
Netwerkbijeenkomsten 

Platform VMBO Zorg & 

Welzijn

September/oktober 2022



Programma

13.30 Welkom door het platform en de gastschool

13.40 Mededelingen vanuit het platform 

14.00 Technologie binnen Z&W: voorbeeld uit de praktijk

14.30 Pauze

14.45 Uitkomsten vragenlijst – regio Noord-oost

14.55 In gesprek met elkaar: 2 rondes thematafels

15.55 Rondvraag en afsluiting

Na afloop mogelijkheid voor een rondleiding door Z&W 
ruimtes



Plannen platform 2022-2023

Meerjarenbeleidsplan (‘22 – ’25)

1. Eigentijds en toekomstgericht 
examenprogramma Z&W

2. Bevorderen van de professionalisering van de 
medewerkers Z&W 

3. Bevorderen van samenwerking in de sector Z&W 
in de driehoek vmbo, mbo en bedrijfsleven/ 
instellingen.

4. Bevorderen van een bewuste keuze voor een 
opleiding binnen Z&W.

5. Bewaken en versterken van de positie van Z&W 
in de gehele beroepskolom.



Nieuwe leerweg GL/TL –
praktijkgericht programma Z&W

• Vanaf 1 augustus 2024 mogen alle GL/TL scholen 
een praktijkgericht programma (pgp) aanbieden.

• 24 pilotscholen doen ervaring op met pgp Z&W

• Pgp Z&W
• Breed programma: werken met en voor mensen

• Voorbereiding op vervolgopleiding op mbo-4 én 
havo

• Realistische opdrachten i.o.v. opdrachtgever

• www.nieuweleerweg.nl

http://www.nieuweleerweg.nl/


Bijscholingvmbo.nl

Nieuwe leerweg

• Hoe geef ik vorm aan het praktijkgerichte 
programma Z&W?: 1 december 2022

Beroepsgerichte profielen

• Facilitaire dienstverlening en gastvrijheid: 8 
november 2022

• EHBO aan (jong)volwassenen: 11 november 
2022 (+ vooraf online module)



Interessante bijeenkomsten

T.a.v. examens – www.platformsvmbo.nl

• Voorlichting Facet: 29 november 2022

• Voorlichting 1e keer afname CSPE: 17 januari 2023

• Examenfestival: 14 en 15 maart 2023 

Van het platform

• 2e regionale netwerkbijeenkomst Regio Noord-
oost: 9 februari 2023 

• Landelijke dag Z&W: 1 juni 2023

http://www.platformsvmbo.nl/


Contact met het platform

Informatie over het platform: 
www.platformzorgenwelzijn.nl

→ check contactpersoon van de school op de 
site; één contactpersoon per school.

Voor al uw inhoudelijke vragen / opmerkingen / 
wijzigingen ledenadministratie:

info@platformzorgenwelzijn.nl

http://www.platformzorgenwelzijn.nl/
mailto:info@platformzorgenwelzijn.nl


Uitkomsten onderzoek regio 
Noord-oost

Wie zijn jullie?



Omvang leerwegen (n = 18)

Aantal lln BB KB GL TL

<10 1

10-20 5 1

20-30 4 2 1 1

30-40 3 5 1

40-50 1 1

>50 3 8 1 1

N.v.t. / geen 1 1 15 16



Aanbod keuzevakken

Keuzevakken Aantal scholen

Assisteren in de gezondheidszorg 12

Facilitaire dienstverlening, catering en inrichting 9

Facilitaire dienstverlening, onderhoud en receptie 2

Haarverzorging 11

Hand- en voetverzorging 3

Huidverzorging 7

Kennismaking met uiterlijke verzorging 15



Aanbod keuzevakken - 2

Keuzevakken Aantal scholen

Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 9

Technologie binnen zorg en welzijn 2

Voorkomen van ongevallen en EHBO 15

Welzijn kind en jongere 18

Welzijn volwassenen en ouderen 13

Wonen en huishouden 3

Keuzevakken buiten het profiel 15



Gebruikte methoden

Methode Aantal scholen

Dubbelklik - Eduklik 0

Edu4All – Boom Beroepsonderwijs 6

VMBO Modulair Zorg en Welzijn – Uitgeversgroep 8

Nieuw vmbo Zorg & welzijn – Edumeijsch 1

Keuzevakken Z&W – Reis door de zorg 1

MIXED – ThiemeMeulenhoff 2

Zelf materialen ontwikkeld 4



Samenwerking met mbo

Waarop samenwerken? Aantal scholen

Oriëntatie in het kader van LOB 6

Doorlopende leerlijn: inhoudelijke afstemming 3

Doorlopende leerroute: incl. 

samenwerkingsovereenkomst

1

Geen samenwerking met het MBO 7



Speerpunten binnen teams 
Z&W 
Vooral genoemd:

• Buitenschools leren/stage optimaliseren

• Keuzevakken organiseren en/of inhoudelijk 
doorontwikkelen

• Motivatie leerlingen verhogen

Informeren over:

• Praktijkgericht programma Z&W in de nieuwe 
leerweg

• Zorgtechnologie in de lessen zorg en welzijn 



Thematafels

4 thema’s:

- Samenwerking met het mbo

- Zorgtechnologie in je lessen Z&W

- Keuzevakken (inhoud en organisatie)

- Buitenschools leren / (lint)stage



Werkwijze thematafels (2 x 30 
minuten)

• Ieder maakt keuze voor een thema 

• Groepen van maximaal 5 personen; meerdere 
groepen per thema mogelijk.

• Eén persoon werpt zich op als gespreksleider 
a.d.h.v. ‘Vragen thematafels’

• Vul gezamenlijk 5 min. voor einde gesprek 
formulier ‘Opbrengsten thematafels’

• Wisselen van thema 


