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Werken met mensen
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Jij bent zelf het instrument

Communicatieve vaardigheden
Sociale vaardigheden

Empathie

Presentator
Presentatienotities
Zorg&Welzijn is bij uitstek het profiel waarbij het werken met mensen centraal staat. De scheiding tussen zorg en welzijn wordt in de beroepspraktijk steeds kleiner. In de zorg wordt de “ziekte” niet meer behandeld, maar wordt er gekeken naar de zorgvrager. Hierbij worden alle gebieden meegenomen, de leefstijl (gezondheid), de tijdsbesteding en activiteiten, de zorg die nodig is voor de zorgvrager zelf en de zorg die nodig is voor de omgeving.  Bij het nieuwe profiel krijgt welzijn meer aandacht dan in het oude profiel. Daarbij ben jij zelf het instrument. Of je het nu hebt over de zorg, de schoonheidssalon,  het sportcentrum, de receptie van een hotel; overal ben jij degene die het contact heeft met de cliënt, de zorgvrager, de patiënt, de klant. Communicatieve vaardigheden zijn dan ook erg belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden en het tonen van empathie zijn belangrijk.



Profielvakken
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Presentator
Presentatienotities
Dit zijn de profielvakken van Zorg&Welzijn. Hier zie je de vier domeinen weer terug die belangrijk zijn in de zorg bij het geven van zorg aan een cliënt. Het is niet toevallig dat elke profielmodule begint met “mens”. Als je wilt werken met mensen, is zorg&welzijn het profiel dat bij je past.BB/KB: De leerlingen krijgen 6 uur per week les in deze profielmodules. De overige 6 lesuren per week krijgen zij les in keuzevakken. GL: de leerlingen doen de profielmodules mens en zorg en mens en activiteit, 3 lesuren per week. Daarnaast doen zij twee keuzevakken, ook 3 lesuren per week.
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GL doet 2 profielvakken
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BB en KB doen 4 profielvakken
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Presentator
Presentatienotities
Mens en activiteit is verplicht voor de GL, de KB en de BB-leerlingen. Deze profielmodule wordt zowel in klas 3 en 4 weggezet door middel van theorie uit het boek en de grote praktische opdrachten. Hierbij worden eigen opdrachten gebruikt. Over de GPO’s wordt straks nog meer verteld.
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Presentator
Presentatienotities
Mens en zorg: deze module is verplicht voor GL, KB en BB. Hierbij staat de zorg voor mensen centraal. De leerlingen volgen deze module in klas 3 of 4. Leerlingen werken aan de hand van een lesmethode en ze draaien een dagdeel mee in Old Wolde.  Er wordt in de zorg steeds meer digitaal gewerkt, daarom leren leerlingen ook omgaan met een digitaal zorgdossier. 
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Presentator
Presentatienotities
Mens en omgeving: Deze module is verplicht voor KB en BB. Hierbij gaat het om zorg voor de omgeving: het schoonhouden en opruimen van je huis, de was verzorgen, het inrichten van je woonruimte etc. De leerlingen volgen deze profielmodule in klas 3 of 4 wordt zinvol toegepast tijdens de lessen zorg&welzijn. De leerlingen doen de was, houden de ruimte schoon, nemen de telefoon aan achter de balie, doen administratieve werkzaamheden, beheren het magazijn. Daardoor wordt de lesinhoud betekenisvol. Daarnaast maken ze ook opdrachten om de theorie die je moet beheersen om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren te verwerken. 
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Presentator
Presentatienotities
Mens en gezondheid: deze is verplicht voor KB en BB. Gezondheid staat hier centraal; gezonde maaltijden, voedingsgewoontes, diëten, hygiëne, maar ook hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals bewegen, aankleden, medicijnen innemen



Keuzevakken
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1. Kennismaking met uiterlijke verzorging: hand haar gezicht
2. Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
3. Voorkomen van ongevallen en EHBO
4. Evenement en muziek
5. Assisteren bij sport- en bewegingsactiviteiten
6. Keuken
7. Podium
8. Geüniformeerde dienstverlening

……en nog veel meer

Presentator
Presentatienotities
De basis en kader leerlingen moeten 4 keuzevakken kiezen. De gl leerlingen moeten 2 keuzevakken kiezen.Deze keuzevakken mogen over de profielen heen gekozen worden, maar is dit wel afhankelijk van wat de school kan bieden. Leerlingen kunnen dus ook keuzevakken kiezen die vallen onder D&P of HBR. Wij hebben er als school voor gekozen dat de basis en kader leerlingen 1 verplicht keuzevak hebben en dat ze 3 keuzevakken zelf kiezen. Het verplichte keuzevak bij zorg&welzijn is keuken. Dit is natuurlijk een hele vooruitgang, omdat er zo veel meer maatwerk geleverd kan worden. Leerlingen kunnen zich verbreden door hele andere keuzevakken te kiezen, maar leerlingen kunnen zich ook verdiepen door keuzevakken te kiezen die aansluiten bij de profielmodules. Het is de bedoeling dat de leerlingen niet in het wilde weg een keuzevak gaan kiezen, maar dit wordt gedaan aan de hand van hun loopbaanoriëntatie. Er wordt dus samen met de leerling gekeken wat past bij bijvoorbeeld de MBO-opleiding die de leerling wil gaan volgen. Of als de leerling het nog niet weet, wordt bekeken op welke wijze de keuzevakken hem/haar kunnen helpen om tot een keuze te komen.Vooraf is er een keuzevak markt waar de leerling, samen met ouder(s), naar toe gaat om de juiste keuze te kunnen maken. De leerling kiest 2 keuzevakken; 1e keus en 2e keus. Soms kan de 1e keus niet doorgaan (teveel/ te weinig aanmeldingen) en dan volgt de leerling het vak van zijn/ haar 2e keus.



Voorbeeldprogramma BB/KB
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Profielmodules Keuzevakken
Mens en zorg Keuken
Mens en omgeving Sport en bewegen
Mens en Activiteit Schoonheidsbehandeling
Mens en gezondheid EHBO

Presentator
Presentatienotities
Dit is een voorbeeld van een programma dat een basis of kader leerling kan volgen bij Zorg en Welzijn. Aan de linkerkant staan de verplichte profielmodules. Aan de rechterkant staat eerst het verplichte keuzevak en daaronder de keuzevakken die gekozen kunnen worden.Voor de BB en KB leerlingen is keuken een verplicht keuzevak, voor de GL leerlingen niet.BB en KB kiezen, naast de 4 profielmodules nog 3 keuzevakken (en keuken als verplicht keuzevak)



Voorbeeldprogramma GL
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Profielmodules Keuzevakken

Mens en zorg Keuken

Mens en activiteit Sport en bewegen

Presentator
Presentatienotities
Dit is een voorbeeld van een programma dat een GL leerling kan volgen bij Zorg en Welzijn. Aan de linkerkant staan de verplichte profielmodules. Aan de rechterkant staan de keuzevakken. GL leerlingen kiezen, naast de 2 verplichte profielmodules, nog 2 keuzevakken.Klas 3 en 4 GL zitten bij de profielmodules in een groep. Bij de 1e ronde keuzevakken alleen bij GL en bij de tweede rond keuzevakken worden zij gemengd met BB en KB.



Grote Praktische Opdracht

28-2-2020 13

• “Echte opdrachten”
• Algemene competenties
• Verschillende doelgroepen
• Motivatie

Presentator
Presentatienotities
De profielmodule “mens en activiteit” wordt gegeven in de vorm van GPO’s. Dit zijn grote praktische opdrachten. Het kenmerk van GPO’s is dat dit echte opdrachten zijn, de leerlingen werken niet op een simulatiewerkplek, maar gaan echt naar een woonzorgcentrum, ontvangen kinderen of bereiden en serveren een driegangendiner aan gasten. Hierbij maken de leerlingen kennis met verschillende doelgroepen. Omdat de leerlingen de opdracht in het echt uitvoeren, neemt de motivatie vaak toe. Tegelijk leren ze op deze manier veel meer dan in een gesimuleerde omgeving. Omdat ze aan den lijve ervaren hoe het is als je een activiteit wel/niet goed voorbereid; omdat ze ervaren wat er gebeurd als een draaiboek niet klopt; omdat ze ervaren hoe lastig het is als iemand zijn taken niet doet etc. Doordat ze het zelf moeten oplossen leren ze des te meer.  In de opdrachten komen de beroepsgerichte vaardigheden en algemene competenties bij elkaar. Bijvoorbeeld Nederlandse taal komt terug bij het maken van een flyer of poster, rekenen in het maken van een offerte, het werken met mensen bij de uitvoering zelf, het samenwerken met collegae loopt als een rode draad door de hele opdracht, leren reflecteren; zeker als je werkt met mensen erg belangrijk. 



Organiseren van een 
kinderactiviteit

Leerlingen organiseren een activiteit voor basisschoolkinderen
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Presentator
Presentatienotities
Bij het profielvak M&A is een GPO  waarbij er twee basisschoolklassen worden ontvangen. De leerlingen bereiden een activiteit voor en gaan deze uitvoeren met de kinderen. 



Organiseren van een 
kinderactiviteit
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Presentator
Presentatienotities
GL leerlingen hebben een poppenkast voorstelling georganiseerd voor een groep kleuters.



3-gangen diner
Leerlingen bereiden een 3-gangendiner en nodigen zelf de gasten uit
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Presentator
Presentatienotities
Een ander voorbeeld is het organiseren van een 3-gangen-diner waarbij de leerlingen zelf de gasten uitnodigen. Er moet overlegd worden wie wat gaat maken, want als iedereen een voorgerecht maakt, heb je toch wel een probleem. Er moet een draaiboek gemaakt worden, er moeten bestellingen worden gedaan, er moeten uitnodigingen worden gemaakt en verspreid, er moet geserveerd worden etc. Een hele klus, maar wat doen de leerlingen het goed! Op deze momenten zie je wat de leerlingen kunnen en hoe ze gegroeid zijn. 



High Tea
De leerlingen organiseerden een High Tea voor genodigden
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Presentator
Presentatienotities
Klas 3 en 4 GL leerlingen organiseerden dit schooljaar een High Tea voor genodigden. 



Kerstmarkt
De leerlingen van klas 3 en 4 GL organiseerden een echte kerstmarkt.
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Presentator
Presentatienotities
De GL leerlingen hadden als GPO opdracht de kerstmarkt organiseren. Ze moesten zelf bedenken wat ze wilden gaan verkopen of doen. Uitrekenen wat de kosten waren en wat ze dan voor hun producten konden vragen zodat ze wel winst gingen maken.Dit kostte een goede voorbereiding. De kerstmarkt was een groot succes met veel bezoekers en een grote diversiteit aan marktkramen. De leerlingen hebben van deze opdracht veel geleerd. 



Buitenschoolse activiteiten en 
beroepencarrousel
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1. Serveren bij kerstdiners van Old Wolde
2. Meelopen op een afdeling in Old Wolde
3. Sport- en speldag basisscholen Winschoten
4. Open huis Akkerheem d.m.v. UV behandeling

5. Beroepencarrousel: gastlessen van mensen uit het werkveld

Presentator
Presentatienotities
Naast de GPO’s zijn er nog tal van andere buitenschoolse activiteiten waarbij de leerlingen ervaring op doen in de praktijk. Zo krijgen zij een goed beeld van verschillende beroepen en de daarbij horende werkzaamheden. Hierdoor kunnen zij makkelijker een keuze maken voor een passende vervolg opleiding, doordat zij een beter beeld krijgen van de verschillende werkvelden en doelgroepen.Bij de beroepencarrousel krijgen de leerlingen op verschillende momenten in het jaar gastlessen van mensen uit het werkveld. Bijvoorbeeld van Kinderdagverblijf KIWI, Cosis, Leger des Heils en Oosterlengte. De carrouselonderdelen sluiten dit jaar ook aan bij de keuzevakken. Zo kwam het Rode Kruis bij de EHBO lessen, mariniers bij het keuzevak geüniformeerde dienstverlening, MBO leerlingen van het Noorderpoort kwamen leerlingen van het keuzevak KMUV praktische vaardigheden leren. 



Serveren in Old Wolde
Ieder jaar helpen de leerlingen van zorg en welzijn bij de kerstdiners

28-2-2020 20

Presentator
Presentatienotities
Elk jaar mogen de leerlingen van zorg en welzijn assisteren bij de kersdiners in Old Wolde. Ook zijn er andere activiteiten in de woonzorgcentra in de buurt, bijvoorbeeld Bij Akkerheem in Bellingwolde helpen leerlingen mee met de open dag.



Sport- en speldag
Leerlingen van zorg en welzijn helpen ieder jaar bij de sport- en speldag van de 

basisscholen in Winschoten 
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Presentator
Presentatienotities
Ieder jaar weer worden de leerlingen van zorg en welzijn ingezet bij de sport- en speldag van de basisscholen in Winschoten. De basisscholen zijn erg blij met onze leerlingen, wij zijn blij met deze activiteit zodat de leerlingen ervaring opdoen bij het werken met kinderen. 



Is er dan nooit “gewoon” les?
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Presentator
Presentatienotities
Uiteraard leren de leerlingen erg veel in “gewone” lessen. De leerlingen moeten toch de beroepsvaardigheden leren door te oefenen tijdens de lessen. Voorbeelden hiervan zijn tiltechnieken, computervaardigheden, de was verzorgen, een maaltijd bereiden, EHBO-vaardigheden etc. Ook moet er een basis gelegd worden aan theorie, kennis. Hierbij valt te denken aan voedingsleer, gezond leven, veel voorkomende ziektes, ergonomie etc. Uiteraard is het de bedoeling dat de aangeleerde vaardigheden en de kennis weer toegepast gaat worden in het buitenschools leren en gpo’s. Het is een geheel.  De leerlingen werken ook veel met digitaal materiaal en moeten veel opdrachten op de computer uitwerken. ICT is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, dus ook niet uit het werkveld zorg&welzijn. Een draaiboek wordt bijvoorbeeld gemaakt in Word of Excel, de leerlingen maken werkstukken, de leerlingen gaan praktijkvaardigheden oefenen aan de hand van filmpjes of werkkaarten, zorgdossiers zijn tegenwoordig digitaal en daar leren de leerlingen ook mee werken. 



Ouderbijdrage
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• Kleding
• Introductie
• Excursies e.d. 
• Culturele activiteiten
• Sportoriëntatie
• Carrousel
• Werkweek
• Schoolfonds

– Ongeveer 350 euro

Presentator
Presentatienotities
Een beroepsgerichte opleiding houdt in dat er extra kosten worden gemaakt. U wordt gevraagd om een bijdrage te leveren voor de extra gemaakte kosten. Deze worden eens per jaar geïnd via WISC.Voor GL is dit ongeveer 75 per jaar.



LOB 
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1. Tijdens de lessen
2. GPO’s en buitenschools leren
3. Carousselonderdelen
4. Reflectiegesprekken

Presentator
Presentatienotities
LOB staat voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. Tijdens de lessen zorg&welzijn leert de leerling veel beroepen en werkvelden kennen. Dit zit in de methode verweven in opdrachten, filmpjes e.d.  Tegelijk leert de leerling zichzelf kennen, mede door de reflectiegesprekken die drie keer per jaar worden gevoerd. Juist bij het werken met mensen is leren reflecteren enorm belangrijk. Uiteindelijk zal de leerling een loopbaandossier of portfolio samenstellen waarin hij/zij verzameld wat hij/zij heeft gedaan en geleerd. Ook kunnen de verslagen van de reflectie- en loopbaangesprekken hierin. Er wordt samengewerkt met de mentor en decaan bij loopbaanoriëntatie.



Beoordeling
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Schoolexamen
• Tijdens de lessen
• Praktijktoetsen
• Theorietoetsen
• GPO’s (procesbeoordeling)

CSPE (centraal schriftelijk praktijkexamen)
• Examen over de profielmodules

Presentator
Presentatienotities
Tijdens het CSPE worden de profielmodules getoetst. De keuzevakken worden afgesloten door een schoolexamen.  Verder komen de cijfers op verschillende manieren tot stand: tijdens de lessen worden er vaak cijfer gegeven op de professionele werkhouding en de uitvoerig van praktijkopdrachten, vaardigheden worden getoetst door praktijktoetsen, verder hebben de leerlingen theorietoetsen en opdrachten die ingeleverd moeten worden in de ELO van Magister. Maar wat zeker zo belangrijk is, is de procesbeoordeling bij bijvoorbeeld GPO’s. Hoe gaat het samenwerken, hoe gaat de leerling om met kritiek, het geven van feedback aan elkaar, het nakomen van afspraken, het omgaan met de cliënt/gast/zorgvrager etc. Ook bij de reflectiegesprekken wordt ingezoomd op de (leer)ervaringen van de leerling.



Vakkenpakket BB en KB, klas 3 en 4
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• Gemeenschappelijk deel:
- Nederlands - Rekenen
- Engels - Kunstvakken (alleen in klas 3)
- Rekenen - Maatschappijleer
- Godsdienst - Godsdienst en levensbeschouwing
- Lichamelijke opvoeding

• Sectordeel: Biologie
• Sectorgebonden keuzevak: 1 vak kiezen: 

- Wiskunde
- Aardrijkskunde



Vakkenpakket GL klas 3
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• Gemeenschappelijk deel:
- Nederlands - Rekenen
- Engels - Kunstvakken 1
- Rekenen - Maatschappijleer
- Godsdienst - Godsdienst en levensbeschouwing
- Lichamelijke opvoeding
• Sectorvakken: 
- Biologie - Economie
- Wiskunde - Nask2 
• Keuzevak (1 vak kiezen)
- Aardrijkskunde - Kunstvakken 2
- Geschiedenis 

Presentator
Presentatienotities
Klas 3 GL en klas 3 TL hebben dezelfde vakken en zitten bij elkaar in de klas. De GL leerlingen volgen een profiel met keuzevakken daarbij.



Vakkenpakket GL klas 4
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• Gemeenschappelijk deel:
- Nederlands - Rekenen
- Engels - Lichamelijke opvoeding
- Maatschappijleer - Sectorwerkstuk
- Godsdienst en levensbeschouwing
• Sectorvak: biologie
• Sectorgebonden keuzevak (1 vak kiezen): 
- Wiskunde - Aardrijkskunde
- Geschiedenis
• Vrij deel (1 kiezen)
Wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, nask2, 
kunstvakken2, (Duits)

Presentator
Presentatienotities
Het kiezen van een vak in klas 4 is in principe alleen mogelijk als men dat vak ook in klas 3 heeft gehad. Duits is een extra keuzevak ik klas 3 en 4



Profieloriëntatie leerlingen
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• Ronde 1:
• Vrijdag 8 februari
• Maandag 11 februari 

• Ronde 2:
• Maandag 11 maart
• Woensdag 13 maart 



Vragen
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