Informatiekaart
Zorg & Welzijn
Voor Wie?
Wil je later een beroep gaan uitoefenen in de
wereld waarin je een ander terzijde wilt staan?
Dan kies je voor het vmbo profiel Zorg &
Welzijn. Met mensen om kunnen gaan is
belangrijk in dit werkveld. Een beetje geduld,
goed kunnen luisteren en veel
doorzettingsvermogen hebben kunnen ook
geen kwaad. Heb je dat nog niet zo erg, dan
leren we je dat. Met je diploma vmbo Zorg &
Welzijn kun je alle kanten op.

Over de opleiding
Z&W is een opleiding, waarbij je kan kiezen
voor de routes zorg, welzijn of uiterlijke
verzorging. Daarnaast heb je de keuze uit
technologie of milieu en duurzaamheid binnen
Z&W. Je werkt met de methode Edu4all, hierin
doe je theoretische en praktische opdrachten.
Je werkt in een werkveld, net zoals in de echte
praktijk. Je leert bij Zorg & Welzijn allerlei
beroepsvaardigheden die nodig zijn voor je
vervolgopleiding en handig in je dagelijkse
leven.

Beroepsgerichte vakken in
klas 3 & 4
Profielmodulen, dit zijn examenvakken:
• Module Mens en Gezondheid
Dit gaat over voedsel en hygiëne
• Module Mens en Omgeving
Hierbij leer je duurzaam te werken
• Module Mens en Activiteit
Je leert activiteiten te begeleiden
•
Module Mens en Zorg
Hierbij gaat het om verpleegkundige
handelingen
Keuzevakken: Dit zijn schoolexamens:
Route 1: Haarverzorging en Huidverzorging
Route 2: Welzijn, kind en jongere en Welzijn
volwassenen en ouderen
Route 3: Assisteren in de gezondheidszorg en
EHBO
Technologie binnen Z&W of Milieu, hergebruik
en duurzaamheid.
Het profiel overstijgend keuzevak is:
Kennismaken met de uiterlijke verzorging

Overige vakken
Nederlands, Engels,
Biologie, CKV
Maatschappijleer 1
Maatschappijkunde of Wiskunde
Rekenen, Lichamelijke opvoeding

Wat kan ik later worden
met deze opleiding?
- Verpleegkundige
- Verzorgende individuele gezondheid
- Activiteitenbegeleider
- Helpende in de zorg
- Kraamverzorgende
- Horecaberoepen zoals kok
- Uniformberoepen (militair, politie)
- Diëtiste
- Jeugd-jongerenwerker
- Kinderopvang
- Doktersassistent/tandartsassistente
- Laborant
- Kapster
- Wellness/schoonheidsspecialist
- Nagelstyliste/visagie
- Onderwijsassistent

Van het VMBO naar MBO
Het VMBO is een voorbereidende
beroepsopleiding. Na het VMBO ben je nog
niet klaar voor de arbeidsmarkt. De meeste
leerlingen die het VMBO hebben afgerond,
gaan naar het middelbaar beroepsonderwijs
(MBO) om door te leren.

Doorleren op het MBO
Op het MBO bestaat de keuze uit de
Beroepsopleidende Leerweg (BOL) en de
Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL).

Meer informatie?
www.pantarijn.nl of mail de docenten:
Mevrouw L. van Alfen lalfen@pantarijn.nl
Mevrouw R. de Vries rvries@pantarijn.nl

