Het vakcollege
Zorg en welzijn
Is er voor jou !
Heb je talent om met mensen te werken en mensen te helpen. Vind je het leuk om mensen
te verzorgen of te ondersteunen? Dan is het vakcollege zorg en welzijn iets voor jou!
Bij het vakcollege zorg en welzijn ga je zelf aan de slag.
Omgaan met mensen, verzorgende handelingen uitvoeren,
uiterlijke verzorging uitvoeren, activiteiten organiseren
en diensten verlenen horen bij het vakcollege zorg en
welzijn. Je leert heel veel door te doen! In het vakcollege
zorg en welzijn bereiden we je zo goed mogelijk voor op
de beroepenvelden en de mbo opleidingsdomeinen waar
je later voor kiest. Het docententeam bestaat uit docenten
die allen werkervaring hebben binnen de verschillende
werkvelden van Zorg en welzijn. Hierdoor weten ze wat er
van jou in je toekomstige beroep verwacht wordt.

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

De vakcollege check
√√ Ik vind met en voor mensen werken erg leuk!
√√ Ik zit nu in groep 8.
√√ Ik krijg een bb of kb advies, kb/tl advies is bespreekbaar.
√√ Ik wil een vakman/vrouw worden.
√√ Ik wil leren door te doen.
Alles gecheckt? Veel kunnen aankruisen?
Dan is het vakcollege zorg en welzijn wat voor jou!!

Het programma
In de eerste twee jaar leer je onder andere de vakken die je nu ook op
de basisschool krijgt. Maar het mooiste is dat je nu wel acht uur per
week lekker aan de slag gaat, en in de tweede klas zelfs negen uur!

eerst in school en later buiten de deur. Er worden regelmatig activiteiten
voor doelgroepen georganiseerd en ontvangen wij beroepsbeoefenaars
uit de verschillende werkvelden die gastlessen geven.

Je doet ervaring op in de verschillende werkvelden.

In het 4e jaar doe je examen om je vmbo-diploma op bb- of kb-niveau
te halen, kb/tl advies is bespreekbaar. Daarna stroom je door naar een
mbo opleiding. Als je op het mbo kiest voor een bbl- opleiding, dan ga
je bijvoorbeeld vier dagen per week bij een bedrijf of instelling werken
en één dag naar school. Voor dat werk krijg je betaald en iemand van
het bedrijf of de instelling is je ‘leermeester’. Je kunt op het mbo ook
kiezen voor een bol-opleiding. Bij een bol-opleiding ga je de hele week
naar school. Daarnaast doe je praktijkervaring op middels diverse
stages. Met je mbo-diploma op zak ben je klaar voor de arbeidsmarkt.

Receptie en
recreatie
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Dagopvang
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Zorg/verpleging,
ouderen helpende
en facilitair

Je krijgt de volgende vakken:
Kapsalon en
schoonheidssalon

Je laat door het uitvoeren van praktijkopdrachten zien dat je de
theorie onder de knie hebt. Je leert plannen en organiseren en vooral
goed samenwerken met anderen.
Om goed een beroep te leren, maak je al vanaf de eerste klas kennis
met de verschillende werkvelden. Dit doe je onder andere door
activiteiten voor de doelgroepen uit de werkvelden te organiseren,
gastlessen te organiseren en door het brengen van bezoeken aan de
verschillende werkvelden. Ook ga je vanaf de eerste klas stage lopen,
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religie
Nederlands
Engels
Duits
wiskunde
rekenen
mens en dienstverlenen
mens & natuur 1
mens & maatschappij
lichamelijke opvoeding
studieles
mentorles
tekenen/handvaardigheid/muziek
theater

Bij zorg en welzijn maken we gebruik van zowel interactieve digitale
methodes (gepersonaliseerd leren) als papieren methodes. Wij
willen dat iedere leerling zijn/haar eigen talenten zo optimaal
mogelijk gaat gebruiken. Hiervoor hebben wij al vanaf klas 1 LOB
(Loopbaanoriëntatie) gesprekken waarin de leerling kan aangeven
wat de wensen zijn en wat zij van de docent nodig hebben om
hun talenten nog beter te ontwikkelen. Je krijgt 4 Profielmodules,
daarnaast heb je 4 verplichte keuzevakken en doordat wij reeds in klas
1 beginnen met het starten van de keuzevakken kun je uiteindelijk
zelfs 6 keuzevakken afronden. De 4 verplichte keuzevakken vormen
het schoolexamen. De 2 extra keuzevakken kunnen verdieping in en
verbreding van je kennis betekenen, waardoor je nog beter voorbereid
bent op het mbo. Hoe dat in elkaar zit zie je in de volgende schema’s
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Welzijn, kind en jongere

Wonen en huishouden
Voorkomen van ongevallen
en EHBO

Keuzevak 5

Assisteren in de
gezondheidszorg

4 van de volgende
keuzevakken

De toekomst
Leerlingen die bij ons zorg en welzijn volgen ervaren dagelijks wat
een doorlopende leerlijn is. Zit je in klas 3 en hebt een keuzevak
van uiterlijke verzorging gekozen, dan werk je samen met en naast
leerlingen schoonheids- en haarverzorging van het mbo. Zit je in klas
3 en je hebt een keuzevak richting de zorg, dan werk je samen met
een leerling van bijvoorbeeld het mbo facilitaire dienstverlening of
horeca. Door het volgen van verschillende keuzevakken zit je dan ook
niet vast aan een bepaalde vervolgopleiding, je kunt nog vele kanten
op. Samen met mbo leerlingen activiteiten organiseren en uitvoeren
ondersteunt de doorlopende leerlijn, waardoor de aansluiting naar het
middelbaar beroeps onderwijs beter verloopt.

Welzijn, volwassenen
en ouderen

Keuzevak 6

Kennismaking
uiterlijke verzorging
Haarverzorging

Huidverzorging

Hand- en voetverzorging
Facilitaire dienstverlening:
catering en inrichting
Facilitaire dienstverlening:
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