


Profiel Zorg en Welzijn



Doel:

• verbreding of verdieping

• wat kan ik en wat wil ik

• betere aansluiting op MBO



Welke 
profielen 
bieden 
we 
aan?

Zorg en welzijn

Economie en ondernemen

Horeca, bakkerij en recreatie

Bouw, wonen en interieur

Produceren, installeren en energie



Algemene vakken

Nederlands

Engels

Maatschappijleer 

Bewegingsonderwijs

CKV 

Rekenen

Profielgebonden vakken

Biologie

Wiskunde of Duits

Profielvak Zorg en Welzijn

4 modulen

4 keuzevakken

Vakken



Mix van theorie en praktijk in relatie 

met het werkveld

Werken in 

groepsverband/samenwerking

Leerling wordt verantwoordelijk voor 

eigen leerproces

Werkwijze 

leerplein



3 modulen

1 keuzevak

12 uur per week

Stage

Loopbaan oriëntatie (LOB)

Toetsen volgens het PTA/Jaarcijfer

Leerjaar 3



1 moduul

3 keuzevak

12 uur per week

Buitenschools leren

Toetsen volgens het PTA

Doorlopend cijfer

Leerjaar 4



Examen
programma

Leerjaar
3 / 4



Leerjaar 3

Informatie geven over een gezonde leefstijl

Een recept lezen, omrekenen en toepassen

Gerechten presenteren

Gebruikte materialen schoonmaken en opruimen



Leerjaar 3

Een eenvoudige activiteit met een individu/groep 

voorbereiden, uitvoeren en afsluiten

Een draaiboek maken

Een E-mail schrijven

Folder, poster en flyer maken



Leerjaar 4

Informatie kunnen geven over veelvoorkomende 

aanpassingen en hulpmiddelen

Schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren

Textiel verzorgen



Leerjaar 3

Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende 

activiteiten

Ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen

Eenvoudige EHBO technieken toepassen



• Keuzevakken 

VMBO
Doel: Oriënteren op beroepen en 

vervolgopleidingen in het MBO

Keuzevakken worden afgesloten met een 

schoolexamen. 

Eén eindcijfer



Leerjaar 
3/4

Keuzevakken:

Kennismaking met uiterlijke verzorging

Welzijn kind en jongere

Wonen en huishouden

Assisteren in de gezondheidszorg

Welzijn volwassenen en ouderen

Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting 

Ondersteunen bij sport- en bewegingsactiviteiten

Voorkomen van ongevallen en EHBO

De mogelijkheid om een keuzevak bij een ander 

profiel te volgen in leerjaar 4.



Cijfer modulen:

Schriftelijke toetsen

Praktische toets/handelingsopdrachten

Eindcijfer is de helft van het examencijfer

Examen is een combinatie van praktijk en 

theorie

Cijfer keuzevakken is schoolexamen 

Schriftelijke toetsen

Praktische toets/handelingsopdrachten

PTA

Cijfers
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