
Netwerkbijeenkomsten 

Platform VMBO Zorg & 

Welzijn

Februari / maart 2020



Programma

13.30 Welkom door de regiobestuurder / gastschool

13.40 Mededelingen vanuit het platform

13.55 Veilig werken bij Z&W

14.40 Pauze

15.00 Afsluiting van een keuzevak

16.15 Rondvraag en afsluiting

Mogelijkheid voor bezichtiging Z&W ruimte. 



Mededelingen

• Pilots regionale samenwerking via directies

Startbijeenkomsten voor directies vmbo (en mbo) →
worden verplaatst; info op site zodra nieuwe data 
bekend zijn

• 20 maart in Hoogeveen

• 2 april in Eindhoven

• 9 april in Leiden

Telkens van 9.30 – 12.30 uur



Mededelingen

• Schoolexamenbank komt in Woots
(www.woots.nl)

• Platform Z&W op LinkedIn

• Kader nieuwe leerweg op 
www.sterkberoepsonderwijs.nl

• www.ontdekdezorgweek.nl: 16 t/m 21 maart

• Landelijke dag op 28 mei 2020

http://www.woots.nl/
http://www.sterkberoepsonderwijs.nl/
http://www.ontdekdezorgweek.nl/


Contact met het platform

Informatie over het platform: 
www.platformzorgenwelzijn.nl

→ check contactpersoon van de school op de 
site; één contactpersoon per school.

Voor al uw inhoudelijke vragen / opmerkingen /  
wijzigingen ledenadministratie (incl. naam 
directielid):

info@platformzorgenwelzijn.nl

http://www.platformzorgenwelzijn.nl/
mailto:info@platformzorgenwelzijn.nl


Veilig werken bij Z&W

Rick van Workum



Wie is Voion?

2 Kernopgaven:

• Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt

• Stimuleren veilig & vitaal werken

https://www.voion.nl/over-voion/bestuur-voion
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https://www.voion.nl/over-voion/bestuur-voion


Platform Z&W en Voion

• Plan om samen te werken

• Kwaliteit van het onderwijs is 

richtinggevend

• Voion brengt € en kennis van Arbo in

• Docenten Z&W brengen praktijkkennis in

• Wat gaan we opleveren?
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Z&W!



Gebruik maken van wat er is…. 
(1)
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Gebruik maken van wat er is…. 
(2)
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En aandacht voor…

• Hoeveel leerlingen op een plein?

• Instructiekaarten & checklists?

• Cursus veiligheid in en van het praktijklokaal?

• Maar vooral:

Wat zou ik graag willen weten over de 

veiligheid in en van mijn praktijklokaal?
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Uitwisseling in subgroepen

• Op welke vragen mbt veiligheid praktijklokaal Z&W 

zouden jullie een antwoord willen hebben? Vul in: 

https://padlet.com/wr4/veiligwerkenZW

• Welke instructies/materialen t.a.v. veiligheid/veilig 

gebruiken jullie al op school? → invullen op formulier of 

mailen naar info@platformzorgenwelzijn.nl
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https://padlet.com/wr4/veiligwerkenZW
mailto:info@platformzorgenwelzijn.nl


Tot slot

• We hebben budget voor 2020

• Wie wil en kan meedoen?
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Afsluiting van een 

keuzevak



Wat is een PTA?

• Een Programma van Toetsing en Afsluiting

• Een PTA laat zien wat en hoe er voor ieder vak getoetst 
wordt en hoe het schoolexamencijfer (SE) tot stand komt

• Het PTA van een school laat óók zien wat de visie van een 
school op het SE is

• Geen studiewijzer

• Geen inhoudsopgave uit een methode



Wat moet in het PTA?

Voor elk onderdeel (programma) dat deel uit maakt van 
het schoolexamen stelt de school een PTA op waarin is 
opgenomen:

• welke onderdelen van het examenprogramma in het 
schoolexamen worden getoetst,

• de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen,
– leerstofinhoud

• de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de 
toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, 

• de wijze van herkansing van het schoolexamen, 
alsmede

• de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het 
schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt (incl. 
weging).



Format voor het PTA: Wat staat er minimaal in?

Naam vak: … Leerweg ….
Periode Eindtermen: 

wat moet je kennen 

en kunnen?

Inhoud 

onderwijsprogramma; 

wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm –

duur (en code)

Herkansing 

ja/nee?

Weging

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

cijfer SE vak

Dit PTA geldt voor vak: ............................ 
In de ....................leerweg

1. Welke 

eindtermen
?

2. Welke 
(type) 

toetsen?

3. Hoe 
bereid ik 

mijn 
leerlingen 

hier op voor?



Dekkend examineren beroepsgericht programma

• Profielvakken: maak zélf een representatieve en 
relevante keuze uit de deeltaken en eindtermen

• Keuzevakken: toets minimaal alle deeltaken

• Uitgangspunten: 
– alles van een examenprogramma móet je in het 

onderwijsprogramma terug laten komen, maar niet alles 
hoef je expliciet te toetsen

– alles wat je opneemt in het PTA moet je ook toetsen en 
alles wat je toetst moet ook in het PTA staan

– Representatief = juiste indicatie van inhoud, niveau en 
complexiteit

– Relevant = wat is van belang voor dit vak?



Tips voor een kwalitatief goed PTA dat ruimte 
biedt voor maatwerk

• Maak bewuste keuzes o.b.v. een visie. Papier is 
geduldig, maar ook je eigen verplichte kader;

• Bouw ruimte in;
– Geen toetsen vastleggen op weken/vaste dagen

• Beperk het aantal SE’s, kies voor summatieve 
afsluitende toetsen 
– Zet het SE niet in als ‘stok achter de deur’ met kleine 

tussentoetsen;

– Toets wat je moet toetsen (grammatica en woordenschat?);

– Toets niet onnodig dubbel;

– Geen oneigenlijke onderdelen (bv. gedrag)

– Geef leerlingen ook tijd om te leren

• …



Meer informatie over PTA

• Zie bijscholingvmbo.nl/schoolexaminering

• Informeer naar mogelijkheden in company ‘PTA constructie in 1 
dag’ op de eigen school bij w.bredewold@platformsvmbo.nl

mailto:w.bredewold@platformsvmbo.nl


In subgroepen uiteen

• Bekijk elkaars PTA
• Check of het PTA alleen summatieve toetsen bevat.
• Staat alle benodigde informatie in het PTA volgens de 

gestelde eisen?

• Bespreek de toetsen
• Passen de soort toetsen bij de eindtermen van dit 

keuzevak?
• Wordt het mbo/werkveld betrokken bij de toetsen? 

Waarom wel/niet?

• Zoek met elkaar naar antwoorden op jullie vooraf 
bedachte vragen. Welke vragen wil je nog plenair aan 
de orde stellen?



In subgroepen uiteen

• Zoek een andere school op met PTA en 
toetsen van hetzelfde keuzevak:
• Kennismaking met Uiterlijke verzorging

• Voorkomen van ongevallen en EHBO

• Welzijn kind en jongere



Plenaire nabespreking

• Welke  vragen zijn nog onbeantwoord?

• Wie heeft ervaring met het betrekken van het 
mbo bij het afsluiten van een keuzevak?

• Het profiel wordt afgesloten met een CSPE. 
Hoe zouden jullie het vinden als ook het 
profiel alleen met SE wordt afgesloten?


