Griendencollege

Programma van toetsing en
afsluiting 2021-2023
Vak: zorg en welzijn – keuzevakken

Docenten: EL, TO, TU, TR
2021-2023

Doelstelling:
Leerlingen kennis laten maken met de verschillende keuzevakken binnen het profielvak zorg en welzijn.
Middelen:
 It’s Learning, werkkaarten verschillend per keuzevak, verschillende materialen (voor praktijk) aanwezig in lokaal 014.


Incidenteel werken met klanten.

Manier van aftoetsen:



2 onderdelen, wordt praktisch afgetoetst;
1 onderdeel wordt schriftelijk, theoretisch, afgetoetst.

Beschikbare uren:
BB + KB: per keuzevak 64 lesuren (4 lesuur per week x 2 periodes)
GL: per keuzevak 32 lesuren (2 lesuren per week x 2 periodes)

PTA keuzevakken
Periode

Eindtermen/deeltaken: wat moet je
kennen en kunnen?

Leerweg: BB

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, -duur (en
evt. toetscode)

Herkansing
ja/nee?

Weging

Voorkomen van ongevallen en
EHBO
3 - P3

Je kan aan de hand van de
ongevalssituatie en de verschijnselen,
letsel herkennen, vaststellen en
noodzakelijke basis handelingen
uitvoeren.

Praktijkopdrachten EHBO + casussen

Praktische toetsing
Z&W17b-301
(2 onderdelen, 50 min.)

Ja

1

Je kan een bijdrage leveren aan
veiligheid en preventie van ongelukken
en eerste hulp verlenen bij ongelukken.

It’s Learning: ZW EHBO, opdracht 1 t/m 14 +
bronnenboek Edu4all tekstbron 84 t/m 87

Theoretische toetsing
(50 min.)
Z&W17b-302

Ja

1

Praktijkopdrachten EHBO + casussen

Praktische toetsing
Z&W17b-301
(2 onderdelen, 50 min.)

Ja

1

Praktische toetsing

Ja

1

Voorkomen van ongevallen en
EHBO
4 – P1 of
2

Je kan aan de hand van de
ongevalssituatie en de verschijnselen,
letsel herkennen, vaststellen en
noodzakelijke basis handelingen
uitvoeren.

Je kan een bijdrage leveren aan
veiligheid en preventie van ongelukken
en eerste hulp verlenen bij ongelukken.

(50 min.)
Z&W17b-302
Je maakt een reflectieverslag

Theoretische toetsing
Z&W17b - 303
(P2, deadline)

Ja

2

Praktische toetsing
Z&W06b - 301
(P1, 50 min.)

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Haarverzorging
1 en 2

Je kan haar omvormen.

Praktijk- en theorieopdrachten Haarverzorging

Je kan een haar- en
hoofdhuidbehandeling uitvoeren op
basis van een haardiagnose bij een
klant.

Praktijk- en theorieopdrachten Haarverzorging

Je kan haarbehandelingen uitvoeren bij Je maakt een reflectieverslag
een klant in een salon en hierop
reflecteren

Praktische toetsing
Z&W06b - 302
(P2, 50 min)

Theoretische toetsing
Z&W06b - 303
(P2, deadline)

Hand- en voetverzorging
1 en 2

Je kan een hand- en nagelverzorgende
behandeling uitvoeren die past bij de
handen en nagels van de klant.

Praktijk- en theorieopdrachten Hand- en
voetverzorging

Je kan een voet- en nagelverzorgende
behandeling uitvoeren die past bij de
conditie van de voeten en de nagels.

Praktijk- en theorieopdrachten Hand- en
voetverzorging
Je maakt een reflectieverslag

Praktische toetsing
Z&W08b - 301
(P1, 50 min.)
Praktische toetsing
Z&W08b - 302
(P2, 50 min)

Je kan een eenvoudige hand- voet- en
nagelverzorgende behandelingen
uitvoeren en hierop reflecteren.

Theoretische toetsing
Z&W08b - 303
(P2, deadline)

Huidverzorging
1 en 2

Je kan een gezichtsverzorgende
behandeling uitvoeren op basis van
een huiddiagnose.

Praktijk- en theorieopdrachten Huidverzorging

Praktische toetsing
Z&W07b - 301
(P1, 30 min.)

Je kan een gezichtsverzorgende
behandeling uitvoeren op basis van
een huiddiagnose en inspelen op de
wensen van de klant.

Praktijk- en theorieopdrachten Huidverzorging

Praktische toetsing
Z&W07b - 302
(P2, 50 min.)

Je kan een gezichts- en
lichaamsbehandeling uitvoeren bij een
klant in een schoonheidssalon en
hierop reflecteren.

Je maakt een reflectieverslag

Praktijk- en theorieopdrachten Assisteren in de
gezondheidszorg

Ja

1

Ja

1

Theoretische toetsing
(P2, deadline)
Z&W07b - 303

Ja

2

Praktische toetsing
Z&W24b - 301
(P1, 30 min.)

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Assisteren in de
gezondheidszorg
1 en 2

Je kan zorg verlenen aan een
zorgvrager.
Je kan de klant informeren en
adviseren over zorg voor de eigen
gezondheid in een gesimuleerde
omgeving.
Je kan ondersteunende handelingen
verrichten in de gezondheidszorg,

Praktijk- en theorieopdrachten Assisteren in de
gezondheidszorg

Je maakt een reflectieverslag

Praktische toetsing
Z&W24b - 302
(P2, 30 min)
Theoretische toetsing

gegevens verzamelen en
gezondheidsadviezen geven en hierop
reflecteren

Z&W24b - 303
(P2, deadline)

Welzijn kind en jongere
1 en 2

Je kan een bijdrage leveren aan de
opvoeding en ontwikkeling van
kinderen en jongeren en hierover
rapporteren en uiteindelijk hierop
reflecteren.

Stagebezoek met een tussentijdse beoordeling

Praktische toetsing
Z&W20b - 301
(P1, op afspraak.)

Eindbeoordeling stage

Praktische toetsing
Z&W20b - 302
(P2)

Je maakt een reflectieverslag van jouw stageperiode

Theoretische toetsing
Z&W20b - 303
(P2, deadline)

Stagebezoek met een tussentijdse beoordeling

Praktische toetsing
Z&W25b - 301
(P1, op afspraak)

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Welzijn volwassenen en ouderen
1 en 2

Je kan 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 en hierop
reflecteren.

Eindbeoordeling stage

Je maakt een reflectieverslag van jouw stageperiode

Ondersteunen bij sport- en
bewegingsactiviteiten

Praktische toetsing
Z&W25b - 302
(P2)
Theoretische toetsing
Z&W25b - 303
(P2, deadline)

1 en 2

Je kan eenvoudige, regelende taken
verrichten bij sport en bewegen en
hierop reflecteren

Stagebezoek met een tussentijdse beoordeling

Praktische toetsing
Z&W28b - 301
(P1, op afspraak )

Eindbeoordeling stage

Praktische toetsing
Z&W28b - 302
(P2)

Je maakt een reflectieverslag van jouw stageperiode

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Herkansing
ja/nee?

Weging

Theoretische toetsing
Z&W28b - 303
(P2, deadline)

Berekening cijfer schoolexamen: keuzevak 1 (301+302+303/4) + keuzevak 2 (301+302+303/4) /2 = cijfer SE vak

PTA keuzevakken
Periode

Eindtermen/deeltaken: wat moet je
kennen en kunnen?

Leerweg: KB

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, -duur (en
evt. toetscode)

Voorkomen van ongevallen en
EHBO
Praktische toetsing

3 - P3

Je kan aan de hand van de
ongevalssituatie en de verschijnselen,
letsel herkennen, vaststellen en
noodzakelijke basis handelingen
uitvoeren.
Je kan een bijdrage leveren aan
veiligheid en preventie van ongelukken
en eerste hulp verlenen bij ongelukken.

Praktijkopdrachten EHBO + casussen

It’s Learning: ZW EHBO, opdracht 1 t/m 14 +
bronnenboek Edu4all tekstbron 84 t/m 87

Z&W17k-301
(2 onderdelen, 50 min.)

Ja

1

Theoretische toetsing
(50 min.)
Z&W17k-302

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Ja

1

Ja

1

Haarverzorging
1 en 2

Je kan haar omvormen.

Praktijk- en theorieopdrachten Haarverzorging

Je kan een haar- en
hoofdhuidbehandeling uitvoeren op
basis van een haardiagnose bij een
klant.

Praktijk- en theorieopdrachten Haarverzorging

Je kan haarbehandelingen uitvoeren bij Je maakt een reflectieverslag
een klant in een salon en hierop
reflecteren

Praktische toetsing
Z&W06k - 301
(P1, 50 min.)
Praktische toetsing
Z&W06k - 302
(P2, 50 min)

Theoretische toetsing
Z&W06k - 303
(P2, deadline)

Hand- en voetverzorging
1 en 2

Je kan een hand- en nagelverzorgende
behandeling uitvoeren die past bij de
handen en nagels van de klant.

Praktijk- en theorieopdrachten Hand- en
voetverzorging

Praktische toetsing
Z&W08k - 301
(P1, 50 min.)

Je kan een voet- en nagelverzorgende
behandeling uitvoeren die past bij de
conditie van de voeten en de nagels.
Je kan een eenvoudige hand- voet- en
nagelverzorgende behandelingen
uitvoeren en hierop reflecteren.

Praktijk- en theorieopdrachten Hand- en
voetverzorging
Je maakt een reflectieverslag

Praktische toetsing
Z&W08k - 302
(P2, 50 min)

Ja

Theoretische toetsing
Z&W08k - 303
(P2, deadline)

2

Huidverzorging
1 en 2

Praktische toetsing
Z&W07k - 301
(P1, 30 min.)

Je kan een gezichtsverzorgende
behandeling uitvoeren op basis van
een huiddiagnose.

Praktijk- en theorieopdrachten Huidverzorging

Ja

1

Ja

1

Je kan een gezichtsverzorgende
behandeling uitvoeren op basis van
een huiddiagnose en inspelen op de
wensen van de klant.

Praktijk- en theorieopdrachten Huidverzorging

Praktische toetsing
Z&W07k - 302
(P2, 50 min.)

Je kan een gezichts- en
lichaamsbehandeling uitvoeren bij een
klant in een schoonheidssalon en
hierop reflecteren.

Je maakt een reflectieverslag

Theoretische toetsing
(P2, deadline)
Z&W07k - 303

Ja

2

Je kan voorlichting geven over
mondhygiëne.

Praktijk- en theorieopdrachten Assisteren in de
gezondheidszorg

Praktische toetsing
Z&W24k - 301
(P1, 30 min.)

Ja

1

Praktijk- en theorieopdrachten Assisteren in de
gezondheidszorg

Praktische toetsing
Z&W24k - 302
(P2, 30 min)

Ja

1

Je kan de klant informeren en
adviseren over zorg voor de eigen

Assisteren in de
gezondheidszorg
1 en 2

gezondheid in een gesimuleerde
omgeving.
Je kan ondersteunende handelingen
verrichten in de gezondheidszorg,
gegevens verzamelen en
gezondheidsadviezen geven en hierop
reflecteren

Je maakt een reflectieverslag

Theoretische toetsing
Z&W24k - 303
(P2, deadline)

Ja

2

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Welzijn kind en jongere
1 en 2

Je kan een bijdrage leveren aan de
opvoeding en ontwikkeling van
kinderen en jongeren en hierover
rapporteren en uiteindelijk hierop
reflecteren.

Stagebezoek met een tussentijdse beoordeling

Praktische toetsing
Z&W20k - 301
(P1, op afspraak.)

Eindbeoordeling stage

Praktische toetsing
Z&W20k - 302
(P2)

Je maakt een reflectieverslag van jouw stageperiode

Theoretische toetsing
Z&W20k - 303
(P2, deadline)

Stagebezoek met een tussentijdse beoordeling

Praktische toetsing
Z&W25k - 301
(P1, op afspraak)

Eindbeoordeling stage

Praktische toetsing
Z&W25k - 302
(P2)

Welzijn volwassenen en ouderen
1 en 2

Je kan 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 en hierop
reflecteren.

Je maakt een reflectieverslag van jouw stageperiode

Theoretische toetsing
Z&W25k - 303
(P2, deadline)

Ondersteunen bij sport- en
bewegingsactiviteiten
1 en 2

Je kan eenvoudige, regelende taken
verrichten bij sport en bewegen en
hierop reflecteren

Stagebezoek met een tussentijdse beoordeling

Praktische toetsing
Z&W28k - 301
(P1, op afspraak )

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Herkansing
ja/nee?

Weging

Praktische toetsing
Z&W28k - 302
(P2)

Eindbeoordeling stage

Je maakt een reflectieverslag van jouw stageperiode

Theoretische toetsing
Z&W28k - 303
(P2, deadline)

Berekening cijfer schoolexamen: keuzevak 1 (301+302+303/4) + keuzevak 2 (301+302+303/4) /2 = cijfer SE vak

PTA keuzevakken
Periode

Eindtermen/deeltaken: wat moet je
kennen en kunnen?

Leerweg: GL

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, -duur (en
evt. toetscode)

Voorkomen van ongevallen en
EHBO
3 - P3

Je kan aan de hand van de
ongevalssituatie en de verschijnselen,
letsel herkennen, vaststellen en
noodzakelijke basis handelingen
uitvoeren.

Praktijkopdrachten EHBO + casussen

Praktische toetsing
Z&W17g-301
(2 onderdelen, 50 min.)

Ja

1

Je kan een bijdrage leveren aan
veiligheid en preventie van ongelukken
en eerste hulp verlenen bij ongelukken.

It’s Learning: ZW EHBO, opdracht 1 t/m 14 +
bronnenboek Edu4all tekstbron 84 t/m 87

Theoretische toetsing
(50 min.)
Z&W17g-302

Ja

1

Je kan haar omvormen.

Praktijk- en theorieopdrachten Haarverzorging

Ja

1

Je kan een haar- en
hoofdhuidbehandeling uitvoeren op
basis van een haardiagnose bij een
klant.

Praktijk- en theorieopdrachten Haarverzorging

Praktische toetsing
Z&W06g - 301
(P1, 50 min.)

Ja

1

Ja

2

Ja

1

Haarverzorging
1 en 2

Je kan haarbehandelingen uitvoeren bij Je maakt een reflectieverslag
een klant in een salon en hierop
reflecteren

Praktische toetsing
Z&W06g - 302
(P2, 50 min)

Theoretische toetsing
Z&W06g - 303
(P2, deadline)

Hand- en voetverzorging
1 en 2

Je kan een hand- en nagelverzorgende
behandeling uitvoeren die past bij de
handen en nagels van de klant.

Praktijk- en theorieopdrachten Hand- en
voetverzorging

Praktische toetsing
Z&W08g - 301
(P1, 50 min.)

Je kan een voet- en nagelverzorgende
behandeling uitvoeren die past bij de
conditie van de voeten en de nagels.

Praktijk- en theorieopdrachten Hand- en
voetverzorging

Praktische toetsing
Z&W08g - 302
(P2, 50 min)

Je kan een eenvoudige hand- voet- en
nagelverzorgende behandelingen
uitvoeren en hierop reflecteren.

Je maakt een reflectieverslag

Theoretische toetsing
Z&W08g - 303
(P2, deadline)

Je kan een gezichtsverzorgende
behandeling uitvoeren op basis van
een huiddiagnose.

Praktijk- en theorieopdrachten Huidverzorging

Praktische toetsing
Z&W07g - 301
(P1, 30 min.)

Je kan een gezichtsverzorgende
behandeling uitvoeren op basis van
een huiddiagnose en inspelen op de
wensen van de klant.

Praktijk- en theorieopdrachten Huidverzorging

Praktische toetsing
Z&W07g - 302
(P2, 50 min.)

Je kan een gezichts- en
lichaamsbehandeling uitvoeren bij een
klant in een schoonheidssalon en
hierop reflecteren.

Je maakt een reflectieverslag

Praktijk- en theorieopdrachten Assisteren in de
gezondheidszorg

Ja

1

Ja

2

Ja

1

Ja

1

Theoretische toetsing
(P2, deadline)
Z&W07g - 303

Ja

2

Praktische toetsing
Z&W24g - 301
(P1, 30 min.)

Ja

1

Huidverzorging
1 en 2

Assisteren in de
gezondheidszorg
1 en 2

Je kan voorlichting geven over
mondhygiëne.

Je kan de klant informeren en
adviseren over zorg voor de eigen
gezondheid in een gesimuleerde
omgeving.

Praktijk- en theorieopdrachten Assisteren in de
gezondheidszorg

Je kan ondersteunende handelingen
verrichten in de gezondheidszorg,
gegevens verzamelen en
gezondheidsadviezen geven en hierop
reflecteren

Je maakt een reflectieverslag

Praktische toetsing
Z&W24g - 302
(P2, 30 min)

Ja

1

Theoretische toetsing
Z&W24g - 303
(P2, deadline)

Ja

2

Ja

1

Ja

1

Ja

2

Ja

1

Ja

1

Welzijn kind en jongere
1 en 2

Je kan een bijdrage leveren aan de
opvoeding en ontwikkeling van
kinderen en jongeren en hierover
rapporteren en uiteindelijk hierop
reflecteren.

Stagebezoek met een tussentijdse beoordeling

Praktische toetsing
Z&W20g - 301
(P1, op afspraak.)

Eindbeoordeling stage

Praktische toetsing
Z&W20g - 302
(P2)

Je maakt een reflectieverslag van jouw stageperiode

Theoretische toetsing
Z&W20g - 303
(P2, deadline)

Stagebezoek met een tussentijdse beoordeling

Praktische toetsing
Z&W25g - 301
(P1, op afspraak)

Welzijn volwassenen en ouderen
1 en 2

Je kan volwassenen en ouderen
ondersteunen bij de algemene
dagelijkse activiteiten en begeleiden bij
de keuze voor een passende
dagbesteding, de activiteit organiseren

Eindbeoordeling stage

en de klant begeleiden en hierop
reflecteren.

Je maakt een reflectieverslag van jouw stageperiode

Praktische toetsing
Z&W25g - 302
(P2)

Ja

2

Theoretische toetsing
Z&W25g - 303
(P2, deadline)

Ondersteunen bij sport- en
bewegingsactiviteiten
1 en 2

Je kan eenvoudige, regelende taken
verrichten bij sport en bewegen en
hierop reflecteren

Stagebezoek met een tussentijdse beoordeling

Praktische toetsing
Z&W28g - 301
(P1, op afspraak )

Eindbeoordeling stage

Praktische toetsing
Z&W28g - 302
(P2)

Je maakt een reflectieverslag van jouw stageperiode

Theoretische toetsing
Z&W28g - 303
(P2, deadline)

Berekening cijfer schoolexamen: keuzevak 1 (301+302+303/4) + keuzevak 2 (301+302+303/4) /2 = cijfer SE vak

Ja

1

Ja

1

Ja

2

