
 

 

Z&W KB 
Keuzevak: Assisteren in de gezondheidszorg 

 2022 

2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

 Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans
-baar 

Leerjaar 

3/4 
aghz
301 

K/ZW/7.1; Front office 

werkzaamheden verrichten in 

een gesimuleerde praktijk. 

K/ZW/ 7.2; Zorg dragen voor 

praktijkomgeving, hulpmiddelen 

en apparatuur. 

K/ZW/ 7.3; In opdracht en 

volgens protocol gegevens 

verzamelen van de klant over 

zijn of haar gezondheid. 

K/ZW/7.4; De klant informeren 

en adviseren over zorg voor de 

eigen gezondheid in een 

gesimuleerde omgeving. 

K/ZW/7.5; Voorlichting geven 

over mondhygiëne 

 

Bestuderen: 

• Werkboek 

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Begrippentrainer 
• Oefentoets 

 Theorietoets 

en 

praktijktoets 

Theorie-
toets: 45 
minuten 
Praktijk-
toets: 
max. 90 
minuten 

 

1 Ja 

(theorie 

toets) 

         

 Berekening cijfer schoolexamen: (SE<assisteren in de gezondheidszorg> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak assisteren in de gezondheidszorg 

 

 

 

 

 



 

Z&W KB 

Keuzevak: Haarverzorging 

2022 

2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans
-baar 

Leerjaar 

3/4 
hrvz 

301 

K/ZW/2.1; Een haar- en 
hoofdhuidbehandeling uitvoeren op 
basis van een haardiagnose bij een 
klant. 
K/ZW/2.2; Haar omvormen. 

Bestuderen: 

• Werkboek 

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Begrippentrainer 
• Oefentoets 

Theorietoets 

en 

praktijktoets 

Theorie-
toets: 45 
minuten 
Praktijk-
toets: 
max. 90 
minuten 

 

1 Ja 

(theoriet

oets) 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<haarverzorging> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Haarverzorging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z&W KB 

Keuzevak: Huidverzorging 

2022 

2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toets-vorm 

 

Duur Weging Herkans
-baar 

Leerjaar 

3/4 
hdvz 

301 

 

 

K/ZW/3.1; Een gezichtsverzorgende 
behandeling uitvoeren op basis van 
een huiddiagnose. 

K/ZW/3.2; Een lichaamsverzorgende 
behandeling uitvoeren die past bij de 
huid van de klant en daarbij rekening 
houden met de privacy van de klant. 

Bestuderen: 

• Werkboek ‘Werken in een 
beautyfarm’ 

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Oefentoets 
 

Theorie en 
praktijktoets 

Theorieto
ets:  
45 
minuten 
 
Praktijkto
ets:  
max. 90 
minuten 

 

1 Ja 

(theorie 

toets) 

        

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<huidverzorging> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Huidverzorging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z&W KB 
Keuzevak: Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 

2022 

2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans
-baar 

Leerjaar 

3/4 
osba
301 

K/ZW/11.1; Informatie verstrekken 
over mogelijkheden om te bewegen 
en te sporten in de eigen regio. 
K/ZW/11.2; Voor een doelgroep een 
eenvoudig sportevenement of 
toernooi organiseren en uitvoeren. 
K/ZW/11.3; Assisteren en instructie 
geven bij sport en 
bewegingsactiviteiten. 
K/ZW/11.4; Omgaan met de 
veiligheid en het voorkomen van 
blessures. 

K/ZW/11.5; Assisteren bij de 
uitvoering van bewegings- 
programma’s. 

Bestuderen: 

• Werkboek 

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Begrippentrainer 
• Oefentoets 

Theorietoets 

en 

praktijktoets 

Theoriet

oets 45 

min. 

Praktijkt

oets 

max 90 

min.  

1 Ja 

(theorie 

toets) 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<ondersteuning sport- en bewegingsactiviteiten> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak ondersteuning sport- en 
bewegingsactiviteiten 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z&W KB 

Keuzevak: Voorkomen van ongevallen en EHBO 

2022 

2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans
-baar 

Leerjaar 

3/4 
ehbo 

301 

K/ZW/12.1; Assisteren bij 
activiteiten op het gebied van 
veiligheid en risicopreventie. 
K/ZW/12.2; De functie van enkele 
organen en weefsels uitleggen. 
K/ZW/12.3; In acute situaties 
handelen volgens het 5 
stappenplan. 
K/ZW/12.4; Stoornissen in de vitale 
functies signaleren en direct 
professionele hulp  inschakelen. 
K/ZW/12.5; Aan de hand van de 
ongevalssituatie en de 
verschijnselen letsels herkennen en 
vaststellen van de noodzakelijke 
basis handelingen en deze 
uitvoeren ( Eerste Hulp B). 

 

Bestuderen: 

• Werkboek 

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Begrippentrainer 

• Oefentoets 

Theorie- en 
praktijktoets 

Theorie-
toets:  
45 
minuten 
 
Praktijk-
toets: 
max. 90 
minuten 

 

1 Ja 

(theorie

-toets) 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<voorkomen van ongevallen en EHBO> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak voorkomen van ongevallen en EHBO 

 

 



 

 

 

Z&W KB 

Keuzevak: Welzijn kind en jongeren 

2022 

2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans
-baar 

Leerjaar 

3/4 
wzkj
301 

K/ZW/5.1; Ondersteunen bij 
opvoeding en ontwikkeling. 
K/ZW 5.2; Kinderen en jongeren 
ondersteunen in dagelijkse situaties 
en hierbij de zelfredzaamheid 
bevorderen. 
K/ZW 5.3; (Re)creatieve activiteiten 
voor kinderen of jongeren 
organiseren en hen stimuleren en 
begeleiden. 
K/ZW 5.4; De omgeving verzorgen en 
inrichten voor een leeftijdsgroep. 
K/ZW 5.5; Een dagrapportage maken 
volgens een rapportagesysteem en 
dit mondeling toelichten. 

 

Bestuderen: 

• Werkboek 

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Begrippentrainer 
• Oefentoets 

Theorie- en 
praktijktoets 

Theorie-
toets: 45 
minuten 
 
Praktijk-
toets: 
max. 90 
minuten 

 

1 Ja 
(theorie-

toets) 

        

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<welzijn kind en jongeren> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak welzijn kind en jongeren 

 

 



 

 

Z&W KB 
Keuzevak: Welzijn volwassenen en ouderen 

2022 

2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans

-baar 

Leerjaar 

3/4 
wzvo
301 

K/ZW/8.1; Volwassenen en ouderen 
ondersteunen in dagelijkse situaties 
en hierbij de zelfredzaamheid 
bevorderen. 
K/ZW/8.2; Volwassenen en ouderen 
ondersteunen bij het vinden van een 
geschikte dagbesteding in de buurt, 
het dorp of de stad. 
K/ZW/8.3; Een (re) creatieve 
activiteit voor volwassenen en 
ouderen organiseren op het gebied 
van muziek, drama, beeldende 
vorming. 

K/ZW/8.4; Een klant observeren 
tijdens het uitvoeren van de activiteit 
en daarover rapporteren. 

Bestuderen: 

• Werkboek  

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Begrippentrainer 
• Oefentoets 

Theorie- en 
praktijktoets 

Theorie-
toets: 45 
minuten 
 
Praktijk-
toets: 
max. 90 
minuten 

 

1 Ja 
(theorie-

toets) 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<Welzijn volwassenen en ouderen> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Welzijn volwassenen en ouderen 

 

 

 



 

 

Z&W KB 

Keuzevak: De bijzondere keuken 

2022 

2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans

-baar 

Leerjaar 

3/4 
bzkk
301 

K/HBR/6.1; Een bijdrage leveren aan 
het beheren van horecaproducten 
voor de bijzondere keuken. 
K/HBR/6.2; Maaltijden uit bijzondere 
keukens bereiden, zoals:  

• de Aziatische keuken  

• de Japanse keuken 

• de Italiaanse keuken 

Bestuderen: 

• Werkboek  

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Begrippentrainer 

• Oefentoets 

Theorie- en 
praktijktoets 

Theorie-
toets: 45 
minuten 
 
Praktijk-
toets: 
max. 90 
minuten 

 

1 Ja 
(theorie-

toets) 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<de bijzondere keuken> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak de bijzondere keuken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z&W KB 

Keuzevak: Patisserie 

2022 

2023  

Period

e 

Co

de 

Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud 

onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvor

m 

 

Duur Wegi

ng 

Herkan

s-baar 

Leerjaar 
3/4 

pati3
01 

K/HBR/5.1; Het beheren van 
patisserieproducten. 
K/HBR/5.2; Het vervaardigen van 
patisserieproducten, zoals:   

• Chocolade 

• Marsepein 

• Desserts 

• IJsbereiding 

• Suikerwerk 

 

Bestuderen: 

• Werkboek  

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Begrippentrainer 
• Oefentoets 

Theorie- en 
praktijktoets 

Theorie-
toets: 45 
minuten 
 
Praktijk-
toets: 
max. 90 
minuten 

 

1 Ja 
(theorie-

toets) 

        

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<Patisserie> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Patisserie 

 

 

 

 

 



 

Z&W KB 

Keuzevak: Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid 

2022 

2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans
-baar 

Leerjaar 

3/4 
ufdv
301 

K/D&P/6.1; fysieke en conditionele 
oefeningen uitvoeren 

K/D&P/6.2; rapporteren van 
incidenten in een gesimuleerde 
omgeving 
K/D&P/6.3; zorgdragen voor toezicht 
van een klein evenement in de eigen 
schoolomgeving (denk aan host in 
kantine, ontvangst school, toezicht 
houden in gang of op schoolplein). 
K/D&P/6.4; risicovolle situaties 
voorkomen 

K/D&P/6.5; regelend optreden in de 
school of op het eigen schoolplein. 

Bestuderen: 

• Werkboek  

• Tekstbronnen 

• Stappenplannen 

• Woordenlijst 

• Begrippentrainer 
• Oefentoets 

Theorie- en 
praktijktoets 

Theorie-
toets: 45 
minuten 
 
Praktijk-
toets: 
max. 90 
minuten 

 

1 Ja 
(theorie-

toets) 

        

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak geüniformeerde dienstverlening en 
veiligheid 

 

 

 



 

 

Cijferberekening keuzevakken 

Het SCHOOL-EXAMENCIJFER van de 4 (gekozen) keuzevakken wordt als volgt berekend: 

Keuzevak 1 
Weging 25% 

Keuzevak 2 
Weging 25% 

Keuzevak 3 
Weging 25% 

Keuzevak 4 
Weging 25% 

1 eindcijfer 

 

 


