Zorg en Welzijn
Leg jij iemand graag
in de watten?
Samen werken aan jouw toekomst!

Leg jij iemand graag in de watten?
Ben jij gek op koken of wil je later werken in de schoonmaak? Dan past de
sector Zorg en Welzijn goed bij je. Jij leert alles over koken en hygiënisch
werken. Van snijden, kloppen en bakken in de keuken tot het bedienen van
klanten in een restaurant; jij draait je hand er niet voor om.

Wat kun je worden?
Kies je voor de sector Zorg en Welzijn dan kun je later op heel veel plekken
werken. Je kunt bijvoorbeeld werken in een restaurant, waar je helpt in de
keuken. Of je helpt bij het schoonmaken van een school of een kantoor. Houd je
meer van het verzorgen van gasten, dan kun je aan de slag in de catering.

Wat ga je leren?
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In Fase
krijg je je eerste kooklessen en lessen huishoudkunde. Je leert
vaardigheden, materialen en gereedschappen kennen. Hoe maak je een
boodschappenlijstje? En waar moet je op letten bij ramen lappen en poetsen?

➋

In Fase
wordt alles nog een keer herhaald en uitgebreid. Je krijgt meer
lessen koken en huishoudkunde. Daarnaast is er een Begeleide Externe Stage,
waarbij je met een groepje leerlingen aan het werk bent in de keuken of in de
schoonmaak.
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Als je in Fase
hebt gekozen voor Zorg en Welzijn, ben je daar een dag per
week aan het werk. En je Zelfstandige Externe Stage start. Misschien in een
grote keuken of in een restaurantje? Tijdens een Zelfstandige Externe Stage
help jij fanatiek mee met schoonmaken, koken of het bedienen van gasten.
Maar net wat jij het leukste vindt!

Wat ga je doen?
Je kunt kiezen voor verschillende onderdelen.

Schoonmaken
Je leert met een schrobmachine werken en je ontdekt wat
je in welke volgorde moet schoonmaken. Wist je dat je voor
het schoonmaken van de wc al 40 handelingen in de juiste
volgorde moet doen? Genoeg te doen dus!

Koken en catering
Jij steekt de handen uit de mouwen. Snijden, mengen, bakken en kloppen; je leert
alles over het maken van een lekkere maaltijd. Bovendien ontdek je hoe de oven
en andere apparaten in de keuken werken. Je leert wat gastvrijheid is en hoe je
klanten hoort te bedienen.

Wat voor begeleiding krijg je?
Het is fijn om te weten wat je moet doen. Daarom beginnen we iedere sectordag
met een uitleg. De leraar laat zien wat jij gaat doen en hoe dat moet. Daarna ga
je zelf aan de slag. En heb je een vraag, dan kun je die natuurlijk altijd stellen.

Werkkleding
Om veilig en schoon te werken, krijg je van ons je eigen werkkleding.
Maar het kan ook zijn dat je kleding krijgt van de baas waar je stageloopt.
Denk bijvoorbeeld aan een schort of een koksmuts. Zo hoor je echt bij
het bedrijf.

Welke bewijzen haal je?
Volg jij ZML- of Structuur-onderwijs? Dan kun je tijdens je opleiding
modulebewijzen en/of een branchegericht certificaat halen. Daarmee laat je
zien dat je weet wat je doet. En je kunt daarmee in de toekomst ook aan andere
mensen laten zien wat jij allemaal in je mars hebt.
Modulebewijzen
• Huishoudkunde
• Catering
Branchegerichte certificaten
• Werken in de Keuken
• Werken in de Schoonmaak
Veiligheid
Je kunt ook een extra modulebewijs halen voor het onderdeel veiligheid.
Je weet hoe je om moet gaan met machines en herkent gevaarlijke situaties.
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