Zorg en Welzijn
Vakken:
1. Biologie
2. Engels
3. Kunstvakken 1 (CKV, drama)
4. Lichamelijke opvoeding
5. Maatschappijleer 1
6. Mentoruur
7. Nederlands
8. Rekenen
9. Wiskunde
10. Zorg en Welzijn
Vaardigheden die in dit profiel ontwikkeld worden:
 je kunt je makkelijk aanpassen aan wisselende
omstandigheden;
 je kunt goed luisteren naar anderen;
 je vindt het leuk om met anderen samen te werken en
daarvoor in te vallen als het nodig is;
 je vindt het niet erg om je handen flink uit je mouwen te
steken.
 je vindt het niet erg om mensen aan te raken en ook niet om
aangeraakt te worden in verband met het professioneel
oefenen van vaardigheden
Motivatie:
 je vindt het leuk en plezierig om met verschillende
doelgroepen om te gaan;
 je bent geïnteresseerd in andere mensen;
 je vindt het leuk om met anderen te discussiëren.
Inzicht:
 je toont respect voor anderen, ook al hebben zij andere
waarden en normen;
 je voelt je verantwoordelijk voor andere mensen;
 je bent geduldig als je lang moet wachten.

Eisen
 Goede persoonlijke verzorging tijdens alle praktijklessen,
stages, examens en excursies
 Verplicht model zijn bij uiterlijke verzorgingslessen
 Avondles voor de kaderklas tot ongeveer 19.00 uur
 Verschillende (zorg en welzijn) stages in het derde en vierde
jaar
Werkvelden binnen Zorg en Welzijn:
 kapsalon;
 nagelstudio;
 schoonheidssalon;
 kinderopvang;
 keuken/restaurant;
 textielverzorging;
 facilitaire dienst;
 activiteitenbegeleiding;
 sociale dienstverlening;
 zieken/gehandicaptenzorg (incl. EHBO).
 Veiligheid
 Sport en bewegen
De doorstroommogelijkheden na Veurs Voorburg:
 woonzorgbegeleider, verpleegkundige of verzorgende
 apothekers-, dokters- en tandartsassistent
 sociaal cultureel werker, medewerker maatschappelijke
zorg, pedagogisch werker kinderopvang, pedagogisch
werker jeugdzorg
 schoonheidsspecialist, kapper
 facilitaire dienstverlening, horeca
 sport- en beweging
 commercieel medewerker reizen, leisure & hospitality host
 beveiliging, medewerker Vrede en Veiligheid, brugjaar
Landmacht / Marechaussee

Niveaus MBO:
Assistentenopleiding
Basis beroepsopleiding
Vakopleiding
Middenkaderopleiding

niveau 1 (1 jaar)
niveau 2 (2 jaar)
niveau 3 (3 jaar)
niveau 4 (3 of 4 jaar)

Je kunt kiezen uit twee leerwegen:
BOL = Beroepsopleidende leerweg
(5 dagen dagopleiding)
BBL = Beroepsbegeleidende leerweg
(4 dagen werken en 1 dag naar school)
MBO opleidingen:
ROC Mondriaan Den Haag (www.rocmondriaan.nl)
Ned. Kappersakademie Den Haag
(www.kappersakademie.nl)
ROC Leiden (www.rocleiden.nl)
ROC ID College (www.idcollege.nl)
ROC Zadkine Rotterdam (www.zadkine.nl)
Albeda College Rotterdam (www.albeda.nl)
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