
Op welke manier wordt de  
methode aangepast aan de  
nieuwe examenprogramma’s?

Unieke Lesmethode Keuzevakken Zorg & Welzijn VMBO 

Voor welke proffiielmodules  
en keuzevakken van Z&W wordt 
materiaal ontwikkeld?

Voor welke proffiielmodules en 
keuzevakken van andere proffiielen 
wordt materiaal ontwikkeld?
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De methode van Reis door de Zorg wordt geschreven aan 
de hand van de vakinhoudelijke eindtermen Zorg  
& Welzijn die te vinden zijn op nieuwvmbo.nl. 

Iedere les begint met een overzicht van de gedekte 
eindtermen in de desbetreffende les. Op basis daarvan 
zijn de leerdoelen geformuleerd. De boeken zijn in overleg 
met het mbo gemaakt en zorgen daarvoor voor een goede 
doorstroom naar het mbo. 

Op dit moment zijn de volgende boeken ontwikkeld:
• Kennismaking met uiterlijke verzorging
• Haarverzorging

In ontwikkeling is het boek:
• Voorkomen van ongevallen en EHBO

Op dit moment geen. De focus gaat uit naar de keuzevakken 
van het profielvak Zorg & Welzijn.



www.reisdoordezorg.nl

Wat is bijzonder aan de methode? 

Drouwenerstraat 7a
9531 JZ Borger

06-21842751
info@reisdoordezorg.nl

Door aan de slag te gaan met de methode van Reis door 
de Zorg kunnen leerlingen op een leuke, motiverende en 
vooral praktische manier de theorie en de praktijk van het 
keuzevak aanleren. Bij alle boeken horen instructiefilmpjes 
die zorgen voor ondersteuning bij het aanleren van de 
praktische vaardigheden. 

Uniek aan deze methode:
- Gedekte eindtermen
- Afwisselende praktijkgerichte opdrachten
- Leren met educatieve spellen
- Vanuit de praktijk geschreven met mbo-docenten
- Vernieuwend met scheurbladen, 
 makkelijk om in te leveren
- Theorie- en werkboek in één
- Online-instructiefilmpjes, gemaakt door vakmensen. 
 Zo worden alle praktijklessen uitgelegd
- Compleet met toetsen, beoordelingsformulieren 
 en voorbeeld pta’s
- Docentenhandleiding
- Hippe en aansprekende lay-out

Persoonlijk contact staat voor ons op nummer één en we 
komen daarom graag langs op school om onze materialen 
te presenteren. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via: 
info@reisdoordezorg.nl of bel naar 06-21842751. 
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Met dit boek kun je op een leuke, 
motiverende en vooral praktische 
manier de theorie en de praktijk van 
het keuzevak aanleren. Een deel van 
de opdrachten kun je zowel thuis als 
op school uitvoeren. Je werkt met 
instructiefilmpjes, leuke en educatieve 
spellen en makkelijke uitscheurvellen.

Kennismaking met

uiterlijke
verzorging
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Dit boek is van:
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Met dit boek kun je op een leuke, 
motiverende en vooral praktische 
manier de theorie en de praktijk van 
het keuzevak aanleren. Een deel van 
de opdrachten kun je zowel thuis 
als op school uitvoeren. Je werkt 
met instructiefilmpjes en makkelijke 
uitscheurvellen.
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Dit boek is van:
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Met dit boek kun je op een leuke, 
motiverende en vooral praktische 
manier de theorie en de praktijk van 
het keuzevak aanleren. Een deel van 
de opdrachten kun je zowel thuis als 
op school uitvoeren. Je werkt met 
instructiefilmpjes, leuke en educatieve 
spellen en makkelijke uitscheurvellen.
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ongevallen en 
voorkomen van


