Uitgeversgroep: VMBO Modulair Zorg en Welzijn
Educatieve Uitgeversgroep BV
Het Sterrenbeeld 13
5215 MK ’s-Hertogenbosch
Uitgever

T: 073 6130309
E: t.mols@uitgeversgroep.nl
W: www.uitgeversgroep.nl
Uitgever VMBO Modulair Z&W: Tanja Mols
De Uitgeversgroep heeft voor de vernieuwing VMBO voor
Zorg en Welzijn een nieuwe methode ontwikkeld. Voor iedere
module en voor elk keuzevak is een leerwerkboek gemaakt.

De methode en het
vernieuwde
examenprogramma

Keuzevakken Z&W

Ieder leerwerkboek bestaat uit drie delen:
• Deel A, Praktijkopdrachten: per deeltaak uit het
examenprogramma wordt in het boek een uitgebreide
praktijkopdracht opgenomen. De praktijkopdrachten
zijn binnen school uitvoerbaar.
• Deel B, Theorie met verwerkingsopdrachten: alle
ondersteunende theorie staat in dit deel van het boek.
De theorie wordt afgewisseld met vele
verwerkingsopdrachten.
• Deel C, Werkkaarten: voor de steeds terugkerende
algemene vaardigheden.

De volgende keuzevakken worden ontwikkeld:
• Schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht
• Haarverzorging*
• Huidverzorging*
• Hand- en voetverzorging*
• Welzijn kind en jongeren
• Wonen en huishouden
• Verzorging
• Dagbesteding
• Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging
• Beveiliging en veiligheid
• Conciërgewerkzaamheden
• Sport en bewegen
• Voorkomen van ongevallen en EHBO
* ontwikkeling gedurende 2016-2017
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We ontwikkelen ook alle modulen en keuzevakken voor:
• Economie & Ondernemen
• Horeca, Bakkerij, Recreatie

Andere profielvakken en
LOB

Voor Dienstverlening & Producten ontwikkelen we:
• de vier modulen
• 2 keuzevakken: Geüniformeerde dienstverlening &
veiligheid en Podium.
Tevens bieden we een doorlopende leerlijn aan voor
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
In 2017 ontwikkelen we lesboeken voor Media, vormgeving en
ICT
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Kenmerken van de
methode
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Strak concept: de werkwijze is herkenbaar en wordt in
de verschillende leerwerkboeken op eenzelfde wijze
doorgevoerd.
Voor en door docenten ontwikkeld.
Modulair: ieder boek bevat alle stof voor de betreffende
module/het betreffende keuzevak.
E+: het papieren boek wordt vergezeld van een gratis
licentie waarmee toegang wordt verkregen tot het
digitale boek.
Het digitale boek is verrijkt met educatieve video’s,
links, invulschema’s.
De opmaak is kleurrijk en zeer overzichtelijk.
Het lettertype en de opmaak zijn dyslexie-proof.
Geschikt voor BB en KB, differentiatie voor KB.
Docentenondersteuning middels docentenhandleiding,
PowerPointpresentaties per hoofdstuk en toetsen
(RTTI).
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