
vmbo Zorg & Welzijn

De eerste twee jaar op het vmbo volg je de zogenaamde basis-

vorming. Daarna moet je een vervolgrichting kiezen. Een van de 

mogelijkheden is Zorg & Welzijn.

Voor wie?

Voor jongens en meiden die:

• iets voor andere mensen willen betekenen;

• het leuk vinden om met mensen om te gaan;

• onderwijs willen volgen waarbij theorie en praktijk elkaar aanvullen.

Algemeen vormende vakken

Je krijgt les in algemeen vormende vakken: Nederl ands, Engels, wiskunde, bio-

logie, godsdienst, maatschappijleer, lichamelijke oefening en culturele & kunst-

zinnige vorming (ckv). In het vierde jaar komen daar nog een aantal keuzevakken 

bij die passen bij de sector waar je voor kiest. 

Beroepsgerichte vakken

Het derde en vierde leerjaar werk je aan vier verplichte profielvakken en bieden 

we ook ten minste vier keuzevakken aan. Denk bijvoorbeeld aan thuiszorg, kin-

derdagverblijf, facilitaire dienst e.d. Onze lokalen zijn speciaal ingericht op deze 

vakken. 

Je krijgt tijdens je opleiding de volgende profielvakken aangeboden:

• Mens en gezondheid

• Mens en omgeving

• Mens en activiteit

• Mens en zorg



Kijk ook op lauwerscollege.nl

Ook krijg je nog een aantal keuzevakken aangeboden, zoals:

• Uiterlijke verzorging

• Facilitaire dienstverlening, inrichting en verzorging

• Voorkomen van ongevallen en EHBO

• Wonen, welzijn en zorg

• Recreatie

 

In het derde leerjaar ga je twee weken op stage. Je doet dan werkervaring op, 

zodat je na afloop beter weet welke richting je wilt kiezen in het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo).

Welke mogelijkheden geeft het diploma je? 

Als je op het Lauwers College van alles over verzorging hebt geleerd, ben je 

natuurlijk nog niet klaar. Met het diploma vmbo Zorg & Welzijn biedt het mbo 

je verschillende vervolgmogelijkheden op meerdere niveaus. Je kunt kiezen uit 

bijvoorbeeld: 

• Uiterlijke verzorging

• Welzijn

• Zorg

Voorbeeldberoepen

• Verzorgende

• Kapper

• Medewerker wellnesscentrum

• Kraamhulp

• Groepsleider

• Medewerker kinderdagverblijf

• Schoonheidsspecialist

• Verpleegkundige

• Facilitair medewerker

• Onderwijsassistent

• Voedingsassistent
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