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Profiel: Zorg & Welzijn  2021-2023  Basisberoepsgerichte leerweg      Afdeling: Z&W 
 
 
              

Profielvakken Toetscijfers SE-cijfers*  Gewicht  
 
P/ZW 1     M&G 

         1 

 
P/ZW 2     M&O 

         1 

 
P/ZW 3     M&A 

         1 

 
P/ZW 4     M&Z 

         1 

Eindcijfer SE Profielvak =  SE-cijfers  profielvakken : 4, afgerond 
op één decimaal. 

  

   
Keuzevakken Toetscijfers SE-cijfers*  
K/HBR/1 
Gastheerspecialisatie 

         1 
K/HBR/6 
De bijzondere keuken 

         1 
K/ZW/1 
Kennismaking met uiterlijke verzorging   

         1 
K/ZW/5 
Welzijn kind en jongere jongere en kind 

         1 
K/ZW/7 
Assisteren in de gezondheidszorg 

         1 
K/ZW/11 
Ondersteuning bij sport- en 
bewegingsactiviteiten Sport en bewegen 

         1 

K/ZW/12 
Voorkomen van ongevallen en EHBO 

         1 
M/HBR/Module 4 
Recreatie 

         1 
K/D&P/6 
Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid 

          
1 

(Combinatiecijfer = gemiddelde SE-cijfers keuzevakken : afgerond op een heel cijfer). 
 
Eindcijfer keuzevak = Combinatiecijfer SE = gemiddelde van  
SE-cijfers ( afgerond op een heel cijfer).  1 

 
Eindcijfer profielvak = Eindcijfer SE profielvak + CSPE (= 
Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) : 2 (afgerond op een 
heel cijfer). 

 1 

 
*SE-cijfers = gemiddelde van de toetscijfers behorende bij het profiel- of keuzevak. 
Bij de keuzevakken worden de SE-cijfers per keuzevak afgerond op een heel cijfer. 
 
Eindcijfers BGV voor cijferlijst bij diploma: 
 

1. Profielvak: CSPE + SE profielvak  : 2, afgerond op een heel cijfer. 
6,45 = 6 

2. Combinatiecijfer: Gemiddelde van SE Keuzevakken, afgerond op een heel cijfer. 
7,6 = 8 

 
Beide cijfers tellen mee voor de zak- en slaagregeling. Bij de keuzevakken mag geen cijfer 
lager dan 4 voorkomen.  
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C
ode eindterm

*: 

 
Door een roulatiesysteem in de praktijk kan het mogelijk zijn dat leerlingen bepaalde 
opdrachten van een profiel- en/of keuzevak in een andere periode aangeboden 
krijgen dan hieronder is aangegeven. Aan het einde van het 4e lj behoren de 
omschreven eindtermen van de 4 profielvakken en van minimaal 4 gekozen 
keuzevakken echter wel allemaal behandeld te zijn. Het gewicht van de alle profiel- 
en keuzevakken weegt even zwaar. 
 
 
Legenda:   * = P= profielvak K = keuzevak 
                 ** = Toetsvormen:  S = schriftelijk; M = mondeling; P = praktische opdracht; 
                        

Toetsvorm
**: 

G
ew

icht: 

Leerjaar SE Periodes: 

Tijdsduur: 
 

Profielvak:  

P/ZW 1 
 
 
 
 
 
P/ZW/1.1 
P/ZW/1.2 
P/ZW/1.3 

Profiel vak 1 Mens en Gezondheid 
Module 1 :Werken in een zorghotel   
Module 2 :Werken in een woondienstencentrum 
 
 Een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen 
 Informatie geven over een gezonde leefstijl 
 Ondersteunen bij verantwoord voedings- en bewegingspatroon en dagritme 
 Module 1:praktijktoets  
 Module 2:praktijktoets  

 

P/S 1  

 

P/ZW 2 
 
 
P/ZW/2.1 
P/ZW/2.2 
P/ZW/2.3 
P/ZW/2.4 
 
P/ZW/2.5 

Profiel vak 2 Mens en Omgeving 
Module 1:Werken in de ondersteunende Dienst 
Module 2:Werken bij mensen met een lichamelijke beperking 
 
 Schoonmaken en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren 
 Textiel verzorgen 
 Baliewerkzaamheden verrichten 
 Ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in en 

rondom het gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen 
 Bij het inrichten van en ruimte rekening houden met het gebruik van een 

ruimte 
 Module 1: praktijktoets  
 Module 2: praktijktoets   

 
 

P/S 1  

 

 
P/ZW 3 
 
 
P/ZW/3.1 
P/ZW/3.2 
P/ZW/3.3 
P/ZW/4.1 
P/ZW/4.3 
P/ZW/4.4 

Profiel vak 3 Mens en Activiteit 
Module 1: Werken in de kinderopvang 
Module 2: Werken in een leefstijlcentrum 
 
 Een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden 
 Een eenvoudige activiteit voor een individu en groep uitvoeren 
 Een eenvoudige activiteit voor een individu en groep afsluiten 
 Module 1: praktijktoets  
 Module 2: praktijktoets  

P/S 1  

 

P/ZW 4 
 
 
 
P/ZW/4.1 
P/ZW/4.2 
P/ZW/4.3 
P/ZW/4.4 

Profiel vak 4 Mens en Zorg 
Module 1:Werken in de thuiszorg bij ouderen 
Module 2:Werken bij gezinnen met een hulpvraag 
 
 Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten  
 Ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen 
 Eenvoudige EHBO technieken toepassen 
 Ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen 
 Module 1: praktijktoets  
 Module 2 : praktijktoets  

 

P/S 1  
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 Keuzevakken:    

K/HBR/6 
 
  
K/HBR/6.1 
K/HBR/6.2 

 
Keuzevak 6: profiel HBR de bijzondere keuken 
 

a. Werken in de wereldkeuken. 
 Een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten voor de 

bijzondere keuken. 
 Maaltijden uit de Aziatische, Japanse en Italiaanse keukens bereiden. 

 

P/S 1  

K/HBR/1  
 
 
 K/HBR/1.1 
 

 
Keuzevak 1: profiel HBR Gastheerspecialisatie  
 

a. Werken in een restaurant 
 In een meer complexe praktijkomgeving service en advies verlenen aan 

diverse typen gasten, omgaan met gedifferentieerde vragen en de 
bijbehorende serveertechnieken uitvoeren. 

 

P/S 1  

K/D&P/6 
 
K/D&P/6.1 
K/D&P/6.2 
K/D&P/6.3 
K/D&P/6.4 
K/D&P/6.5 

 
Keuzevak 6: profiel D&P Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid 
 

a. Werken in de geüniformeerde dienstverlening en veiligheid 
 Fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren 
 Rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving 
 Zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de eigen 

schoolomgeving 
 Risicovolle situaties voorkomen 
 Regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein. 
 

P/S 1  

 
K/ZW/1 
 
 
K/ZW/1.1 
K/ZW/1.2 
K/ZW/1.3 
K/ZW/1.4 

      
Keuzevak 1: profiel Z&W Kennismaking met uiterlijke verzorging 
schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht  
 

a.  Werken in een beautysalon 
 Klanten ontvangen en een bezoek afronden 
 Een eenvoudige haar en hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij het 

haar en de hoofdhuid van de klant. 
 Een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid van de 

klant 
 Een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de conditie van de 

handen van de klant 
 

P/S 1  

 
K/ZW/5 
 
K/ZW/5.1 
K/ZW/5.2 
K/ZW/5.3 
K/ZW/5.4 
K/ZW/5.5 

 
Keuzevak 5 : profiel Z&W Welzijn jongeren en kind kind en jongere  
  

a. Werken in een brede school 
 Ondersteunen bij opvoeden en ontwikkeling Begeleiden bij opvoeding en 

ontwikkeling 
 Kinderen en jongere ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de 

zelfredzaamheid bevorderen  
 (Re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren en hen 

stimuleren en begeleiden  
 Een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit 

mondeling toelichten 
 

P/S 1 
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K/ZW/7 
 
K/ZW/7.1 
K/ZW/7.2 
K/ZW/7.3 
K/ZW/7.4 
K/ZW/7.5 
 
 
 
 

 
Keuzevak 7: profiel Z&W Assisteren in de gezondheidszorg 
 

a.    Werken in een Ziekenhuis 
 Front office werkzaamheden verrichten in een gesimuleerde praktijk. 
 Zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en apparatuur 
 In opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de klant over zijn 

of haar gezondheid. 
 De klant informeren en adviseren over zorg voor de eigen gezondheid in een 

gesimuleerde omgeving. 
 Voorlichting geven over mondhygiëne.  

P/S 1 

 

 
K/ZW/11 
 
 
K/ZW/11.1 
K/ZW/11.2 
K/ZW/11.3 
K/ZW/11.4 
K/ZW/11.5 

 
Keuzevak 11 profiel Z&W Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 
Sport en Bewegen 
 

a. Werken in een sportcentrum 
 Informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en te sporten in 

de eigen regio 
 Voor doelgroepen eenvoudige sportevenementen organiseren of toernooi 

organiseren en uitvoeren 
 Assisteren en instructie geven bij een sport- en /bewegingsactiviteit 
 Omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures 
 Assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma’s  

P/S 1 

 

 
K/ZW/12 
 
 
K/ZW/12.1 
K/ZW/12.2 
K/ZW/12.3 
K/ZW/12.4 
 
K/ZW/12.5 
 
 

 
Keuzevak 12 profiel Z&W Voorkomen van ongevallen en EHBO 

a. Werken aan veiligheid en EHBO 
 assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid en risicopreventie 
 de functie van enkele organen en weefsels uitleggen 
 in acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan 
 stoornissen in de vitale functies signaleren en direct professionele hulp 

inschakelen 
 aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels herkennen 

en vaststellen van de noodzakelijke basis handelingen en deze uitvoeren  
( Eerste Hulp B) 

P/S 1 

 

 
P/HBR/4 
 
P/HBR/4.1 

 
Keuzevak Module 4 profiel HBR recreatie 

        
       a.    Werken bij een recreatiefbedrijf 

 
 Een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten 
 

P/S 1 

 
 

Kerndoel: 
     

 Cijfer per profiel- of keuzevak  
Het gemiddeld cijfer van alle bijbehorende opdrachten    

  Profielvak: bestaat uit 2 modules, per module     

 1 Praktische opdracht wordt afgenomen in de toetsweek  
  2 C 

 1 Grote digitale toets 
  2 A 

 1 Kleine digitale toets  
  1 B 

 Keuzevak: bestaat uit 1 module 
    

 1 Praktische opdracht wordt afgenomen in de les  2 B 

 1 Grote digitale toets  2 A 

 1 Kleine digitale toets 
  1 B 

 

SE cijfer: 
profielvakken = het gemiddelde van de 4 profielvakken, alle 
afgerond op 1 decimaal 
keuzevakken = het gemiddelde van de afgeronde cijfers van de 
gekozen keuzevakken 
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NB Het inleveren van verslagen, werkstukken en alle andere opdrachten. 

Deze dienen ingeleverd te worden op de dag die je met je docent afspreekt. Deze datum is zichtbaar in 
het leerlingvolgsysteem. Houd jij je niet aan deze afspraak dan gaat de volgende regel in werking:  

- elke dag te laat: -1 
- na 5 dagen staat er automatisch een 1 
- je verslag, werkstuk of andere opdracht dient wel ingeleverd te worden. 

 
 


