren voor verschillende doelgroepen, maar ook veel buiten aan 
het werk willen zijn (bv. camping of outdoorparken). Daarnaast is het 
belangrijk dat je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt. Wij werken namelijk 
vaak als andere mensen vrije tijd hebben. Samenwerken en plannen 
& organiseren vinden wij erg belangrijk, net als het hebben van een 
positieve houding. 

Recreatie en bewegen
De thema’s die centraal staan tijdens 
deze keuzemodule zijn: outdoor (bijv. 
hoogteparcours en knopenkennis), animatie 
(schminken, zang en dans) en fitness. Heel 
veel verschillende dingen dus. We zijn vaak 
op een locatie buiten school. Wij zoeken 
leerlingen die graag omgaan met anderen.



Je werkt gedurende de lessen aan je onderzoeksvaardigheden, waarbij 
je leert hoe je een goede vragenlijst opstelt. Deze vragenlijst gaat de 
basis vormen van je verbeterplan. Ook leer je wat de marketingmix is en 
hoe deze ingezet wordt bij bestaande ondernemingen. Ben jij creatief, 
nieuwsgierig en zit je vol goede ideeën? Dan is het keuzevak Marketing 
iets voor jou!

Marketing 
Tijdens het keuzevak marketing ga je 
onderzoeken hoe je een bestaande 
winkelketen kunt verbeteren. Oftewel: hoe 
zorg je ervoor dat de winkel meer tevreden 
klanten trekt? Hiervoor word je gekoppeld 
aan een bestaande winkel in de omgeving 
van school. Samen met een klasgenoot 
ga je deze winkel onderzoeken en er een 
verbeterplan voor schrijven.

Maar je leert ook hoe je iemands haar kunt stylen op verschillende 
manieren, hoe je moet permanenten of hoe je op professionele wijze 
een gezichtsbehandeling of manicurebehandeling dient uit te voeren. 
Denk bij het laatste aan: het aanbrengen van een gezichtsmasker of 
dagmake-up, het geven van een handmassage of nagels lakken.

Uiterlijke verzorging
Ben je graag bezig met het verzorgen van 
iemands uiterlijk, werk je graag met je 
handen en ben je sociaal? Dan is dit keuzevak 
echt iets voor jou! Je leert hier hoe je klanten 
kunt ontvangen in een schoonheids- of 
kapsalon. Je leert meer over de opbouw van 
de huid, de nagels en het haar en hoe je deze 
het beste kunt verzorgen.



Dit idee schrijf je uit in een ondernemingsplan. Ook krijg je de 
gelegenheid om een webshop te bouwen als eerste stap naar jouw 
eigen onderneming. Ook gaan we in op jou als ondernemer. Heb jij 
de vaardigheden en de competenties die een ondernemer behoort 
te hebben? Om dit te achterhalen ga je een vragenlijst invullen, een 
elevator-pitch maken en een interview afnemen met een ondernemer. 
Het keuzevak ondernemen is jouw springplank om te kijken of het 
ondernemerschap echt bij je past. 

Ondernemen
Vind jij het gaaf om een eigen onderneming 
te leiden? Zie jij jezelf als een toekomstig 
leider? Heb jij fantastische ideeën hoe een 
onderneming eruit hoort te zien? Bij het 
keuzevak ondernemen krijg je de kans om 
deze ideeën op papier te zetten. Samen met 
je medeklasgenoten en docenten ga je jouw 
ideale onderneming vormgeven. 

Op de aarde zijn enorm veel soorten dieren. Om een goed overzicht 
te hebben zijn dieren ingedeeld in groepen. Tijdens dit keuzevak ga je 
de diersoorten en rassen nader bekijken. Je leert wat een Alpaca of 
een Gerbril is. Je gaat  dieren in hun leefomgeving bekijken en kijken 
op welke manier ze worden gehuisvest.  Ook leer je een dier in zijn 
levensbehoefte te voorzien. Je zorgt bijvoorbeeld voor de juiste voeding 
en hoeveelheid of hoe je de vacht moet verzorgen. Het uiteindelijke 
doel van dit keuzevak is om op een leuke en interessante manier je 
kennis over het houden van dieren te verbreden en verdiepen.

Houden van dieren
Heeft de natuur altijd al je aandacht 
getrokken? Wil je meer weten over de natuur 
en in het bijzonder het houden van dieren? 
Dan zit je bij dit keuzevak op de juiste plek. 
Naast een stukje theorie, zullen wij ook 
vooral praktisch bezig zijn. Je gaat daarom 
niet alleen in de schoolbanken zitten, maar 
ook buiten aan de slag.  



Kom volg dan het keuzevak Game-Design. In twaalf weken leer je wat 
er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van een computergame. Van 
idee tot uitvoering, alles komt aan bod. Tot welk level wil jij komen? 

Game-Design
Heb jij er altijd al van gedroomd om je 
eigen computergame te maken? Vind je het 
interessant om te leren waarom een spel 
eigenlijk zo leuk is, en hoe je daarvan gebruik 
kunt maken voor je eigen spel? Of wil je 
gewoon jouw creativiteit eens op een andere 
manier inzetten? 

In de lessen komen allerlei soorten fotografie aan bod: portretfotografie,  
productfotografie,  trucagefotografie, macrofotografie en 
landschapsfotografie. Verder gaan we jullie trainen in het bewerken 
van je foto’s. Als je dit alles hebt geleerd, ga je als eindopdracht voor 
een externe ‘klant’ een foto maken. Deze klant is de eigenaar van 
een winkel of directeur van een bedrijf en wil bijvoorbeeld dat jij een 
reclamecampagne gaat maken. Kun jij een foto maken en bewerken die 
aan alle wensen van de klant voldoet? 

Fotografie
Bij het keuzevak fotografie ga je aan de 
slag met een fotocamera.  Je leert hoe zo’n 
camera werkt en hoe je licht en lenzen zo kan 
instellen, dat je de perfecte foto kunt maken. 
Ook leer je hoe je moet kijken. Met een goed 
getraind oog kun je van ieder onderwerp een 
interessante foto maken. 



Het laat je ook alles zien wat er op creatief vlak rondom heen gebeurd. 
Want zonder onderzoeks– en ontwerpfase vindt er geen enkele 
voorstelling plaats en zonder licht en geluid kun je niets zien of horen. 
Vergeet ook niet om reclame voor je voorstelling te maken, want anders 
sta je voor een lege zaal te spelen. 
 
De voorstelling waar we naartoe werken is niet alleen een einddoel, 
maar vooral ook iets waar je veel van leert. Hier leer je jezelf kennen, 
je ontdekt je talenten en hoe je deze kunt gebruiken. Als geen ander 
zijn de leerlingen van dit keuzevak veelzijdig, flexibel, sociaal, goed in 
samenwerken en natuurlijk “kei” creatief!

Podium & Design
Ben jij het creatieve talent wat wij zoeken? 
Ben je graag praktijkgericht bezig, in plaats 
van met je neus in de boeken? Denk aan 
grime, ontwerp met en zonder computer, 
licht en geluid en op het podium staan.  Voel 
jij je al geroepen? Podium en design is een 
allround creatieve keuzevak op het Nuenens 
College. 



PROFIELKEUZE
In leerjaar drie volg je het profiel Economie & Ondernemen of  
Zorg & Welzijn. Je moet binnenkort een keuze maken, welke van deze 
twee profielen je wil gaan volgen. Hier vind je meer informatie, zodat je 
deze keuze beter kunt maken.

Algemene informatie

Welke keuze je ook maakt, sommige onderdelen zijn voor zowel de 
leerlingen van Economie & Ondernemen als Zorg & Welzijn hetzelfde. 
Namelijk:

-   je volgt het profiel 8 lesuren per week;
-   elk profiel bestaat uit vier modules;
-   voor iedere module haal je één schoolexamen (SE) cijfer. Dit cijfer kan  
    uit meerdere toetsen bestaan;
-   het gemiddelde van de schoolexamencijfers die je behaalt voor de 
    modules, is het cijfer waarmee je het eindexamen in gaat;
-   in leerjaar drie volg je de eerste drie modules en in leerjaar vier de 
    laatste module. Je eindexamen cijfer wordt in leerjaar drie dus al voor    
    75% bepaald! De laatste 25% behaal je in leerjaar vier;
-   tijdens het volgen van het profiel ga je één of meerdere keren stage 
    lopen. Deze stage sluit aan bij het profiel dat je hebt gekozen.

Denk bij het maken van een profielkeuze aan wat je nu leuk vindt. Kijk 
goed welk vakkenpakket hoort bij het profiel wat je wil kiezen. Het 
vakkenpakket staat vermeld bij de omschrijving van het profiel. 

Het belangrijkste: Kies het profiel dat bij jou past!



Zit jij vol met goede ideeën? Ben je ondernemend en een echte 
doorzetter? Dan is het profiel Economie & Ondernemen misschien iets 
voor jou! In twee jaar tijd laten we je kennis maken met het werken 
in een winkel, het organiseren van bijeenkomsten, het werken in de 
logistiek en het bijhouden van een eigen administratie. 

In leerjaar drie komen de thema’s commercieel, logistiek en  
secretarieel aan bod. Binnen elk thema werken we aan theorie– en 
praktijkopdrachten. Je werkt niet alleen aan de computer, maar gaat ook 
leren door echt iets te doen.

Tot slot werken we aan het thema administratie in het examenjaar. In 
het examenjaar staat tevens de meesterproef centraal. Je gaat laten 
zien wat je hebt geleerd. Dat doen we door het opzetten van een echte 
onderneming. Dit doe je samen met een aantal van je klasgenoten. 
Samen met je groep bedenk je welk product of welke dienst je gaat 
leveren en probeer je een succesvolle onderneming te starten.



Een leerling die het profiel Economie & Ondernemen kiest, kan zich 
herkennen in de onderstaande competenties:

1   wil/kan klantgericht handelen;
2   heeft interesse in ondernemen;
3   wil servicegericht handelen;
4   vindt het leuk om te werken met cijfers;
5   vindt het leuk om te werken met ICT.

Passen deze vijf punten bij jou? Dan verwelkomen we je graag bij ons 
profiel! 

Let op! Als je kiest voor het profiel Economie & Ondernemen, dan hoort 
daar het volgende vakkenpakket bij: economie en wiskunde.

Wil je meer informatie? 
Neem contact op met dhr. Akkers 
m.akkers@nuenenscollege.nl



Ben jij energiek en sociaal? Sta je altijd klaar voor anderen als iemand je 
nodig heeft? Vind je het belangrijk dat mensen zich goed voelen? Heb 
je geduld en ben je een echte doorzetter? Kies dan voor het profiel Zorg 
& Welzijn! Je maakt binnen dit profiel kennis met verschillende soorten 
zorg.

In leerjaar 3 komen de thema’s mens en activiteit, mens en zorg en 
mens en omgeving aan bod. Binnen elk thema werken we aan theorie-, 
maar ook erg veel aan praktijkopdrachten. Samen met je klasgenoten 
volg je kooklessen, verzorg je af en toe een lunch en maak je traktaties. 
Ook leer je veel over de ontwikkeling van ouderen, volwassenen, 
kinderen en baby’s. Daarnaast organiseren we veel activiteiten voor de 
omgeving, in en om school. 

Tot slot werken we in het examenjaar aan het thema mens en 
gezondheid. Je maakt hierbij kennis met beroepen zoals verzorgende 
en verpleegkundige. Vind jij het leuk om dingen te leren over sport en 
EHBO? Of leer jij graag dingen over gezonde voeding en huishouding? Al 
deze onderwerpen komen aan bod. 



Een leerling die het profiel Zorg & Welzijn kiest, kan zich herkennen in 
de onderstaande competenties:

1   werkt graag met zijn/haar handen;
2   heeft een open houding en goede uitstraling;
3   is gastvriendelijk en hygiënisch;
4   werkt graag samen met anderen;
5   is sociaal en behulpzaam.

Past deze omschrijving bij jou? Of vind jij het leuk om deze dingen te 
leren? Dan zien wij jou graag bij dit profiel!

Let op! Als je kiest voor het profiel Zorg & Welzijn, dan hoort daar het 
volgende vakkenpakket bij: Biologie en Wiskunde óf Maatschappijkunde.

Wil je meer informatie? 
Neem contact op met Mevr. Adriaans.
l.adriaans@nuenenscollege.nl



Sportlaan 8, Nuenen
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