
 

Fotografie (MVI) en ondernemen 
 

Profielvak: Media, Vormgeving en ICT BB KB GL 

Keuzevak: Fotografie    

Taak: 

 een fotografie concept en/of plan voor de 

opdrachtgever ontwikkelen 

 fotografische beelden realiseren en bewerken 

 fotografie apparatuur en materiaal onderhouden 

en beheren 

 het werk presenteren 

   

K/MVI/7.1    

Deeltaak: 

een fotografieconcept en/of plan voor de opdrachtgever 

ontwikkelen. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. de wensen van de opdrachtgever bespreken X X X 

2. een idee ontwikkelen voor de realisatie van een 

fotografieopdracht 

 X X 

 

 
Design en decoratie (BWI) en ondernemen 
 

Profielvak: Bouwen, Wonen en Interieur BB KB GL 

Module 4: Design en decoratie    

Taak: 

 een interieurelement ontwerpen 

 een ontwerp maken voor de afwerking van een 

interieurelement 

 een interieurelement maken 

 een interieurelement afwerken en decoreren 

   

P/BWI/4.1    

Deeltaak: 

aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT, 

een ontwerp maken voor een interieurelement op basis 

van plaatmateriaal.  

   

 

 



 

Interieurontwerp en -design (BWI) en ondernemen 
 

Profielvak: Bouwen, Wonen en Interieur BB KB GL 

Keuzevak 19: Interieurontwerp en -design    

Taak: 

 een interieur ontwerpen 

 interieurelementen in samenhang met een 

interieur ontwerpen en maken 

 interieurelementen en een interieur decoreren en 

presenteren 

 een tekst en logo opmaken in een 

softwareprogramma, plotten en monteren 

 een digitaal bestand opmaken, printen en 

monteren 

   

K/BWI/19.1    

Deeltaak: 

een interieur ontwerpen. 

   

 
 
Een product maken en verbeteren (D&P) en ondernemen 
 

Profielvak: Dienstverlening en Producten BB KB GL 

Module 3: Een product maken en verbeteren    

Taak: 

 een ontwerp en een product beoordelen, 

ontwerpen, tekenen en printen in 2D en 3D 

 een product maken 

   

 
 
Verdeling van het aantal uren over modules en keuzevakken voor 
leerjaar 3 en 4 per arrangement 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Leeractiviteiten  

Leerlingen doen verschillende leeractiviteiten m.b.t. de gekozen keuzevakken: 

 In groepjes en individueel uitvoeren van praktische opdrachten met ter ondersteuning 

algemene en professionele kennis. 

 Via ondernemend onderwijs: ontwerpen, produceren en verkopen van producten. 

 Bezoek aan ROC met rondleiding en informatie opleidingsaanbod. 

 Werken met moderne gereedschappen. 

 Organiseren van evenementen binnen en buiten de school. 

 Loopbaan-(reflectie)-gesprek met loopbaanbegeleider. 

Rol van de docent  

De vmbo-docent heeft in dit keuzevak de volgende rollen: 

 docent: geeft uitleg en onderwijst de hierboven genoemde leeractiviteiten; 

 stagecoach: monitoren van vorderingen; 

 loopbaanbegeleider: loopbaanreflectiegesprekken. 

Materialen en bronnen  

Voor de keuzevakken zijn er naast moderne en geavanceerde apparatuur passende 

lesbrieven nodig. Deze worden volop in eigen beheer ontwikkeld.  

 

 
Voorbeeld van een verkorte lesbrief 

 
 
 
 



 

 
Voorbeeld van een titelblad 

 
Onderwijstijd 
De lesbrieven zijn geschreven voor een totaaltijd van ongeveer 100 lesuren (van 50 min.). De 
geschatte tijd van de profielmodulen en keuzevakken zijn: 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

Groeperingsvorm  

Afhankelijk van de leeractiviteiten zijn er de volgende groeperingsvormen te onderscheiden: 

 klassikaal: instructie en voorlichting en demo; 

 individueel: theorie studie en vaardigheidstrainingen; 

 twee- of meertallen: ontwikkelen en produceren van producten. 

Leeromgeving  

Dit keuzevak wordt aangeboden op verschillende locaties: 

 fashion & livinglab; 

 promotie en presentatieruimte, droge en natte ruimte; 

 fotostudio; 

 inspiration room; 

 atelier voor eenvoudige houttechnieken. 



 

Deze ruimten zijn voorzien van moderne, hedendaagse apparatuur. 

Toetsing  

  

Als de school ervoor kiest om het profielvak ook met een schoolexamen (SE) af te sluiten, 

dan zal dat in een PTA beschreven moeten worden. Bovendien zal het cijfer voor het 

profielvak dan voor 50% bestaan uit het cijfer van het CSPE en voor 50% uit het cijfer van het 

SE over het profielvak. 

 


