
Voorlichting ZW
20 februari 2019



Waar staat het profieldeel ZW voor? 

• Zorg & Welzijn  

Voorlichtingsavond 8 februari 2017



• Profiel ( = verplicht)

– Mens en gezondheid

– Mens en zorg *

– Mens en activiteiten*

– Mens en omgeving

* = GL profiel

• Keuzevakken ( 4 kiezen)

– Haarverzorging

– Welzijn kind en jongere

– Kennismaken met uiterlijke verzorging

– Assisteren in de gezondheidszorg

– Facilitaire dienst, onderhoud en receptie

– Wonen en huishouden

– Voorkomen van ongevallen en EHBO

– Mode en design

Wat wordt er aangeboden?



– Mens en gezondheid 

– Mens en zorg *

– Mens en activiteiten*

– Mens en omgeving

• Algemene kennis en 
vaardigheden die gelden voor 
alle vmbo-leerlingen.

• Professionele kennis en 
vaardigheden die gelden voor 
alle leerlingen in het profielvak
Zorg & Welzijn.

• Loopbaanloopbaanoriëntatie 
en –ontwikkeling die geldt 
voor alle vmbo-leerlingen.

Profieldelen



– Haarverzorging
In onze nieuwe kapsalon leer je:

- Klanten ontvangen 

- Haardiagnose maken

- Vlechten

- Modelföhnen 

- Stijlen

- Krullen

- Inrollen van permanentwikkels 

- Negenvakverdeling 

- Niet: knippen

Keuzevak



– Assisteren in de 
gezondheidszorg  

In deze module leer je: 

- Verdieping op de modules in het kernprofiel 

- Assisteren bij verschillende verzorgende 
handelingen: 

• Hulpvraag duidelijk krijgen 

• Gegevens verzamelen over de 
gezondheid van een zorgvrager 

• Gebruik van thuiszorgmiddelen

Keuzevak



– Welzijn kind en jongere

Keuzevak
In deze module leer je:

- Alles over de ontwikkeling en opvoeding van 
een kind en een jongere 

- Activiteiten voor kind en jongere bedenken 
en uitvoeren 

- Helpen bij dagelijkse activiteiten zoals:    

• Lichamelijke verzorging

• Verzorgen van kleding 



– Kennismaken met 
uiterlijke verzorging

Keuzevak
In onze nieuwe schoonheidssalon leer je:

- Klanten ontvangen

- Afspraken maken

- Opruimen en schoonmaken van de werkplek

- Uitvoeren van hand, haar – en 
gezichtsbehandelingen: 

• Manicure

• Gezichtsreiniging 

• Masker aanbrengen



• Facilitaire dienst, onderhoud 
en receptie

• Bij deze module moet je jezelf voorstellen als 
stagiair bij een vakantiepark. 

• Je leert bezoekers ontvangen, klachten 
aannemen, problemen op te lossen. 

• Sociale vaardigheden en goede communicatie 
zijn hiervoor belangrijk.

• Je leert ruimtes onderhouden. Als er een inbraak 
is in het vakantiepark, leer je hoe je moet 
handelen. 

• Je loopt afsluitrondes, zodat je weet dat alles 
veilig is voor de bezoekers. 

• Ook kom je in aanraking met technologische 
ontwikkelingen.

• Al met al een spannende module waarbij zowel 
jongens als meisjes zich uitgedaagd zullen 
voelen.

Keuzevak



• Wonen en huishouden

• Deze module is zeer geschikt voor leerlingen die 
interesse hebben in de thuiszorg of in het werken als 
conciërge in bijvoorbeeld een serviceflat.

• Je leert diverse zaken, zoals onderhoud in het huis, 
klussen, de was, boodschappen doen. Je bent dus 
een duizendpoot in en rondom het huis als je deze 
module hebt afgerond. 

• Je leert er alles van de was doen tot aan je fietsband 
plakken, van huisdieren verzorgen tot aan een 
schilderij ophangen. 

• Ben je een doener en niet vies van aanpakken? 
Jongen of meisje, bij deze module voel jij je thuis.

Keuzevak



• Voorkomen ongevallen en 
EHBO

• Zorgen voor veiligheid, voorkomen van ongelukken 
en eerste hulp verlenen bij ongelukken.

• De functie van enkele organen en weefsels uitleggen.

• In acute situaties handelen volgens het 5 
stappenplan. 

• Stoornissen in de vitale functies signaleren en direct 
professionele hulp inschakelen.

• Bij een ongeval letsel herkennen, vaststellen en de 
noodzakelijke basishandelingen uitvoeren. (EHBO B)

Keuzevak



• Mode en design • Werkzaamheden binnen mode en design uitvoeren te 
aanzien van ontwerpen en productietechnieken.

• Stijlen en trends herkennen.

• Beeldaspecten, vormgevingsprincipes en kleurenleer 
toepassen.

• Een stylingmap samenstellen

• Producten en materialen herkennen en toepassen

• Technieken toepassen; lijmen, naaien, knippen, 
zagen en timmeren.

• Apparatuur bedienen; tacker, lockmachine, 
naaimachine en strijkbout.

Keuzevak



• BB en KB
– Beroepspraktijk

– Nederlands

– Engels

– Biologie 

– Wiskunde (KB) / 
Maatschappijkunde 

– Rekenen

– Lichamelijke opvoeding

– Maatschappijleer

– CKV

• GL ( 6 vakken) – TL ( 7 vakken)
– Beroepspraktijk

– Nederlands

– Engels

– Keuze uit Biologie of Wiskunde

– Rekenen

– Lichamelijke opvoeding

– Maatschappijleer

– CKV

– Maatschappijkunde

– Keuze uit Duits, Frans of LOII

Sectorvakken



- Leuk vinden om met mensen te werken!! 

De wil om het volgende te leren:

- Goede sociale vaardigheden

- Samenwerken met anderen

- Representatief en verzorgd uiterlijk 

- Aandacht voor hygiëne en veiligheid 

- Ergonomisch werken 

Wat verwachten we van jou?



• Levering via school

• Kosten +/- € 60,00

Vakkleding



• Twee weken stage in klas 3

• Twee weken stage in klas 4

• Stagewerkboek

• Bezoek door docent op stageadres

• Certificaat 

Stage



• ROC ( Regionaal Opleidings Centrum)

• 4 niveaus

• BOL ( school + stage)

• BBL ( werken + 1 dag school)

Vervolgopleidingen MBO

1. Entree

2. Basis beroeps     BB

3. Zelfstandig werkend     KB

4. Middenkader    KB-GL-TL     

HBO



Beroepsmogelijkheden
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