
PTA klas 4 

 

Broeckland College 
Vak:  Zorg en Welzijn  keuzevak Haarverzorging  
Leerweg: Kader 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 
 

zevende 
of achtste 
periode 

Haarverzorging 
Taak: haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in een salon 
 
K/ZW/2.1 een haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren op 
basis van een haardiagnose bij een klant. 
De kandidaat kan: 

• gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant ontvangen en 
hem/haar in een stoel plaatsen 

• informatie verzamelen over de hoofdhuid en het haar 
van de klant 

• aan de hand van een haardiagnoseformulier een 
haardiagnose opstellen en deze met de klant bespreken  

• informeren naar de wensen van de klant met betrekking 
tot het wassen van het haar 

• een wasbehandeling uitvoeren 

• verzorgende producten aanbrengen 

• een wasmassage uitvoeren (kneed-, klop- en 
wrijfmassage) 

 
 
 
K/ZW/2.2 Haaromvormen. 
De kandidaat kan: 

• volume föhnen met behulp van borstels 

• krullen maken met een krultang 

• stylen met een stijltang 

Werkboek haarverzorging  maken  
 
Theorielessen volgen  
 
Computeropdrachten maken voor je 
portfolio 
 
Een klant ontvangen, wensen 
bespreken van de klant en het haar 
wassen en in model brengen.  
 
Kennis hebben van trends op 
haargebied  
 

Haren 
wassen of  in 
model 
brengen  
  
En een 
andere 
praktische 
opdracht 
 

A 
 
B 
 

Ja 
 
Ja 

1 
 
1 
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• vlechten 

• het haar afdelen in 9-vakken ter voorbereiding op het 
indraaien van warmterollers 

Berekening: (A + B)/2 = eindcijfer keuzevak haarverzorging 
 
Berekening schoolexamencijfer: het gemiddelde van de vier keuzevakken van Z&W 
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Broeckland College 
Vak:  Zorg en Welzijn  keuzevak Huidverzorging  
Leerweg: Kader 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 

Herkanse
n 
Ja/nee 

Wegin
g 
 

zevende 
of 
achtste 
periode 

Huidverzorging  
K/ZW/3 Huidverzorging: gezichtsbehandelingen uitvoeren 
bij een klant in een salon 
 
Een gezichtsbehandeling uitvoeren bij een klant in een 
schoonheidssalon De kandidaat maakt kennis met het vak 
schoonheidsverzorging. Het gaat hierbij om een verdieping 
van het keuzevak kennismaking met uiterlijke verzorging. 
De kandidaat oefent vaardigheden als reinigen en verzorgen 
van het gezicht op basis van een huiddiagnose. Hierbij 
komen de volgende aspecten aan de orde: 
● communicatie  
● kennis van de huid  
● kennis van de producten voor gezichtsverzorging  
● het maken van een huiddiagnose.  
De kandidaat oefent vaardigheden als reinigen en verzorgen 
van het gezicht op basis van het huidtype, rekening 
houdend met de privacy van een klant.  
 
K/ZW/3.1 Deeltaak: Een gezichtsverzorgende behandeling 
uitvoeren op basis van een huiddiagnose. 
Een gezichtsverzorgende behandeling uitvoeren op basis 
van een huiddiagnose.  

Werkboek huidverzorging  maken  
 
Theorielessen volgen  
 
Computeropdrachten maken voor 
je portfolio 
 
Een klant ontvangen, wensen 
bespreken van de klant en een 
behandeling uitvoeren.  
 
Kennis hebben van trends op 
schoonheidsgebied.  
 

Gezichtsbe- 
handeling 
uitvoeren   
 
En een 
andere 
praktische 
opdracht 
passend bij 
het vak 
huidverzor-
ging 
 

     A 
 
     B 

Ja 
 
Ja 

1 
 
1 
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De kandidaat kan een klant gastvrij ontvangen en door 
middel van het stellen van de juiste vragen een passend 
huiddiagnoseformulier invullen en toelichten.  
De kandidaat kan aan de hand van het 
huiddiagnoseformulier een passende behandeling uitvoeren 
met de juiste producten voor gezichtsverzorging.  
De kandidaat kan adviezen geven aan de klant over de 
producten voor gezichtsverzorging. 
 
K/ZW/3.1.3 huidlagen, huidsoorten en de kenmerken 
daarvan benoemen.  
K/ZW/3.1.5 een oppervlaktereiniging uitvoeren en 
dagcrème aanbrengen 
K/ZW/3.1.6 passend bij de huidsoort een verzorgend 
masker aanbrengen en verwijderen 
K/ZW/3.1.7 informatie verstrekken over veel voorkomende 
verzorgingsproducten 
 
 

Berekening: (A+B)/2 = eindcijfer keuzevak huidverzorging 
 
Berekening schoolexamencijfer: het gemiddelde van de vier keuzevakken van Z&W 
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Broeckland College 
Vak:  Zorg en Welzijn  keuzevak Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten  
Leerweg: Kader 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 

Herkanse
n 
Ja/nee 

Wegin
g 
 

zevende 
of 
achtste 
periode 

K/ZW/11 Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten 
In dit keuzevak ondersteun je bij sport- en 
bewegingsactiviteiten. Je leert eenvoudige, regelende taken 
te verrichten voor sport- en bewegingsactiviteiten voor 
verschillende doelgroepen, zoals; - basisschoolkinderen - 
volwassenen - ouderen - mensen met een lichamelijke 
beperking Je leert rekening houden met verschillen tussen 
deelnemers, geeft instructie, assisteert bij de begeleiding, 
doet eenvoudige sportmetingen en let hierbij altijd op de 
veiligheid van deelnemers en het voorkomen van blessures. 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de 
voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 
 
K/ZW/11.1 Deeltaak: Eenvoudige, regelende taken 
verrichten bij sport en bewegen  
De kandidaat kan eenvoudige, regelende taken verrichten 
bij sport en bewegen. Hierbij moet de kandidaat informatie 
verzamelen over sport- en bewegingsmogelijkheden in de 
regio en die presenteren. 
 
K/ZW/11.2 Voor een doelgroep een eenvoudig 
sportevenement of toernooi organiseren en uitvoeren. 
De kandidaat kan een eenvoudig sportevenement of 
toernooi organiseren en uitvoeren voor een doelgroep. 

Werkboek  maken  
 
Theorielessen volgen  
 
Computeropdrachten maken voor 
je portfolio 
 
 
 

Het plan 
maken voor 
een 
activiteit  
 
Het plan 
uitvoeren.  

    A 
 
    B 

Ja 
 
Ja 

1 
 
1 
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Hierbij moet de kandidaat beschikken over voldoende 
informatie over passende sport- en bewegingsactiviteiten 
bij de doelgroepen. Taken als werven, informeren, plannen 
maken, uitvoeren en evalueren zijn hierbij belangrijk. 
 
 

Berekening: (A+B)/2 = eindcijfer keuzevak Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten 
 
Berekening schoolexamencijfer: het gemiddelde van de vier keuzevakken van Z&W 
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Broeckland College 
Vak:  Zorg en Welzijn  keuzevak Welzijn, kind en jongeren   
Leerweg: Kader 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 
 

zevende 
of achtste 
periode 

K/ZW/5 Welzijn, kind en jongeren  
Taak: een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van 
kinderen en  
jongeren en hierover rapporteren 
 
K/ZW/5.1 ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling.  
De kandidaat kan: 

• de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van 
kinderen en jongeren benoemen 

• aangeven welke factoren de ontwikkeling kunnen 
beïnvloeden 

• opvoedingstechnieken benoemen en toepassen 
 
K/ZW/5.2 kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse 
situaties en hierbij de zelfredzaamheid bevorderen.  
De kandidaat kan: 

• de zelfredzaamheid van het kind of de jongere stimuleren 

• structuur bieden 

• zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid 

• ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne 
zonder fysieke overbelasting voor zichzelf 

 
K/ZW/5.3 (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren 
organiseren en hen stimuleren en begeleiden 
De kandidaat kan: 

Werkboek welzijn, kind en jongeren 
maken  
 
Theorielessen volgen  
 
Computeropdrachten maken voor je 
portfolio 
 
Een activiteit voorbereiden, uitvoeren 
en evalueren met kinderen in de 
basisschoolleeftijd.  
 

Activiteit 
met 
kinderen  
uitvoeren  
 
Andere 
praktische 
opdracht 
 

A 
 
 
 
 
B 

Ja 
 
 
 
 
Ja 

1 
 
 
 
 
1 
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• passende activiteiten selecteren  en organisatorische 
mogelijkheden inventariseren 

• een groep kinderen of jongeren stimuleren een keuze te 
maken  

• de activiteit uitleggen en voordoen 

• bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers 
begeleiden en de activiteit evalueren 

 
K/ZW/5.4 de omgeving verzorgen en inrichten voor een 
leeftijdsgroep. 
De kandidaat kan: 

• de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze schoon, 
veilig, sfeervol en aantrekkelijk is 

• voorwerpen op de juiste plaats opbergen 
 
K/ZW/5.5 een dagrapportage maken volgens een 
rapportagesysteem en dit mondeling toelichten. 
De kandidaat kan: 

• een dagrapportage invullen 

• mondeling rapporteren aan leidinggevende, ouders of 
verzorgers (in simulatie) 

Berekening: (A+ B)/2 = eindcijfer keuzevak Welzijn, kind en jongeren  
 
Berekening schoolexamencijfer: het gemiddelde van de vier keuzevakken van Z&W 
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Broeckland College 
Vak:  Zorg en Welzijn  keuzevak Welzijn, volwassene en ouderen   
Leerweg: Kader 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 
 

zevende 
of achtste 
periode 

K/ZW/8 welzijn volwassenen en ouderen  
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 
 
K/ZW/8.1 volwassenen en ouderen ondersteunen in dagelijkse 
situaties en hierbij de zelfredzaamheid bevorderen.  
De kandidaat kan: 

• de zelfredzaamheid van de klant stimuleren 

• structuur bieden 

• zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid 

• ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne 
zonder fysieke overbelasting voor zichzelf 

• voeding verzorgen 
 
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: 

• de wensen en mogelijkheden van de klant achterhalen 

• de wensen samenvatten en toetsen of de samenvatting 
klopt  

• de zelfredzaamheid van de klant stimuleren 

• met de klant diverse passende dagbestedingen 
selecteren en hierover informatie zoeken  

Werkboek welzijn, volwassene en 
ouderen maken  
 
Theorielessen volgen  
 
Computeropdrachten maken voor je 
portfolio 
 
Een activiteit voorbereiden, uitvoeren 
en evalueren met oudere mensen.  
 

Theorietoets  
 
Activiteit 
met 
oudere 
mensen  
uitvoeren 
 

A 
 
B 

Ja 
 
Ja 

1 
 
2 
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• de klant op basis van zijn mogelijkheden en wensen 
helpen bij het kiezen van een dagbesteding  

• de klant stimuleren en motiveren de dagbesteding te 
bezoeken 

 
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: 

• rekening houden met de mogelijkheden van de 
doelgroep de activiteit 

• bepalen 

• een idee uitwerken binnen een thema  

• de inzet van hulpmiddelen en materialen bepalen  

• de activiteit organiseren en deelnemers begeleiden 
 
K/ZW/8.4 een klant observeren tijdens het uitvoeren van de 
activiteit en daarover rapporteren. 
De kandidaat kan: 

• op basis van een gegeven opdracht 

• een observatie uitvoeren 

• mondeling en schriftelijk rapporteren  

• over de observatie aan de leidinggevende 

Berekening: (A + B*2)/3  = eindcijfer keuzevak Welzijn, volwassene en ouderen  
 
Berekening schoolexamencijfer: het gemiddelde van de vier keuzevakken van Z&W 

 
 


