
De onderbouw
In de onderbouw werk je in verschillende 

thema’s zoals: gezonde voeding, zorgen 

voor jezelf en voor anderen, hygiëne 

en persoonlijke verzorging, bewegen, 

activiteiten, zorgen voor zieke mensen, 

robotica, het huishouden, kinderopvang 

en veiligheid en EHBO. Tijdens de thema’s 

komen zowel praktische als theoretische 

opdrachten aan bod.

De bovenbouw
In de bovenbouw werk je aan vier profiel

modules en vier keuzevakken. Tijdens 

de profielmodules en keuzevakken staan 

sociale vaardigheden en een cliëntgerichte 

houding centraal.

Profielmodules
Mens en gezondheid
Bij mens en gezondheid leer je alles 

over gezonde voeding en leefstijl bij alle 

levensfasen en verschillende doelgroepen. 

Je leert bijvoorbeeld etiketten lezen, hoe je 

een BMI berekent en hoe je een gezonde 

maaltijd bereidt. 

Mens en omgeving
Bij mens en omgeving leer je hoe je 

zorg draagt voor een verzorgde, schone 

en veilige leefen werkomgeving in de 

sector zorg/welzijn. Je leert bijvoorbeeld 

hoe je volgens een werkplan schoon 

moet maken of hoe je efficiënt een 

ruimte inricht.

Ben jij iemand die graag klaarstaat voor anderen, heb je veel  
geduld en kun je goed luisteren? Dan is dit profiel geschikt voor 
jou! Er zijn altijd mensen die extra zorg nodig hebben.

zorg & welzijn

Mens en zorg
Bij mens en zorg leer je eenvoudige verzor

gende en ondersteunende handelingen te 

verrichten bij verschillende levensfasen en 

doelgroepen. Je leert bijvoorbeeld hoe je 

iemand uit bed haalt, verplaatst in een rol

stoel of je leert over de nieuwste vormen 

van technologie in de zorg.

Mens en activiteit
Bij mens en activiteit organiseer je activi

teiten voor verschillende doelgroepen. Bij

voorbeeld een zelfontworpen bingo voor 

ouderen, knutselactiviteiten voor kinde

ren, een quiz voor jongeren en nog veel 

meer!  Je voert deze activiteiten uit, en we 

bespreken deze.

Keuzevakken
De keuzevakken die wij aanbieden op de 

afdeling Zorg & Welzijn zijn: 

•  Haar verzorging, 

•  Uiterlijke verzorging 

•  Assisteren in de gezondheidszorg

•  Voorkomen van ongevallen en EHBO

•  Welzijn kind en jongere 

•  Welzijn volwassenen en ouderen

•  Wonen en huishouden 

Vragen? 
Heb je na het lezen van deze folder nog 

vragen? Bel 078  751 10 00 of mail naar 

vmbo@daltondordrecht.nl, we helpen 

je graag verder! 


