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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

Keuzevak: Welzijn volwassenen en ouderen (Wzvo)  Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 Basis = b 
Kader = k 

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: volwassenen en ouderen ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de  
zelfredzaamheid bevorderen.  

 

K/ZW/8.1 De kandidaat kan: b/k 

 1. de zelfredzaamheid van de klant stimuleren b/k 

 2. structuur bieden b/k 

 3. zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid b/k 

 4. ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne zonder fysieke  overbelasting voor zichzelf  

 5. voeding verzorgen  

Deeltaak: Volwassenen en ouderen ondersteunen bij het vinden van en geschikte dagbesteding in de buurt, het dorp of de 
stad  

 

K/ZW/8.2 De kandidaat kan: b/k 

 1. de wensen en mogelijkheden van de klant achterhalen b/k 

 2. de wensen samenvatten en toetsen of de samenvatting klopt b/k 

 3. de zelfredzaamheid van de klant stimuleren b/k 

 4. met de klant diverse passende dagbestedingen selecteren en hierover  
informatie zoeken 

b/k 

 5. de klant op basis van zijn mogelijkheden en wensen helpen bij het kiezen van een dagbesteding  b/k 

 6. de klant stimuleren en motiveren de dagbesteding te bezoeken  

Deeltaak: (re)creatieve activiteiten voor volwassenen en ouderen organiseren en uitvoeren op het 
gebied van muziek, drama, beeldende vorming. 

 

K/ZW/8.3 De kandidaat kan:  

 1. rekening houden met de mogelijkheden van de doelgroep de activiteit bepalen b/k 

 2. een idee uitwerken binnen een thema  b/k 

 3. de inzet van hulpmiddelen en materialen bepalen b/k 

 4. de activiteit organiseren en deelnemers begeleiden b/k 

Deeltaak: een klant observeren tijdens het uitvoeren van de activiteit en daarover rapporteren. b/k 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 
  

K/ZW/8.4 De kandidaat kan:  

 1. de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze schoon, veilig, sfeervol en aantrekkelijk is b/k 

 2. voorwerpen op de juiste plaats opbergen b/k 

Deeltaak: een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit mondeling toelichten  

K/ZW8.5 De kandidaat kan:  

 1. op basis van een gegeven opdracht een observatie uitvoeren b/k 

 2. mondeling en schriftelijk rapporteren  over de observatie aan de leidinggevende b/k 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding   
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 
 

PTA Welzijn volwassenen en ouderen                                                                                                                   Cohort 2018/2020 
Leerweg: Basis en kader 
Periode Eindtermen: wat moet je 

kennen en kunnen?1 
Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Theorietoets 1: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje week 1, 2 en 3 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr.T1 

Ja* 1 

Praktijktoets 1: 
Ondersteunen bij verzorgende activiteiten 

 Assisteren bij het aantrekken van een overhemd  

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr.P1 

Nee 1 

Theorietoets 2: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje week 4 tot en met 6 
 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr.T2 

Ja* 1 

Praktijktoets 2: 
Ondersteunen bij lichamelijke verzorging 

 Incontinentiemateriaal verwisselen 
 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr.P2 

Nee  

Beroepshouding  
 

 Zelfstandigheid 

 Oplossingsgericht denken en werken 

In SOM 
onder B 

Nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk 

De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer = SE. 

Dit cijfer telt als cijfer van één vak mee in de eindexamenregeling. 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

Keuzevak: Welzijn kind en jongere (Wzkj)  Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 Basis = b 
Kader = k 

Taak:  Een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren en hierover rapporteren  

Deeltaak: ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling  

K/ZW/5.1 De kandidaat kan: b/k 

 6. de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren benoemen b/k 

 7. aangeven welke factoren de ontwikkeling kunnen beïnvloeden b/k 

 8. opvoedingstechnieken benoemen en toepassen b/k 

Deeltaak: kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de  
zelfredzaamheid bevorderen.  

 

K/ZW/5.2 De kandidaat kan:  

 7. de zelfredzaamheid van het kind of de jongere stimuleren b/k 

 8. structuur bieden b/k 

 9. zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid b/k 

 10. ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne zonder fysieke  overbelasting voor zichzelf b/k 

 11. voeding verzorgen b/k 

Deeltaak: (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren en hen  
stimuleren en begeleiden 

 

K/ZW/5.3 De kandidaat kan:  

 1. passende activiteiten selecteren en organisatorische mogelijkheden inventariseren b/k 

 2. een groep kinderen of jongeren stimuleren een keuze te maken b/k 

 3. de activiteit uitleggen en voordoen b/k 

 4. bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers begeleiden b/k 

 5. de activiteit afronden en evalueren b/k 

Deeltaak: de omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep.  

K/ZW/5.4 De kandidaat kan:  

 3. de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze schoon, veilig, sfeervol en aantrekkelijk is b/k 

 4. voorwerpen op de juiste plaats opbergen b/k 

Deeltaak: een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit mondeling toelichten  

K/ZW5.5 De kandidaat kan:  

 1. een dagrapportage invullen b/k 



5 
 

1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

        
 

PTA Welzijn kind en jongere                                                                                                                                  Cohort 2018/2020 
Leerweg: Basis en kader 
Periode Eindtermen: wat moet je 

kennen en kunnen?1 
Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Theorietoets 1: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje week 1, 2 en 3  

Theorietoets 
In SOM  
onder: nr. T1 

Ja* 1 

Praktijktoets 1: 

 Baby verzorging 
- Baby in bad doen 
- Baby bedje verschonen 

Praktijktoets 
In SOM  
onder: nr. P1 

Nee 1 

 Theorietoets 2: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje week 4 tot en met 6 
 

Theorietoets 
In SOM  
onder: nr. T2 

Ja* 1 

 Praktijktoets 2: 

 Draaiboek maken voor een activiteit 

Praktijktoets 
In SOM  
onder: nr. P2 

Nee  

 Beroepshouding beoordeeld 
bij: Welzijn kind en jongere 
 

 Zelfstandigheid 

 Oplossingsgericht denken en werken 

In SOM  
onder: B 

Nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk 

De behaalde cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het zogenaamde combinatiecijfer . 
Combinatiecijfer = SE. 
Dit cijfer telt als cijfer van één vak mee in de eindexamenregeling 

 

 2. mondeling rapporteren aan leidinggevende, ouders of verzorgers (in simulatie) b/k 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding   
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

Keuzevak: Wonen en huishouden (Whh)  Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 Basis = b 
Kader = k 

Taak:  ondersteunen bij wonen en huishouden in een thuissituatie  

Deeltaak: persoonlijke aandacht geven aan de klant.   

K/ZW/6.1 De kandidaat kan: b/k 

 de fysieke, psychische en sociale situatie van de klant observeren b/k 

 1. interesse tonen en luisteren naar de klant b/k 

 2. zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid b/k 

 3. vragen stellen aan de klant over zijn of haar situatie en een gesprek aangaan over algemene onderwerpen b/k 

 4. aan leidinggevenden rapporteren over de klant en zijn of haar woonsituatie b/k 

Deeltaak: 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. 

 

K/ZW/6.2 De kandidaat kan:  

 1. de wensen en mogelijkheden van de klant achterhalen b/k 

 2. de wensen samenvatten en toetsen of de samenvatting klopt b/k 

 3. een voorstel maken voor het onderhoud van de woon- en leefomgeving b/k 

 4. het voorstel met de klant bespreken b/k 

Deeltaak: bijdragen aan het realiseren van een veilige, schone en sfeervolle leefomgeving.  

K/ZW/6.3 De kandidaat kan:  

 1. de zelfredzaamheid van de klant stimuleren b/k 

 2. in overleg met de klant een sfeervolle leefomgeving realiseren b/k 

 3. onveilige situaties in de leefomgeving van de klant signaleren en de klant adviseren over een veilige leefomgeving b/k 

 4. de klant ondersteunen bij de verzorging van plant- en huisdier b/k 

 5. huishoudelijke apparaten en hulpmiddelen onderhouden b/k 

 6. schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, deze controleren en hierover rapporteren b/k 

Deeltaak: zorg dragen voor kleding, schoeisel en linnengoed  

K/ZW/6.4 De kandidaat kan:  

 1. verschillende textielsoorten onderscheiden b/k 

 2. de juiste onderhouds- en reinigingsmethode kiezen en toepassen b/k 

 3. vlekken verwijderen b/k 

 4. eenvoudige herstelwerkzaamheden verrichten b/k 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

        
PTA wonen en huishouden                                                                                                                                                     Cohort 2018/2020 
Leerweg: Basis en kader 
Periode Eindtermen: wat moet je 

kennen en kunnen?1 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Theorietoets 1: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje week 1, 2 en 3 

Theorietoets 
In SOM  
onder: nr.T1 

Ja* 1 

Praktijktoets 1: 

 Onderhouden van de woon en leefomgeving 
- Schoonmaak instructie  

Praktijktoets 
In SOM  
onder: nr.P1 

Nee 1 

Theorietoets 2: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje week 4 tot en met 6 
 

Theorietoets 
in SOM  
onder: nr.T2 

Ja* 1 

Praktijktoets 2: 

 Sorteren van wasgoed 

Praktijktoets 
In SOM  
onder: nr.P2 

Nee  

Beroepshouding beoordeeld 
bij: Wonen en huishouden 
 

 Zelfstandigheid 

 Oplossingsgericht denken en werken 

In SOM  
onder: B 

Nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk 

De behaalde cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer =SE. 

Dit cijfer telt als cijfer van één vak mee in de eindexamenregeling. 

 5. schoeisel schoonmaken en onderhouden b/k 

Deeltaak: boodschappen in huis halen.  

K/ZW6.5 De kandidaat kan:  

 1. met de klant een boodschappenlijstje opstellen met aandacht voor het budget b/k 

 2. boodschappen regelen volgens afspraak b/k 

 3. boodschappen inruimen b/k 

 4. verantwoording afleggen over de uitgaven b/k 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding   
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 
 
 

Keuzevak : Traiteur Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen 

 
Basis = b 
Kader = k 

 Een bijdrage leveren aan het beheren van traiteur- en cateringproducten en assisteren bij het werken in de 
traiteur- en cateringbranche 
 

 

Deeltaak: Een bijdrage leveren aan het beheren van traiteur- en cateringproducten  

K/HBR/7.1 De kandidaat kan:  

 1. het economisch belang van de traiteur- en cateringbranche binnen de horeca, bakkerij en recreatie herkennen en 
benoemen (BB-KB-GL) 

b/k 

 2. trends en ontwikkelingen in de traiteur-en cateringbranche volgen en toepassen (BB-KB-GL) b/k 

 3. een assortiment beheren, rekening houdend met seizoen, feestdagen en aanbod en prijsstelling van de producten, 
tussenproducten en grondstoffen (BB-KB-GL) 

b/k 

 4. (specifieke) grondstoffen, ingrediënten, tussenproducten voor traiteur- en  
cateringproducten beheren en criteria voor het beoordelen van de kwaliteit toepassen en kenmerken en eigenschappen 
herkennen (BB-KB-GL 

b/k 

 5. (specifieke) grondstoffen, ingrediënten, tussenproducten voor traiteur- en  
cateringproducten beheren en criteria voor het beoordelen van de kwaliteit toepassen en kenmerken en eigenschappen 
herkennen en benoemen (KB-GL, geen BB) 

 
k 

Deeltaak Assisteren bij het werken in de traiteur- en cateringbranche: 
o bedrijfsrestaurants 
o lunchroom 
o catering 

 

K/HBR/7.2 De kandidaat kan:  

 1. eenvoudige bestellingen opnemen en adviseren bij menukeuzes (BB-KB-GL) b/k 

 2. maaltijden en koude gerechten, zoals vlees, vegetarische en visgerechten, soep, salades, rauwkost, desserts 
voorbereiden en op een andere locatie afwerken, opwarmen, portioneren en doorgeven (BB-KB-GL) 

b/k 

 3. benodigde apparatuur, gereedschap en machines, zoals drankenautomaat, chafing-dish, koelvitrine gebruiken volgens 
voorgeschreven procedures (BB-KB-GL) 

b/k 

 4. tussenproducten bereiden, toepassen en afwerken(BB-KB-GL) b/k 

 5. volgens een logische volgorde zelf bereiden, presenteren en afrekenen (BB-KB-GL) b/k 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

PTA Keuzevak Traiteur                                                                                                                                                               Cohort 2018/2020    
Leerweg: Basis en kader 

Periode Eindtermen: wat moet je 
kennen en kunnen?1 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Eindtermen 
K/HBR/7.1 
7.1.1 – 7.1.2 – 7.1.3 
7.1.4 – 7.1.5 

Theorietoets 1: 

 Kennis van een bijdrage leveren aan het beheren van traiteur- 
en cateringproducten 
 

Theorietoets 
in SOM 
onder: nr. T1 

Ja* 1 

Eindtermen 
K/HBR 7.2   
7.2.2 – 7.2.4 – 7.2.5 

Praktijktoets 1: 
Bereiden van traiteur gerechten,  

 Voorbereiden  

 Afwerken 

 Portioneren  

 Verpakken – doorgeven 

 Haccp 
 

Praktijktoets 
in SOM 
onder: nr. P1 

nee 1 

Eindtermen 
K/HBR 7.2 
7.2.1  - 7.2.2 – 7.2.3 
7.2.4  - 7.2.5 
 

Theorietoets 2: 

 Kennis van assisteren bij het werken in de traiteur- en 
cateringbranche: 

         o bedrijfsrestaurants 
         o lunchroom 
         o catering 

Theorietoets 
in SOM 
onder: nr. T2 

Ja* 1 

Eindtermen 
K/HBR 7.2  
7.2.1 – 7.2.2 – 7.2.3 
7.2.4 – 7.2.5  

Praktijktoets 2: 

 Assisteren bij het werken in de traiteur- en cateringbranche: 

 Catering evenement pensionado dag  
 

Praktijktoets 
in SOM 
onder: nr. P2 

nee 1 

 Beroepshouding bij het 
keuzevak Traiteur 

Hygiënisch werken  
Samenwerken 

In SOM 
onder: B 

nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk 

De behaalde cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer =SE. 

Dit cijfer telt als cijfer van één vak mee in de eindexamenregeling 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 

 
 

Keuzevak:  Assisteren in de gezondheidszorg  (Aghz)  Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 Basis = b 
Kader = k 

Taak:  ondersteunende handelingen verrichten in de gezondheidszorg, gegevens  
verzamelen en gezondheidsadviezen geven 

 

Deeltaak: front office werkzaamheden verrichten in een gesimuleerde praktijk.   

K/ZW/7.1 De kandidaat kan: k 

 1. een vraag aannemen, verhelderende vragen stellen en toetsen of de vraag goed begrepen is k 

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

 3. afspraken inplannen op basis van urgentie in een gesimuleerde situatie k 

 4. in een gesimuleerde situatie met emoties van anderen omgaan en de juiste omgangsvorm kiezen k 

Deeltaak: zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en apparatuur.  

K/ZW/7.2 De kandidaat kan: k 

 1. zorg dragen voor een verzorgde ontvangst- en praktijkruimte  k 

 2. de noodzaak van een steriele werkomgeving benoemen  k 

 3. de voorraad inventariseren en beheren k 

Deeltaak: in opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de klant over 
zijn of haar gezondheid. 

 

K/ZW/7.3 De kandidaat kan:  

 1. de functie van protocollen benoemen  k 

 2. volgens protocol de lengte, gewicht en buikomvang meten, BMI berekenen en temperatuur opnemen, bloeddruk meten, 
bloedsuikercontrole aflezen 

k 

Deeltaak: de klant informeren en adviseren over zorg voor de eigen gezondheid in een  
gesimuleerde omgeving. 

k 

K/ZW/7.4 De kandidaat kan: k 

 1. de eerste- en tweedelijnszorg in Nederland benoemen k 

 2. taken en functies van de eerste- en tweedelijnszorg benoemen k 

 3. passend bij de verschillende levensfases de meest voorkomende ziekten beschrijven k 

 4. kinderziektes herkennen en benoemen k 



11 
 

1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 5. de klant informeren over inentingen tegen kinderziektes k 

 6. voorlichting geven over ziektepreventie k 

 7. uitleg en instructie geven over vrij verkrijgbare middelen k 

 8. kleine eenvoudige en veel voorkomende medisch- technische handelingen herkennen en benoemen (denk aan: 
druppelen, wondverzorging, vingerprik) 

k 

 9. onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende uitleg geven over kleine eenvoudige medisch- technische 
handelingen 

k 

 10. de klant informeren over (technologische) hulpmiddelen in relatie tot de eigen gezondheid k 

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

Deeltaak: voorlichting geven over mondhygiëne  

K/ZW7.5 De kandidaat kan:  

 1. de anatomie van de tanden en kiezen benoemen k 

 2. veel voorkomende gebitsproblemen herkennen en benoemen k 

 3. mond- en gebitsverzorgende hulpmiddelen herkennen en benoemen k 

 4. trends in mondverzorging benoemen k 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding   
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 
PTA Assisteren in de gezondheidsverzorging                                                      Cohort 2018/2020 
Leerweg: Kader 
Periode Eindtermen: wat moet je 

kennen en kunnen?1 
Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Theorietoets 1: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje week 1, 2 en 3  

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr. T1 

Ja* 1 

Praktijktoets 1: 

 Film en werkkaart instructie maken 
Gericht op: 

- Tanden poetsen 
- Tanden flossen 
- Tandenstoker 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P1 

Nee 1 

Theorietoets 2: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje week 4, 5 en 6 
 

T2: Kennis 
Theorietoets 
In SOM 
onder: nr. T2 

Ja* 1 

Praktijktoets 2: 

 Front office werkzaamheden  
- Telefoon aannemen. 
- Telefoonnotitie maken. 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P2 

Nee 1 

 Beroepshouding beoordeeld 
bij: Assisteren in de 
gezondheidszorg 

 Zelfstandigheid  

 Oplossingsgericht denken en werken 

In SOM 
onder: B 

Nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk 

De behaalde cijfers voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer = SE.  

Dit cijfer telt als één vak mee in de eindexamenregeling. 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 

Keuzevak: Kennismaking met uiterlijke verzorging (Kmuv)  Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 Basis = b 
Kader = k 

Taak:  haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in een salon  

Deeltaak: een klant ontvangen en het bezoek afronden.  

K/ZW/1.1 De kandidaat kan: b/k 

 12. een klant te woord staan aan de receptie en de telefoon b/k 

 13. afspraken maken met een klant en deze vastleggen in de (digitale) agenda b/k 

 14. een klant begroeten en begeleiden naar de behandelplaats b/k 

 15. koffie en thee zetten en deze aanbieden aan de klant b/k 

 16. betalingen afhandelen b/k 

 17. afscheid nemen van de klant b/k 

 18. de werkplek en materialen na behandeling schoonmaken  

 19. handdoeken wassen, drogen en opbergen  

Deeltaak: een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij het haar  
en de hoofdhuid van de klant. 

 

K/ZW/1.2 De kandidaat kan:  

 1. haren wassen en een verzorgend product aanbrengen b/k 

 2. haren drogen en in model brengen b/k 

Deeltaak: een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid van de klant. b/k 

K/ZW/1.3 De kandidaat kan:  

 1. oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème aanbrengen b/k 

 2. dag make-up aanbrengen b/k 

Deeltaak: een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de conditie van de  
handen van de klant. 

b/k 

K/ZW1.4 De kandidaat kan:  

 1. nagels vijlen en polijsten  

 2. nagelriemen verzorgen  

 3. een eenvoudige handmassage uitvoeren  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding   



14 
 

1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 
PTA kennismaking met uiterlijke verzorging                                 Cohort  2018/2019 
Leerweg: Basis en kader 
Periode Eindtermen: wat moet je 

kennen en kunnen?1 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Theorietoets 1: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje 1, 2 en 3 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr.T1 

Ja* 1 

Praktijktoets 1: 

 Klant ontvangen 

 Haren wassen 

 Droog föhnen 

 Afrekenen   

 Opruimen werkplek 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P1 

Nee 1 

Theorietoets 2: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje 4, 5 en 6 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr. T2 

Ja* 1 

Praktijktoets 2:  

Schoonheidsverzorging 

 Klant ontvangen 

 Eenvoudige huidreiniging 

 Dag make-up aanbrengen 

 Een eenvoudige behandeling van hand en nagels uitvoeren   

 Lakken van de nagels van de handen 

 Afscheid nemen 

 Opruimen 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P2 

Nee 1 

 Beroepshouding beoordeeld 
bij: Kennismaking met 
uiterlijke verzorging 
 

Motivatie en communicatie  P1: 
Praktijktoets 
In SOM 
onder: B 

Nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk. 

De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer = SE. 

Dit cijfer telt als cijfer van één vak mee in de eindexamenregeling. 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 

Keuzevak: Kennismaking met uiterlijke verzorging (Kmuv)  Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 Basis = b 
Kader = k 

Taak:  haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in een salon  

Deeltaak: een klant ontvangen en het bezoek afronden.  

K/ZW/1.1 De kandidaat kan: b/k 

 20. een klant te woord staan aan de receptie en de telefoon b/k 

 21. afspraken maken met een klant en deze vastleggen in de (digitale) agenda b/k 

 22. een klant begroeten en begeleiden naar de behandelplaats b/k 

 23. koffie en thee zetten en deze aanbieden aan de klant b/k 

 24. betalingen afhandelen b/k 

 25. afscheid nemen van de klant b/k 

 26. de werkplek en materialen na behandeling schoonmaken  

 27. handdoeken wassen, drogen en opbergen  

Deeltaak: een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij het haar  
en de hoofdhuid van de klant. 

 

K/ZW/1.2 De kandidaat kan:  

 3. haren wassen en een verzorgend product aanbrengen b/k 

 4. haren drogen en in model brengen b/k 

Deeltaak: een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid van de klant. b/k 

K/ZW/1.3 De kandidaat kan:  

 3. oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème aanbrengen b/k 

 4. dag make-up aanbrengen b/k 

Deeltaak: een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de conditie van de  
handen van de klant. 

b/k 

K/ZW1.4 De kandidaat kan:  

 4. nagels vijlen en polijsten  

 5. nagelriemen verzorgen  

 6. een eenvoudige handmassage uitvoeren  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding   
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 
PTA kennismaking met uiterlijke verzorging                                 Cohort  2018/2019 
Leerweg: Basis en kader 
Periode Eindtermen: wat moet je 

kennen en kunnen?1 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Theorietoets 1: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje 1, 2 en 3 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr.T1 

Ja* 1 

Praktijktoets 1: 

 Klant ontvangen 

 Haren wassen 

 Droog föhnen 

 Afrekenen   

 Opruimen werkplek 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P1 

Nee 1 

Theorietoets 2: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje 4, 5 en 6 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr. T2 

Ja* 1 

Praktijktoets 2:  

Schoonheidsverzorging 

 Klant ontvangen 

 Eenvoudige huidreiniging 

 Dag make-up aanbrengen 

 Een eenvoudige behandeling van hand en nagels uitvoeren   

 Lakken van de nagels van de handen 

 Afscheid nemen 

 Opruimen 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P2 

Nee 1 

 Beroepshouding beoordeeld 
bij: Kennismaking met 
uiterlijke verzorging 
 

Motivatie en communicatie  P1: 
Praktijktoets 
In SOM 
onder: B 

Nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk. 

De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer = SE. 

Dit cijfer telt als cijfer van één vak mee in de eindexamenregeling. 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 

Keuzevak: Kennismaking met uiterlijke verzorging (Kmuv)  Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 Basis = b 
Kader = k 

Taak:  haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in een salon  

Deeltaak: een klant ontvangen en het bezoek afronden.  

K/ZW/1.1 De kandidaat kan: b/k 

 28. een klant te woord staan aan de receptie en de telefoon b/k 

 29. afspraken maken met een klant en deze vastleggen in de (digitale) agenda b/k 

 30. een klant begroeten en begeleiden naar de behandelplaats b/k 

 31. koffie en thee zetten en deze aanbieden aan de klant b/k 

 32. betalingen afhandelen b/k 

 33. afscheid nemen van de klant b/k 

 34. de werkplek en materialen na behandeling schoonmaken  

 35. handdoeken wassen, drogen en opbergen  

Deeltaak: een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij het haar  
en de hoofdhuid van de klant. 

 

K/ZW/1.2 De kandidaat kan:  

 5. haren wassen en een verzorgend product aanbrengen b/k 

 6. haren drogen en in model brengen b/k 

Deeltaak: een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid van de klant. b/k 

K/ZW/1.3 De kandidaat kan:  

 5. oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème aanbrengen b/k 

 6. dag make-up aanbrengen b/k 

Deeltaak: een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de conditie van de  
handen van de klant. 

b/k 

K/ZW1.4 De kandidaat kan:  

 7. nagels vijlen en polijsten  

 8. nagelriemen verzorgen  

 9. een eenvoudige handmassage uitvoeren  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding   
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 
PTA kennismaking met uiterlijke verzorging                                 Cohort  2018/2019 
Leerweg: Basis en kader 
Periode Eindtermen: wat moet je 

kennen en kunnen?1 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Theorietoets 1: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje 1, 2 en 3 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr.T1 

Ja* 1 

Praktijktoets 1: 

 Klant ontvangen 

 Haren wassen 

 Droog föhnen 

 Afrekenen   

 Opruimen werkplek 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P1 

Nee 1 

Theorietoets 2: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje 4, 5 en 6 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr. T2 

Ja* 1 

Praktijktoets 2:  

Schoonheidsverzorging 

 Klant ontvangen 

 Eenvoudige huidreiniging 

 Dag make-up aanbrengen 

 Een eenvoudige behandeling van hand en nagels uitvoeren   

 Lakken van de nagels van de handen 

 Afscheid nemen 

 Opruimen 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P2 

Nee 1 

 Beroepshouding beoordeeld 
bij: Kennismaking met 
uiterlijke verzorging 
 

Motivatie en communicatie  P1: 
Praktijktoets 
In SOM 
onder: B 

Nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk. 

De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer = SE. 

Dit cijfer telt als cijfer van één vak mee in de eindexamenregeling. 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 

Keuzevak: Kennismaking met uiterlijke verzorging (Kmuv)  Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 Basis = b 
Kader = k 

Taak:  haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in een salon  

Deeltaak: een klant ontvangen en het bezoek afronden.  

K/ZW/1.1 De kandidaat kan: b/k 

 36. een klant te woord staan aan de receptie en de telefoon b/k 

 37. afspraken maken met een klant en deze vastleggen in de (digitale) agenda b/k 

 38. een klant begroeten en begeleiden naar de behandelplaats b/k 

 39. koffie en thee zetten en deze aanbieden aan de klant b/k 

 40. betalingen afhandelen b/k 

 41. afscheid nemen van de klant b/k 

 42. de werkplek en materialen na behandeling schoonmaken  

 43. handdoeken wassen, drogen en opbergen  

Deeltaak: een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij het haar  
en de hoofdhuid van de klant. 

 

K/ZW/1.2 De kandidaat kan:  

 7. haren wassen en een verzorgend product aanbrengen b/k 

 8. haren drogen en in model brengen b/k 

Deeltaak: een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid van de klant. b/k 

K/ZW/1.3 De kandidaat kan:  

 7. oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème aanbrengen b/k 

 8. dag make-up aanbrengen b/k 

Deeltaak: een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de conditie van de  
handen van de klant. 

b/k 

K/ZW1.4 De kandidaat kan:  

 10. nagels vijlen en polijsten  

 11. nagelriemen verzorgen  

 12. een eenvoudige handmassage uitvoeren  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding   
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 
PTA kennismaking met uiterlijke verzorging                                 Cohort  2018/2019 
Leerweg: Basis en kader 
Periode Eindtermen: wat moet je 

kennen en kunnen?1 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Theorietoets 1: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje 1, 2 en 3 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr.T1 

Ja* 1 

Praktijktoets 1: 

 Klant ontvangen 

 Haren wassen 

 Droog föhnen 

 Afrekenen   

 Opruimen werkplek 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P1 

Nee 1 

Theorietoets 2: 
Voorwaardelijke kennis voor het uitvoeren van de vaardigheden 
Boekje 4, 5 en 6 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr. T2 

Ja* 1 

Praktijktoets 2:  

Schoonheidsverzorging 

 Klant ontvangen 

 Eenvoudige huidreiniging 

 Dag make-up aanbrengen 

 Een eenvoudige behandeling van hand en nagels uitvoeren   

 Lakken van de nagels van de handen 

 Afscheid nemen 

 Opruimen 

Praktijktoets 
In SOM 
onder: nr. P2 

Nee 1 

 Beroepshouding beoordeeld 
bij: Kennismaking met 
uiterlijke verzorging 
 

Motivatie en communicatie  P1: 
Praktijktoets 
In SOM 
onder: B 

Nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk. 

De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer = SE. 

Dit cijfer telt als cijfer van één vak mee in de eindexamenregeling. 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 

 

Keuzevak : Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 

Eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten 
Basis = b 
Kader = k 

Taak: eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten  
Deeltaak: een ruimte verzorgd functioneel en sfeervol gereedmaken  
P/ZW/9.1 De kandidaat kan:  
 1. een ontwerp maken voor een inrichting van ruimte b/k 
 2. de juiste hulpmiddelen, materialen en meubilair klaarzetten in een gewenste opstelling b/k 
 3. audiovisuele apparatuur gebruiksklaar zetten en bedienen zoals computer, beamer b/k 
 4. aandacht besteden aan raamdecoratie, temperatuur, verlichting, veiligheid, netheid en sfeer b/k 
Deeltaak: eenvoudige cateringwerkzaamheden verrichten en werken volgens HACCP richtlijnen  
P/ZW/9.2 De kandidaat kan:  
 1. regels opvolgen voor ontvangen van gasten b/k 
 2. een bestelling opnemen b/k 
 3. dranken en eenvoudige soep en snacks bereiden b/k 
 4. dranken en gerechten distribueren en serveren b/k 
 5. een buffet klaarzetten b/k 
 6. afruimen en afwasapparatuur bedienen b/k 
 7. werken volgens HACCP richtlijnen b/k 
Deeltaak: werken in een grootkeuken volgens HACCP richtlijnen  
P/ZW/9.3 De kandidaat kan:  
 1. professionele keukenapparatuur bedienen en schoonmaken volgens protocol b/k 
 2. aanrecht en keukenmeubilair schoonmaken b/k 
 3. een keukenvloer, wanden en deuren reinigen b/k 
Deeltaak: eenvoudige administratieve werkzaamheden verrichten.  
P/ZW/9.4 De kandidaat kan:  
 1. eenvoudige kassawerkzaamheden verrichten, in het bijzonder een rekening maken, afrekenen en geld tellen b/k 
 2. gegevens invoeren  in een beheerssysteem zoals checklists, aanwezigen, bestellingen en inschrijvingen b/k 
 3. (digitaal) brieven en pakketten verzorgen en frankeren b/k 
 4. printen, scannen, kopiëren en ordenen van documenten b/k 
 5. formele notities en mailberichten maken b/k 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 

 

 

PTA Keuzevak  Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting                                                                                       Cohort 2018/2020 
Leerweg: Basis en kader 
Periode Eindtermen: wat moet je 

kennen en kunnen?1 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Eindtermen 
P/ZW 9.1   
9.1.1 – 9.1.2 – 9.1.3 
9.1.4 
P/ZW 9.2  
9.2.1 -  9.2.2 -  9.2.3 
9.2.4 – 9.2.5 – 9.2.6 
9.2.7 

Theorietoets 1: 

 Kennis van een ruimte verzorgd functioneel en sfeervol 
gereedmaken 

 Kennis van eenvoudige cateringwerkzaamheden verrichten en 
werken volgens HACCP richtlijnen 

Theorietoets 
In SOM 
onder: nr. T1 

Ja* 1 

Eindtermen 
P/ZW 9.2  
9.2.3 - 9.2.4 – 9.2.5 – 9.2.6 - 
9.2.7 

Praktijktoets 1: 

 Catering gerechten bereiden, presenteren en serveren volgens 
de HACCP regels 

  

Praktijktoets 
In SOM  
onder: nr. P1 

nee 1 

Eindtermen  
P/ZW 9.3  
9.3.1 – 9.3.2 – 9.3.3 
P/ZW 9.4  
9.4.1 – 9.4.2 – 9.4.3 
9.4.4 – 9.4.5 

Theorietoets 2: 

 Kennis van werken in een grootkeuken volgens HACCP 
richtlijnen 

 Kennis van eenvoudige administratieve werkzaamheden 
verrichten 

 

Theorietoets 
In SOM  
onder: nr. T2 

Ja* 1 

Eindtermen  
P/ZW 9.3  
9.3.1 – 9.3.2 – 9.3.3 

Praktijktoets 2: 
Werken in een grootkeuken volgens HACCP richtlijnen  

 Gerecht maken met professionele keukenapparatuur en 
schoonmaken  

Praktijktoets 
In SOM  
onder: nr. P2 

nee 1 

 Beroepshouding beoordeeld 
bij: Traiteur 

 Hygiënisch werken  

 Samenwerken 

In SOM  
onder: B 

nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk 

De behaalde cijfers voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer = SE.  

Dit cijfer telt als één vak mee in de eindexamenregeling. 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 

 

Keuzevak : Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting Leerweg 

(Deel)taken en eindtermen1 

Eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten 
Basis = b 
Kader = k 

Taak: eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten  
Deeltaak: een ruimte verzorgd functioneel en sfeervol gereedmaken  
P/ZW/9.1 De kandidaat kan:  
 5. een ontwerp maken voor een inrichting van ruimte b/k 
 6. de juiste hulpmiddelen, materialen en meubilair klaarzetten in een gewenste opstelling b/k 
 7. audiovisuele apparatuur gebruiksklaar zetten en bedienen zoals computer, beamer b/k 
 8. aandacht besteden aan raamdecoratie, temperatuur, verlichting, veiligheid, netheid en sfeer b/k 
Deeltaak: eenvoudige cateringwerkzaamheden verrichten en werken volgens HACCP richtlijnen  
P/ZW/9.2 De kandidaat kan:  
 8. regels opvolgen voor ontvangen van gasten b/k 
 9. een bestelling opnemen b/k 
 10. dranken en eenvoudige soep en snacks bereiden b/k 
 11. dranken en gerechten distribueren en serveren b/k 
 12. een buffet klaarzetten b/k 
 13. afruimen en afwasapparatuur bedienen b/k 
 14. werken volgens HACCP richtlijnen b/k 
Deeltaak: werken in een grootkeuken volgens HACCP richtlijnen  
P/ZW/9.3 De kandidaat kan:  
 4. professionele keukenapparatuur bedienen en schoonmaken volgens protocol b/k 
 5. aanrecht en keukenmeubilair schoonmaken b/k 
 6. een keukenvloer, wanden en deuren reinigen b/k 
Deeltaak: eenvoudige administratieve werkzaamheden verrichten.  
P/ZW/9.4 De kandidaat kan:  
 6. eenvoudige kassawerkzaamheden verrichten, in het bijzonder een rekening maken, afrekenen en geld tellen b/k 
 7. gegevens invoeren  in een beheerssysteem zoals checklists, aanwezigen, bestellingen en inschrijvingen b/k 
 8. (digitaal) brieven en pakketten verzorgen en frankeren b/k 
 9. printen, scannen, kopiëren en ordenen van documenten b/k 
 10. formele notities en mailberichten maken b/k 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 

PTA Keuzevak  Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting                                                                                       Cohort 
2018/2020 
Leerweg: Basis en kader 
Period

e 
Eindtermen: wat moet je 
kennen en kunnen?1 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?2 

Toetsvor
m en code 

Herkansin
g ja/nee? 

Weging 

Eindtermen 
P/ZW 9.1   
9.1.1 – 9.1.2 – 9.1.3 
9.1.4 
P/ZW 9.2  
9.2.1 -  9.2.2 -  9.2.3 
9.2.4 – 9.2.5 – 9.2.6 
9.2.7 

Theorietoets 1: 

 Kennis van een ruimte verzorgd functioneel en sfeervol 
gereedmaken 

 Kennis van eenvoudige cateringwerkzaamheden verrichten en 
werken volgens HACCP richtlijnen 

Theorietoe
ts 
In SOM 
onder: nr. 
T1 

Ja* 1 

Eindtermen 
P/ZW 9.2  
9.2.3 - 9.2.4 – 9.2.5 – 
9.2.6 - 9.2.7 

Praktijktoets 1: 

 Catering gerechten bereiden, presenteren en serveren volgens 
de HACCP regels 

  

Praktijktoet
s 
In SOM  
onder: nr. 
P1 

nee 1 

Eindtermen  
P/ZW 9.3  
9.3.1 – 9.3.2 – 9.3.3 
P/ZW 9.4  
9.4.1 – 9.4.2 – 9.4.3 
9.4.4 – 9.4.5 

Theorietoets 2: 

 Kennis van werken in een grootkeuken volgens HACCP 
richtlijnen 

 Kennis van eenvoudige administratieve werkzaamheden 
verrichten 

 

Theorietoe
ts 
In SOM  
onder: nr. 
T2 

Ja* 1 

Eindtermen  
P/ZW 9.3  
9.3.1 – 9.3.2 – 9.3.3 

Praktijktoets 2: 
Werken in een grootkeuken volgens HACCP richtlijnen  

 Gerecht maken met professionele keukenapparatuur en 
schoonmaken  

Praktijktoet
s 
In SOM  
onder: nr. 
P2 

nee 1 

 Beroepshouding 
beoordeeld bij: Traiteur 

 Hygiënisch werken  

 Samenwerken 

In SOM  
onder: B 

nee 1 

*Herkansing van 1 theorietoets per module of keuzevak is mogelijk 

De behaalde cijfers voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het zogenaamde combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer = SE.  

Dit cijfer telt als één vak mee in de eindexamenregeling. 
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1 Eindtermen examenprogramma 

2 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
 

 


