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Doelstelling:  
De leerling maakt kennis met het vak Zorg & Welzijn, oriënteert zich op het profiel om in leerjaar 2 de juiste keuze te maken in de bovenbouw. 
 
Doelen:  
De leerling: 

- Kan de verschillen benoemen tussen de vier profielmodules (mens & gezondheid, mens & activiteit, mens & omgeving en mens & zorg) 
- Kan verschillende beroepen die aansluiten bij het profiel zorg en welzijn 
- Kent de beginselen van het EHBO 
- Maakt een keuze voor een profiel en kan deze motiveren 

 
Middelen: 

 It’s Learning, werkkaarten verschillend per module, verschillende materialen (voor praktijk) aanwezig in lokaal 014, leer-werkboek 
Edu4all. 

 
Manier van aftoetsen: 
 1 onderdeel wordt schriftelijk, theoretisch, afgetoetst;  
 1 onderdeel wordt praktisch afgetoetst.  

 

Beschikbare uren:  
BB + KB + GL 64 lesuren (2 lesuren per week x 4 periodes) 
 

 

 



 
 

 

 

PTO Junior zorg               Leerweg: Leerjaar 2 – BB 
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 

1 De leerling oriënteert zich op het profiel 
mens en activiteit. 
De leerling: 
-kan benoemen wat deze module inhoudt 
-kan beroepen en opleidingen passende bij 
deze module benoemen 
-kan lichamelijke en geestelijke 
beperkingen benoemen en herkennen 
-kan passende activiteiten voor mensen 
met een beperking bedenken 
-kan een sollicitatie voorbereiden en 
uitvoeren 
-kan een draaiboek maken 
-kan een formele uitnodiging maken 
-kent de begrippen representatief, formeel 
en informeel 
 

De leerling werkt vanuit het boek Praktische 
profieloriëntatie aan praktijk- en theorieopdrachten.  

Praktische toetsing  
ZWJ-BKT201 

(50 min.) 
 

Theoretische toetsing  
ZWJ-BKT202 

(50 min.) 

Ja 
 
 
 

Ja  

O/V/G  
1 
 
 

O/V/G  
1 

2 
 
 
 

De leerling oriënteert zich op het profiel 
mens en gezondheid. 
De leerling: 
-kan benoemen wat deze module inhoudt 
-kan beroepen en opleidingen passende bij 
deze module benoemen 

De leerling werkt vanuit het boek Praktische 
profieloriëntatie aan praktijk- en theorieopdrachten. 

Praktische toetsing  
ZWJ-BKT203 

(50 min.) 
 

Ja 
 
 
 
 
 

O/V/G  
1 
 
 
 
 



 
-kan pizza, pastasalade en stamppot 
bereiden 
-kan uitleg geven over HACCP 
-kan de gevaren van alcohol, drugs en 
roken benoemen 
-maakt een plan voor een gezonde 
schoolkantine 
-kan boodschappenlijst maken met 
kostenoverzicht 
 

Theoretische toetsing  
ZWJ-BKT204 

(50 min.) 

Ja  O/V/G  
1 

3 
 
 
 

De leerling oriënteert zich op het profiel 
mens en omgeving. 
De leerling: 
-kan benoemen wat deze module inhoudt 
-kan beroepen en opleidingen passende bij 
deze module benoemen 
-kan afval scheiden en milieubewust 
werken 
-kan voorbeelden van recyclen benoemen 
-kan een ruimte passend inrichten 
-kan een ruimte huishoudelijk 
schoonmaken 
-kan schoonmaak etiketten en was 
symbolen herkennen en benoemen 
-kan speelgoed benoemen wat van invloed 
is op motoriek, geestelijk en sociale 
ontwikkeling 
-kan een zakelijk telefoongesprek voeren 
en hier een notitie van maken 
-kan decoratie in een ruimte verzorgen 
-kan een gezond fruithapje maken  

De leerling werkt vanuit het boek Praktische 
profieloriëntatie aan praktijk- en theorieopdrachten. 

Praktische toetsing  
ZWJ-BKT205 

(50 min.) 
 

Theoretische toetsing  
ZWJ-BKT206 

(50 min.) 

Ja 
 
 
 

Ja 

O/V/G  
1 
 
 

O/V/G  
1 



 
-kan een overhemd met lange mouwen 
strijken 
-kan diverse aspecten rondom 
communicatie benoemen 
 

4 De leerling oriënteert zich op het profiel 
mens en zorg. 
De leerling: 
-kan benoemen wat deze module inhoudt 
-kan beroepen en opleidingen passende bij 
deze module benoemen 
-kan verschillende zelfzorgmedicatie 
benoemen 
-kan een logo ontwerpen 
-kan een folder maken om vrijwilligers te 
werven 
-kan diverse hulpmiddelen voor ouderen 
benoemen 
-kan ondersteunen bij verminderde 
mobiliteit 
-kan ziektes van het bewegingsapparaat 
benoemen 
-kan zich verplaatsen in de doelgroep 
dementie 
-heeft zich georiënteerd rondom 
orgaandonatie 
-kan omgaan met de rolstoel en een 
zorgvrager hiermee ondersteunen 
-kan de zorg rondom het gebit benoemen 
en uitvoeren 
 

De leerling werkt vanuit het boek Praktische 
profieloriëntatie aan praktijk- en theorieopdrachten. 

Praktische toetsing  
ZWJ-BKT207 

(50 min.) 
 

Theoretische toetsing  
ZWJ-BKT208 

(50 min.) 

Ja 
 
 
 

Ja  

O/V/G  
1 
 
 

O/V/G  
1 
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