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vakken 

Edumeijsch brengt onderwijsmateriaal uit voor het vmbo, zorg en welzijn. Alle 
profielmodules worden geleverd en ook alle keuzevakken zijn beschikbaar. Het 
materiaal is geschreven door zorg en welzijn docenten en dat is goed merkbaar. Het 
materiaal kenmerkt zich door toegankelijkheid. Er is gekozen voor helder en 
duidelijk taalgebruik, gevarieerde opdrachten en kleur. Het materiaal is ontwikkeld 
toen het vernieuwd vmbo zijn intrede deed. Het is dus geen herschreven materiaal 
uit de tijd van de werkplekkenstructuur. 

examen  

 
Ieder jaar zorgen wij ervoor dat de eindtermen voor het begin van het schooljaar in 
het nieuwe materiaal verwerkt zijn en dat alle materialen voor het begin van het 
schooljaar leverbaar zijn.  
Daarnaast bevat het digitaal toegankelijk portal alle stof die in het CSPE zit. Dit 
dynamische portal (www.vmboportal.nl) is voor leerlingen en docenten toegankelijk 
en biedt up-to-date informatie. Wekelijks worden er nieuws en updates gedeeld. 
 

materiaal 

Edumeijsch werkt met een boek waar basis, kader en GL leerlingen samen uit 
kunnen werken. Differentiatie in de modules wordt bereikt door op enkele punten 
verschillende opdrachten aan te bieden. Voor de keuzevakken geldt dat de 
eindtermen voor de niveaus niet verschillen. Daarom is er extra materiaal bij het 
docentendeel toegevoegd om te kunnen differentiëren, ook zitten er in ieder boek 
opdrachten die op een verschillende manier uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast 
zijn er verdiepings- en verrijkingsopdrachten. Dit doet recht aan de verschillende 
leerstijlen van leerlingen. 
 
Het materiaal wordt door gebruikers als praktisch, toegankelijk en leerlingvriendelijk 
ervaren. Scholen geven aan dat zij merken dat wij weten waar we het over hebben! 
 

bijzonder 

Zorg en Welzijn is een praktisch vak en dat is goed merkbaar in het materiaal. De 
methode bestaat uit drie onderdelen: 
● Theorie 
● Praktijk 
● Evenement 
 
Een derde van de onderwijstijd wordt besteed aan praktijk. Hiermee bedoelen we 
ook echt praktisch bezig zijn. Iedere handeling wordt uiteindelijk vastgelegd in een 
persoonlijk beeldverhaal. Het maken van bijvoorbeeld een presentatie hoort dus 
niet bij de praktijk, dit soort opdrachten is een onderdeel van de theorie. De theorie 
die ook een derde van de onderwijstijd inneemt zit samen met de praktijk in een 
leerwerkboek.  
 
Uniek is het evenement. Leerlingen leren een evenement organiseren en voeren dit 
ook daadwerkelijk uit. De methode neemt ze aan de hand en geeft een goed 
eindresultaat. Scholen die evenementen hebben georganiseerd kijken hier met veel 
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voldoening op terug, het zijn inspirerende dagen voor leerlingen, docenten en hun 
omgeving. De kern van ons vak zorg en welzijn wordt door de evenementen heel 
tastbaar. 
 
Edumeijsch biedt een complete methode, waarvan ook losse onderdelen aan te 
schaffen zijn. 
 

extra producten 

In samenwerking met het Voedingscentrum is een kookboek uitgebracht. Koken 
volgens de Schijf van Vijf. Door gebruik te maken van een subsidie is het mogelijk de 
aanschafkosten terug te krijgen. 
 
Ter voorbereiding op het examen is er een pakket met rekenopdrachten. Daarmee 
kunnen leerlingen oefenen. Ale 40 opdrachten zijn geschreven en opgemaakt in de 
stijl van het CSPE. 
 
Er zijn verdiepings- en verrijkingsopdrachten beschikbaar waarmee differentiatie in 
de lessen kan worden aangebracht. Klanten ontvangen deze opdrachten als service 
bij de boeken. Maar ook scholen die niet met ons materiaal werken kunnen de losse 
opdrachten aanschaffen. Het zijn opdrachten die zelfstandig gemaakt worden, 
gedurende 1 tot 3 lesuren. 
 
Het portal biedt digitaal toegang tot alle stof van het CSPE en diverse andere 
onderwerpen die bij zorg en welzijn behandeld worden. Het bevat links naar oude 
examens. Ook is er een nieuwsfunctie en is er beeldmateriaal beschikbaar. 

los te verkrijgen 

 
De profielmodules en keuzevakken zijn zo geschreven dat ze ook heel goed naast 
zelf ontwikkeld materiaal gebruikt kunnen worden. Het is dus niet nodig om een 
volledige methode af te nemen. Dit geldt zeker voor de evenementen die een 
waardevolle aanvulling kunnen vormen op het al aanwezige materiaal van een 
school. 

 


