
Studiewijzer zorg en welzijn Kader 
11 mei t/m 2 juni  

 
Deze weken staan in het teken van afronden. Alle (portfolio)opdrachten van zowel het 
profieldeel; Mens en Omgeving (M&O) en de keuzevakken Keuken of Schoonheidssalon 
(uiterlijke verzorging) dienen digitaal, via Teams te worden ingeleverd.  
Het cijfer van je portfolio is een SE cijfer en telt dus ook mee voor je eindexamen. 
Per opdracht kun je maximaal 1,5 punt verdienen. 
 
*Let op: zet op iedere opdracht je naam, klas, blok en opdrachtnummer, dit is al een halve 
punt waard! 
 
Naast het afmaken en inleveren van je opdrachten ga je leren voor de eindtoetsen. Zowel 
voor het keuzevak als het profieldeel. 
 
Wat wordt er nog afgetoetst (SE Cijfers) :  
 
Mens en omgeving: 
Theoretische eindtoets blok 1 t/m 8  
Praktische eindtoets: telefoongesprek (oefen thuis met de casussen!) 
 
Schoonheidssalon: 
Theoretische eindtoets blok 1 t/m 8 
Praktische eindtoets: Handbehandeling 
 
Keuken: 
Theoretische eindtoets (zie boekje + het document ‘wat moet je leren voor de eindtoets 
van keuken’)  
 
* De toetsen zullen plaatsvinden na 2 juni, afhankelijk van de situatie worden de toetsen 
digitaal of op school afgenomen.  Start al wel vast met leren/oefenen!  
 
Indien de richtlijnen van het RIVM in verband met de Corona niet versoepelen, zal de 
praktische eindtoets hand behandeling volgend schooljaar in leerjaar 4 nog afgenomen 
moeten worden.  
 

Planning 
 

Week 20  Uiterlijk donderdag 14 mei dienen alle portfolio opdrachten van 
blok 1 t/m 8 van mens en omgeving te worden ingeleverd in 
teams.  
Team: OVZ_KB3 , Z&W à Opdrachten     hier kun je al je portfolio 
opdrachten, stuk voor stuk, inleveren. Let goed op dat je de juiste 
opdracht bij het juiste inleverpunt inlevert! Voorzie iedere 
opdracht van je naam, klas en blok + opdrachtnummer  



Week 21 Uiterlijk donderdag 21 mei dienen alle portfolio opdrachten van 
blok 1 t/m 8 van schoonheidssalon of het keuzevak keuken (boekje 
+ thuisopdracht) te zijn ingeleverd 
  
Team: OVZ_KB3 , Z&W à Opdrachten     hier kun je al je portfolio 
opdrachten, stuk voor stuk, inleveren. Let goed op dat je de juiste 
opdracht bij het juiste inleverpunt inlevert! Voorzie iedere 
opdracht van je naam, klas en blok + opdrachtnummer  

Week 22 Voorbereiden op de eindtoetsen van mens en omgeving : 
Theorie: Leren mens en omgeving blok 1 t/m 8 
Praktijk: oefenen met bestand ‘hoe voer je een telefoongesprek’ + 
de bijbehorende casussen. 
 

 


