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Even voorstellen

• De nieuwe leerweg, wat is 
het?

• De opdracht DOG
• Pilotscholen en leerlingen
• Eindexamenopdrachten
• Kansen voor het mbo!



Animatie over de nieuwe leerweg



Aanbod



Opdracht 
van de 
DOG

Startdocument:

- Opleveren van een concept 
examenprogramma voor het nieuwe 
pgp ‘Z&W’

- Opleveren van een definitief 
examenprogramma en handreiking 
voor pgp ‘Z&W’

Korte termijn:

Startdocument

Lange termijn:

Examenprogramma en 
handreiking



Wat is het nieuwe praktijkgerichte 
programma Z&W?

❑Levensechte opdrachten buiten de school

A. Praktijkgerichte vaardigheden

B. Systematisch werken

C. LOB

D. Werkvelden

E. Kennis en vaardigheden

F. Vraagstukken uit de samenleving

C

Concept examenprogramma

praktijkgericht programma 
Zorg en Welzijn



Werken met levensechte opdrachten

❑Opdrachten van echte opdrachtgevers in eigen regio

❑Aansluiten bij ontwikkelingen in de regio

❑Opdrachten waarin Zorg/Welzijn gecombineerd worden met andere sectoren

❑Crossovers zijn helpend bij een passende keuze



A:
praktijkgerichte 
vaardigheden

B:
systematisch 

werken

C:
LOB

D:
werkvelden

E:
type activiteit/
vaardigheden

E:
kennis 

F:
vraagstukken

Combineren van onderdelen 
examenprogramma leidt tot holistische 
authentieke opdrachten. 

Een 
opdrachtgever



Pilotscholen in de regio

Van de 136 pilotscholen, waarvan 17 
scholen Z&W aanbieden is in de regio op 
dit moment het Cals college ‘onze 
pilotschool” voor Z &W



Good Practice Pilotschool Calscollege



Inzoomen

• Bijvoorbeeld, maak een tutorial voor ouderen, laat de 
ouderen kiezen uit social media waar ze hulp bij nodig 
hebben. 

• Ontwikkel een spel/ themakist om thuis een feestje te 
geven. 

• Bedenk een sportieve activiteit bij de BSO



Wat levert het de leerling op?

Leren planningen en 
draaiboeken maken

Komen in aanraking met mbo’s en 
kunnen daardoor beter kiezen



Wat zijn nu kansen voor het mbo?

• Hoe kan het vmbo samenwerken met mbo?
• Welke mogelijkheden zijn er?



Wat doet het Gezondheidzorg College al ?

❑Samenwerken met Globe en Oosterlicht in het Future Care 
Lab (zorgopleidingen) keuzevak Z &T

❑Collegetours 

❑Vitaliteitslab

❑Samenwerken met de Pilotschool Calscollege

❑VO scholen bezoeken en uitnodigen

❑Informeren Mbo-raad (inspiratiebijeenkomsten)



Meer Informatie?

Kijk op:
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg of 
www.nieuweleerweg.nl vanaf 1 feb. 2022

http://www.nieuweleerweg.nl/

