
D&P – ICT              
 
Kies je voor D&P – ICT dan heb je de volgende beroepsgerichte keuzevakken: 

o 2D en 3D vormgeving en productie (een 2D en 3D tekening maken; een 3D ontwerp maken) 
o Digispel (een digitaal spel ontwerpen en maken) 
o Applicatie ontwikkeling (een eigen app ontwerpen en bouwen) 
o Robotica (het maken van een eigen robotje) 

 
 
Kwaliteiten 
Kies je voor D&P – ICT dan horen deze kwaliteiten echt bij jou: 
Communicatief vaardig, behulpzaam, je vindt het leuk om met 
computers te werken, creatief en initiatief hebben. 
 
Na Houtens… 
Kies je voor D&P – ICT dan zou je na Houtens bijvoorbeeld kunnen kiezen uit één van deze MBO 
opleidingen: 
ICT – Applicatie en mediaontwikkeling, Security specialist, ICT beheerder, Medewerker Beheer 
Media – Allround DTP, Mediavormgever/Producer, Mediaredactie 
Tech – Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Installatietechniek, Mechatronica/Robotica  
 
Uiteraard kan en mag je ook kiezen voor een hele andere richting in het MBO! 
 
D&P – Bewegen             
 
Kies je voor D&P – Bewegen dan heb je de volgende beroepsgerichte keuzevakken: 

o Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid (kennismaken met verschillende uniform-
beroepen, toezicht leren houden, kennismaken met zwemmend redden) 

o Voeding en beweging (leren over verantwoorde voeding, een bewegingsactiviteit 
organiseren) 

o EHBO (levensreddende handelingen leren uitvoeren, ongelukken helpen voorkomen) 
o Ondersteuning bij sport & bewegen (een sportevenement organiseren) 

 
Kwaliteiten 
Kies je voor D&P – Bewegen dan horen deze kwaliteiten echt bij 
jou: 
Sportief, communicatief vaardig, sociaal, behulpzaam, actief en 
initiatief hebben. 
 
Na Houtens… 
Kies je voor D&P – Bewegen dan zou je na Houtens bijvoorbeeld 
kunnen kiezen uit één van deze MBO opleidingen: 
VeVa – Veiligheid en Vakmanschap – Defensieopleiding, vooropleiding Politie 
Sport&Bewegen – Sport en Beweginsgcoördinator (niv. 4), Sport en bewegingsleider, 
Servicemedewerker Sport en Evenementen 
Gezondheidszorg – Verpleging, Maatschappelijke Zorg, Assistent Gezondheidszorg  
Welzijn – Dienstverlener Zorg&Welzijn, Sociaal Werk 
 
Uiteraard kan en mag je ook kiezen voor een hele andere richting in het MBO! 
 

 



D&P – Vormgeving               
 
Kies je voor D&P – Vormgeving dan heb je de volgende beroepsgerichte keuzevakken: 

o Presentatie en Styling (etaleren en ‘visual merchandising’) 
o Vormgeven en typografie (een mediaproduct ontwerpen en maken) 
o Tekenen, schilderen en illustreren (een personage bedenken en ontwerpen, kennismaken 

met kunststromingen) 
o Interieurdesign en –ontwerp (nadenken, ontwerpen en designen van een interieur) 

 
Kwaliteiten 
Kies je voor D&P – Vormgeving dan horen deze kwaliteiten echt bij jou: 
Communicatief vaardig, sociaal, behulpzaam, je vindt het leuk om met 
computers te werken, creatief en initiatief hebben. 
 
Na Houtens… 
Kies je voor D&P – Vormgeving dan zou je na Houtens bijvoorbeeld kunnen kiezen uit één van deze 
MBO opleidingen: 
Grafisch Lyceum – Grafische Vormgeving, Mediavormgever, Webdesign, Game Artist, Game Maker  
Audiovisuele Productie – Allround Audiovisueel Medewerker, Audiovisueel Specialist  
Bouw&Interieur – Meubelmaker, Woningstoffeerder, Meubelstoffeerder  
 
Uiteraard kan en mag je ook kiezen voor een hele andere richting in het MBO! 
 
D&P – Hospitality             

Kies je voor D&P – Hospitality dan heb je de volgende beroepsgerichte keuzevakken: 
o Facilitaire Dienstverlening – catering en inrichting (kennismaken met facilitaire 

dienstverlening, dienstverlenende taken uitvoeren) 
o Keuken (bereiden van gerechtjes) 
o Milieu, hergebruik en duurzaamheid (leren duurzaam consumeren, een gerecycled product 

maken) 
o Gastheer/gastvrouw-specialisatie (service en advies verlenen aan gasten, uitserveren van 

een diner) 
 
Kwaliteiten 
Kies je voor D&P – Hospitality dan horen deze kwaliteiten echt bij jou: 
Communicatief vaardig, sociaal, behulpzaam, sportief, je vindt het leuk 
om te koken, je vindt het leuk om mensen te helpen en initiatief 
hebben. 
 
Na Houtens… 
Kies je voor D&P – Hospitality dan zou je na Houtens bijvoorbeeld kunnen kiezen uit één van deze 
MBO opleidingen: 
Facilitaire Dienstverlening – Dienstverlener Facilitair, Facilitair Management 
Horeca – Zelfstandig werkend Gastheer/Gastvrouw, Kok, Manager/Ondernemer Horeca, 
Gespecialiseerd Kok, Leidinggevende Bediening 
Toerisme – Medewerker Travel & Hospitality, Leidinggevende Travel & Hospitality  
 
Uiteraard kan en mag je ook kiezen voor een hele andere richting in het MBO! 
 
 


