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In klas 2 krijgt uw zoon of dochter het vier a vijf weken bij de PPO en daarna maakt hij of zij 
een keus welk vak hij of zij gaat kiezen. 

Zorg en Welzijn is een profielvak in klas 3 en 4. 



Hoeveel uur les Z&W? 

In klas 3 wordt het vak 12 uur gegeven en in klas 4  10 uur per 
week. 

Er wordt 2 uur per week koken gegeven. 

Je gaat in klas 4 ook een dag stage lopen in een bedrijf, een winkel, 
een school of bijvoorbeeld een kapsalon. Deze stage sluit aan bij 
de profielkeuze.  



Lesprogramma opbouw klas 3 en 4 

Uw zoon of dochter volgt in klas 3 een programma met verplichte 
profieldelen. Deze profieldelen zijn landelijk vastgelegd. Hier zal 
het eindexamen over gaan.  

In klas 4 kan uw zoon of dochter keuzevakken kiezen, passend bij 
de vervolgopleiding en interesses van uw zoon of dochter. Te 
denken valt aan een verdieping binnen Zorg en Welzijn gericht op 
ouderen of kinderen. Of een module haarverzorging. 



Lessen Zorg en Welzijn 

De lessen van Zorg en Welzijn duren 
twee of soms drie uur. Dat lijkt lang 
maar de tijd gaat best heel snel. 

In die tijd werken we uit een boek, 
soms achter de computer maar we 
doen ook veel praktijk. Dat betekent 
dat we dingen doen!! 

Vaak doen we activiteiten op school 
maar soms werken we ook met 
mensen.  Op de volgende dia’s laten we 
zien met welke doelgroepen we 
werken 



Achter de computer werken

Er wordt deels uit een boek gewerkt en 
deels 
achter de computer zoals u hier ziet 



Werken in de kapsalon



Creatief bezig zijn 

Wanneer u zoon of dochter bijv.
met kinderen wil gaan werken
is het handig als hij of zij creatief  is!
Daarom oefenen we veel! 



Koken 

Koken 

Koken

We koken volgens de schijf van vijf
of we bakken iets. 
Tevens wordt er gewerkt aan 
hygiëne. 
Met elkaar houden we de keuken
schoon. 



Werken met ouderen

Bij Zorg en Welzijn leren de leerlingen 
ook veel over het werken met ouderen. 
We gaan soms ook op bezoek bij oudere mensen. 



Activiteiten met de Zonnebloem 
Een  keer per jaar doen we met de Zonnebloem 
een activiteit. We lakken de nagels van de dames
En verzorgen een High Tea. 
Supergezellig!!! 



Gastlessen en theater

Wij vinden het belangrijk dat we niet alleen 
maar leren uit de methode dus een paar keer 
Per jaar komt er een theater in de klas of 
Iemand komt lesgeven over iets wat past bij 
Zorg en Welzijn!! 



 O     Ook maken we excursies bij 

 Zorg en Welzijn. 

Excursies
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Iedereen is welkom binnen ons profiel. Er zijn een aantal 
voorwaardes waar de leerlingen aan moeten voldoen om 
toegelaten te worden tot het profiel. Of  voor open staan 
om deze vaardigheid te leren. 
Het gaat om: 
De bereidheid om fysieke opdrachten te doen, denk aan 

EHBO opdrachten, haren wassen, diverse 
zorgtechnische handelingen. 

De bereidheid om  te reflecteren op het eigen gedrag. 
De wens en wil om sociaal vaardig te worden en daarin 

te groeien. 
De bereidheid om digitaal vaardig te worden. 
De algehele interesse in het vak Zorg en Welzijn moet 

aanwezig zijn, niet alleen interesse in een klein 
onderdeel, bijvoorbeeld haarverzorging. 

Voorwaardes om Zorg en Welzijn te 
volgen: 



Nadat er twee jaar heel hard is gewerkt en veel hebt 
geleerd hebben de basisleerlingen een goede 
aansluiting bij deze opleidingen:  

Niveau 2

Helpende Zorg en Welzijn 

Facilitair Medewerker 

Kappersopleiding

Horeca 

Gastheer of gastvrouw

Beveiliging

Administratief medewerker 

Na Zorg en Welzijn



 Pedagogisch medewerker 

 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

Onderwijsassistent

 Begeleider Gehandicaptenzorg

 Begeleider Maatschappelijke Zorg

Horeca opleidingen

 Schoonheidsspecialist

 Verzorgende IG

Dienstverlenende beroepen

Kaderleerlingen: niveau 3&4



We hopen dat u beeld hebt van Zorg 
en Welzijn!!!

Heeft u vragen? 

Mailt u mij gerust: 

hanna.meijers@broeckland.nl
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