
Netwerkbijeenkomsten 

Platform VMBO Zorg & Welzijn

Bijeenkomsten februari/maart 2019

info@platformzorgenwelzijn.nl

mailto:info@platformzorgenwelzijn.nl


Programma

13.30 Welkom

13.40 Mededelingen vanuit het platform

14.00 Voorbeelden regionale samenwerking

15.00 Pauze

15.15 Aanbieden van keuzevakken 

- In carrouselvorm in gesprek over vragen mbt keuzevakken

16.15 Rondvraag en afsluiting



Mededelingen

• Sterk beroepsonderwijs – site met 
voorbeelden

• Sterk Techniekonderwijs én Z&W 

• Nieuwe leerweg GL/TL

• Scholingsaanbod bijscholing vmbo

• Schoolexamenbank

• Overige mededelingen

www.platformzorgenwelzijn.nl

http://www.platformzorgenwelzijn.nl/


Sterk beroepsonderwijs



Sterk Techniekonderwijs én 
Z&W

• Regionaal plan voor dekkend en kwalitatief 
hoogstaand techniekaanbod < 31 maart 2019

• Deelname profiel Z&W door cross-overs 
tussen techniek en zorg

• Begeleidingscommissie Sterk 
beroepsonderwijs met afvaardiging namens 
alle niet-techniek profielen



Nieuwe leerweg GL/TL

Hoofdlijnen van het advies:

• Stel in de praktijkgerichte component algemene vaardigheden 
centraal en ontwikkel die binnen praktijkgerichte, 
beroepsgerichte en daarmee levensechte contexten;

• Bied in de praktijkgerichte component keuzes en maatwerk voor 
scholen en leerlingen en zorg voor verbinding met LOB;

• Geef de praktijkgerichte component een stevige plek in het 
curriculum, bij voorkeur als onderdeel van het profieldeel;

• Sluit de praktijkgerichte component af met een schoolexamen 
dat meetelt binnen de uitslagbepaling;

• Laat de nieuwe leerweg uit zeven vakken bestaan. Het 
praktijkgerichte vak komt erbij voor minimaal een dagdeel per 
week;

• Ontwikkel een vergelijkbare component voor het havo.



Bijscholing vmbo profiel Z&W

Bestaand aanbod:
• EHBO aan (jong)volwassenen: 23 mei
• Ondernemen en ondernemend gedrag: 17 juni
• Herhalingscursus EHBO aan (jong)volwassenen: 24 juni en 1 juli

Nieuw aanbod:
• Facilitaire dienstverlening en gastvrijheid: 28 mei/11 juni en 13/20 juni
• Assisteren in de gezondheidszorg: 7 mei
• Manicure en nail-art: 19 juni 

• Inschrijven via www.bijscholingvmbo.nl

• Agenda genereren per profiel

• Inschrijven voor nieuwsbrieven

• Aanmelden voor mailalert

http://www.bijscholingvmbo.nl/


Overig

• Schoolexamenbank wordt niet langer 
doorontwikkeld door SPV

• Enquête CSPE: 
• < 22 mei voor normering

• < 27 juni sluit enquête

• Landelijke dag Z&W: 6 juni 2019; let op 
uitnodiging i.v.m. aanmelden.

• Instrumenten regionale samenwerking 
(Zorgpact)



Voorbeelden 

regionale samenwerking



Voorbeelden per regio

Midden-oost (7 februari)

• Wijkleercentra Graafschapcollege

Noord-west (14 februari)

• Wijkleerbedrijf Alkmaar Zuid

• Fieldlabs Mundus College – ROC College West

Midden-west (21 februari)

• Wijkleerbedrijven Rotterdam



Voorbeelden per regio

Noord-oost (14 maart)

• Samenwerking CSG Beilen en Het Spectrum

• Buddystage van OSG Singelland

Zuid (21 maart)

• Vakmanschapsroute PiusX i.s.m. Summacollege

• Versnelde route niveau 2 naar 3: voorbeeld uit 
Limburg

• Wijkleerbedrijf Goes-Oost



Aanbieden van 

keuzevakken



Mededelingen keuzevakken

• Nieuw keuzevak Technologie in Zorg & 
Welzijn

• Actualisatie keuzevak Voorkomen van 
ongevallen en EHBO

• Bevoegdheden keuzevakken



Snelle inventarisatie 
keuzevakken

Aantal keuzevakken:

1. Welke school biedt 4 keuzevakken van het 
profiel Z&W aan?

2. Welke school biedt 5 – 8 keuzevakken van het 
profiel Z&W aan?

3. Welke school biedt meer dan 8 keuzevakken 
van het profiel Z&W aan?



Snelle inventarisatie 
keuzevakken

Profieloverstijgend aanbod:

1. Welke school biedt aan Z&W leerlingen 
alleen keuzevakken van het profiel Z&W aan?

2. Op welke school krijgen Z&W leerlingen een 
verplicht profieloverstijgend keuzevak?

3. Op welke school kunnen leerlingen een 
profieloverstijgend keuzevak kiezen?



Snelle inventarisatie 
keuzevakken

Keuzes voor leerlingen:

1. Welke school werkt met ‘arrangementen’: wel 
keuze uit arrangementen, maar daarbinnen 
geen of beperkte keuze uit keuzevakken? 

2. Op welke school kunnen leerlingen alle 4 
keuzevakken vrij kiezen?



Keuzevakken Aantal 

leerlingen

Voorkomen van ongevallen en EHBO 6.672

Welzijn kind en jongere 6.294

Kennismaking met uiterlijke verzorging 2.798

Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 2.319

Haarverzorging 2.268

Assisteren in de gezondheidszorg 1.978

Welzijn volwassenen en ouderen 1.820

Wonen en huishouden 1.797

FD, catering en inrichting 1.798

Huidverzorging 1.407

FD, onderhoud en receptie 613

Hand- en voetverzorging 409



Caroussel: 3 x 15 minuten

• Organiseren van (profieloverstijgende) keuzevakken 

• (Praktijkgerichte) invulling van keuzevakken

• Beoordelen van keuzevakken 

• Uitwisseling van meegebrachte materialen/opdrachten

1. Kies een thema waar je mee aan de slag wilt gaan.

2. Maak per thema (sub)groepen van maximaal 4 personen.

3. Wijs één persoon aan die gespreksleider (én deelnemer) 
is.

4. Na 15 minuten keuze voor een ander thema of bij het 
thema blijven.


