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Programma van toetsing en
afsluiting 2021-2023
Vak: zorg en welzijn klas 3

Docenten: EL, TU, TR, TO
2021-2023

Doelstelling:
De leerlingen leren hoe te handelen binnen de vier modules binnen het profielvak zorg & welzijn. Hierbij gaat het om de modules mens en
omgeving, mens en zorg, mens en activiteit en mens en gezondheid. Leerlingen zijn is staat aan de hand van de werkkaarten zelfstandig te werk
te gaan binnen het vak zorg en welzijn en maken hierbij de aangegeven theorieopdrachten via het programma It’s Learning. Daarnaast maken
de leerlingen kennis met verschillende ICT-vaardigheden en weten de programma’s Word, Powerpoint en Excel op de juiste manier te
gebruiken.
Middelen:
 It’s Learning, werkkaarten verschillend per module, verschillende materialen (voor praktijk) aanwezig in lokaal 014.
Manier van aftoetsen:




1 of meerdere onderdelen, verschillend per module, wordt praktisch afgetoetst;
1 onderdeel wordt schriftelijk, theoretisch, afgetoetst;
1 onderdeel wordt digitaal, theoretisch, afgetoetst.

Beschikbare uren:
BB + KB: per module 96 lesuren (12 lesuur per week x 1 periode)
GL : per module 64 lesuren (4 lesuur per week x 2 periodes)

PTA zorg en welzijn
Periode

Eindtermen/deeltaken: wat moet je
kennen en kunnen?

Leerweg: BB

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, -duur (en
evt. toetscode)

Herkansing
ja/nee?

Weging

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Mens en omgeving
1, 2, 3 of
4

Je kunt etiketten lezen, interpreteren
en ernaar handelen.

Praktijkopdrachten mens en omgeving, opdracht 1 t/m
15 + casussen

1, 2, 3 of
4

Je kunt een werkvolgorde maken voor
de uit te voeren werkzaamheden.

It’s Learning: ZW mens en omgeving, opdracht 1 t/m
17 + bronnenboek Edu4all tekstbron 39 t/m 60

Je kunt informatie geven over
veelvoorkomende aanpassingen en
hulpmiddelen in en rondom het
gebouw, rekening houdend met
verschillende doelgroepen.

Praktische toetsing
Z&WB - 303
(2 onderdelen, 50 min.)
Theoretisch toetsing
Z&WB - 304
(2 onderdelen, 100 min.)

Mens en zorg
1, 2, 3 of
4

Je kunt de hulpbehoefte van een cliënt
achterhalen en ernaar handelen.

Praktijkopdrachten mens en zorg, opdracht 1 t/m 15 +
casussen

1, 2, 3 of
4

Je kunt informatie zoeken en geven
over vaak voorkomende ziekten en
ziekteverschijnselen.

It’s Learning: ZW mens en zorg, opdracht 1 t/m 17 +
bronnenboek Edu4all tekstbron 84 t/m 100

Praktische toetsing
Z&WB - 307
(1 onderdelen, 30 min.)
Theoretisch toetsing
Z&WB - 308
(2 onderdelen, 100 min.)

Mens en gezondheid
1, 2, 3 of
4

Je kunt een recept lezen en
basisvaardigheden toepassen die
noodzakelijk zijn voor het bereiden van
een maaltijd.

Praktijkopdrachten mens en gezondheid

1, 2, 3 of
4

Je kunt een planning maken voor het
correct uitvoeren van de
werkzaamheden.

It’s Learning: ZW mens en gezondheid, opdracht 1 t/m
18 + bronnenboek Edu4all tekstbron 9 t/m 38

Praktische toetsing
Z&WB - 301
(1 onderdelen, 90 min.)

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Theoretisch toetsing
Z&WB - 302
(2 onderdelen, 100 min.)

Mens en activiteit
1, 2, 3 of
4

Je kunt deelnemers gastvrij ontvangen.
wegwijs maken, stimuleren en de
gevraagde aanwijzingen geven.

Praktijkopdrachten mens en activiteit, opdracht 1 t/m
15 + casussen

1, 2, 3 of
4

Je kunt een activiteit voor een groep
voorbereiden.

It’s Learning: ZW mens en activiteit, opdracht 1 t/m 15
+ bronnenboek Edu4all tekstbron 61 t/m 83

Praktische toetsing
Z&WB - 305
(1 onderdelen, 30 min.)
Theoretisch toetsing
Z&WB - 306
(2 onderdelen, 100 min.)

Berekening cijfer schoolexamen: (301+302/2) + (303 + 304 / 2) + (305+306/2) + (307+308/2) / 4 = cijfer SE vak

PTA zorg en welzijn
Periode

Eindtermen/deeltaken: wat moet je
kennen en kunnen?

Leerweg: KB

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, -duur (en
evt. toetscode)

Herkansing
ja/nee?

Weging

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Mens en omgeving
1, 2, 3 of
4

Je kunt etiketten lezen, interpreteren
en ernaar handelen.

Praktijkopdrachten mens en omgeving, opdracht 1 t/m
15 + casussen

1, 2, 3 of
4

- Je kunt een werkvolgorde maken voor
de uit te voeren werkzaamheden.
- Je kunt informatie geven over
veelvoorkomende aanpassingen en
hulpmiddelen in en rondom het
gebouw, rekening houdend met
verschillende doelgroepen.

It’s Learning: ZW mens en omgeving, opdracht 1 t/m
17 + bronnenboek Edu4all tekstbron 39 t/m 60

Praktische toetsing
Z&WK - 303
(2 onderdelen, 50 min.)
Theoretisch toetsing
Z&WK - 304
(2 onderdelen, 100 min.)

Mens en zorg
1, 2, 3 of
4

Je kunt de hulpbehoefte van een cliënt
achterhalen en ernaar handelen.

Praktijkopdrachten mens en zorg, opdracht 1 t/m 15 +
casussen

1, 2, 3 of
4

Je kunt informatie zoeken en geven
over vaak voorkomende ziekten en
ziekteverschijnselen.

It’s Learning: ZW mens en zorg, opdracht 1 t/m 17 +
bronnenboek Edu4all tekstbron 84 t/m 100

Mens en gezondheid

Praktische toetsing
Z&WK - 307
(1 onderdelen, 30 min.)
Theoretisch toetsing
Z&WK - 308
(2 onderdelen, 100 min.)

1, 2, 3 of
4

Je kunt een recept lezen en
basisvaardigheden toepassen die
noodzakelijk zijn voor het bereiden van
een maaltijd.

Praktijkopdrachten mens en gezondheid

1, 2, 3 of
4

Je kunt een planning maken voor het
correct uitvoeren van de
werkzaamheden.

It’s Learning: ZW mens en gezondheid, opdracht 1 t/m
18 + bronnenboek Edu4all tekstbron 9 t/m 38

Praktische toetsing
Z&WK - 301
(1 onderdelen, 90 min.)

Theoretisch toetsing
Z&WK - 302
(2 onderdelen, 100 min.)

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Mens en activiteit
1, 2, 3 of
4

Je kunt deelnemers gastvrij ontvangen.
wegwijs maken, stimuleren en de
gevraagde aanwijzingen geven.

Praktijkopdrachten mens en activiteit, opdracht 1 t/m
15 + casussen

1, 2, 3 of
4

Je kunt een activiteit voor een groep
voorbereiden.

It’s Learning: ZW mens en activiteit, opdracht 1 t/m 15
+ bronnenboek Edu4all tekstbron 61 t/m 83

Praktische toetsing
Z&WK - 305
(1 onderdelen, 30 min.)
Theoretisch toetsing
Z&WK - 306
(2 onderdelen, 100 min.)

Berekening cijfer schoolexamen: (301+302/2) + (303 + 304 / 2) + (305+306/2) + (307+308/2) / 4 = cijfer SE vak

PTA zorg en welzijn
Periode

Eindtermen/deeltaken: wat moet je
kennen en kunnen?

Leerweg: GL

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, -duur (en
evt. toetscode)

Herkansing
ja/nee?

Weging

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Mens en zorg
1, 2, 3 of
4

Je kunt de hulpbehoefte van een cliënt
achterhalen en ernaar handelen.

Praktijkopdrachten mens en zorg, opdracht 1 t/m 15 +
casussen

1, 2, 3 of
4

Je kunt informatie zoeken en geven
over vaak voorkomende ziekten en
ziekteverschijnselen.

It’s Learning: ZW mens en zorg, opdracht 1 t/m 17 +
bronnenboek Edu4all tekstbron 84 t/m 100

Praktische toetsing
Z&WG - 307
(1 onderdelen, 30 min.)
Theoretisch toetsing
Z&WG - 308
(2 onderdelen, 100 min.)

Mens en activiteit
1, 2, 3 of
4

Je kunt deelnemers gastvrij ontvangen.
wegwijs maken, stimuleren en de
gevraagde aanwijzingen geven.

Praktijkopdrachten mens en activiteit, opdracht 1 t/m
15 + casussen

1, 2, 3 of
4

Je kunt een activiteit voor een groep
voorbereiden.

It’s Learning: ZW mens en activiteit, opdracht 1 t/m 15
+ bronnenboek Edu4all tekstbron 61 t/m 83

Praktische toetsing
Z&WG - 305
(1 onderdelen, 30 min.)
Theoretisch toetsing
Z&WG - 306
(2 onderdelen, 100 min.)

Berekening cijfer schoolexamen: (305+306/2) + (307+308/2) / 2 = cijfer SE vak

