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Gezondheidsboek 
Wie helpt mij als ik ziek ben?
Wat kan ik zelf doen?

Gesprekskaart voor patiënten met beperkte 
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Deel 1. Wat is COPD?
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Deze informatie is gemaakt door de Stomavereniging, in samenwerking met patiënten en verpleegkundigen.
Telefoon: 030 - 634 3910
info@stomavereniging.nl
www.stomavereniging.nl

Darmkanker begint als een bultje in je darm. Dit bultje heet een poliep. Van de meeste poliepen word je niet ziek. Soms gaat de poliep groeien en wordt het kanker. 
Kanker is slecht voor je lichaam. Kanker maakt je ziek. Kanker heet ook wel tumor of gezwel. 

Wil je meer weten over leukemie? Of praten met andere patiënten met leukemie? Patiënten-organisatie Hematon kan je  daarbij helpen.

Telefoon: 030 - 760 34 60
secretariaat@hematon.nl
www.hematon.nl

Rode bloedcellen brengen zuurstof naar alle delen van het lichaam. Witte bloedcellen beschermen je lichaam tegen ontstekingen. Bloedplaatjes zorgen ervoor dat wondjes stoppen met bloeden. 

Leukemie is kanker van de witte bloedcellen in het bloed. Het beenmerg maakt teveel witte bloedcellen. Ook groeien de witte bloedcellen niet goed. 

Soms verspreidt de prostaatkanker zich naar andere plekken in het lichaam.Bijvoorbeeld naar de botten (vaak de ruggengraat) en naar de lymfeklieren.Dat heet uitzaaiingen. Met uitzaaiingen kun je niet meer beter worden.Bij uitzaaiingen zijn er nog wel behandelingen, waardoor je langer kuntleven. Deze behandelingen verminderen vaak ook de klachten.
De dokter vertelt je over de verschillende behandelingen die er zijn. Bijvoorbeeld een operatie of bestraling. 
Elke behandeling heeft voor en nadelen. Ook hier vertelt de dokter je  meer over. 
 

Wil je meer weten over prostaatkanker? Of praten met andere mannen met prostaatkanker? ProstaatKankerStichting.nl helpt je hiermee.
Telefoon: 088 0029768
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
www.prostaatkankerstichting.nl

tumor

ruggengraat

lymfeklieren

Er zijn twee soorten longkanker. Kleincellige longkanker en niet-kleincellige longkanker. 
Bij kleincellige longkanker is de kans dat de kanker naar een andere plek in het lichaam gaat, groter dan bij niet-kleincellige longkanker.

Na de onderzoeken in het ziekenhuis beslis je samen met de arts welke behandeling het beste is.
De kans om beter te worden is het grootst als de kanker vroeg is ontdekt. Meestal is de ziekte al te ver gegroeid en kun je niet meer beter worden. Vaak kun je door de behandelingen nog langer leven of minder pijn hebben. 

Wil je meer weten over longkanker? Of praten met andere mensen die longkanker hebben? Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland kan u daarbij helpen.
Telefoon: 06 11 85 63 82
info@longkankernederland.nl
www.longkankernederland.nl
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COPD Praatkaart

Ik heb diabetes. 
Wat kan ik doen?

Praatkaarten
Darmkanker

Praatkaarten
Leukemie en Lymfeklierkanker

Praatkaarten 
Prostaatkanker

Praatkaarten
Longkanker

Medicijnkaart 
voor pijnmedicatie bij kinderen
met sikkelcelanemie

Je hebt een dunne darm, een dikke darm en een endeldarm. 
Je kunt overal in je darmen kanker krijgen. 
Meestal in de dikke darm, maar ook in de endeldarm of in de dunne darm. 

Dit is darmkanker

Darmkanker

Bloed wordt gemaakt in het beenmerg. 
Beenmerg zit in je botten.
In het beenmerg zitten stamcellen. 
Uit de stamcellen ontstaan bloedcellen. 
 
Bloed stroomt door je bloedvaten naar alle delen van je lichaam. 
In het bloed zitten:
• rode bloedcellen
• witte bloedcellen 
• bloedplaatjes 

Dit is leukemie

De prostaat ligt onder de blaas. Hij is zo groot als een walnoot.
De prostaat doet vocht bij de zaad-cellen. Zo krijg je sperma.

Bij kanker veranderen de cellen in het lichaam. 
De cellen kunnen niet meer stoppen met delen. Dat is niet goed. 
Een groepje kankercellen heet tumor of gezwel.

Bij prostaatkanker zit de kanker in de prostaat.

De kans om beter te worden is het grootst als de kanker vroeg ontdekt
is en als de kanker alleen in de prostaat zit. Het is niet altijd nodig om
direct te behandelen. Soms krijg je wel direct een behandeling.

Dit is prostaatkanker

blaas

prostaat

Bij kanker veranderen de goede cellen in het lichaam. 
Dit worden slechte cellen. 
Deze slechte cellen blijven groeien. Het worden er steeds meer. 

Bij longkanker zit de kanker in een long. 
Soms gaat de longkanker ook naar andere plekken in het lichaam. 
Bijvoorbeeld naar de hersenen of de botten.

Longkanker kan komen door roken. Soms komt longkanker niet door roken. 

In het ziekenhuis krijg je onderzoeken. 
De onderzoeken laten zien hoe erg de kanker is. 
En welke soort longkanker je hebt. 

Dit is longkanker

Als je kind koorts heeft, bel dan direct 

de dokter. Koorts is een temperatuur 

hoger dan 38ºC.

Bel ook de dokter:

• Als je kind zieker wordt.

• Als je kind suf wordt.

• Als je het niet vertrouwt.

• Als je kind veel pijn heeft.

• Als de medicijnen niet helpen.

De sikkelcelverpleegkundige bellen

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag bel je tussen 9.00 en 16.00 uur: 

06 - 390 124 35

Als de sikkelcelverpleegkundige niet opneemt, bel dan 

de spoedeisende hulp.

Spoedeisende hulp bellen

Bel 010 - 703 11 03 als de sikkelcelverpleegkundige 

niet opneemt
Na 16.00 uur
In de avond en de nacht

Op zaterdag en zondag

Als de pijn niet overgaat, 

moet ik de dokter bellenmoet ik de dokter bellen
Medicijnkaart bij pijn.

Altijd doen bij pijn (crise):

• Direct beginnen met medicijnen tegen de pijn.

• Je kind moet veel drinken
 5 glazen per dag voor kinderen van 1, 2, 3 of 4 jaar.
 7, 8 of 9 glazen per dag voor kinderen van 5 jaar 
 en ouder
 Meer mag ook want veel drinken is goed.

• Je kind moet warm blijven. 
Warm aankleden.

Pak de kaart met de leeftijd van jouw kind.

Je kind heeft pijn

1

2 familie en vriendenPARFUMMedicijnen Praat er over met anderen Wat is COPD? Angst en benauwd zijn

Roken Bewegen of sporten Hoesten Hobby’s of werk

      Geld Eten Seks Plas of poep verliezen
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https://www.pharos.nl/kennisbank/medicijnkaarten-sikkelcelziekte/
https://www.pharos.nl/kennisbank/longkanker-praatkaarten/
https://www.pharos.nl/kennisbank/ik-heb-diabetes-wat-kan-ik-doen/
https://www.pharos.nl/kennisbank/darmkanker-praatkaarten/
https://www.pharos.nl/kennisbank/leukemie-en-lymfeklierkanker-praatkaarten/
https://www.pharos.nl/kennisbank/prostaatkanker-praatkaarten/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/05/COPD-Praatkaart-A4-Pharos-.pdf
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Invulkaart
Pillen om te slikken tegen de pijn
bij sikkelcelanemie 

Meisjesbesnijdenis                   
Wat kan Sara doen als ze problemen heeft?

Heeft Yasmina dementie of niet?

  GEESTELIJKE GEZONDHEID

Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt…

Ismail doet vreemd
Wat kan je als familie doen? (psychose)

Marian heeft een depressie. 
Wat kan ze doen?

Dounia praat en overwint
seksueel misbruik

HEEFT YASMINA DEMENTIE OF NIET?
Naar de geheugenpoli in het ziekenhuis

Dounia praat en overwint

MARIAN HEEFT EEN DEPRESSIE
Wat kan ze doen?

Als je vlucht naar een ander land moet je familie en 
vrienden achterlaten. En ook je huis en je werk. Dit is 
zwaar voor iedere vluchteling. Je voelt je dan soms 
minder gezond. Dat is heel normaal. Vaak gaan deze 
klachten na een tijdje over. Soms heb je hulp nodig om 
weer beter te worden.

1  Heb je de volgende klachten? 

Hieronder zie je een lijst met problemen. Die problemen 
komen door stress. Dan heb je minder plezier in het 
leven. En je voelt je minder goed. Het gaat om de 
volgende problemen: 
• Slecht slapen
• Veel denken
• Te moe zijn om dingen te doen
• Slechte concentratie
• Veel vergeten
• Snel boos worden
• Snel huilen
• Snel schrikken
• Dromen die je bang maken
• Somber en angstig voelen
• Geen contact met mensen willen
• Geen vertrouwen in mensen

Dit noemen we psychische klachten. Vaak heb je dan 
ook last van pijn. En ook heb je minder zin om te eten.  

Het verhaal van Hassan
Hassan (38 jaar) is uit Irak naar Nederland 
gevlucht. Zijn vrouw is nog in Irak. In Nederland 
dacht hij: ‘Hier ben ik veilig’. De eerste maanden 
voelt Hassan zich goed. Hij krijgt na een jaar een 
verblijfs vergunning. Hij gaat in een gemeente 
wonen en vraagt gezinshereniging aan voor zijn 
vrouw. Dit duurt lang. Hij krijgt steeds meer 
stress. Het leren van de Nederlandse taal lukt niet 
meer. Hij is snel boos. Een keer vecht hij bijna met 
een landgenoot. Hij slaapt slecht en kan alleen 
maar aan zijn vrouw denken. Hij gaat naar de 
huisarts. Die legt hem uit dat hij klachten heeft 
door zijn situatie. Daardoor heeft hij last van 
stress. De arts adviseert hem om dagelijks te 
gaan sporten en stuurt hem door naar het 
wijkteam. Daar praat een man met hem. Die 
regelt dat hij vrijwilligerswerk doet. Dat geeft 
afleiding. Het helpt hem om het wachten op 
gezinshereniging vol te houden. 

Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt…
Folder voor vluchtelingen over psychische klachten

Meisjes-besnijdenis
Wat kan Sara doen als zij problemen heeft?

Geef je kind 

Zetpil -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -- -----------------------------------------------------------------------------    mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Geef je kind 

Zetpil -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -- -----------------------------------------------------------------------------    mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Geef je kind 

Zetpil -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -- -----------------------------------------------------------------------------    mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.

Geef je kind 

Zetpil -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -- -----------------------------------------------------------------------------    mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Geef je kind 

Zetpil -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -- -----------------------------------------------------------------------------    mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Geef je kind 

Zetpil -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -- -----------------------------------------------------------------------------    mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Zetpillen tegen de pijn

Doe dit elke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ uur. 

Stop niet als de pijn weg is. 
Ga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  dagen en nachten door. 

Heeft je kind dan nog pijn? Of komt de pijn terug? 
Bel dan de sikkelcelverpleegkundige (06 - 390 124 35) of de spoedeisende hulp (010 - 703 11 03).

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.

Geef je kind 

Pil om te slikken ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -------------------------------------------------------------------------------   mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Geef je kind 

Pil om te slikken ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -------------------------------------------------------------------------------   mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Geef je kind 

Pil om te slikken ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -------------------------------------------------------------------------------   mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.

Geef je kind 

Pil om te slikken ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -------------------------------------------------------------------------------   mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Geef je kind 

Pil om te slikken ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -------------------------------------------------------------------------------   mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Geef je kind 

Pil om te slikken ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  van -------------------------------------------------------------------------------   mg 

Zet het alarm op je telefoon. 

Let op: 
Ga ook ’s nachts door!

Pillen om te slikken tegen de pijn

Doe dit elke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ uur. 

Stop niet als de pijn weg is. 

Ga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  dagen en nachten door. 

Heeft je kind dan nog pijn? Of komt de pijn terug? 

Bel dan de sikkelcelverpleegkundige (06 - 390 124 35) 

of de spoedeisende hulp (010 - 703 11 03).

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.

Wacht -------------------------------------------------------------------------------------------  uur.
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https://www.pharos.nl/kennisbank/meisjesbesnijdenis-wat-kan-sara-doen-als-ze-problemen-heeft/
https://www.pharos.nl/kennisbank/heeft-yasmina-dementie-of-niet/
https://www.pharos.nl/kennisbank/ismail-doet-vreemd-wat-kan-de-familie-doen-psychose/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Dounia_praat_en_overwint_beeldverhaal_Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/als-je-stress-hebt-veel-denkt-en-slecht-slaapt-folder-voor-vluchtelingen-over-psychische-klachten/
https://www.pharos.nl/kennisbank/marian-heeft-een-depressie-wat-kan-ze-doen/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/01/Invulkaart-bij-pijn-Pharos.pdf


GEZOND LEVEN 

Werkboek Gezond Inburgeren

Taalniveau A1 en A2

GEZOND LEVEN 

Werkboek Gezond Inburgeren

Taalniveau B1

  LEEFSTIJL

Gezond leven
A1 en A2 niveau

Gezond leven
B1 niveau

Nadia wil zich goed voelen 
Wat kan ze doen? (fitness)

  ZWANGERSCHAP

Kelly en Karim willen zwanger worden

Zora is zwanger
Wat kan Zora doen?

Bloedonderzoek als je zwanger bent

Zwangerschap en antistoffen in je bloed

NADIA WIL ZICH GOED VOELEN!
Wat kan ze doen?

Wat kan Zora doen?

ZORA 
is zwanger

Bloedonderzoek 
als je zwanger bent

Zwangerschap  
en antistoffen  
in je bloed

Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind.

4

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Gezond_leven_werkboek_gezond_inburgeren_taalniveau_A1_A2_werkboek_Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/gezond-leven-werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-b1/
https://www.pharos.nl/kennisbank/kelly-en-karim-willen-zwanger-worden/
https://www.rivm.nl/bloedonderzoek-als-je-zwanger-bent
https://www.pharos.nl/kennisbank/nadia-wil-zich-goed-voelen-wat-kan-ze-doen/
https://www.pharos.nl/kennisbank/zora-is-zwanger-wat-kan-zora-doen/
https://www.rivm.nl/zwangerschap-en-antistoffen-in-je-bloed
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Bloedgroep Rhesus             
C-negatief 

Bloedgroep Rhesus 
D-negatief

Je bent zwanger, en hebt syfilis of hiv
Wat moet je doen?

Hielprik voor de baby van Miriam en Dennis

Kan jouw baby goed horen? 
Gehoortest bij de baby van Miriam en Dennis 

Hulp bij stoppen met roken
alleenstaande moeder

Hulp bij stoppen met roken
gezin

Je bent zwanger,  
en hebt syfilis of hiv. 
Wat moet je 
doen?

Hielprik voor  
de baby van 
Miriam en Dennis

Kan jouw baby 
goed horen?
Gehoortest bij de baby 
van Miriam en Dennis

Hulp bij stoppen met roken

Lees hier hoe het Wendy lukt om te stoppen met roken

Maar ik rook. 

Ik wil graag stoppen. 
Maar hoe?

Ik ben blij, 
want ik word 

mama. 

Hulp bij stoppen met roken

Maar we roken.

We willen 
graag stoppen. 

Maar hoe?

We zijn blij, 
want we worden 
papa en mama.

Lees hier hoe het Wendy en Steven lukt om te stoppen met roken

Bloedgroep  
Rhesus c-negatief

Bloedgroep  
Rhesus D-negatief
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https://www.rivm.nl/je-bent-zwanger-en-je-hebt-syfilis-of-hiv-wat-moet-je-doen
https://www.rivm.nl/documenten/bloedgroep-rhesus-c-negatief
https://www.pharos.nl/kennisbank/hielprik-voor-de-baby-van-miriam-en-dennis/
https://www.pharos.nl/kennisbank/hulp-bij-stoppen-met-roken/
https://www.rivm.nl/documenten/bloedgroep-rhesus-d-negatief
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/02/Kan-jou-baby-goed-horen-Nederlands-Pharos-.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/06/A5-Hulp-bij-stoppen-met-roken-gezin-2019-Pharos-webversie.pdf
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Rookvrij blijven doe je met hulp  

In contact met je kindje          

  OPVOEDING

Praatplaat spelen

Praatplaat voeding

De eerste hapjes van baby Adam

Wat kan je doen als je baby huilt? 
 

Dewi en social media

Kijk mee hoe de vader en moeder van Sam dat doen...

 Wat kun je doen 
  als je baby huilt?

Rookvrij blijven doe je met hulp!

Lees hier hoe het Wendy en Steven lukt om rookvrij te blijven.

Voor jou 
ben ik gestopt 

met roken.

Wat ben ik blij!

Wat mooi. 
Hiervoor heb ik 

het gedaan!

Van liggen tot kruipen

2 Zand en gras voelen
Een zandbak is ook altijd leuk!

3 Spelen met water
Zorg voor verschillende emmertjes, bakjes, 
gietertjes

1

1

Hoofdje optillen
Leg een opgerolde handdoek onder de borst. 
Niet te lang doen, maar wel regelmatig.

Laat jouw baby vanaf de geboorte iedere dag vrij 
bewegen op de buik of op de rug.

2 3 Kruipen
Laat je baby achter bewegende speeltjes aan 
kruipen op een stroeve vloer.

Spelen met je baby

Jouw baby moet alles nog leren en 
veel oefenen helpt daarbij.

Omrollen
Leg een speeltje dat geluid maakt of met felle 
kleuren naast je baby zodat die omrolt.

Iedere dag even naar buiten
Kleed je baby 
goed aan.
    

Buiten spelen

of
of

of

of

+

maggi

1 2

3 4

Yoghurt

Yoghurt

honing
zout

Dit is Layla
met haar

kindje Adam.

Adam is
4 maanden oud.

Layla mag hem nu
oefenhapjes geven.

Hier lees je hoe
Layla het aanpakt.

De eerste hapjes van baby Adam

Adam is 
4 maanden 

oud.

Layla mag hem nu 
oefenhapjes geven.

In dit verhaal lees je 
hoe Layla het aanpakt.

Dit is Layla 
met haar kindje 

Adam.

 

 

In contact met je kindje  

1

1  Dewi en social media

Praten met je 
vrienden op je 

telefoon is leuk.

Het is goed om te 
weten wat je kan doen 

met social media.

En het is goed 
om te weten wat je 

beter niet doet.

Hier lees je hoe 
Dewi het aanpakt.

Dit is Dewi.
Dewi zit vaak op 

social media. 

Dewi en social media

6

https://www.pharos.nl/kennisbank/rookvrij-blijven-doe-je-met-hulp/
https://www.pharos.nl/kennisbank/praatplaat-voeding/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Wat_kun_je_doen_als_je_baby_huilt_beeldverhaal_Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/praatplaat-spelen/
https://www.pharos.nl/kennisbank/de-eerste-hapjes-van-baby-adam/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Dewi_en_social_media_beeldverhaal_Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/in-contact-met-je-kindje/
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Je kindje en social media

Daphne is gek op haar baby en op haar telefoon

Mijn computer is leuk 
(mediaopvoedondersteuning)

Buitenspelen

Naar de middelbare school 
(cursusmap)

Naar de middelbare school 
(poster)

Je kind als tolk

Je kindje en social media 1

1  Dewi, Robin en social media

Dit zijn Dewi en Robin.
Dewi zit vaak op haar telefoon.
Ze vindt social media leuk.
Het is goed om te weten wat je kan doen met social media. 
En het is goed om te weten wat je beter niet doet.
Hier lees je hoe Dewi het aanpakt. 

Daphne is gek op haar baby en op haar telefoon

Mijn computer is leuk !

 

 

 

Buitenspelen 

 

 

 

Naar de middelbare school 
Voor ouders met kinderen 

op de basisschool

Je kind als tolk?

Praktijkonderwijs

Werk

Vmbo

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Theoretische Leerweg
(mavo)

Gemengde Leerweg Kader beroepsgerichte
Leerweg

Basis beroepsgerichte
Leerweg

Profielen:
Techniek 
Zorg en welzijn 
Economie 
Landbouw 

Profielen:
Bouwen, wonen en interieur

Produceren, installeren en energie
Mobiliteit en transport

Media, vormgeving en ICT
Maritiem en techniek

Zorg en welzijn
Economie en ondernemen
Horeca, bakkerij en recreatie
Groen
Dienstverlening en producten

Vakken:
Nederlands,     Engels,  Rekenen en wiskunde,  Mens en maatschappij,  2  vreemde taal,  Kunst en cultuur,  Mens en natuur,  Bewegen en sporte

Havo

Basisschool
8 jaar

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 5

Klas 4

Nederlands,  Engels,  Rekenen en wiskunde,    
Mens en maatschappij,  Mens en natuur,  
Frans,  Duits  (of andere vreemde taal),  
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Grieks
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Rekenen,  Moderne vreemde taal, 

Maatschappijleer, Biologie,  
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Geschiedenis,  Aardrijkskunde,    
Kunst en cultuur,  Lichamelijke 

opvoeding        

Vakken:

Universiteit Hbo Mbo
niveau 4

Mbo
niveau 3

Mbo
niveau 2 Entreeopleiding

Elke leerling 
volgt een
Individueel 
ontwikkelplan
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   Ik en de maatschappij
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   Horeca en voeding
   Logistiek en verkoop
   Groen- en dierverzorging
   Kunst en cultuur

Vakken:

Entree-
route
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https://www.pharos.nl/kennisbank/je-kindje-en-social-media/
https://www.pharos.nl/kennisbank/daphne-is-gek-op-haar-baby-en-op-haar-telefoon/
https://www.pharos.nl/kennisbank/buitenspelen/
https://www.pharos.nl/kennisbank/naar-de-middelbare-school-poster/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/11/mijn_computer_is_leuk-boek.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/naar-de-middelbare-school/
https://www.pharos.nl/kennisbank/je-kind-als-tolk/


Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen 
Arthur van Schendelstraat 600 D 
Postbus 13318, 3507 LH Utrecht 
Telefoon 030 234 98 00 
E- mail info@pharos.nl 
www.pharos.nl

Meer weten over helder voorlichtingsmateriaal? 
Neem contact op met Marjolijn van Leeuwen (m.vanleeuwen@pharos.nl) 

  GEZONDHEID

Soms heeft je kind een probleem
Met wie kan je praten?

Soms zijn er problemen in je familie
Met wie kan je praten?

SOMS HEEFT JE KIND 
EEN PROBLEEM

Met wie kan je praten?

SOMS ZIJN ER PROBLEMEN 
IN JE FAMILIE

Met wie kan je praten?

http://www.pharos.nl
https://www.pharos.nl/kennisbank/soms-heeft-je-kind-een-probleem-met-wie-kan-je-praten/
https://www.pharos.nl/kennisbank/soms-zijn-er-problemen-in-je-familie-met-wie-kan-je-praten/

