IMK Lanklaar - Rotem
Studierichtingsprofiel 2e graad (3e en 4e leerjaar)
Zorg en welzijn (A-BSO)

Zorg en welzijn is een praktijkgerichte studierichting voor handige jongens en meisjes met
een sociaal profiel die graag zorgen voor andere mensen. Ze is gericht op de doorstroom
naar de arbeidsmarkt.
De leerling leert er de basisberoepscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met
en het zorgen voor kinderen en volwassenen. Er ligt veel nadruk op intermenselijke
verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve
vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse
samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Deze vaardigheden leren ze
vanuit een totaalvisie op de mens en in een gezinscontext. De leerlingen verwerven een
basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken ook kennis met directe zorg, maar zullen
toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg (logistiek).
De leerlingen krijgen verder een goede basiskennis mee van Nederlands, wiskunde, Frans
en Engels. Binnen mavo leer je over de maatschappij en de actualiteit. Om de digitale
vaardigheden aan te scherpen, richten we een uur ICT in.
Het logische vervolg is de derde graad Verzorging. Na een 7e jaar Se-n-se, kan je
Zorgkundige worden.

Leerlingenprofiel
•
•
•
•
•
•
•

Je bent begaan met je eigen gezondheid en met die van anderen.
Je leert graag door te doen.
Je bent praktisch ingesteld en steekt graag de handen uit de mouwen voor
huishoudelijke en logistieke taken. In de derde graad zal je leren op de werkvloer,
door stages te doen.
Je hebt belangstelling voor het dagelijks leven van mensen.
Je werkt graag met mensen en je wil anderen helpen.
Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel.
Je gaat graag om met mensen en bent contactvaardig.

Wat komt meer specifiek aan bod in de 2de graad?
•
•
•

•

Kennismaken met doelgroepen uit zorg en welzijn.
Sociale en maatschappelijke vaardigheden ontwikkelen.
Indirecte zorg (gezonde en evenwichtige maaltijden bereiden, het onderhouden van
een woning, van kleding en van ander textiel) en directe zorg (zorg voor gezondheid
en welzijn).
Expressie.

Lessentabel
Zorg en welzijn
Godsdienst
LO
Engels
Frans
PAV:
- Mavo (3 u)
- Nederlands (3u)
- Wiskunde (1 u)
- Natuurwetenschappen (1 u)
Zorg en welzijn:
- Projecten / basisprincipes
- Gezondheid en welzijn stimuleren
- Indirecte zorg verlenen
- (Ped)agogisch handelen in een diverse
samenleving.
ICT
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Toekomstmogelijkheden na A / derde graad Verzorging:
Beroepskwalificaties na Verzorging:
•
•

Huishoudhulp zorg
Woonassistent

Na het 6de leerjaar behaal je een diploma (OK3) waarmee je op de arbeidsmarkt aan de
slag kan gaan. Verder studeren met OK 3 kan in een Se-n-se-richting, graduaten en HBO-5
opleidingen.
Een logisch vervolg na het 6e jaar Verzorging, is Se-n-se zorgkundige/verzorgende
waarmee de beroepskwalificatie Zorgkundige behaald wordt.

