
PTA klas 3  

 

Broeckland College 
Vak:  Zorg en Welzijn  keuzevak Kennismaken met uiterlijke verzorging 
Leerweg: Basis beroepsgerichte leerweg 
Methode: Thieme Meulenhoff  
Cursusjaar: 2022-2023  

 
Periode Eindtermen 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en duur  
 

Magister 
code 

Herkansen 
Ja/nee 

Weging 
 

tweede 
periode 

Kennismaken met Uiterlijke Verzorging 

Taak:  
eenvoudige hand, haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij 
een klant in een  kapsalon of schoonheidssalon   
 
K/ZW/1.1 een klant ontvangen en het bezoek afronden. 
De  kandidaat kan: 

• een klant te woord staan aan de receptie en de telefoon 

• afspraken maken met een klant en deze vastleggen in de 
(digitale) agenda 

• een klant begroeten en begeleiden naar de 
behandelplaats 

• koffie en thee zetten en deze aanbieden aan een klant 

• betalingen afhandelen 

• afscheid nemen van een klant 

• de werkplek en materialen na behandeling schoonmaken 

• handdoeken wassen, drogen en opbergen 
 
K/ZW/1.2 een eenvoudige haar- en  
hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij het haar en de 
hoofdhuid van de klant. 
De kandidaat kan: 

• haren wassen en een verzorgend product aanbrengen 

• haren drogen en in model brengen 
 

Werkboek kennismaken met uiterlijke 
verzorging maken  
 
Theorielessen volgen  
 
Computeropdrachten maken voor je 
portfolio 
 
Praktische opdrachten uitvoeren 
 
 

Flyer maken 
schoonheidsb
eurs   
 
Praktijk op 
model 
uitvoeren.  
 

A 
 
B 

Ja  
 
Ja 

1 
 
2 
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K/ZW/1.3 een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die 
past bij de huid van de klant. 
De kandidaat kan: 

• oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème aanbrengen 

• dagmake-up aanbrengen 
 
K/ZW/1.4 een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past 
bij de conditie van de handen van de klant. 
De kandidaat kan: 

• nagels vijlen en polijsten  

• nagelriemen verzorgen 

• een eenvoudige handmassage uitvoeren 
Berekening: (A + (B x 2))/3  = eindcijfer keuzevak Kennismaken met uiterlijke verzorging 

Berekening overgangscijfer: het gemiddelde van de gemaakte keuzevakken  
Berekening schoolexamencijfer: het gemiddelde van de vier keuzevakken van Z&W 
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Broeckland College 
Vak:  Zorg en Welzijn  keuzevak Assisteren in de gezondheidszorg 
Leerweg: Basis beroepsgerichte leerweg 
Methode: Thieme Meulenhoff  
Cursusjaar: 2022-2023 

 
Periode Eindtermen 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en duur  
 

Magister 
code 

Herkansen 
Ja/nee 

Weging 
 

vijfde  
periode 

Assisteren in de Gezondheidszorg   
Taak: ondersteunende handelingen verrichten in de 
gezondheidszorg, gegevens verzamelen en gezondheidsadviezen 
geven 
 
K/ZW/7.1 front office werkzaamheden verrichten in een 
gesimuleerde praktijk.  
De kandidaat kan: 

• een vraag aannemen, verhelderende vragen stellen en 
toetsen of de vraag goed begrepen is 

• de vraag verwerken door notities te maken en de klant te 
verwijzen 

• in een gesimuleerde situatie met emoties van anderen 
omgaan en de juiste omgangsvorm kiezen 

 
K/ZW/7.2 zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en 
apparatuur. 
De kandidaat kan: 

• zorg dragen voor een verzorgde ontvangst -en 
praktijkruimte  

• de noodzaak van een steriele werkomgeving benoemen  

• de voorraad inventariseren en beheren 
 
 
 
 

Werkboek assisteren in de 
gezondheidszorg  maken  
 
Theorielessen volgen  
 
Computeropdrachten maken voor je 
portfolio 
 
Praktische opdrachten uitvoeren 
 
Lessen Sterk Techniek Onderwijs  
 

Theorietoets 
STO  
 
Praktijktoets  
Telefoon- 
gesprek  
 

A 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 

Ja  
 
 
Ja 
 
 
 
 
 

1 
 
 
2 
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K/ZW/7.3 in opdracht en volgens protocol gegevens 
verzamelen van de klant over zijn of haar gezondheid. 
De kandidaat kan: 

• de functie van protocollen benoemen  

• volgens protocol de lengte, gewicht 

• en buikomvang meten, BMI berekenen  

• en temperatuur opnemen, bloeddruk meten, 
bloedsuikercontrole aflezen 

 
K/ZW/7.4 de klant informeren en adviseren over zorg voor de 
eigen gezondheid in een gesimuleerde omgeving. 
De  kandidaat kan: 

• passend bij de verschillende levensfases de meest 
voorkomende ziekten beschrijven 

• kinderziektes herkennen en benoemen 

• de klant informeren over inentingen tegen kinderziektes 

• voorlichting geven over ziektepreventie 

• kleine eenvoudige en veel voorkomende medisch-
technische handelingen  

• herkennen en benoemen (denk aan: druppelen, 
wondverzorging, vingerprik) 

• de klant informeren over (technologische) hulpmiddelen 
in relatie tot de eigen gezondheid 

• de klant informeren over de functie van het 
medicijnpaspoort en het belang trouw te zijn aan 
voorgeschreven medicijnen 
 
 

Sterk Techniek Onderwijs:  
De kandidaat kan:  

• Bewust zijn van de inzet van techniek in het eigen leven.  

• Zorgtechnologie herkennen en inzetten in het leven van 
clienten.  

• Gezondheidsapps herkennen en inzetten in het leven van 
clienten.  
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• Kennismaken met diverse zorgrobots en weet de 
verschillen te benoemen.  

• Beschrijven wat exergaming is  

• Het begrip kwaliteit van leven in verband brengen met 
zorgtechnologie  
 

Berekening: (A + (B x 2))/3  = eindcijfer keuzevak Assisteren in de gezondheidszorg 
Berekening overgangscijfer: het gemiddelde van de gemaakte keuzevakken  
Berekening schoolexamencijfer: het gemiddelde van de vier keuzevakken van Z&W 

 
 


