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[Beste collega, dit eerste blad is onderdeel van het vakleerplan. Schrijf hier uit wat de doelstelling van je/jullie vak is en op welke manier je/jullie 
deze doelstelling gaan behalen. Het PTA wat op de website wordt gepubliceerd bevat alleen de doelstelling van het vak en het overzicht van de 
eindtermen/deeltaken. Je slaat dit format dus twee keer op. Een keer als vakwerkplan en een keer als PTA] 

 

Doelstelling: de leerling kan een plantaardig voedingsmiddel produceren en verkopen, een verantwoorde voeding kiezen en verwerken en voor 
een bepaalde doelgroep een bewegingsactiviteit in de open lucht organiseren en uitvoeren 

Doelen: -kennis:  
 

Middelen: voedingsmiddelen, zelfgeproduceerde voedingsmiddelen (welk materiaal gaan we hiervoor gebruiken?), sportactiviteiten, computers, 
werkboek (Edu4all) 
 

Manier van aftoetsen: praktische opdrachten, theorietoetsen, praktische toetsen 
 

Beschikbare uren: 2 periode 4 uur per week  
 

 
  



 
Voeding en Beweging KBL 1913 

Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma; wat ga je hiervoor 
doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 
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Voedingsmiddelen  
- Je kweekt een plantaardig 

voedingsmiddel op 
- je beschrijft de stappen hoe je dit 

voedingsmiddel produceert 
- je verwerkt dit voedingsmiddel in 

een gerecht 
- je dient  dit gerecht op aan je 

doelgroep 
 

- in house kweken van radijsjes 
- werken op de sociale moestuin; herkennen van 

onderdelen van de plant, zaaien, zaadjes laten 
ontkiemen, zaaikalender gebruiken, kiemplantjes, 
verspenen, handgereedschap gebruiken, oogsten, 
verwerken in een maaltijd.  

Praktijkopdracht 
- groeiproces 

beschrijven 
- kooktechnieken 

toepassen 
 
 

N 
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2 bewegingsactiviteit 
-  Het belang van beweging voor de 
gezondheid benoemen en verklaren  
- Voor een specifieke doelgroep een 
onderzoek doen naar recreatieve 
mogelijkheden in de open lucht  
En/of 
- Een passende bewegingsactiviteit 
bedenken in de open lucht  
- je kan een bewegingsactiviteit 
organiseren en uitvoeren 

- je gaat tijdens de les op verschillende manieren 
bewegen en leert dan ook wat gezond leven en 
bewegen een bepaalde doelgroep brengt (healthy 
body healthy mind)  

Je krijgt een praktische 
opdracht waarin je ook 
de geleerde theorie 
moet toepassen. Deze 
eindopdracht lever je in 
it’s learning. 

N 2 

2 Verantwoorde voeding kiezen en 
verwerken 
- herkomst, productie, transport, 

milieu, etiketten lezen, 
voedingswaarde, ecologisch 
footprint en herkomst productie kan 
je in overweging nemen als je een 
keuze maakt voor voeding 

- je kan een maaltijd bedenken dat 
je kan verantwoorden adhv 
bovenstaande perspectieven 

- Je stelt een eigen menu samen. Je laat zien hoe 
dit aan de hand van genoemde criteria 
verantwoord is. 

 

 

 

Praktijkopdracht 
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Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE<code> x <weging>) + (SE<code> x <weging>)/ <weging totaal>  = cijfer SE vak 
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