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WELZIJN KIND EN JONGERE
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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DIT MOET JE KENNEN EN KUNNEN 
 

Dit ga je leren tijdens deze casus 

(boekje 3) 

Tijdens deze opdracht ga je leren hoe je een app maakt. Om te 

komen tot een goed en mooi resultaat leer je een app maken in een 

officieel programma waar je veel bewerkingsmogelijkheden hebt. 

 

Je leert ook wat een gezonde leefstijl is, waarom hygiëne belangrijk 

is en waarom je de schijf van vijf dagelijks toepast. 

 
Dit leer je 
 

 

 

Kennen en kunnen tijdens deze casus 

(boekje 3) 

Voor de opdracht App maken moet je aan het einde de volgende 

onderdelen kennen en kunnen: 

• Je kunt de kenmerken van apps benoemen en concurrerende 

apps met elkaar vergelijken. 

• Je kunt de inrichting van apps analyseren. 

• Je kunt wensen van de opdrachtgever inventariseren en 

interpreteren. 

• Je kunt de functionaliteiten van een app beschrijven. 

• Je kunt een schematische weergave van de werking van de app 

aanvullen. 

• Je kunt een schematische weergave maken van de werking van 

de app. 

• Je kunt de functionaliteit omzetten in een ontwerp. 

• Je kunt op basis van aangereikte informatie de app bouwen en 

toegankelijk maken voor gebruikers. 

• Je kunt de app presenteren aan de opdrachtgever. 

• Je kunt de app presenteren aan de opdrachtgever en de 

gemaakte keuzes beargumenteren. 

 

Daarnaast leer je naast het maken van een app ook de volgende 

onderdelen van het keuzevak Welzijn, kind en jongere: 

• Je kunt de zelfredzaamheid van het kind en jongere stimuleren. 

• Je kunt structuur bieden. 

• Je kunt ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne 

zonder fysieke overbelasting voor zichzelf. 

• Je kunt voeding verzorgen. 

 

Leerdoelen 
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PO 1 EEN GEZONDE LEEFSTIJL 

DE OPDRACHT 

 

De opdracht In deze opdracht leer je alles wat te maken heeft met een gezonde 

leefstijl. Eten volgens de schijf van vijf en voldoende beweging hoort 

hierbij.  

 
Gezonde leefstijl? 
 

 

 

Wat moet je kennen en kunnen?     Dit zijn de eindtermen waarop je wordt beoordeeld:        

• Je kunt voeding verzorgen. 

 

 
Kennen en kunnen 
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 Vraag 

 6  Geef drie voorbeelden van fijne motoriek bij een schoolkind. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 

 

De schijf van vijf  De schijf van vijf is een hulpmiddel om gezond te eten. De schijf van 

vijf is ontwikkeld door het Voedingscentrum. In de schijf van vijf 

staan alle basisvoedingsmiddelen. Als je elke dag uit alle vakken 

producten eet, dan krijg je voldoende voedingsstoffen binnen. Niet 

alle vakken zijn even groot. Hoe groter het vak hoe meer je uit dat 

vak mag eten. 

 

Er bestaan vijf basisregels voor de schijf van vijf: 

• Eet gevarieerd. Eet niet iedere dag hetzelfde, anders krijg je 

onvoldoende voedingsstoffen binnen. 

• Eet niet te veel en beweeg voldoende. Als je meer energie 

binnenkrijgt dan je verbrandt, neemt je gewicht toe en word je 

dus zwaarder. 

• Eet minder verzadigd vet. Onthoud: onverzadigd vet = oké en 

verzadigd vet = verkeerd. 

• Eet veel groente, fruit en brood. Veel groente en fruit eten 

verkleint het risico op hart- en vaatziekten en sommige soorten 

kanker. 

• Eet veilig. Eten kan besmet zijn of raken met ziekteverwekkers. 

Voorkom voedselinfecties door goed op de hygiëne te letten. 

 
Schijf van vijf 

(Bron: Voedingscentrum) 
 

  

Vraag 

 7  Geef bij de vijf basisregels een voorbeeld van een situatie in het 

dagelijks leven. 

  

1   
 

 
 

  

2   
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5   
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Aan de slag        Jij gaat je eigen gerecht samenstellen met de schijf van vijf. Je zorgt 

ervoor dat je een gezond gerecht op tafel zet en dat uit alle vakken 

voedingsmiddelen in je gerecht komen. 

 

Dit ga je doen: 

• Bedenk een gerecht. 

• Bedenk een bereidingswijze. 

• Maak een boodschappenlijstje. 

• Maak het gerecht klaar. 

• Presenteer het gerecht aan je docent. 

 
Boodschappenlijstje 
 

 

 

Houdbaarheid en bederf        Om erachter te komen of je een product nog kunt gebruiken kijk je 

natuurlijk naar de houdbaarheidsdatum. Maar je gebruikt ook je 

ogen en je neus. 

 

Er bestaan producten uit blik, in verpakking of een pot en je hebt 

verse producten. Op verse producten staat geen 

houdbaarheidsdatum, voor deze producten gebruik je dus je ogen en 

je neus om te kijken of ze nog vers zijn. 

 

Op producten uit blik, een verpakking of pot staat altijd een 

houdbaarheidsdatum. Een houdbaarheidsdatum kan op twee 

manieren op een product staan, namelijk: 

• THT: tenminste houdbaar tot. Dit staat vaak op producten die je 

wat langer kunt bewaren. Bijvoorbeeld een pot chocoladepasta 

of een pak suiker. 

• TGT: te gebruiken tot. Dit staat vaak op producten die je niet zo 

heel lang kunt bewaren. Dit staat vaak op melk, kaas of vis. 

 
Houdbaarheidsdatum op voedsel  
 

 

 

Aan de slag        Als je alles gekookt hebt, ga je alles afwassen en opruimen. 

 

Kijk goed naar wat je wel en niet kunt bewaren en zet alles op de 

juiste plek terug. 

 

Laat je docent dit achteraf controleren. 

         

 
Doe de afwas 
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PRAKTIJK 

 

Algemene instructie In deze praktijkopdracht ga je zelf een app ontwerpen. Het moet een 

informatieve app worden over lichamelijke verzorging en gezonde 

voeding. In de vorige hoofdstukken heb je van alles over deze 

onderwerpen kunnen lezen. 

 

Zorg ervoor dat jouw app minstens drie schermen heeft. Je mag 

verder helemaal zelf bedenken hoe de app er uit komt te zien. 

 

Let op: op het beginscherm moet een keuzemenu staan.  

 
Ontwerp een app 
 

 

 

Belangrijke begrippen Opbouw van een app 

Een app bestaat uit drie onderdelen: 

• Formulieren. Dat zijn de schermen die de gebruiker ziet als hij of 

zij in de app zit. 

• Besturingselementen. Dat zijn onderdelen waar de gebruiker 

iets mee kan doen. Denk aan knoppen waar hij of zij op kan 

klikken of velden waar hij of zij iets kan invullen. 

• Koppelingen. Een koppeling is een linkje gekoppeld aan een 

knop. Als de gebruiker erop klikt, gebeurt er iets. De gebruiker 

ziet alleen de knop. De ontwikkelaar heeft de koppeling 

geprogrammeerd. 

 

Besturingssysteem 

Het besturingssysteem is de software die het apparaat aanstuurt en 

ervoor zorgt dat het werkt. De meest bekende besturingssystemen 

zijn: Android, iOs en Windows. 

 

Soorten apps: 

• Webapps. Dit type apps is bereikbaar via internet. Vaak zijn het 

de mobiele versies van de website.  

• Native apps. Deze apps zijn gemaakt voor één bepaald 

besturingssysteem. Bijvoorbeeld een iOs-app of een Android 

app. 

• Hybride apps. Deze apps zijn een combinatie van een webapp en 

een native app. De basis is een native app, maar een deel komt 

van een webapp. 

 
Belangrijk 
 

 

 

De opdracht In deze praktijkopdracht ben jij je eigen opdrachtgever. 

 

Je begint nu aan het ontwerpen en bouwen van je app. Volg alle 

stappen om uiteindelijk je app te presenteren aan je docent. Als je 

klaar bent met een stap, zet je voor jezelf een paraaf zodat je weet 

waar je bent gebleven. 

 


