Programma van Toetsing en Afsluiting
Schooljaar 2020 - 2021
Vak

Keuzevakken (D&P en E&O)

Methode

Leerweg

VMBO BBL/ KBL

Sectieleider

Leerjaar

Klas 3 2020-2021 (Periode 1)

Periode 1
Kennismaking met uiterlijke verzorging (Z&W)

Periode

Stofomschrijving
THEORIEDEEL*:
Kennistoets
Edu4all, kennismaking met uiterlijke verzorging
-telefoonetiquette
-rekenen met geldbedragen
-de zin en noodzaak van schoonmaak en onderhoud
(van materialen)
-samenstellingsetiketten en behandeletiketten lezen
en ernaar handelen
-functie van shampoos en verzorgende producten
-de bouw van een haar; de onderdelen en functie
benoemen
-massagetechnieken; doel en uitwerking benoemen
-veilig en ergonomisch werken
-de bouw van de huid, de huidlagen en de
onderdelen van de huid met hun functie benoemen
-kenmerken huid en PH-waarde huid
-producten en materialen voor een dagmake-up
-de bouw en functies van de nagels benoemen
-hand- en nagelverzorgingsproducten en
instrumenten benoemen
-de opbouw van beenderen in de hand en vingers
benoemen.
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Code

KMUV
101

Exameneenheid

Toetsvorm
M/P/S
S

K/ZW/1
Kennismaking
met uiterlijke
verzorging

E&O: Edu4All
D&P: De Uitgeversgroep
E&O: H. de Grood
D&P: N. van Diepen
Werktijd
toets

Weeknr.
toets

Weging
toets

60 min

Week 49

1x

PRAKTIJKDEEL*:
Workshops:
-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
-wassen, drogen en opruimen van wasgoed
Open Dag MBO
Rollenspellen:
-een klant ontvangen en het bezoek afronden
•

KMUV
102

P

Dit onderdeel is niet herkansbaar.

Dit keuzevak is onderdeel van het combinatie cijfer. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van vier keuzevakken.
Het SE-cijfer is het gemiddelde van het theoriecijfer en het praktijkcijfer(cijfer theorie+cijfer praktijk):2 = SE-cijfer
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Variabel

Variabel

1x

