PTA klas 3

Broeckland College
Vak:
Zorg en Welzijn profieldeel Mens en gezondheid
Leerweg:
Kader beroepsgerichte leerweg
Methode:
Thieme Meulenhoff
Cursusjaar: 2022-2023
Periode

Eindtermen
Wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en duur

Magister
code

Herkansen
Ja/nee

Weging

derde
periode

Mens en Gezondheid
Taak:
ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl

Werkboek Mens en Omgeving maken

Theorietoets
Theorietoets
Praktische
vaardigheidstoets: koken

D
E
F

Ja
Ja
Ja

0,5
0,5
2

P/ZW/1.1 informatie geven over een gezonde leefstijl.
De kandidaat kan:
• uitleggen welke aspecten van invloed zijn op fysiek,
psychische en sociale gezondheid
• informatie zoeken en geven over het gebruik van
genotmiddelen
• de invloed van media op leefstijl beschrijven en
herkennen
P/ZW/1.2 een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en
opdienen.
De kandidaat kan:
• een gezonde maaltijd samenstellen
• recepten lezen en omrekenen naar aantal
personen
• een planning maken voor het correct uitvoeren van de
werkzaamheden
• tijdens werkzaamheden rekening houden met hygiëne
• basisvaardigheden toepassen die noodzakelijk zijn
voor de bereiding van een maaltijd
• materiaal en apparatuur hanteren bij de bereiding van
gerechten in de privéhuishouding

Theorielessen Mens en Omgeving
volgen
Computeropdrachten maken voor je
portfolio
Praktische opdrachten uitvoeren
Kook opdrachten uitvoeren
De leerling is in staat om zelfstandig uit
te voeren:
Een gerecht te maken wat voldoet aan
de schijf van vijf en dit te presenteren
aan de docent.

PTA klas 3
•
•

gerechten presenteren
gebruikte materialen schoonmaken en opruimen

P/ZW/1.3 ondersteunen bij een verantwoord
voedings-en bewegingspatroon en dagritme.
De kandidaat kan:
• informatie zoeken en geven over gezonde voeding
• voedings-en leefgewoonten signaleren, herkennen en
rapporteren
• uitleggen hoe dagritme van invloed is op het fysieke
en mentale welzijn
Berekening: (D*0,5 + E*0,5 + F*2)/3 = eindcijfer profieldeel Mens en gezondheid
Berekening overgangscijfer en schoolexamencijfer: het gemiddelde van alle cijfers van het profieldeel Z&W

PTA klas 3

Broeckland College
Vak:
Zorg en Welzijn profieldeel Mens en omgeving
Leerweg:
Kader beroepsgerichte leerweg
Methode:
Thieme Meulenhoff
Cursusjaar: 2022-2023
Periode

Eindtermen
Wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en duur

eerste
periode

Mens en Omgeving
Taak:
ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en
veilige leef- en werkomgeving

Werkboek Mens en Omgeving maken

P/ZW/2.1 schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren.
De kandidaat kan:
• werkvolgorde en planning maken voor de uit te
voeren werkzaamheden
• schoonmaakmiddelen, -apparatuur
• en -materialen kiezen en gebruiken
• werkzaamheden uitvoeren volgens plan
• gebruikte materialen schoonmaken en opruimen

Computeropdrachten maken voor je
portfolio

P/ZW/2.2 textiel verzorgen.
De kandidaat kan:
• etiketten lezen, interpreteren en er naar handelen
• was sorteren
• een wasbehandeling uitvoeren
• strijken, vouwen en opbergen van de was
P/ZW/2.3 baliewerkzaamheden verrichten.
De kandidaat kan:
• zich representatief en klantgericht opstellen
• de klant ontvangen en begroeten

Theorielessen Mens en Omgeving
volgen

Praktische opdrachten uitvoeren

Magister
code

Herkansen
Ja/nee

Weging

Theorietoets
Theorietoets

Ja
Ja

0,5
0,5

Presentatie in
de klas
houden

Ja

2

PTA klas 3
•
•
•
•
•
•

een informatief en zakelijk gesprek voeren
zijn taalgebruik afstemmen op de klant met name
woordkeuze en stemgebruik.
een telefoonnotitie maken, een
boodschap aannemen en doorgeven
een telefonische afspraak maken
schriftelijk rapporteren
afscheid nemen

P/ZW/2.4 ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en
hulpmiddelen in en rondom het gebouw die toegankelijkheid
en veiligheid bevorderen.
De kandidaat kan:
• Veel voorkomende aanpassingen en hulpmiddelen in
en rondom het gebouw herkennen
P/ZW/2.5 bij het inrichten van een ruimte rekening houden
met het gebruik van een
ruimte.
De kandidaat kan:
• een ruimte inrichten conform de opdracht
Berekening: (A*0,5 + B*0,5 + C*2)/3 = eindcijfer profieldeel Mens en omgeving
Berekening overgangscijfer en schoolexamencijfer: het gemiddelde van alle cijfers van het profieldeel Z&W

PTA klas 3

Broeckland College
Vak:
Zorg en Welzijn profieldeel Mens en zorg
Leerweg:
Kader beroepsgerichte leerweg
Methode:
Thieme Meulenhoff
Cursusjaar: 2022-2023
Periode

Eindtermen
Wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en duur

Magister
code

Herkansen
Ja/nee

Weging

vierde
periode

Mens en Zorg
Taak:
ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen
aan de klant

Werkboek Mens en Zorg maken

Theorietoets
Theorietoets

G
H

Ja
Ja

0,5
0,5

Praktische
vaardigheidstoets

I

Ja

2

P/ZW/4.1 ondersteunen bij eenvoudige verzorgende
activiteiten.
De kandidaat kan:
• de hulpbehoefte van een klant signaleren en dit
rapporteren
• begrip en respect tonen voor gevoelens en wensen
van de klant
• verzorgende activiteiten uitvoeren en daarbij rekening
houden met de privacy van de klant
P/ZW/4.2 ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen.
De kandidaat kan:
• de hulpbehoefte van een klant signaleren en dit
rapporteren
• begrip tonen voor gevoelens en wensen van de klant
• beweeg-, til-en verplaatsingstechnieken gebruiken
P/ZW/4.3 eenvoudige EHBO technieken toepassen.
De kandidaat kan:
• een inschatting maken van de ernst van de
verwonding en afwegen: zelf handelen of hulp zoeken

Theorielessen Mens en Zorg volgen
Computeropdrachten maken voor je
portfolio
Praktische opdrachten uitvoeren
De leerling is in staat om zelfstandig uit
te voeren:
Stabiele zijligging
Steunkousen aantrekken
Een cliënt uit bed te halen

PTA klas 3
•

handelen bij lichte verwondingen.

P/ZW/4.4 ondersteunen bij vaak voorkomende
ziekteverschijnselen.
De kandidaat kan:
• informatie zoeken en geven over vaak voorkomende
ziekteverschijnselen
• een inschatting maken van de ernst van de ziekte en
het eigen handelen
• daarop aanpassen
• toezien op juist medicijngebruik
P/ZW/4.5 toepassingen van ICT en technologie in de
hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken.
De kandidaat kan:
• systemen van ICT en technologie volgens instructie
gebruiken
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de
voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

Berekening: (G*0,5 + H*0,5 + I*2)/3 = eindcijfer profieldeel Mens en zorg
Berekening overgangscijfer en schoolexamencijfer: het gemiddelde van alle cijfers van het profieldeel Z&W

