Programma van Toetsing en Afsluiting Keuzevakken Z&W

De leerling kiest in totaal vier keuzevakken van de profielen E&O / MVI / Z&W, die de school in deze periode kan aanbieden.
Hiervan moet minimaal een keuzevak van het profielvak zijn.
# Een leerling kan het keuzevak alleen herkansen als het eindcijfer van het keuzevak lager is dan een 3,5.
Bij doubleren wordt er maatwerk voor de leerling geleverd wat betreft de keuzevakken. Dit gebeurt altijd in overleg met de
teamleider en wordt vastgelegd in het LVS (leerling volg systeem).
Zie onderstaande site voor de inhoud van het examenprogramma per keuzevak en niveau.
https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/profielen/zorg-en-welzijn/
Schooljaar
2020-2022
Vak
Keuzevakken Zorg en welzijn
Leerjaar
4
Leerweg
KBL / BBL / LWT / VOORdeel
Periode Kolom
Leerstof
2020K/ZW/1
Kennismaken met
2022
4001
uiterlijke verzorging
Methode: Educatieve
uitgeversgroep
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Exameneenheid
Taak:
eenvoudige hand, haar
- en
gezichtsbehandelingen
uitvoeren bij een klant
in een kapsalon of
schoonheidssalon
Deeltaken:

Toetsvorm
Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Toetsduur
Afhankelijk
van soort
toets

Weging
1

Herkansing
Nee, zie #

1

-een klant ontvangen
en het bezoek
afronden
-een eenvoudige haar
- en hoofdhuid
behandeling uitvoeren
die past bij het haar
en de hoofdhuid van
de klant
-een eenvoudige
gezichtsbehandeling
uitvoeren
die past bij de huid
van de klant
-een eenvoudige
handbehandeling
uitvoeren die past bij
de conditie van de
handen van de klant
K/ZW/1
4002
K/ZW/1
4003
K/ZW/2
4001

Eindtoets K/ZW/1

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
K/ZW/1
Haarverzorging
Methode: Educatieve
uitgeversgroep

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #
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Taak:
haarbehandelingen
uitvoeren bij een klant
in een salon
Deeltaken:
-een haar en
hoofdhuidbehandeling
uitvoeren op basis van
een haardiagnose bij

2

een klant
- haar omvormen
K/ZW/2
4002
K/ZW/2
4003
K/ZW/3
4001

Eindtoets ZW/K2

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
ZW/K2
Huidverzorging
Methode: Educatieve
uitgeversgroep

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie#

K/ZW/3
4002
K/ZW/3
4003

Eindtoets ZW/K3

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
ZW/K3

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #
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Taak:
- een gezichts - en
lichaamsbehandeling
uitvoeren bij een klant
in een
schoonheidssalon
Deeltaken:
- een
gezichtsverzorgende
behandeling uitvoeren
op basis van een
huiddiagnose
- een
lichaamsverzorgende
behandeling uitvoeren
die past bij de huid van
de klant
en daarbij rekening
houden met de privacy
van de klant

3

K/ZW/5
4001

Welzijn kind en jongere
Methode: Educatieve
uitgeversgroep
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Taak:
- een bijdrage leveren
aan de opvoeding en
ontwikkeling van
kinderen en jongeren
en hierover
rapporteren
Deeltaken:
- ondersteunen bij
opvoeding en
ontwikkeling
- kinderen en jongeren
ondersteunen in
dagelijkse situaties en
hierbij de
zelfredzaamheid
bevorderen
- (re)creatieve
activiteiten voor
kinderen of jongeren
organiseren en hen
stimuleren en
begeleiden
- de omgeving
verzorgen en inrichten
voor een leeftijdsgroep
- een dagrapportage
maken volgens een
rapportagesysteem en
dit mondeling
toelichten

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #

4

K/ZW/5
4002
K/ZW/5
4003
K/ZW/6
4001

Eindtoets ZW/K5

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
ZW/K5
Wonen en huishouden
Methode: Educatieve
uitgeversgroep

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #
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Taak:
- ondersteunen bij
wonen
en huishouden in een
thuissituatie
Deeltaken:
- informeren naar de
wensen van de klant
en een voorstel maken
voor het
onderhoud van de
woon - en
leefomgeving en
daarbij
rekening houden met
de zelfredzaamheid
van de klant
- bijdragen aan het
realiseren van een
veilige, schone en
sfeervolle
leefomgeving
- zorg dragen voor
kleding,
schoeisel en
linnengoed
- boodschappen in
huis halen

5

K/ZW/6
4002
K/ZW/6
4003
K/ZW/7
4001

Eindtoets ZW/K6

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
ZW/K6
Assisteren in de
gezondheidszorg
Methode: Educatieve
uitgeversgroep

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #
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Taak:
- ondersteunende
handelingen verrichten
in de
gezondheidszorg,
gegevens verzamelen
en
gezondheidsadviezen
geven
Deeltaken:
- front office
werkzaamheden
verrichten in een
gesimuleerde praktijk
- zorg dragen voor
praktijkomgeving,
hulpmiddelen en
apparatuur
- in opdracht en
volgens
protocol gegevens
verzamelen van de
klant
over zijn of haar
gezondheid
- de klant informeren
en adviseren over zorg
voor de eigen

6

gezondheid in een
gesimuleerde
omgeving
- voorlichting geven
over mondhygiëne
K/ZW/7
4002
K/ZW/7
4003
K/ZW/8
4001

Eindtoets ZW/K7

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
ZW/K7
Welzijn, volwassenen en
ouderen
Methode: Educatieve
uitgeversgroep

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #
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Taak:
- volwassenen en
ouderen ondersteunen
bij de algemene
dagelijkse activiteiten
en begeleiden bij de
keuze voor een
passende
dagbesteding, de
activiteit organiseren
en de klant begeleiden
Deeltaken:
- volwassenen en
ouderen ondersteunen
in dagelijkse situaties
en hierbij de
zelfredzaamheid
bevorderen
- volwassenen en
ouderen
ondersteunen bij het
vinden van een
geschikte

7

dagbesteding in de
buurt,
het dorp of de stad
- een (re)creatieve
activiteit voor
volwassenen en
ouderen organiseren
en
uitvoeren op het
gebied
van muziek, drama,
beeldende vorming
- een klant observeren
tijdens het uitvoeren
van de activiteit en
daarover
rapporteren
K/ZW/8
4002
K/ZW/8
4003
K/ZW/9
4001

Eindtoets ZW/K8

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
ZW/K8
Facilitaire
Dienstverlening: catering
en inrichting
Methode: Educatieve
uitgeversgroep

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #
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Taak:
- eenvoudige
dienstverlenende
activiteiten verrichten
Deeltaken:
- een ruimte verzorgd,
functioneel en sfeervol
gereedmaken
- eenvoudige
cateringwerkzaamhed
en verrichten en

8

werken volgens
HACCP
Richtlijnen
- werken in een
grootkeuken volgens
HACCP richtlijnen
- eenvoudige
administratieve
werkzaamheden
verrichten
K/ZW/9
4002
K/ZW/9
4003
K/ZW/11
4001

Eindtoets ZW/K9

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
ZW/K9
Ondersteuning bij sporten bewegingsactiviteiten
Methode: Educatieve
uitgeversgroep

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #
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Taak:
- eenvoudige,
regelende taken
verrichten bij sport en
bewegen
Deeltaken:
- informatie
verstrekken over
mogelijkheden om te
bewegen en te sporten
in de eigen regio
- voor een doelgroep
een eenvoudig
sportevenement of
toernooi organiseren
en
uitvoeren

9

- assisteren en
instructie geven bij
sport - en
bewegingsactiviteiten
- omgaan met
veiligheid en het
voorkomen van
blessures
- assisteren bij de
uitvoering van
bewegingsprogramma'
s
K/ZW/11
4002

Toetsen ZW/K11

K/ZW/11
4003

Presentatie PowerPoint
verenigingen en draaiboek.

K/ZW/12
4001

Voorkomen van
ongevallen en EHBO
Methode: Educatieve
uitgeversgroep

PTA Keuzevakken ZW 2020-2022

Taak:
- kan een bijdrage
leveren aan veiligheid
en preventie van
ongelukken en eerste
hulp verlenen bij
ongelukken
Deeltaken:
- assisteren bij
activiteiten op het
gebied van veiligheid
en risicopreventie

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch
Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch
Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #

Afhankelijk
van soort
toets

2

Nee, zie #

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #

10

- de functie van enkele
organen en weefsels
uitleggen
- in acute situaties
handelen volgens het
5 stappenplan
- stoornissen in de
vitale functies
signaleren en direct
professionele hulp
Inschakelen
- aan de hand van de
ongevalssituatie en de
verschijnselen letsels
herkennen en
vaststellen van de
noodzakelijke basis
handelingen en deze
uitvoeren ( Eerste
Hulp B)
K/ZW/12
4002
K/ZW/12
4003
K/HBR/3
4002

Eindtoets ZW/K12

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
ZW/K12
Keuken (Horeca voor Zorg
en Welzijn)
Methode: Educatieve
uitgeversgroep

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #

Schriftelijk
Mondeling
Praktisch
Diagnostisch

Afhankelijk
van soort
toets

1

Nee, zie #
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Taak:
- een bijdrage leveren
aan het beheren van
horecaproducten en
bereiden van
gerechten in een
horecagelegenheid
Deeltaken:

11

- een bijdrage leveren
aan
het beheren van
horecaproducten
- een bijdrage leveren
aan het bereiden van
gerechten in een
horecagelegenheid
K/HBR/3
4002
K/HBR/3
4003

Eindtoets K/HBR/3

S

40 min

1

Nee, zie #

Proeve van Bekwaamheid
K/HBR/3

S/P/M

120 min

2

Nee, zie #
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