
Zorg & Welzijn   
de mens centraal

•  Ondersteuning bij Sport en Bewegingsactiviteiten
• Welzijn kind en jongere
• Assisteren in de gezondheidszorg 
• Welzijn volwassenen en ouderen
• Kennismaken met uiterlijke verzorging

• Haarverzorging
• Huidverzorging 
• Wonen en huishouden
• Facilitaire dienstverlening catering en inrichting
• Werken aan veiligheid en EHBO

Wil je een beroep waarbij je klaar staat voor een ander en waarbij je voor een ander zorgt, 
dan is het profiel Zorg & Welzijn iets voor jou. Je maakt kennis met de theorie en de praktijk 
van verschillende werkvelden zoals werken met kinderen, werken in de thuiszorg, bij elk 
werkveld staat de mens centraal.

Hoe wordt er gewerkt bij Zorg & Welzijn?
Wij vinden het belangrijk dat je je bij het profiel Zorg  
& Welzijn prettig voelt. In een ontspannen sfeer kun je je 
talenten ontwikkelen. Je leert zelfstandig maar ook  
samen te werken. Binnen Zorg & Welzijn is communiceren 
belangrijk. Het is niet alleen belangrijk je eigen mening 
te leren geven maar naar een ander luisteren is zeker zo 
belangrijk. Door middel van projectboekjes maak je kennis 
met de praktijk en theorie van verschillende werkvelden.

Welke profielen zijn er?
Bij Zorg & Welzijn werken we in vier profieldelen. In ieder profieldeel behandelen we twee verschil-
lende werkvelden: 
• Mensen & Gezondheid (Werken in een woondienstencentrum)
•  Mens & Omgeving (Werken in de ondersteunende dienst & werken bij mensen met een beperking)
• Mens & Activiteit (Werken in een kinderdagverblijf & werken in een leefstijlencentrum)
• Mens & Zorg (Werken in de thuiszorg bij ouderen)
Deze profieldelen worden in het derde leerjaar gevolgd. 

Het vierde leerjaar bestaat uit keuzedelen, deze kun je zelf kiezen. Je maakt dan zelf een keuze uit:

Wat kun je doen met een diploma vmbo Zorg & Welzijn?
Een vmbo-diploma biedt toegang tot het mbo. Met een vmbo bl-diploma kun je starten in een  
niveau 2-opleiding. Met een vmbo kl-diploma kun je instromen in een niveau 3 of 4-opleiding. 
Het mbo biedt twee verschillende leerwegen:

• bol-opleiding (beroepsopleidende leerweg), fulltime opleiding met stage 
•  bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg), deeltijdopleiding, 4 dagen werken en 1 dag 

school

Een mbo-diploma niveau 4 geeft toegang tot het hbo. 

Wil je meer informatie? 
Bel dan met de school via 0543 551515.

De vakdocenten Zorg & Welzijn vertellen 
je graag meer over de mogelijkheden.


