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 Mens en gezondheid 
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 Mens en activiteit 

 Mens en zorg 



 

 
Op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg zijn er voor de VMBO 
leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerich-
te leerweg twee sectoren waaruit  gekozen kan worden: Techniek en Zorg & 
Welzijn. 

In deze brochure wordt wat verteld over de sector Zorg en Welzijn. 

Binnen de sector Zorg en Welzijn is er 1 profiel met daarin 4 verplichte      
modulen 

 

De verplichte  
modulen zijn: 

 

 

 

 Sector Zorg en Welzijn 

Willem van oranje  Col lege  

Profiel Zorg & Welzijn 

 Mens en gezondheid 

 Mens en omgeving 

 Mens en activiteit 

 Mens en zorg 

Naast deze verplichte modulen heeft een leerling de vrijheid om zelf een 
leerroute te kiezen. 

 

Om je te verdiepen in de richting die je leuk vindt kies je één leerroute, met 
de daarbij behorende beroepsgerichte keuzevakken. Je hebt de kans om zo 
al veel kennis op te doen, die aansluit bij wat jij wilt worden later.  

 

Bij Zorg en Welzijn zijn er 4 mogelijke leerroutes, kijk maar eens op de blad-
zijde hiernaast  >> 



 

Leerroutes en beroepsgerichte keuzevakken 

 

   Mogelijke keuzevakken hierbij zijn: 

 Dagbesteding 

 Voorkomen van onge-
vallen en EHBO 

 Organiseren van een 
activiteit 

 Wonen en huishouden 

 Keuken 

 Welzijn kind en jongeren 

 Verzorging 

 (Ondernemen)  

Leerroute Verzorging 

     Mogelijke keuzevakken hierbij zijn: 

 Facilitaire dienstverle-
ning, inrichting en verzor-
ging 

 Voorkomen van ongeval-
len en EHBO 

 Organiseren van een acti-
viteit 

 Gebouwenbeheer 

 Keuken 

 Bijzondere keuken 

 Conciërge werkzaamhe-
den 

 (Ondernemen)  

Leerroute Horeca 

     Mogelijke keuzevakken hierbij zijn: 

 Facilitaire dienstverle-
ning, inrichting en ver-
zorging 

 Voorkomen van ongeval-
len en EHBO 

 Organiseren van een ac-
tiviteit 

 Sport en bewegen 

 Geüniformeerde beroe-
pen 

 Beveiliging en veiligheid 

 (Ondernemen)  

Leerroute SDV 

       Mogelijke keuzevakken hierbij zijn:  

 Dagbesteding 

 Voorkomen van ongeval-
len en EHBO 

 Organiseren van een acti-
viteit 

 Sport en bewegen 

 Keuken 

 Recreatie 

 (Ondernemen)  

Leerroute Recreatie 
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   Keuzevakken hierbij zijn: 

 Dagbesteding 

 Voorkomen van ongevallen en 
EHBO 

 Organiseren van een activiteit 

 Wonen en huishouden 

 Keuken 

 Welzijn, kind en jongeren 

 Verzorging 

 (Ondernemen)  

Leerroute Verzorging 



 

Is de leerroute Verzorging iets voor jou? 

 
Vind jij het leuk om voor anderen te zorgen? Help jij graag andere 
mensen? Wil jij leren hoe je bijvoorbeeld ouderen of kinderen ver-
zorgt of begeleidt? Zie jij jezelf later wel werken in de kinderopvang, 
met gehandicapten, in een bejaardenhuis of ziekenhuis? 

 

Dan is de leerroute Verzorging echt iets voor jou! 

 

Je doorloopt de 4 verplichte modulen en gaat je daarnaast echt spe-
cialiseren in de verzorging van mensen. 

 

Je leert veel over dagbesteding, huishouden, wonen, begeleiden en 
het verzorgen van ouderen, zieken, gehandicapten of kinderen. 

 

Ook kun je nog kiezen voor het keuzevak Ondernemen, als je meer 
te weten wilt komen over  (detail) handel, het opzetten van je eigen 
bedrijf, de administratie, boekhouding, een stukje marketing en in-
formatie. 
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      Keuzevakken hierbij zijn: 

 Facilitaire dienstverlening, 
inrichting en verzorging 

 Voorkomen van ongevallen 
en EHBO 

 Organiseren van een activi-
teit 

 Gebouwenbeheer 

 Keuken 

 Bijzondere keuken 

 Conciërgewerkzaamheden  

 (Ondernemen)  

Leerroute Horeca 



 

Is de leerroute Horeca iets voor jou? 

 
Vind jij het leuk om bezig te zijn met koken, voedsel en serveren? 

Ga jij graag om met mensen en ben je sociaal, gastvrij en beleefd? 

Zie jij je later wel werken in een restaurant, broodjeszaak, ijssalon 
of hotel ? 

 

Dan is de leerroute Horeca echt iets voor jou! 

Je doorloopt de 4 verplichte modulen en gaat je daarnaast echt spe-
cialiseren in de horeca. 

 

Je leert veel over voedsel, koken en bedienen en gaat echt aan de 
slag in de keuken en het restaurant op school om al deze vaardighe-
den te oefenen! 

 

Ook kun je nog kiezen voor het keuzevak Ondernemen, als je meer 
te weten wilt komen over  (detail) handel, het opzetten van je eigen 
bedrijf, de administratie, boekhouding, een stukje marketing en in-
formatie. 
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     Keuzevakken hierbij zijn: 

 Facilitaire dienstverlening, inrichting en 
verzorging 

 Voorkomen van ongevallen en EHBO 

 Organiseren van een activiteit 

 Beveiliging en veiligheid 

 (Ondernemen)  

 

 Sport en bewegen 

 Geüniformeerde beroepen  

Leerroute SDV 



 

Is de Leerroute SDV iets voor jou? 

 
Vind jij het leuk om iets te organiseren? Ben jij graag bezig met 
sport? Wil jij leren wat je moet doen als er iemand gewond raakt? 
Of wil jij later graag naar defensie of de politie? Ben jij behulp-
zaam en graag onder de mensen?   

 

Dan is de leerroute SDV echt iets voor jou! 

Je doorloopt de 4 verplichte modulen en gaat je daarnaast echt 
specialiseren in de Sport Dienstverlening en Veiligheid. 

 

SDV is erg breed,  je kunt veel richtingen op. 

Defensie, sport, beveiliging, facilitaire dienstverlening, hulpverle-
ning, toerisme of detailhandel, er zijn allerlei vervolgopleidingen 
mogelijk. 

Je leert hoe je EHBO moet verlenen, je leert veel over sport en 
over het organiseren van een sportles. Ook  ga je je bezighouden 
met veiligheid en beveiliging en leer je bijvoorbeeld hoe een ont-
ruimingsoefening in zijn werk gaat. 

  

Daarnaast kun je nog kiezen voor het keuzevak Ondernemen, als 
je meer te weten wilt komen over (detail) handel, het opzetten van 
je eigen bedrijf, de administratie, boekhouding, een stukje marke-
ting en informatie. 
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    Keuzevakken hierbij zijn:  

 Dagbesteding 

 Voorkomen van ongevallen en 
EHBO 

 Organiseren van een activiteit 

 

 Sport en bewegen 

 Keuken  

 Recreatie  

 (Ondernemen)  

Leerroute Recreatie 



 

Is de Leerroute Recreatie iets voor jou? 

 
Vind jij het leuk om mensen een leuke dag te bezorgen? Ben je be-
hulpzaam en sociaal? Wil jij leren hoe je bijvoorbeeld ouderen, ge-
handicapten of kinderen begeleidt?  Wil jij leren hoe je maaltijden 
kunt bereiden, serveren en hoe alles werkt in een restaurant? Hou jij 
van sport en vind je het leuk om anderen iets te leren? 

 

Dan is de leerroute Recreatie echt iets voor jou! 

Je doorloopt de 4 verplichte modulen en gaat je daarnaast echt spe-
cialiseren in de recreatie. 

 

Je leert veel over dagbesteding, sport en bewegen, EHBO, iets or-
ganiseren voor ouderen, gehandicapten of kinderen. En je gaat le-
ren hoe alles werkt in een restaurant en dit ook oefenen in ons eigen 
restaurant op school, waar echte gasten komen eten! 

 

Ook kun je nog kiezen voor het keuzevak Ondernemen, als je meer 
te weten wilt komen over (detail) handel, het opzetten van je eigen 
bedrijf, de administratie, boekhouding, een stukje marketing en in-
formatie. 

 



Wil je meer weten? 

Maak een afspraak met  het sector-
hoofd van de sector Zorg en Welzijn: 

 Mevr. Koster 

           (g.koster-jonkers @wvoranje.nl) 

 Mevr. van Hemert 

            ( j.f.d.vanhemert@wvoranje.nl) 

 

Locatie Wijk en Aalburg 
Perzikstraat 7 
4261 KC Wijk en Aalburg 

Tel. 0416-691722 

het Willem 

GEWOON EEN 
SUPERTOFFE 

SCHOOL! 


