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Periode 1 Keuzevakken Food en Health
tot en met januari

• Voeding en Beweging (Dhr. Beers, Muller, Steenbergen en mevr. Valenteijn)

• Bijzondere keuken (Dhr. Beers, Muller en mevr. Van Susteren)

• Profielmodule 2  

• PPV; presenteren promoten en verkopen 

• (mevr. Valenteijn, Dhr. Beers en Steenbergen)

• Cijfers voor  PPV en keuzevakken 

• Per keuzevak 3 cijfers

• Profielmodule 2 cijfers ( 1 x Praktijk en 1 x theorie)



Voeding en Beweging

3 weken cyclus  3 x 2 uur 

Di  les 2/3
Wo les 5/6
Do les 4/5

1 week sport                  gymzaal/ buiten (sportkleding mee)
1 week voeding             keuken
1 week theorie              (4 uur V en B en 2 uur PPV) 

lokaal 103

Rooster per week volgt



Bijzondere keuken

• 2 uur theorie 

• 3 uur praktijk

• Verschillende keukens

• 3 cijfers; proefwerk, 
eindproeverij en uitvoeren 
van praktische opdrachten 



Periode 2 Food en Health Keuzevakken
tot en met juli

• Brood en Banket & OSBA (Ondersteunen bij sport en bewegingsactiviteiten)

• Of 

• Recreatie &  Welzijn kind en jongeren

• Profielmodule 1  

• OAOG( Organiseren van een activiteit)

• Cijfers voor  OAOG en keuzevakken 

• Per keuzevak 3 cijfers

• Profielmodule 2 cijfers ( 1 x Praktijk en 1 x theorie) 



Brood en Banket • Praktische opdrachten waarin 
verschillende brood- en 
banketspecialiteiten worden 
gemaakt

• Theorie lessen over 
technieken, materialen en 
producten 

• Diverse zoet en hartige 
deegwaren 

• 3 cijfers; 2 praktijkcijfers en 1 
theoriecijfer (proefwerk)



OSBA 
(Ondersteunen bij sport en bewegingsactiviteiten)

Kunnen organiseren van een sportieve 
activiteit

Assisteren bij sporttoernooitjes

Maken van een trainingsschema

Kunnen uitvoeren en begeleiden 



Recreatie

Werken vanuit een casus → de leerling is medewerker van een 
animatieteam 

Praktijkgerichte opdrachten → maken van bewegwijzering, koken 
van een maaltijd, maken van een animatieprogramma, plattegrond 
intekenen van een camping en aannemen van reserveringen.

Gastles van Leisure organisatie vacansoleil 



Welzijn kind en jongeren

Theorie en praktijk

- Leren over opvoeding, ontwikkeling van het kind

- Kennismaken met de rol als onderwijsassistenten/ pedagogische 
medewerker

- Voorbereiden en uitvoeren van knutselactiviteit op basisschool of 

kinderdagverblijf

- Maken van creatieve opdrachten t.v.o werken in kinderopvang

- Praktijk onderdelen met o.a.baby verzorging, voeding klaarmaken, 

ehbo



https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-het-voedsel-
van-de-toekomst/

Voeding en beweging
- Voeding
- bewustwoording
- Kweken/oogsten
- Bereiden
- Productie
- Herkomst
- Milieu

- Bewegen


