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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Kern: Een kandidaat kan gebruik maken 

van de in de kern genoemde kennis en 

vaardigheden in een gesimuleerde 

uitvoerende beroepssituatie of een daarop 

voorbereidende scholing. De kenis en 

vaardigheden zijn gerangschikt in 

algemene kennis en vaardigheden en 

professionele vaardigheden. Kennis en 

vaardigheden worden samen met 

persoonlijke eigenschappen ook wel 

aangeduid als beroepscompetenties. De 

kern omvat ook kennis en vaardigheden 

rond loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling
Taak:                                                                       

      

ondersteunen bij keuzes voor een gezonde 

leefstijl

Deeltaak P/ZW/1.1: 

informatie geven over een gezonde leefstijl.

De kandidaat kan:

1. uitleggen welke aspecten van invloed zijn op 

fysiek, psychische en sociale gezondheid 

2. Een verband leggen tussen leefstijl, 

voedignspatroon, hygiëne, bewegen en 

gezondheid. 3. informatie zoeken en geven over 

het gebruik van genotmiddelen

4. de invloed van media op leefstijl beschrijven en 

herkennen

Deeltaak P/ZW/1.2: 

een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en 

opdienen.

De kandidaat kan:

1.   een gezonde maaltijd samenstellen

2.   recepten lezen en omrekenen naar aantal 

personen

3.   een planning maken voor het correct 

uitvoeren van de werkzaamheden

4.   tijdens werkzaamheden rekening houden met 

hygiëne 

5.   basisvaardigheden toepassen die noodzakelijk 

zijn voor de bereiding van een maaltijd

6.   materiaal en apparatuur hanteren bij de 

bereiding van gerechten in de  privéhuishouding

7.   gerechten presenteren

8.   gebruikte materialen schoonmaken en 

opruimen Deeltaak P/ZW/1.3: 

ondersteunen bij een verantwoord 

voedings- en bewegingspatroon en dagritme.

De kandidaat kan:

1. informatie zoeken en geven over voedings- en 

bewegingspatroon en dagritme

2. voedings- en leefgewoonten signaleren, 

herkennen en rapporteren 

4. uitleggen hoe dagritme van invloed is op het 

fysieke en mentale welzijn

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Kern: Een kandidaat kan gebruik maken 

van de in de kern genoemde kennis en 

vaardigheden in een gesimuleerde 

uitvoerende beroepssituatie of een daarop 

voorbereidende scholing. De kenis en 

vaardigheden zijn gerangschikt in 

algemene kennis en vaardigheden en 

professionele vaardigheden. Kennis en 

vaardigheden worden samen met 

persoonlijke eigenschappen ook wel 

aangeduid als beroepscompetenties. De 

kern omvat ook kennis en vaardigheden 

rond loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling
Taak:

ondersteunen bij het creëren van een 

verzorgde, schone en veilige leef- en 

werkomgeving 

Deeltaak P/ZW/2.1 

schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren. De kandidaat kan:                                

                         1. werkvolgorde en planning 

maken voor de uit te voeren werkzaamheden         

                                                  2. 

onderhoudsvoorschriften lezen, interpreteren en 

er naar handelen 

3. schoonmaakmiddelen, -apparatuur en -

materialen kiezen en gebruiken

4.werkzaamheden uitvoeren volgens plan 

5. gebruikte materialen schoonmaken en opruimen
Deeltaak P/ZW/2.2 

textiel verzorgen. De kandidaat kan: 

1. etiketten lezen, interpreteren en er naar 

handelen 

2. was sorteren 

3. een wasbehandeling uitvoeren 

4. strijken, vouwen en opbergen van de was 

Deeltaak P/ZW/2.3 

baliewerkzaamheden verrichten. De kandidaat 

kan: 

1. zich representatief en klantgericht opstellen 

2. de klant ontvangen en begroeten 

3. een informatief en zakelijk gesprek voeren 

4. zijn taalgebruik afstemmen op de klant met 

name woordkeuze, wijze van spreken en 

stemgebruik. 

5. een telefoonnotitiemaken, een boodschap 

aannemen en doorgeven 

6. een telefonische afspraak maken 

7. schriftelijk rapporteren 

8. afscheid nemen 

Deeltaak P/ZW/2.4 

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 
Deeltaak P/ZW/2.5 

bij het inrichten van de ruimte rekening houden 

met het gebruik van de ruimte. 

De kandidaat kan: 

1. een ruimte inrichten conform de opdracht 

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Kern: Een kandidaat kan gebruik maken 

van de in de kern genoemde kennis en 

vaardigheden in een gesimuleerde 

uitvoerende beroepssituatie of een daarop 

voorbereidende scholing. De kenis en 

vaardigheden zijn gerangschikt in 

algemene kennis en vaardigheden en 

professionele vaardigheden. Kennis en 

vaardigheden worden samen met 

persoonlijke eigenschappen ook wel 

aangeduid als beroepscompetenties. De 

kern omvat ook kennis en vaardigheden 

rond loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling
Taak: 

activiteiten organiseren en begeleiden met 

als doel de klant te activeren 

Deeltaak P/ZW/3.1: 

een eenvoudige activiteit voor een individu en 

groep voorbereiden.

De kandidaat kan:

1. wensen en behoeften achterhalen

2. een passende activiteit kiezen

3. informatie zoeken en geven over mogelijke 

activiteiten

4. een draaiboek voor een activiteit aanpassen

Deeltaak P/ZW/3.2: 

een eenvoudige activiteit met een individu en 

groep uitvoeren.

De kandidaat kan:

1.  deelnemers gastvrij ontvangen, op hun gemak 

stellen en wegwijs maken

2.  deelnemer(s) motiveren tot deelname aan een 

activiteit

3.  deelnemer(s) stimuleren tot zelf doen of 

meedoen

4.  op gestructureerde en consequente wijze iets 

voordoen en uitleggen

5.  aanwijzingen geven

Deeltaak P/ZW/3.3: 

een eenvoudige activiteit met een individu en 

groep afsluiten.

De kandidaat kan:

1. een activiteit afronden

2.materialen en hulpmiddelen laten opruimen

3.een activiteit met deelnemers en medewerkers 

evalueren

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Kern: Een kandidaat kan gebruik maken 

van de in de kern genoemde kennis en 

vaardigheden in een gesimuleerde 

uitvoerende beroepssituatie of een daarop 

voorbereidende scholing. De kenis en 

vaardigheden zijn gerangschikt in 

algemene kennis en vaardigheden en 

professionele vaardigheden. Kennis en 

vaardigheden worden samen met 

persoonlijke eigenschappen ook wel 

aangeduid als beroepscompetenties. De 

kern omvat ook kennis en vaardigheden 

rond loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling
Taak:

ondersteunende handelingen verrichten bij 

het zorg verlenen aan de klant

Deeltaak P/ZW/4.1 

ondersteunen bij eenvoudige verzorgende 

activiteiten. 

De kandidaat kan: 

1. de hulpbehoefte van een klant signaleren en dit 

rapporteren 

3. begrip en respect tonen voor gevoelens en 

wensen van de klant  

4. verzorgende activiteiten uitvoeren en daarbij 

rekening houden met de privacy van de klant 

5. de klant stimuleren tot zelfredzaamheid
Deeltaak P/ZW/4.2 

ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen. 

De kandidaat kan: 

4.2.1. de hulpbehoefte van een klant signaleren 

en dit rapporteren 

4.2.3. begrip tonen voor gevoelens en wensen van 

de klant  

4.2.4. beweeg-, til- en verplaatsingstechnieken 

gebruiken
Deeltaak P/ZW/4.3 

eenvoudige EHBO technieken toepassen. 

De kandidaat kan: 

4.3.1. een inschatting maken van de ernst van de 

verwonding en afwegen: zelf handelen of hulp 

zoeken 

4.3.2.  handelen bij lichte verwondingen, letsel 

aan het bewegingsapparaat, verslikken x en 

stikken, bloedneus, splinter 

Deeltaak P/ZW/4.4 

ondersteunen bij vaak voorkomende  ziekten en 

ziekteverschijnselen. 

De kandidaat kan: 

4.4.1. informatie zoeken en geven over vaak 

voorkomende ziekteverschijnselen  

4.4.2. een inschatting maken van de ernst van de 

ziekte en het eigen handelen daar op aanpassen 

4.4.3. toezien op juist medicijngebruik 

4.4.4. handelingen uitvoeren volgens voorschrift 

arts en recept  

Deeltaak P/ZW/4.5 

toepassingen van ICT en technologie in de 

hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken.

De kandidaat kan: 

4.5.1. systemen van ICT en technologie volgens 

instructie gebruiken
Het eindcijfer voor de profielvakken is het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers

PTA Profielvak Zorg en welzijn: Module 4: Mens en zorg      Leerweg: BASIS

2019-2021 2019-2021

Bronnenboek Edu4all Zorg en 

welzijn paragraaf  5.1 t/m 5.17

Toets & 

Praktijkopdracht 180 min.

1 Nee

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

PTA Profielvak Zorg en welzijn: Module 3 Mens en activiteit            Leerweg: Basis

2019-2021 2019-2021

Bronnenboek Edu4all Zorg en 

welzijn paragraaf  4.1 t/m 4.23

Toets & 

Praktijkopdracht 180 min.

1 Nee

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

PTA Profielvak Zorg en welzijn: Module 2: Mens en Omgeving     Leerweg: BASIS

2019-2021 2019-2021

Bronnenboek Edu4all Zorg en 

welzijn paragraaf 3.1 t/m 3.22

Toets & 

Praktijkopdracht 180 min.

1 Nee

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

PTA Profielvak Zorg en welzijn: Module 1  Mens en gezondheid           

2019-2021

Bronnenboek Edu4all Zorg en 

welzijn paragraaf  2.1 t/m 2.30

Toets & 

Praktijkopdracht 180 min.

1 Nee

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Kern: Een kandidaat kan gebruik maken 

van de in de kern genoemde kennis en 

vaardigheden in een gesimuleerde 

uitvoerende beroepssituatie of een 

daarop voorbereidende scholing. De kenis 

en vaardigheden zijn gerangschikt in 

algemene kennis en vaardigheden en 

professionele vaardigheden. Kennis en 

vaardigheden worden samen met 

persoonlijke eigenschappen ook wel 

aangeduid als beroepscompetenties. De 

kern omvat ook kennis en vaardigheden 
Taak:

ondersteunen bij keuzes voor een gezonde 

leefstijl

Deeltaak P/ZW/1.1: 

informatie geven over een gezonde leefstijl.

De kandidaat kan:

1. uitleggen welke aspecten van invloed zijn op 

fysiek, psychische en sociale gezondheid 

2. een verband leggen tussen leefstijl, 

voedingspatroon, hygiëne, bewegen en gezondheid 

3. informatie zoeken en geven over het gebruik van 

genotmiddelen

4. de invloed van media op leefstijl beschrijven en 

herkennen
Deeltaak P/ZW/1.2: 

een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en 

opdienen.

De kandidaat kan:

1.   een gezonde maaltijd samenstellen

2.   recepten lezen en omrekenen naar aantal 

personen

3.   een planning maken voor het correct uitvoeren 

van de werkzaamheden

4.   tijdens werkzaamheden rekening houden met 

hygiëne 

5.   basisvaardigheden toepassen die noodzakelijk 

zijn voor de bereiding van een maaltijd

6.   materiaal en apparatuur hanteren bij de 

bereiding van gerechten in de  privéhuishouding

7.   gerechten presenteren

8.   gebruikte materialen schoonmaken en opruimen 

Deeltaak P/ZW/1.3: 

ondersteunen bij een verantwoord 

voedings- en bewegingspatroon en dagritme.

De kandidaat kan:

1. informatie zoeken en geven over gezonde 

voeding 

2. informatie zoeken en geven over voedings- en 

bewegingspatroon en dagritme

3.voedings- en leefgewoonten signaleren, 

herkennen en rapporteren 

4. voedings- en leefgewoonten observeren, 

herkennen, en de klant hierover adviseren

5. uitleggen hoe dagritme van invloed is op het 

fysieke en mentale welzijn

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Kern: Een kandidaat kan gebruik maken 

van de in de kern genoemde kennis en 

vaardigheden in een gesimuleerde 

uitvoerende beroepssituatie of een 

daarop voorbereidende scholing. De kenis 

en vaardigheden zijn gerangschikt in 

algemene kennis en vaardigheden en 

professionele vaardigheden. Kennis en 

vaardigheden worden samen met 

persoonlijke eigenschappen ook wel 

aangeduid als beroepscompetenties. De 

kern omvat ook kennis en vaardigheden 
Taak:

ondersteunen bij het creëren van een 

verzorgde, schone en veilige leef- en 

werkomgeving 

Deeltaak P/ZW/2.1 

schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren. De kandidaat kan: 

1. Werkvolgorde en planning maken voor de uit te 

voeren werkzaamheden 

2. onderhoudsvoorschriften lezen, interpreteren en 

er naar handelen 

3. schoonmaakmiddelen, -apparatuur en -

materialen kiezen en gebruiken

4.werkzaamheden uitvoeren volgens plan 

5. gebruikte materialen schoonmaken en opruimen

 

Deeltaak P/ZW/2.2 

textiel verzorgen. De kandidaat kan: 

1. etiketten lezen, interpreteren en er naar 

handelen 

2. was sorteren 

3. een wasbehandeling uitvoeren 

4. strijken, vouwen en opbergen van de was 

Deeltaak P/ZW/2.3 

baliewerkzaamheden verrichten. De kandidaat kan: 

1. zich representatief en klantgericht opstellen 

2. de klant ontvangen en begroeten 

3. een informatief en zakelijk gesprek voeren 

4. zijn taalgebruik afstemmen op de klant met 

name woordkeuze, wijze van spreken en 

stemgebruik. 

5. een telefoonnotitiemaken, een boodschap 

aannemen en doorgeven 

6. een telefonische afspraak maken 

7. schriftelijk rapporteren 

8. afscheid nemen 

Deeltaak P/ZW/2.4 

ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en 

hulpmiddelen in en rondom het gebouw die 

toegankelijkheid en veiligheid bevorderen. 

De kandidaat kan:

2. informatie geven over veelvoorkomende 

aanpassingen en hulpmiddelen in en rondom het 

gebouw
Deeltaak P/ZW/2.5 

bij het inrichten van de ruimte rekening houden 

met het gebruik van de ruimte. 

De kandidaat kan: 

1. een ruimte inrichten conform de opdracht 

2. de inrichting afstemmen op de wensen en de 

behoeften van de gebruiker.

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Kern: Een kandidaat kan gebruik maken 

van de in de kern genoemde kennis en 

vaardigheden in een gesimuleerde 

uitvoerende beroepssituatie of een 

daarop voorbereidende scholing. De kenis 

en vaardigheden zijn gerangschikt in 

algemene kennis en vaardigheden en 

professionele vaardigheden. Kennis en 

vaardigheden worden samen met 

persoonlijke eigenschappen ook wel 

aangeduid als beroepscompetenties. De 

kern omvat ook kennis en vaardigheden 

Toets & 

Praktijkopdracht
180 min.

Taak: 

activiteiten organiseren en begeleiden met als 

doel de klant te activeren 

Deeltaak P/ZW/3.1: 

een eenvoudige activiteit voor een individu en 

groep voorbereiden.

De kandidaat kan:

1. wensen en behoeften achterhalen

2. een passende activiteit kiezen

3. informatie zoeken en geven over mogelijke 

activiteiten

4. een draaiboek voor een activiteit maken.

Deeltaak P/ZW/3.2: 

een eenvoudige activiteit met een individu en groep 

uitvoeren.

De kandidaat kan:

1.  deelnemers gastvrij ontvangen, op hun gemak 

stellen en wegwijs maken

2.  deelnemer(s) motiveren tot deelname aan een 

activiteit

3.  deelnemer(s) stimuleren tot zelf doen of 

meedoen

4.  op gestructureerde en consequente wijze iets 

voordoen en uitleggen

5.  aanwijzingen geven

Deeltaak P/ZW/3.3: 

een eenvoudige activiteit met een individu en groep 

afsluiten.

De kandidaat kan:

1. een activiteit afronden

2.materialen en hulpmiddelen laten opruimen

3.een activiteit met deelnemers en medewerkers 

evalueren

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Kern: Een kandidaat kan gebruik maken van 

de in de kern genoemde kennis en 

vaardigheden in een gesimuleerde 

uitvoerende beroepssituatie of een daarop 

voorbereidende scholing. De kenis en 

vaardigheden zijn gerangschikt in algemene 

kennis en vaardigheden en professionele 

vaardigheden. Kennis en vaardigheden 

worden samen met persoonlijke 

eigenschappen ook wel aangeduid als 

beroepscompetenties. De kern omvat ook 

kennis en vaardigheden rond 

loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling
Taak:

ondersteunende handelingen verrichten bij het 

zorg verlenen aan de klant

Deeltaak P/ZW/4.1 

ondersteunen bij eenvoudige verzorgende 

activiteiten. 

De kandidaat kan: 

2. de hulpbehoefte van een klant achterhalen en er 

naar handelen

3. begrip en respect tonen voor gevoelens en 

wensen van de klant  

4. verzorgende activiteiten uitvoeren en daarbij 

rekening houden met de privacy van de klant 

5. de klant stimuleren tot zelfredzaamheid
Deeltaak P/ZW/4.2 

ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen. 

De kandidaat kan: 

2. de hulpbehoefte van een klant achterhalen en er 

naar handelen

3.begrip tonen voor gevoelens en wensen van de 

klant  

4. beweeg-, til- en verplaatsingstechnieken 

bebruiken

Deeltaak P/ZW/4.3 

eenvoudige EHBO technieken toepassen. 

De kandidaat kan: 

4.3.1. Een inschatting maken van de ernst van de 

verwonding en afwegen: zelf handelen of hulp 

zoeken 

4.3.2.  handelen bij lichte verwondingen, letsel aan 

het bewegingsapparaat, verslikken x en stikken, 

bloedneus, splinter 

Deeltaak P/ZW/4.4 

ondersteunen bij vaak voorkomende ziekten en 

ziekteverschijnselen. 

De kandidaat kan: 

4.4.1. informatie zoeken en geven over vaak 

voorkomende ziekteverschijnselen  

4.4.2. een inschatting maken van de ernst van de 

ziekte en het eigen handelen daar op aanpassen 

4.4.3. toezien op juist medicijngebruik 

4.4.4. handelingen uitvoeren volgens voorschrift 

arts en recept 
Deeltaak P/ZW/4.5 

toepassingen van ICT en technologie in de 

hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken.

De kandidaat kan: 

4.5.1. systemen van ICT en technologie volgens 

instructie gebruiken

4.5.2. de functies van ICT en (zorg)technologie 

benoemen en adviseren over de inzet van deze 

systemen
Het eindcijfer voor de profielvakken is het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers

PTA Profielvak Zorg en welzijn: Module 4: Mens en zorg      

2019-2021 2019-2021

 Bronnenboek Edu4all Zorg en 

Welzijn paragraaf 5.1 tot en met    

5.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         

                                                                                       

                                     Voor het 

uitvoeren van de taak beheerst de 

kandidaat de onderliggende 

voorwaardelijke kennis en 

vaardigheden

Toets & 

Praktijkopdracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                

                                               

              

Handelingsopdracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

180 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                               

                                                                                                      

                                                                             

                                                    

                           

  6 weken

1 Nee

PTA Profielvak Zorg en welzijn: Module 3.  Mens en activiteit          

2019-2021 2019-2021

Bronnenboek Edu4all Zorg en 

welzijn paragraaf  4.1 t/m 4.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                   

                                                 

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

1 Nee

Handelingsopdracht 6 weken

PTA Profielvak Zorg en welzijn: Module 2: Mens en Omgeving    

2019-2021 2019-2021

Bronnenboek Edu4all Zorg en 

welzijn paragraaf 3.1 t/m 3.22

Toets & 

Praktijkopdracht 180 min.

1 Nee

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

PTA Profielvak Zorg en welzijn: Module 1  Mens en gezondheid        

2019-2021

Bronnenboek Edu4all Zorg en 

welzijn paragraaf  2.1 t/m 2.30

Toets & 

Praktijkopdracht
180 min.

1 Nee

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak: 

eenvoudige hand, haar- en gezichtsbehandelingen 

uitvoeren bij een klant in een 

kapsalon of schoonheidssalon  

Deeltaak K/ZW/1.1: 

een klant ontvangen en het bezoek afronden.

De   kandidaat kan:

1. een klant te woord staan aan de receptie en de 

telefoon

2.afspraken maken met een klant en deze 

vastleggen in de (digitale) agenda

3.een klant begroeten en begeleiden naar de 

behandelplaats

4.koffie en thee zetten en deze aanbieden aan een 

klant

5. betalingen afhandelen

6. afscheid nemen van een klant

7. de werkplek en materialen na behandeling 

schoonmaken

8. handdoeken wassen, drogen en opbergen

Deeltaak K/ZW/1.2: 

een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling 

uitvoeren die past bij het haar 

en de hoofdhuid van de klant.

De kandidaat kan:

1. haren wassen en een verzorgend product 

aanbrengen

2. haren drogen en in model brengen

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff
Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/1.3: 

een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren

die past bij de huid van de klant.

De kandidaat kan:

1. oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème 

aanbrengen

2. dagmake-up aanbrengen

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/1.4: 

een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past 

bij de conditie van de 

handen van de klant.

De kandidaat kan:

1. nagels vijlen en polijsten 

2.nagelriemen verzorgen
Het eindcijfer voor het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 1 Kennismaking met uiterlijke verzorging

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak: 

eenvoudige hand, haar- en gezichtsbehandelingen 

uitvoeren bij een klant in een 

kapsalon of schoonheidssalon  

Deeltaak K/ZW/1.1: 

een klant ontvangen en het bezoek afronden.

De   kandidaat kan:

1. een klant te woord staan aan de receptie en de 

telefoon

2.afspraken maken met een klant en deze 

vastleggen in de (digitale) agenda

3.een klant begroeten en begeleiden naar de 

behandelplaats

4.koffie en thee zetten en deze aanbieden aan een 

klant

5. betalingen afhandelen

6. afscheid nemen van een klant

7. de werkplek en materialen na behandeling 

schoonmaken

8. handdoeken wassen, drogen en opbergen

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/1.2: 

een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling 

uitvoeren die past bij het haar 

en de hoofdhuid van de klant.

De kandidaat kan:

1. haren wassen en een verzorgend product 

aanbrengen

2. haren drogen en in model brengen

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/1.3: 

een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren

die past bij de huid van de klant.

De kandidaat kan:

1. oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème 

aanbrengen

2. dagmake-up aanbrengen
Deeltaak K/ZW/1.4: 

een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past 

bij de conditie van de 

handen van de klant.

De kandidaat kan:

1. nagels vijlen en polijsten 

2.nagelriemen verzorgen

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 1 Kennismaking met uiterlijke verzorging

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak: 

haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in een 

salon

Deeltaak K/ZW/2.1: een haar- en 

hoofdhuidbehandeling uitvoeren op basis van een 

haardiagnose bij een klant.

De kandidaat kan:

1. gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant 

ontvangen en hem/haar in een stoel plaatsen

2. informatie verzamelen over de hoofdhuid en het 

haar van de klant

3. aan de hand van een haardiagnoseformulier een 

haardiagnose opstellen en deze met de klant 

bespreken 

4. informeren naar de wensen van de klant met 

betrekking tot het wassen van het haar

5. een wasbehandeling uitvoeren die past bij de 

haardiagnose en de wensen van de klant

6. verzorgende producten aanbrengen

7. een wasmassage uitvoeren (kneed-, klop- en 

wrijfmassage)

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/2.2: haar omvormen.

De kandidaat kan:

1. volume föhnen met behulp van borstels

2. krullen maken met een krultang

3. stylen met een stijltang

4. rollers indraaien

5. vlechten

6. het haar afdelen in 9 vakken ter voorbereiding op 

het indraaien van warmterollers 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de 

kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden 

en houding.

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Het eindcijfer voor het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 2 Haarverzorging

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak: 

haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in 

een salon

Deeltaak K/ZW/2.1: een haar- en 

hoofdhuidbehandeling uitvoeren op basis van een 

haardiagnose bij een klant.

De kandidaat kan:

1. gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant 

ontvangen en hem/haar in een stoel plaatsen

2. informatie verzamelen over de hoofdhuid en het 

haar van de klant

3. aan de hand van een haardiagnoseformulier een 

haardiagnose opstellen en deze met de klant 

bespreken 

4. informeren naar de wensen van de klant met 

betrekking tot het wassen van het haar

5. een wasbehandeling uitvoeren die past bij de 

haardiagnose en de wensen van de klant

6. verzorgende producten aanbrengen

7. een wasmassage uitvoeren (kneed-, klop- en 

wrijfmassage)
Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff

Toets & 

Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/2.2: haar omvormen.

De kandidaat kan:

1. volume föhnen met behulp van borstels

2. krullen maken met een krultang

3. stylen met een stijltang

4. rollers indraaien

5. vlechten

6. het haar afdelen in 9 vakken ter voorbereiding op 

het indraaien van warmterollers 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de 

kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden 

en houding.

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 2 Haarverzorging

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

Een bijdrage leveren aan de opvoeding en 

ontwikkeling van kinderen en jongeren en hierover 

rapporteren
Deeltaak K/ZW/5.1:

Ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling

De kandidaat kan:

1. de lichamelijke, geestelijke en sociale 

ontwikkeling van kinderen en jongeren benoemen

2. aangeven welke factoren de ontwikkeling kunnen 

beïnvloeden

3. opvoedingstechnieken benoemen en toepassen

Deeltaak K/ZW/5.2:

kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse 

situaties en hierbij zelfredzaamheid bevorderen. 

De kandidaat kan:

1. de zelfredzaamheid van het kind of de jongere 

stimuleren

2. structuur bieden

3. zorgdragen voor fysieke en sociale veiligheid

4. ondersteunen bij lichamelijke verzorging en 

hygiëne zonder fysieke overbelasting voor zichzelf                                                                                                                                                     

5. voeding verzorgen

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/5.3:

(re)creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren 

organiseren en hen sitmuleren en begeleiden.

De kandidaat kan:

1. passende activiteiten selectren en 

organisatorische mogelijkheden inventariseren

2. een groep kinderen of jongeren stimuleren een 

keuze te maken                                           3. de 

activiteit uitleggen en voordoen.                                                                                                          

4. bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers 

begeleiden.                                                        5. 

de activiteit afronden en evalueren.

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW//5.4                                                                                                                                             

De omgeving verzorgen en inrichten voor een 

leeftijdsgroep                                               

Dekandidaat kan:                                                                                                                                                          

1. de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze 

schoon, veilig, sfeervol en aantrekkelijk is.                                                                                                                                                          

2. voorwerpen op de juiste plaats opbergen.                                                          
Deeltaak K/ZW/5.5                                                                                                                                            

Een dagrapportage maken volgens een 

rapportagesysteem en dit mondeling toelichten                                                                                                                                                                  

De kandidaat kan:                                                                                                                                                       

1. een dagrapportage invullen                                                                                                                              

2. mondeling rapporteren aan leidinggevende, 

ouders of verzorgers (in simulatie) 
Het eindcijfer voor het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 5 Welzijn kind en jongere

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

Een bijdrage leveren aan de opvoeding en 

ontwikkeling van kinderen en jongeren en hierover 

rapporteren
Deeltaak K/ZW/5.1:

Ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling

De kandidaat kan:

1. de lichamelijke, geestelijke en sociale 

ontwikkeling van kinderen en jongeren benoemen

2. aangeven welke factoren de ontwikkeling kunnen 

beïnvloeden

3. opvoedingstechnieken benoemen en toepassen

Deeltaak K/ZW/5.2:

kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse 

situaties en hierbij zelfredzaamheid bevorderen. 

De kandidaat kan:

1. de zelfredzaamheid van het kind of de jongere 

stimuleren

2. structuur bieden

3. zorgdragen voor fysieke en sociale veiligheid

4. ondersteunen bij lichamelijke verzorging en 

hygiëne zonder fysieke overbelasting voor zichzelf                                                                                                                                                     

5. voeding verzorgen

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/5.3:

(re)creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren 

organiseren en hen sitmuleren en begeleiden.

De kandidaat kan:

1. passende activiteiten selectren en 

organisatorische mogelijkheden inventariseren

2. een groep kinderen of jongeren stimuleren een 

keuze te maken                                           3. de 

activiteit uitleggen en voordoen.                                                                                                          

4. bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers 

begeleiden.                                                        5. 

de activiteit afronden en evalueren.

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW//5.4                                                                                                                                             

De omgeving verzorgen en inrichten voor een 

leeftijdsgroep                                               

Dekandidaat kan:                                                                                                                                                          

1. de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze 

schoon, veilig, sfeervol en aantrekkelijk is.                                                                                                                                                          

2. voorwerpen op de juiste plaats opbergen.                                                          
Deeltaak K/ZW/5.5                                                                                                                                            

Een dagrapportage maken volgens een 

rapportagesysteem en dit mondeling toelichten                                                                                                                                                                  

De kandidaat kan:                                                                                                                                                       

1. een dagrapportage invullen                                                                                                                              

2. mondeling rapporteren aan leidinggevende, 

ouders of verzorgers (in simulatie) 
Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 5 Welzijn kind en jongere

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

2019-2021

Taak: 

ondersteunen bij wonen en huishouden in een 

thuissituatie 

Deeltaak K/ZW/6.1: persoonlijke aandacht geven 

aan de klant  

De kandidaat kan 

1. De fysieke, psychische en sociale situatie van de 

klant observeren

2. Interesse tonen en luisteren naar de klant

3. Vragen stellen aan de klant over zijn of haar 

situatie en een gesprek aangaan over algemene 

onderwerpen

4. Aan leidinggevenden rapporteren over de klant en 

zijn of haar woonsituatie 

1 Ja

Deeltaak DK/ZW/6.2: 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 

De kandidaat kan 

1. De wensen en mogelijkheden van de klant 

achterhalen

2. De wensen samenvatten en toetsen of de 

samenvatting klopt

3. Een voorstel maken voor het onderhoud van de 

woon-en leefomgeving

4. Het voorstel met de klant bespreken 

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff
Toets & Praktijkopdracht 240 min.

K/ZW/6.3: Deeltaak Bijdragen aan het realiseren 

van een veilige, schone en sfeervolle leefomgeving  

De kandidaat kan

1. De zelfredzaamheid van de klant stimuleren

2. In overleg met de klant een sfeervolle 

leefomgeving realiseren

3.Onveilige situaties in de leefomgeving  van de 

klant signaleren en de klant adviseren 

4. de klant ondersteunen bij de verzorging van plant- 

en huisdier

5. huishoudelijke apparaten en hulpmiddelen 

onderhouden

6. schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren, deze controleren en hierover praten 

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 80 - 100 minuten

Deeltaak K/ZW/6.4: zorgdragen voor kleding, 

schoeisel en linnengoed 

De kandidaat kan 

1. Verschillende textielsoorten onderscheiden 

2. De juiste onderhoudsmethode en 

reinigingsmethode kiezen en toepassen

3. Vlekken verwijderen

4. Eenvoudige herstelwerkzaamheden verrichten

5. Schoeisel schoonmaken en onderhouden 

Deeltaak K/ZW/6.5: boodschappen in huis halen 

De kandidaat kan 

1. Met de klant een boodschappenlijstje opstellen 

met aandacht voor het budget

2. Boodschappen regelen volgens afspraak

3. Boodschappen inruimen

4. Verantwoording afleggen over de uitgaven

Het eindcijfer voor het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 6 Wonen en huishouden



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak: 

ondersteunen bij wonen en huishouden in een 

thuissituatie 

Deeltaak K/ZW/6.1: persoonlijke aandacht geven aan 

de klant  

De kandidaat kan 

1. De fysieke, psychische en sociale situatie van de 

klant observeren

2. Interesse tonen en luisteren naar de klant

3. Vragen stellen aan de klant over zijn of haar situatie 

en een gesprek aangaan over algemene onderwerpen

4. Aan leidinggevenden rapporteren over de klant en 

zijn of haar woonsituatie 

Deeltaak DK/ZW/6.2: 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 

De kandidaat kan 

1. De wensen en mogelijkheden van de klant 

achterhalen

2. De wensen samenvatten en toetsen of de 

samenvatting klopt

3. Een voorstel maken voor het onderhoud van de 

woon-en leefomgeving

4. Het voorstel met de klant bespreken 

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff

Toets & 

Praktijkopdracht
240 min.

K/ZW/6.3: Deeltaak Bijdragen aan het realiseren van 

een veilige, schone en sfeervolle leefomgeving  

De kandidaat kan

1. De zelfredzaamheid van de klant stimuleren

2. In overleg met de klant een sfeervolle leefomgeving 

realiseren

3.Onveilige situaties in de leefomgeving  van de klant 

signaleren en de klant adviseren 

4. de klant ondersteunen bij de verzorging van plant- 

en huisdier

5. huishoudelijke apparaten en hulpmiddelen 

onderhouden

6. schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren, deze controleren en hierover praten 

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 80 - 100 uur 

Deeltaak K/ZW/6.4: zorgdragen voor kleding, schoeisel 

en linnengoed 

De kandidaat kan 

1. Verschillende textielsoorten onderscheiden 

2. De juiste onderhoudsmethode en reinigingsmethode 

kiezen en toepassen

3. Vlekken verwijderen

4. Eenvoudige herstelwerkzaamheden verrichten

5. Schoeisel schoonmaken en onderhouden 

Deeltaak K/ZW/6.5: boodschappen in huis halen 

De kandidaat kan 

1. Met de klant een boodschappenlijstje opstellen met 

aandacht voor het budget

2. Boodschappen regelen volgens afspraak

3. Boodschappen inruimen

4. Verantwoording afleggen over de uitgaven
Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 6 Wonen en huishouden

2020-2022 2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE
Taak:

ondersteunende handelingen verrichten in de 

gezondheidszorg, gegevens 

verzamelen en gezondheidsadviezen geven

Deeltaak K/ZW/7.1:

front office werkzaamheden verrichten in een 

gesimuleerde praktijk. 

De kandidaat kan:

1. een vraag aannemen, verhelderende vragen 

stellen en toetsen of de vraag goed begrepen is

2. de vraag verwerken door notities te maken en de 

klant te verwijzen

3. afspraken inplannen op basis van urgentie in een 

gesimuleerde situatie

4. in een gesimuleerde situatie met emoties van 

anderen omgaan en de juiste omgangsvorm kiezen

Deeltaak K/ZW/7.2:

zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen 

en 

apparatuur.

De kandidaat kan:

1. zorg dragen voor een verzorgde ontvangst- en 

praktijkruimte 

2. de noodzaak van een steriele werkomgeving 

benoemen 

3. de voorraad inventariseren en beheren

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff
Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/7.3:

in opdracht en volgens protocol gegevens 

verzamelen van de klant over zijn of haar 

gezondheid.

De kandidaat kan:

1. de functie van protocollen benoemen 

2. volgens protocol de lengte, gewicht en 

buikomvang meten, BMI berekenen en temperatuur 

opnemen, bloeddruk meten, bloedsuikercontrole 

aflezen

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/7.4:

de klant informeren en adviseren over zorg voor de 

eigen gezondheid in een 

gesimuleerde omgeving.

De kandidaat kan:

1. de eerste- en tweedelijnszorg in Nederland 

benoemen

2. taken en functies van de eerste- en 

tweedelijnszorg benoemen

3. passend bij de verschillende levensfases de 

meest voorkomende ziekten beschrijven

4. kinderziektes herkennen en benoemen

5. de klant informeren over inentingen tegen 

kinderziektes

6. voorlichting geven over ziektepreventie

7. uitleg en instructie geven over vrij verkrijgbare 

middelen

8. kleine eenvoudige en veel voorkomende medisch- 

technische handelingen herkennen en benoemen 

(denk aan: druppelen, wondverzorging, vingerprik)

9. onder verantwoordelijkheid van een 

leidinggevende uitleg geven over kleine  eenvoudige 

medisch- technische handelingen

10. de klant informeren over (technologische) 

hulpmiddelen in relatie tot de eigen gezondheid

Het eindcijfer voor het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 7 Assisteren in de gezondheidszorg

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

ondersteunende handelingen verrichten in de 

gezondheidszorg, gegevens 

verzamelen en gezondheidsadviezen geven

Deeltaak K/ZW/7.1:

front office werkzaamheden verrichten in een gesimuleerde 

praktijk. 

De kandidaat kan:

1. een vraag aannemen, verhelderende vragen stellen en 

toetsen of de vraag goed begrepen is

2. de vraag verwerken door notities te maken en de klant te 

verwijzen

3. afspraken inplannen op basis van urgentie in een 

gesimuleerde situatie

4. in een gesimuleerde situatie met emoties van anderen 

omgaan en de juiste omgangsvorm kiezen

Deeltaak K/ZW/7.2:

zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en 

apparatuur.

De kandidaat kan:

1. zorg dragen voor een verzorgde ontvangst- en praktijkruimte 

2. de noodzaak van een steriele werkomgeving benoemen 

3. de voorraad inventariseren en beheren Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff

Toets & 

Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/7.3:

in opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de 

klant over zijn of haar gezondheid.

De kandidaat kan:

1. de functie van protocollen benoemen 

2. volgens protocol de lengte, gewicht en buikomvang meten, 

BMI berekenen en temperatuur opnemen, bloeddruk meten, 

bloedsuikercontrole aflezen

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/7.4:

de klant informeren en adviseren over zorg voor de eigen 

gezondheid in een 

gesimuleerde omgeving.

De kandidaat kan:

1. de eerste- en tweedelijnszorg in Nederland benoemen

2. taken en functies van de eerste- en tweedelijnszorg 

benoemen

3. passend bij de verschillende levensfases de meest 

voorkomende ziekten beschrijven

4. kinderziektes herkennen en benoemen

5. de klant informeren over inentingen tegen kinderziektes

6. voorlichting geven over ziektepreventie

7. uitleg en instructie geven over vrij verkrijgbare middelen

8. kleine eenvoudige en veel voorkomende medisch- technische 

handelingen herkennen en benoemen (denk aan: druppelen, 

wondverzorging, vingerprik)

9. onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende uitleg 

geven over kleine  eenvoudige medisch- technische handelingen

10. de klant informeren over (technologische) hulpmiddelen in 

relatie tot de eigen gezondheid

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 7 Assisteren in de gezondheidszorg

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

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

Deeltaak K/ZW/8.1:

volwassenen en ouderen ondersteunen in dagelijkse 

situaties en hierbij de zelfredzaamheid bevorderen. 

De kandidaat kan:

1. de zelfredzaamheid van de klant stimuleren

2.structuur bieden

3. zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid

4. ondersteunen bij lichamelijke verzorging en 

hygiëne zonder fysieke overbelasting voor zichzelf

5. voeding verzorgen

Deeltaak K/ZW/8.2:

volwassenen en ouderen ondersteunen bij het 

vinden van een geschikte dagbesteding in de buurt, 

het dorp of de stad.

De kandidaat kan:

1. de wensen en mogelijkheden van de klant 

achterhalen

2. de wensen samenvatten en toetsen of de 

samenvatting klopt 

3. de zelfredzaamheid van de klant stimuleren

4. met de klant diverse passende dagbestedingen 

selecteren en hierover informatie zoeken 

5. de klant op basis van zijn mogelijkheden en 

wensen helpen bij het kiezen van 

een dagbesteding 

6. de klant stimuleren en motiveren de 

dagbesteding te bezoeken

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff

Toets & 

Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/8.3:

Een (re)creatieve activiteit voor volwassenen en 

ouderen organiseren en uitvoeren op het gebied van 

muziek, drama, beeldende vorming. 

De kandidaat kan:

1. rekening houden met de mogelijkheden van de 

doelgroep de activiteit bepalen

2. een idee uitwerken binnen een thema 

3. de inzet van hulpmiddelen en materialen bepalen 

4. de activiteit organiseren en deelnemers 

begeleiden

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/8.4:

een klant observeren tijdens het uitvoeren van de 

activiteit en daarover rapporteren.

De kandidaat kan:

1. op basis van een gegeven opdracht een 

observatie uitvoeren

2. mondeling en schriftelijk rapporteren over de 

observatie aan de leidinggevende

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 8 Welzijn volwassenen en ouderen

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

ondersteunende handelingen verrichten in de 

gezondheidszorg, gegevens 

verzamelen en gezondheidsadviezen geven

Deeltaak K/ZW/7.1:

front office werkzaamheden verrichten in een 

gesimuleerde praktijk. 

De kandidaat kan:

1. een vraag aannemen, verhelderende vragen 

stellen en toetsen of de vraag goed begrepen is

2. de vraag verwerken door notities te maken en de 

klant te verwijzen

3. afspraken inplannen op basis van urgentie in een 

gesimuleerde situatie

4. in een gesimuleerde situatie met emoties van 

anderen omgaan en de juiste omgangsvorm kiezen

Deeltaak K/ZW/7.2:

zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen 

en 

apparatuur.

De kandidaat kan:

1. zorg dragen voor een verzorgde ontvangst- en 

praktijkruimte 

2. de noodzaak van een steriele werkomgeving 

benoemen 

3. de voorraad inventariseren en beheren

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff

Toets & 

Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/7.3:

in opdracht en volgens protocol gegevens 

verzamelen van de klant over zijn of haar 

gezondheid.

De kandidaat kan:

1. de functie van protocollen benoemen 

2. volgens protocol de lengte, gewicht en 

buikomvang meten, BMI berekenen en temperatuur 

opnemen, bloeddruk meten, bloedsuikercontrole 

aflezen

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/7.4:

de klant informeren en adviseren over zorg voor de 

eigen gezondheid in een 

gesimuleerde omgeving.

De kandidaat kan:

1. de eerste- en tweedelijnszorg in Nederland 

benoemen

2. taken en functies van de eerste- en 

tweedelijnszorg benoemen

3. passend bij de verschillende levensfases de 

meest voorkomende ziekten beschrijven

4. kinderziektes herkennen en benoemen

5. de klant informeren over inentingen tegen 

kinderziektes

6. voorlichting geven over ziektepreventie

7. uitleg en instructie geven over vrij verkrijgbare 

middelen

8. kleine eenvoudige en veel voorkomende medisch- 

technische handelingen herkennen en benoemen 

(denk aan: druppelen, wondverzorging, vingerprik)

9. onder verantwoordelijkheid van een 

leidinggevende uitleg geven over kleine  eenvoudige 

medisch- technische handelingen

10. de klant informeren over (technologische) 

hulpmiddelen in relatie tot de eigen gezondheid

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 8 Welzijn volwassenen en ouderen

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten

Deeltaak K/ZW/9.1: een ruimte verzorgd, 

functioneel en sfeervol gereedmaken. 

De kandidaat kan:  

1.een ontwerp maken voor een inrichting van een 

ruimte

2.de juiste hulpmiddelen, materialen en meubilair 

klaarzetten in een gewenste opstelling

3.audiovisuele apparatuur gebruiksklaar zetten en 

bedienen zoals computer, beamer 

4.aandacht besteden aan raam decoratie, 

temperatuur, verlichting, veiligheid, netheid en sfeer

Deeltaak K/ZW/9.2: Eenvoudige 

cateringwerkzaamheden verrichten en werken 

volgens HACCP richtlijnen 

De kandidaat kan :

1.regels opvolgen voor ontvangst van gasten

1.een bestelling opnemen 

2.dranken en eenvoudige gerechten zoals soep en 

snacks bereiden

3.dranken en gerechten distribueren en serveren

4.een buffet klaarzetten

5.afruimen en afwasapparatuur bedienen

6.werken volgens HACCP richtlijnen

Leerwerkboek van Thieme 

Meulenhoff Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/9.3: Werken in een grootkeuken 

volgens HACCP richtlijnen 

De kandidaat kan:

1. professionele keukenapparatuur bedienen en 

schoonmaken volgens protocol

2. aanrecht en keukenmeubilair schoonmaken

3. een keukenvloer, wanden en deuren reinigen 

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/9.4: Eenvoudige administratieve 

werkzaamheden verrichten  

De kandidaat kan :

1. eenvoudige kassawerkzaamheden verrichten, in 

het bijzonder een rekening maken, afrekenen en 

geld tellen

2. gegevens invoeren in een beheerssysteem zoals 

checklists, aanwezigen, bestellingen en 

inschrijvingen

3. (digitaal) brieven en pakketten verzorgen en 

frankeren 

4. printen, scannen, kopiëren en ordenen van 

documenten

5. formele notities en mailberichten maken

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 9 facilitaire dienstverlening: Catering en Inrichting

2019-2021 2019-2021 1 Ja T1,1



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

eenvoudige dienstverlenende activiteiten 

verrichten

Deeltaak K/ZW/9.1: een ruimte verzorgd, 

functioneel en sfeervol gereedmaken. 

De kandidaat kan:  

1.een ontwerp maken voor een inrichting van een 

ruimte

2.de juiste hulpmiddelen, materialen en meubilair 

klaarzetten in een gewenste opstelling

3.audiovisuele apparatuur gebruiksklaar zetten en 

bedienen zoals computer, beamer 

4.aandacht besteden aan raam decoratie, 

temperatuur, verlichting, veiligheid, netheid en sfeer

Deeltaak K/ZW/9.2: Eenvoudige 

cateringwerkzaamheden verrichten en werken 

volgens HACCP richtlijnen 

De kandidaat kan 

1.regels opvolgen voor ontvangst van gasten

1.een bestelling opnemen 

2.dranken en eenvoudige gerechten zoals soep en 

snacks bereiden

3.dranken en gerechten distribueren en serveren

4.een buffet klaarzetten

5.afruimen en afwasapparatuur bedienen

6.werken volgens HACCP richtlijnen

Leerwerkboek van Thieme 

Meulenhoff

Toets & 

Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/9.3: Werken in een grootkeuken 

volgens HACCP richtlijnen 

De kandidaat kan

1. professionele keukenapparatuur bedienen en 

schoonmaken volgens protocol

2. aanrecht en keukenmeubilair schoonmaken

3. een keukenvloer, wanden en deuren reinigen 

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/9.4: Eenvoudige administratieve 

werkzaamheden verrichten  

De kandidaat kan 

1. eenvoudige kassawerkzaamheden verrichten, in 

het bijzonder een rekening maken, afrekenen en 

geld tellen

2. gegevens invoeren in een beheerssysteem zoals 

checklists, aanwezigen, bestellingen en 

inschrijvingen

3. (digitaal) brieven en pakketten verzorgen en 

frankeren 

4. printen, scannen, kopiëren en ordenen van 

documenten

5. formele notities en mailberichten maken

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 9 facilitaire dienstverlening: Catering en Inrichting

2019-2021 2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

kan eenvoudige werkzaamheden verrichten in en 

rondom een gebouw in (gesimuleerde) 

praktijksituaties

Deeltaak K/ZW/10.1: eenvoudige balie- en 

receptievaardigheden toepassen. 

De kandidaat kan: 

1. gasten ontvangen, gastheerschap tonen en zich 

dienstverlenend opstellen

2. omgaan met een klacht

3. hulp en service aanbieden, door de weg te wijzen, 

te helpen bij het bereiken van een doel

4. representatief optreden en hanteert correct 

taalgebruik en omgangsvormen

5. een telefoongesprek voeren, een boodschap 

aannemen, doorverbinden en gespreksnotities 

maken

6. (beveiligings-) apparatuur bedienen

7. de technologische hulpmiddelen gebruiken

Deeltaak K/ZW/10.2: huisregels opstellen voor 

bezoekers. 

De kandidaat kan: 

1. aan de hand van instructies huisregels opstellen 

en onder de aandacht brengen

2. controleren of huisregels nageleefd worden

3. (een) bezoeker(s) aanspreken op het gedrag

4.met emoties van anderen omgaan en de juiste 

omgangsvorm kiezen
Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/10.3: schoonwerkzaamheden 

verrichten in en om gebouw. 

De kandidaat kan: 

1. de buitenkant van een gebouw en het terrein 

verzorgen 

2. gebruikers stimuleren om ruimtes, gebouw en 

plein netjes achter te laten

3. afval verwijderen en scheiden 

4. een schoonmaakplan met dagelijkse en 

periodieke werkzaamheden lezen en opvolgen

5. een schoonmaakprotocol aftekenen

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/10.4: (technische) werkzaamheden 

inventariseren in en rondom gebouw, volgens 

geldende procedures.

De kandidaat kan:

1.toezicht houden op gebruik van het gebouw, de 

directe omgeving en ongeregeldheden rapporteren

2.aan de hand van een onderhoudsplan eenvoudige 

onderhoudswerkzaamheden verrichten

3.storingen mondeling of schriftelijk rapporteren 

4.post verzorgen 

5.ramen en deuren afsluiten, de lampen uitdoen en 

alle elektrische apparaten uitschakelen

Deeltaak K/ZW/10.5: assisteren bij een 

ontruimingsoefening.

De kandidaat kan:

1.een plattegrond van een gebouw lezen en daarop 

de vluchtroutes en blusapparatuur aflezen

2.instructies tijdens een ontruimingsoefening 

opvolgen

3.vluchtroutes herkennen en deze gebruiken

4.uitleg geven over een ontruimingsoefening

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 10 facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie 

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

kan eenvoudige werkzaamheden verrichten in en 

rondom een gebouw in (gesimuleerde) 

praktijksituaties                                             

Deeltaak K/ZW/10.1: eenvoudige balie- en 

receptievaardigheden toepassen. 

De kandidaat kan: 

1. gasten ontvangen, gastheerschap tonen en zich 

dienstverlenend opstellen

2. omgaan met een klacht

3. hulp en service aanbieden, door de weg te wijzen, te 

helpen bij het bereiken van een doel

4. representatief optreden en hanteert correct 

taalgebruik en omgangsvormen

5. een telefoongesprek voeren, een boodschap 

aannemen, doorverbinden en gespreksnotities maken

6. (beveiligings-) apparatuur bedienen

7. de technologische hulpmiddelen gebruiken

Deeltaak K/ZW/10.2: huisregels opstellen voor 

bezoekers. 

De kandidaat kan: 

1. aan de hand van instructies huisregels opstellen en 

onder de aandacht brengen

2. controleren of huisregels nageleefd worden

3. (een) bezoeker(s) aanspreken op het gedrag

4.met emoties van anderen omgaan en de juiste 

omgangsvorm kiezen
Leerwerkboek van  Thieme 

Meulenhoff

Toets & 

Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/10.3: schoonwerkzaamheden verrichten 

in en om gebouw. 

De kandidaat kan: 

1. de buitenkant van een gebouw en het terrein 

verzorgen 

2. gebruikers stimuleren om ruimtes, gebouw en plein 

netjes achter te laten

3. afval verwijderen en scheiden 

4. een schoonmaakplan met dagelijkse en periodieke 

werkzaamheden lezen en opvolgen

5. een schoonmaakprotocol aftekenen

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/10.4: (technische) werkzaamheden 

inventariseren in en rondom gebouw, volgens geldende 

procedures.

De kandidaat kan:

1.toezicht houden op gebruik van het gebouw, de 

directe omgeving en ongeregeldheden rapporteren

2.aan de hand van een onderhoudsplan eenvoudige 

onderhoudswerkzaamheden verrichten

3.storingen mondeling of schriftelijk rapporteren 

4.post verzorgen 

5.ramen en deuren afsluiten, de lampen uitdoen en alle 

elektrische apparaten uitschakelen

Deeltaak K/ZW/10.5: assisteren bij een 

ontruimingsoefening.

De kandidaat kan:

1.een plattegrond van een gebouw lezen en daarop de 

vluchtroutes en blusapparatuur aflezen

2.instructies tijdens een ontruimingsoefening opvolgen

3.vluchtroutes herkennen en deze gebruiken

4.uitleg geven over een ontruimingsoefening

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 10 facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie 

2019-2021 2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

eenvoudige regelende taken verrichten bij sport en 

bewegen    

Deeltaak K/ZW/11.1:

informatie verstrekken over mogelijkheden om te 

bewegen en te sporten in de eigen regio. 

De kandidaat kan: 

1. informatie verzamelen over sport en 

bewegingsmogelijkheden in de regio; 

2. de informatie presenteren.

 

Deeltaak K/ZW/11.2: 

voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement 

of toernooi organiseren en 

uitvoeren. 

De kandidaat kan: 

1. een bij de doelgroep passende sport- of 

bewegingsactiviteit kiezen 

3. deelnemers werven

4. deelnemers informeren

5. onder leiding het sportevenement of toernooi op 

passende wijze uitvoeren

6. onder leiding het sportevenement of toernooi op 

passende wijze afsluiten 

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/11.3: 

assisteren en instructie geven bij sport- en 

bewegingsactiviteiten.  

De kandidaat kan: 

1. uitleg geven over sport- of bewegingsactiviteit 

2. een bewegingsvaardigheid voordoen aan de 

groep

3. eenvoudige aanwijzingen geven aan de 

deelnemers

4. deelnemers voor de sport- of bewegingsactiviteit 

stimuleren en enthousiasmeren 

5. flexibel omgaan met verschillen tussen 

deelnemers

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/11.4: 

omgaan met veiligheid en het voorkomen van 

blessures.

De kandidaat kan: 

1. letten op de veiligheid van de sportaccommodatie 

zoals materialen, toestellen en apparatuur

2. in bewegingssituaties eenvoudige regels en 

afspraken maken die blessures helpen voorkomen 

bij sportief spel

Deeltaak K/ZW/11.5: 

assisteren bij de uitvoering van 

bewegingsprogramma's.

De kandidaat kan: 

1. eenvoudige sportmetingen uitvoeren en aflezen 

zoals loopsnelheid, lenigheid, armkracht, 

sprongkracht

2. assisteren bij een warming up en cooling down

3. advies en informatie geven over passende sport- 

en bewegingsactiviteiten

4. informatie geven over de relatie tussen bewegen 

en gezondheid en over een passende sportuitrusting

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 11 ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteit

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak:

eenvoudige regelende taken verrichten bij sport en 

bewegen    

Deeltaak K/ZW/11.1:

informatie verstrekken over mogelijkheden om te 

bewegen en te sporten in de eigen regio. 

De kandidaat kan: 

1. informatie verzamelen over sport en 

bewegingsmogelijkheden in de regio; 

2. de informatie presenteren.

 

Deeltaak K/ZW/11.2: 

voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement of 

toernooi organiseren en 

uitvoeren. 

De kandidaat kan: 

1. een bij de doelgroep passende sport- of 

bewegingsactiviteit kiezen 

2. een plan opstellen voor het organiseren van een 

sportevenement of toernooi 

3. deelnemers werven

4. deelnemers informeren

5. onder leiding het sportevenement of toernooi op passende 

wijze uitvoeren

6. onder leiding het sportevenement of toernooi op passende 

wijze afsluiten 

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff

Toets & 

Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/11.3: 

assisteren en instructie geven bij sport- en 

bewegingsactiviteiten.  

De kandidaat kan: 

1. uitleg geven over sport- of bewegingsactiviteit 

2. een bewegingsvaardigheid voordoen aan de groep

3. eenvoudige aanwijzingen geven aan de deelnemers

4. deelnemers voor de sport- of bewegingsactiviteit 

stimuleren en enthousiasmeren 

5. flexibel omgaan met verschillen tussen deelnemers

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/11.4: 

omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures.

De kandidaat kan: 

1. letten op de veiligheid van de sportaccommodatie zoals 

materialen, toestellen en apparatuur

2. in bewegingssituaties eenvoudige regels en afspraken 

maken die blessures helpen voorkomen bij sportief spel

Deeltaak K/ZW/11.5: 

assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma's.

De kandidaat kan: 

1. eenvoudige sportmetingen uitvoeren en aflezen zoals 

loopsnelheid, lenigheid, armkracht, sprongkracht

2. assisteren bij een warming up en cooling down

3. advies en informatie geven over passende sport- en 

bewegingsactiviteiten

4. informatie geven over de relatie tussen bewegen en 

gezondheid en over een passende sportuitrusting

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 11 ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteit

2019-2021 2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg BASIS

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak: 

kan een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie 

van ongelukken en eerste hulp verlenen bij 

ongelukken

Deeltaak K/ZW/12.1: assisteren bij activiteiten op 

het gebied van veiligheid en risicopreventie.

De kandidaat kan 

1. Mogelijkheden en beperkingen van een cliënt 

signaleren met de daarbij behorende risico’s en 

gevaren 

2. Handelingen uitvoeren volgens 

veiligheidsrichtlijnen 

3. Uitleggen hoe verwondingen, verbrandingen, 

vergiftiging voorkomen kunnen worden. 

4. Onveilige situaties op de werkvloer herkennen en 

bespreekbaar maken 

5. Bij onveilige situaties hulp in te roepen en 

bereikbaar zijn 

 

Deeltaak K/ZW/12.2: De functie van enkele organen 

en weefsel uitleggen 

De kandidaat kan 

1 De werking van het hart, longen en de 

bloedsomloop noemen 

2 Een AED gebruiken 

3 De effecten van inspanning aangeven 

4 Aangeven hoe gewrichten kunnen bewegen 

5 Uitleggen hoe je een goede conditie kunt 

opbouwen
Deeltaak K/ZW/12.3: In acute situaties handelen 

volgens het vijf stappenplan 

De kandidaat kan 

1 Op gevaar letten 

2 Na gaan wat er is gebeurd en nagaan wat het 

slachtoffer mankeert. 

3 Slachtoffer geruststellen en zorg dragen voor 

beschutting 

4 Zorgen voor professionele hulp 

5 Slachtoffer helpen op de plaats waar hij ligt of zit 

Leerwerkboek van                    

Thieme Meulenhoff
Toets & Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/12.4: Stoornissen in de vitale 

functies signaleren en direct professionele hulp 

inschakelen. 

De kandidaat kan 

1 Stoornissen in bewustzijn signaleren en hulp 

inschakelen 

2 Stoornissen in de ademhaling signaleren en hulp 

inschakelen 

3 Actieve bloedingen stoppen en hulp inschakelen 

4 Shock signaleren en hulp inschakelen 

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/12.5: Kan aan de hand van de 

ongevalssituatie en de verschijnselen letsels 

herkennen en vaststellen van de noodzakelijke basis 

handelingen en deze uitvoeren (Eerste hulp B)

De kandidaat kan  

1 Bewusteloosheid herkennen en kan een 

bewusteloze die op zijn buik ligt op de rug draaien 

2 Een (dreigende) flauwte herkennen en kan eerste 

hulp verlenen bij een (dreigende) flauwte 

3 Ademhalingsstoornissen herkennen zoals bij een 

bewusteloosslachtoffer de luchtweg vrij houden 

(stabiele zijligging), bij verslikking de luchtweg vrij 

maken door enkele (vijf) stevige stoten tussen de 

schouderbladen te geven en als dit niet helpt de 

handgreep van Heimlich toe te passen 

4 Een uitwendige (open) wond herkennen, en 

bepalen of het verantwoord is als eerste hulp 

verlener zelf de definitieve hulp te verlenen dan wel 

een wond af te dekken. 

5 Een (ernstige) uitwendige bloeding herkennen en 

een bloeding stoppen door druk op de wond uit te 

oefenen door wonddrukverband. 

6 Brandwonden koelen met zacht stromend lauw 

water en tweede en derdegraads brandwonden 

losjes en steriel afdekken 

7 Een ( open) botbreuk, ontwrichting herkennen en 

uitleggen waarom een gebroken en ontwricht 

lichaamsdeel onbeweeglijk moet worden gehouden. 

8 Een kneuzing, verstuiking herkennen en verzorgen 

9 oogletsel zoals vuiltje in het oog, verbrand oog, 

bijtende stof in het oog herkennen en aangeven 

waarom je heel zuinig moet zijn op je ogen en 

waardoor een oog makkelijk kan worden 

beschadigd. 

10 Een neusbloeding stoppen en een splinter uit de Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 12 Voorkomen van ongevallen en EHBO

2019-2021 1 Ja



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2019-2021

Leerweg KADER

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA
TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE

Taak: 

kan een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie van 

ongelukken en eerste hulp verlenen bij ongelukken

Deeltaak K/ZW/12.1: assisteren bij activiteiten op het gebied van 

veiligheid en risicopreventie.

De kandidaat kan 

1. Mogelijkheden en beperkingen van een cliënt signaleren met de 

daarbij behorende risico’s en gevaren 

2. Handelingen uitvoeren volgens veiligheidsrichtlijnen 

3. Uitleggen hoe verwondingen, verbrandingen, vergiftiging 

voorkomen kunnen worden. 

4. Onveilige situaties op de werkvloer herkennen en bespreekbaar 

maken 

5. Bij onveilige situaties hulp in te roepen en bereikbaar zijn 

 

Deeltaak K/ZW/12.2: De functie van enkele organen en weefsel 

uitleggen 

De kandidaat kan 

1 De werking van het hart, longen en de bloedsomloop noemen 

2 Een AED gebruiken 

3 De effecten van inspanning aangeven 

4 Aangeven hoe gewrichten kunnen bewegen 

5 Uitleggen hoe je een goede conditie kunt opbouwen

Deeltaak K/ZW/12.3: In acute situaties handelen volgens het vijf 

stappenplan 

De kandidaat kan 

1 Op gevaar letten 

2 Na gaan wat er is gebeurd en nagaan wat het slachtoffer mankeert. 

3 Slachtoffer geruststellen en zorg dragen voor beschutting 

4 Zorgen voor professionele hulp 

5 Slachtoffer helpen op de plaats waar hij ligt of zit Leerwerkboek van Thieme 

Meulenhoff

Toets & 

Praktijkopdracht 240 min.

Deeltaak K/ZW/12.4: Stoornissen in de vitale functies signaleren en 

direct professionele hulp inschakelen. 

De kandidaat kan 

1 Stoornissen in bewustzijn signaleren en hulp inschakelen 

2 Stoornissen in de ademhaling signaleren en hulp inschakelen 

3 Actieve bloedingen stoppen en hulp inschakelen 

4 Shock signaleren en hulp inschakelen 

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de 

onderliggende voorwaardelijke 

kennis en vaardigheden

Handelingsopdracht 6 weken

Deeltaak K/ZW/12.5: Kan aan de hand van de ongevalssituatie en de 

verschijnselen letsels herkennen en vaststellen van de noodzakelijke 

basis handelingen en deze uitvoeren (Eerste hulp B)

De kandidaat kan  

1 Bewusteloosheid herkennen en kan een bewusteloze die op zijn buik 

ligt op de rug draaien 

2 Een (dreigende) flauwte herkennen en kan eerste hulp verlenen bij 

een (dreigende) flauwte 

3 Ademhalingsstoornissen herkennen zoals bij een 

bewusteloosslachtoffer de luchtweg vrij houden (stabiele zijligging), 

bij verslikking de luchtweg vrij maken door enkele (vijf) stevige 

stoten tussen de schouderbladen te geven en als dit niet helpt de 

handgreep van Heimlich toe te passen 

4 Een uitwendige (open) wond herkennen, en bepalen of het 

verantwoord is als eerste hulp verlener zelf de definitieve hulp te 

verlenen dan wel een wond af te dekken. 

5 Een (ernstige) uitwendige bloeding herkennen en een bloeding 

stoppen door druk op de wond uit te oefenen door wonddrukverband. 

6 Brandwonden koelen met zacht stromend lauw water en tweede en 

derdegraads brandwonden losjes en steriel afdekken 

7 Een ( open) botbreuk, ontwrichting herkennen en uitleggen waarom 

een gebroken en ontwricht lichaamsdeel onbeweeglijk moet worden 

gehouden. 

8 Een kneuzing, verstuiking herkennen en verzorgen 

9 oogletsel zoals vuiltje in het oog, verbrand oog, bijtende stof in het 

oog herkennen en aangeven waarom je heel zuinig moet zijn op je 

ogen en waardoor een oog makkelijk kan worden beschadigd. 

10 Een neusbloeding stoppen en een splinter uit de huid verwijderen. 

11 Aangeven wat er minimaal in een verbanddoos 

moet zitten                                                                             

Het eindcijfer van het keuzevak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

Zorg en welzijn keuzevak 12 keuzevak voorkomen van ongevallen en EHBO

2019-2021 2019-2021 1 Ja
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