
 

Profielvak: Zorg en welzijn BB KB GL 

Module 2: mens en omgeving    
Taak: 

ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef- en 

werkomgeving 

   

P/ZW/2.1    
Deeltaak: 

schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  werkvolgorde en planning maken voor de uit te voeren werkzaamheden x x  
2.  onderhoudsvoorschriften lezen, interpreteren en er naar handelen x x  
3.  schoonmaakmiddelen, -apparatuur en -materialen kiezen en gebruiken x x  
4.  werkzaamheden uitvoeren volgens plan x x  
5.  gebruikte materialen schoonmaken en opruimen x x  
P/ZW/2.2    
Deeltaak: 

textiel verzorgen. 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  etiketten lezen, interpreteren en er naar handelen x x  
2.  was sorteren x x  
3.  een wasbehandeling uitvoeren x x  
4.  strijken, vouwen en opbergen van de was x x  
P/ZW/2.3    
Deeltaak: 

baliewerkzaamheden verrichten. 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  zich representatief en klantgericht opstellen x x  
2.  de klant ontvangen en begroeten x x  
3.  een informatief en zakelijk gesprek voeren x x  
4.  zijn taalgebruik afstemmen op de klant met name woordkeuze en 

stemgebruik 

 
x 

 
x 

 

5.  een telefoonnotitie maken, een boodschap aannemen en doorgeven x x  
6.  een telefonische afspraak maken x x  
7.  schriftelijk rapporteren x x  
8.  afscheid nemen x x  
P/ZW/2.4    
Deeltaak: 

ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in en rondom het 

gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen. 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  veelvoorkomende aanpassingen en hulpmiddelen in en rondom het gebouw 

herkennen 

x   

2.  informatie geven over veelvoorkomende aanpassingen en hulpmiddelen in en 

rondom het gebouw 

 x  

P/ZW/2.5    
Deeltaak: 

bij het inrichten van een ruimte rekening houden met het gebruik van een 

ruimte. 

   



 

De kandidaat kan:    
1.  een ruimte inrichten conform de opdracht x x  
2.  de inrichting afstemmen op de wensen en de behoeften van de gebruiker  x  
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke 

kennis, vaardigheden en houding. 

x x  

 


