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Opbouw 3e en 4e jaar

3ejaar

● Profielvakken, 4 verplichte

● CSPE. Centraal schriftelijk praktisch 
examen

● Maatschappijkunde of Wiskunde

● Maatschappijleer

● Stage (4 stages)

● AVO, CKV, LO, sport-/dansklas 

(LO2 voor MAVO Extra)

● Examentraining zorg en welzijn

4e jaar

● Keuzevakken, 12 keuzes waarvan 5 

kiezen (minimaal 4 op diploma)

● CSE: Centraal schriftelijk examen

● Maatschappijkunde of wiskunde

● Stage (4 stages)

● AVO, CKV, LO, sport-/dansklas

(LO2 voor MAVO Extra)

● Examentraining AVO-vakken



3e jaars profielvakken Zorg en  
Welzijn



Profiel Mens en Omgeving

● Onderhoudswerkzaamheden

● Baliewerkzaamheden

● Gebouw: toegankelijkheid

● Ruimte inrichten 



Profiel Mens en Zorg

● Persoonlijke verzorging

● EHBO

● Ondersteuning

● Hulpmiddelen



Profiel Mens en Gezondheid

● Voeding

● Leefstijl en voorlichting

● Gezondheid en ziekte



Profiel Mens en Activiteit

● Activiteiten organiseren

● Plannen en uitvoeren

● Uitleggen

● Informatie onderzoek



Examentraining

● Gedurende leerjaar 3, 2 uur per week

● Voorbereiding op CSPE aan het eind van leerjaar 3

● Beroepsvaardigheden oefenen zoals: sociale vaardigheden, rekenen, 

plannen en organiseren



4e jaars keuzevakken

● Leerling kiest 5 keuzevakken bestaande uit theorie en praktijk

● Totaal 12 verschillende keuzevakken (kan per jaar wisselen)

● 2x stage een dagdeel

● 1x stage 10 dagen 

● 1x interne stage 



Assisteren in de gezondheidszorg 

● Werken in een gezondheidscentrum

● Kennismaking assisterende beroepen (bv. 

tandarts-, doktersassistent)

● Zorghandelingen 



Welzijn, Volwassenen en ouderen

● Activiteiten voor jong en oud 

● Leren plannen 

● Organiseren 



EHBO

● Basiskennis EHBO 

● Praktische handeling

● Theorie 



Facilitaire dienst

● Praktische vaardigheden in de keuken

● Ontwerpen en indelen van een ruimte

● Omgang met gasten 

● Administratieve werkzaamheden 



Kennismaken 
schoonheidsbehandeling 

● Uiterlijke verzorging basis huid, hand en 

haar 

Je bent model voor iedereen! 



Verdieping UV: 2 aparte 
keuzevakken 

● Haarverzorging 

● Huidverzorging   



Keuken 

● Kennismaken met werken in een keuken/restaurant

● Serveren

● Hygiënisch werken



Sport en bewegen 

● Sportactiviteiten organiseren, plannen en 

uitvoeren

● Sporten buiten school  

● Veiligheid 

● Menselijk lichaam 

● Verschillende doelgroepen



Welzijn kind en jongeren 

● Ontwikkeling van foetus tot adolescent 

● Activiteiten organiseren 

● Verzorging van verschillende leeftijden



Wonen en huishouden 

● Basiskennis rondom de huishouding. 

●Wassen / drogen en strijken

● Schoonmaakmiddelen

● Onderhoud van huishoudelijke  apparaten



Recreatie 

● Evenementen organiseren

● Toerisme
● Animatieteam
● Sport en spel
● Kidsclub



MAVO Extra

•Theorietoets
• Methode zorg en welzijn
• Theorielessen

•Praktijktoets
• Praktijklessen
• Schriftelijk en praktisch
• Beroepsvaardigheden

•Stage
• LOB
• Voorbereiding MBO

3 uur praktijk
3 uur theorie



Alleen mogelijk in 

combinatie met 

schoonheidsbehandeling.



Manier van werken

● Les op een leerplein, projectmatig intern en extern.

● Bring your own device (geen Apple of Chromebook, minimaal 12 inch.)

● Beroepskleding, prijs in de ouderbijdrage.

● Bandbreedte Zorg en Welzijn



Uitstroommogelijkheden

● Zorg: verpleegkundige, verzorgende IG, verzorgende, helpende zorg, 
doktersassistente, tandartsassistente

● Welzijn: maatschappelijke zorg, pedagogisch werker, onderwijsassistente

● Uiterlijke verzorging: kapper, schoonheidsspecialiste, grimeur/visagie



Uitstroommogelijkheden

● Veiligheid: handhaving, politie, beveiliging, defensie

● Sport: sport- en bewegen instructeur, trainer

● Horeca: kok, bakker, gastheer/-vrouw

● Recreatie en toerisme: evenementenbranche, animatieteam, 
vrijetijdsactiviteiten begeleider



Vragen?

Over zorg en welzijn BB, KB:
Pma@fioretti.nl

Over zorg en welzijn GL (mavo Extra):
Rda@fioretti.nl

Algemene vragen:
b.v.d.anker@fioretti.nl of de coach van uw zoon/dochter
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