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De leerlingen volgen op het Zuiderlicht 
College het profiel Zorg en Welzijn.
Hieronder ziet u alle bestaande profielen



het Profiel Zorg en WelZijn oP het 
Zuiderlicht college.

 Binnen ons Profiel Zorg en Welzijn volgen de leerlingen de landelijk 
verplichte profielvakken:

MENS EN OMGEVING
MENS EN GEZONDHEID
MENS EN ACTIVITEIT
MENS EN ZORG

 Het gemiddelde van het SE cijfer en het CSPE cijfer vormen het cijfer 
voor Zorg en Welzijn

het gemiddelde van de 
Profielvakken vormen het Se cijfer 
voor Zorg en WelZijn.



keuZevakken Zuiderlicht college

 Wij bieden een ruim aanbod aan keuzevakken, zodat elke leerling 
zich breed kan oriënteren.. 
De leerling komt gedurende het volgen van deze keuzevakken 
achter zijn/ haar competenties en interesses.

 Doordat de leerlingen zelf hun keuzevakken kunnen uitkiezen, 
bieden wij de leerlingen de mogelijkheid om zijn/ haar eigen 
loopbaan vorm te geven. Dit kan verbredend en/ of verdiepend 
zijn passend bij de talenten en interesses van onze leerlingen.

  



in leerjaar 2 kieSt iedere leerling 4 van 

de onderStaande vakken;
 Haarverzorging
 Huidverzorging
 Ondernemen
 De bijzondere keuken
 Assisteren in de gezondheidszorg
 Ondersteunen bij sport en bewegingsactiviteiten
 Voorkomen van ongevallen en EHBO, 
 Dans
 Mode en design
 Recreatie



Keuzemoment leerlingen, profiel 
en keuzevakken

 Profielkeuzes uitleg aan de tweedejaars
 Kennismaking met de keuzevakken PPO, 

rond april 2021 voor leerjaar 2.
 Ouders ontvangen een brochure
 Leerlingen geven de voorkeur op van hun keuze, de keuzes worden 

geturfd. 
 Na aanleiding van de vraag, formeren wij lesgroepen en kunnen wij de 

keuzevakken aanbieden.
 Afhankelijk van de hoeveelheid vraag per keuzevak zal het keuzevak 

meer dan eens aangeboden worden, totaal 4 mogelijkheden.
 De leerlingen worden zoveel mogelijk ingedeeld naar hun keuze en 

komen in ieder geval in hun eerste of tweede keuze terecht.
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