Advies Inventarislijst profiel Zorg & Welzijn
In deze inventarislijst staat genoemd wat een school minimaal nodig heeft om het profielvak
Z&W en keuzevakken Z&W te verzorgen. De wijze waarop een school het onderwijs
georganiseerd heeft en het aantal te bedienen leerlingen, bepalen aantallen van genoemde
inventaris.
Deze inventarislijst is een adviesdocument waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Algemeen profiel









Computers (per 2 leerlingen 1 pc)
Kleurenprinter A3 / zwart wit laserprinter
Scanner
Internettoegang
Software: Officepakket, Adobe creatieve programma’s. Photoshop, illustrator etc.
(Computer)tafels en stoelen
Flipcamera + fotocamera
Beamer/Scherm of Smartboard

Profielmodulen
Mens en gezondheid
 Privé-keuken(s) met:
o fornuizen (gas, elektrisch, inductie)
o koelkast
(met vriesvak of aparte vriezer)
o magnetron
o oven
o afwasmachine
 (Keuken)kasten met:
o linnengoed
o servies, inclusief glaswerk
o bestek
o keuken- en kookmaterialen (o.a. pannen/pannen, maar ook vergiet, weegschaal,
(staaf)mixer, koffiezetapparaat, tostiapparaat, waterkoker, et cetera)
o voorraad
Mens en omgeving
 Schoonmaakmaterialen (o.a. professionele mopwagen en materiaalwagen)
 Schoonmaakmiddelen
 Wasmachine
 Wasmiddelen (ook inweek, vlekverwijderaar en wasverzachter)
 Droger
 Wasmand
 Waslijn/-rek met knijpers
 Strijkplank
 Stoomstrijkijzer
 Droogrek
 Kledingrek met hangers
 Kapstok



Stofzuiger
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Divers wasgoed: o.a. kleding (wasvoorschriften)
Naaispullen / naai etui
Balie met pc
Telefoon
Decoratie



Werkplek met keukenblok

Mens en activiteit
 Materialen om binnen- en buitenactiviteiten te organiseren voor diverse doelgroepen. O.a.
sport- en spelmateriaal, knutselmateriaal (bijv. plakkaatverf, grove en fijne penselen,
vouwblaadjes, snijmatjes, breipennen en wol), spelletjes (bijv. grootcijfer spelkaarten)
 Werkplek met keukenblok en schoonmaakmaterialen
Mens en zorg
 Verzorgingsproducten (voor persoonlijke verzorging, o.a. gezicht crème, handcrème,
tandenborstel, borstel/kam, scheerapparaat)
 Luiers / pampers
 Steunkousen
 Mondverzorgingsproducten zoals: (elektrische) tandenborstel, flos, tandpasta, ragers, producten
voor gebitsprothese
 Rolstoel
 Rollator
 Buggy
 Elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed / hoog laag bed met papegaai
 Bloeddrukmeter
 Koorts thermometer (verschillende soorten)
 Pillendoosjes
 Blinde geleide stok
 Krukken
 Personenweegschaal
 Lengtemeter
 Wandelstok
 Verbandmiddelen volgens inhoud basisverbandset (het oranje kruis) zie bijlage 1
 Medicijnen (vrij verkrijgbare): o.a. bijsluiters en diverse toedieningsvormen
 Werkplek met keukenblok en schoonmaakmaterialen
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Keuzevakken
Kennismaking met uiterlijke verzorging
 Balie
 Kassa
 Telefoon
 Koffiezetapparaat
 Waterkoker
 Kop- en schotels
 Handdoeken, groot en klein
 Wasmachine
 Wasdroger
 Wasmand
 Wasmiddelen
 Kappersstoel
 (Mobiele) wasbak
 Kapmantel
 Haarverzorgingsproducten
 Haarföhn
 Haarborstels
 Schoonheidsbehandelstoel
 Gezicht verzorgingsproducten
 Dagmake-up
 Manicuretafel
 Professionele manicure set
 Desinfectie producten en materialen
Haarverzorging
 Kappersstoel
 Kappersfiets
 (Mobiele) wasbak
 Kapsalon werkkar
 Kapmantel
 Haarverzorgingsproducten
 Haarföhn
 Haarborstels/-kammen
 Krultang
 Warmterollers
 Stijltang
 Koppen lang haar
 Koppen kort haar
 Materialen, zoals elastieken, klemmen, schuifspelden
 Handdoeken
 Desinfectie producten en materialen
Huidverzorging
 (Schoonheids)behandelstoel
 Taboeret
 Behandelkar
 Reinigingsproducten (ook tissues, wattenschijfjes, haarnet, bandeau, wattenstaafjes)
 Gezicht- en lichaamsverzorgingsproducten
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Handdoeken
Haarbandjes
Desinfectie producten en materialen

Hand- en voetverzorging
 Manicure tafel
 Behandelstoel
 Taboeret
 Behandelkar
 Professionele manicure-pedicure set
 Voeten bad
 Materialen hand- en voetverzorging (tissues, wattenschijfjes, wattenstaafjes, rol papier)
 Materialen voor nailart
 Handdoeken
 Desinfectie producten en materialen
Welzijn kind en jongere
 Knutselmaterialen
 Spelletjes en voorleesboekjes basisschool
 Speelgoed om schoon te maken
 Kinderbedje
 Babypop
 Verzorgingsattributen
Wonen en huishouden
 Schoonmaakmaterialen (vloerwisser, stofwisdoeken, stoffer en blik, emmer, vloermop,
microvezeldoeken, zeem, spons, raamwisser)
 Schoonmaakmiddelen
 Stofzuiger
 Planten
 Kleding
 Linnengoed
 Wasmiddel
 Naaispullen / naai etui
 Sloffen en schoenen
 Schoenpoetsdoos
Assisteren in de gezondheidszorg
 Koortsthermometer
 Bloeddrukmeter
 Bloedglucosemeter
 Meetlint
 Personenweegschaal
 Mond- en gebitsverzorgende hulpmiddelen, zoals (elektrische) tandenborstel, protheseborstel,
tokers, floss, ragers
 Wegwerphandschoenen

Welzijn volwassen en ouderen
 Privé-keuken(s) met:
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o fornuizen
o koelkast
o magnetron
o afwasmachine
Kookspullen
Servies
Verzorgingsproducten
Handdoeken

Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
 Computer
 Beamer
 Grootkeukenblok met:
o branders
o bakplaat
o friteuse
o convectomaat/steamer
o koeling / diepvrieskast
 Schoonmaakmaterialen (professionele mopwagen en materiaalwagen)
 Schoonmaakmiddelen
 Kassa
 Printer
 Scanner
 Kopieerapparaat
Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie
 Balie met pc
 Telefoon
 Memoblokken
 Telefoonnotities
 Afvalgrijper
 Afvalcontainers
 Blusapparatuur
Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
 Gymzaal met toestellen en sportattributen
Voorkomen van ongevallen en EHBO
 Oefen AED
 Reanimatiepop
 EHBO-verbanddoos (zie bijlage 1)
 Coolpack
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Bijlage 1 Inhoud Basisverbandset
De inhoud is geschikt voor het verlenen van
Eerste Hulp door personen met of zonder
Diploma Eerste Hulp bij alledaagse
ongevallen/letsels.
Inhoud Basisverbandset
Desinfectiemiddel flesje 30 ml.
Driekante doek
Eerstehulpschaar
Elastische zwachtel 400 x 6 cm.
Handschoenen paar bij voorkeur maat L
Hechtstrips
Ideaal zwachtel 500 x 8 cm.
Kleefpleister 500 x 2,5 cm. rol
Mondmasker voor beademing
Reddingsdeken / isolatiedeken 210 x 160 cm.
Snelverband (gerold) 10 x 12 cm.
Splinterpincet
Stappenplan Eerste Hulp
Steriele kompressen 10 x 10 cm.
Steriele kompressen 5 x 9 cm. (1/16)
Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10
cm.
Synthetische watten 300 x 10 cm.
Tekenverwijderaar
Wondpleister 1 meter
Wondpleister assortiment in 3 maten: 7,2 x 1,9
cm., 7,2 x 2,5 cm., 7,2 x 3,8 cm.
Wondsnelverband 6 x 8 cm.
Zelfklevend fixatiezwachtel 4 m. x 6 cm.

Minimum aantal

1
1
1
2
2
10
1
1
1
1
2
1
1
2
2
5
1
1
1
15
2
1

Optioneel: mogen opgenomen worden in de Basisverbandset en worden genoemd en/of
uitgewerkt in Oranje Kruis uitgaven. Niet verplicht in de verbanddoos.
Hydrogel brandwondenkompres 10 x 10 cm.
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