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Inleiding 
 

Vanaf schooljaar 2017-2018 starten de vernieuwingen van het VMBO binnen het Valuascollege. Het 

examenprogramma bestaat uit een beroepsgericht profielvak, beroepsgerichte keuzevakken en de 

AVO vakken. 

Het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken gelden als afzonderlijke vakken. 

 

Schoolexamen en centraal examen 

Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit twee delen: het centraal examen en het 

schoolexamen. 

Lichamelijke Opvoeding, Lichamelijke Opvoeding 2, Kunstvakken 1 (ckv) en Maatschappijleer 1 

kennen alleen het schoolexamen. Ook de beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten binnen 

het schoolexamen. 

 

Als voor het vak ook centraal examen wordt afgenomen, is het schoolexamencijfer bij alle leerwegen 

de helft van het eindcijfer. Het resultaat van het centraal examen is dan de andere helft. 

Voor ieder vak wordt van tevoren vastgesteld welke toetsen meetellen voor het schoolexamen. In het 

PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) vind je hiervan per vak de beschrijving. Bij het maken 

van toetsen moet de leerling, net als bij elk verblijf op school, het schoolpasje bij zich hebben. 

 

Lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 (CKV) 

Lichamelijke Opvoeding en CKV worden met de kwalificatie voldoende of goed afgesloten. 

Bij de beoordeling dient te worden uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling. 

Als de leerling de kwalificatie niet heeft behaald, wordt hij in de gelegenheid gesteld middels 

aanvullende toetsing deze kwalificatie alsnog te behalen. Door tijdige bijsturing tijdens het proces van 

uitvoering zal de leraar/examinator trachten te voorkomen dat van aanvullende toetsing (herkansing) 

gebruik moet worden gemaakt. 

Als het vak niet met de vereiste kwalificatie wordt afgesloten, kan geen diploma worden uitgereikt. 

 

Maatschappijleer 1 

Maatschappijleer 1 wordt met een cijfer afgesloten, dat meetelt bij de slaag-/zakregeling. 

Voor maatschappijleer 1 geldt een examenregeling (zie in het examenreglement onder herexamen en 

herkansing artikel 7.2.4.) 

 

LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) 

In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s loopt LOB als een rode draad door het 

programma en neemt LOB een centrale plaats in het programma. LOB zit daarom in de kern van de 

examenprogramma’s. Loopbaancompetenties zijn vaardigheden die de leerling inzet bij nieuwe 

loopbaanervaringen en het maken van loopbaankeuzes. Dit geldt dus niet alleen voor de keuze van 

een beroepsgericht profielvak of een beroepsgericht keuzevak, een vervolgopleiding of een baan, 

maar voor alle loopbaankeuzes die gemaakt moeten worden. De leerling kan deze vaardigheden zijn 

gehele loopbaan blijven gebruiken. 

Binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is LOB geïntegreerd in alle vakken. In het PTA 

staat per vak beschreven welke toetsen gericht zijn op LOB. 
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Toetsen 
Naast de gebruikelijke mondelinge en schriftelijke toetsen zijn er ook praktische opdrachten, 

handelingsopdrachten en ICT-toetsen, waarbij van de computer wordt gebruik gemaakt. 

 

Praktische opdrachten 

Door het uitvoeren van deze opdrachten moet de leerling aantonen dat ze de geleerde stof kan 

toepassen in een praktische situatie. De beoordeling van de in het PTA vermelde opdrachten bestaat 

uit een cijfer dat meetelt voor het schoolexamen. 

Afronding van de praktische opdrachten vindt plaats in de periode dat deze in het vak-PTA is 

aangegeven. De inhoudelijke eisen en beoordelingscriteria worden in de lessen vooraf met de 

leerlingen besproken. 

 

Handelingsopdrachten  

Bij een aantal vakken moet de leerling aantonen dat ze over bepaalde vaardigheden beschikken, of 

dat ze een bepaalde handeling hebben uitgevoerd, of dat ze een bepaalde hoeveelheid oefenstof 

afgewerkt hebben 

Alle handelingsdelen moeten met “voldoende” zijn beoordeeld om het schoolexamen voor een vak te 

kunnen afsluiten. Het handelingsdeel wordt door de docent afgevinkt” en levert geen cijfer op. 

 

Herkansingen 
In het derde leerjaar heeft de leerling recht op maximaal twee herkansingen binnen de AVO vakken 

(herkansingsweek eind juni) en één herkansing binnen de beroepsgerichte profielvakken (begin/medio 

mei). 

In het vierde leerjaar heeft de leerling recht op maximaal vier herkansingen binnen de AVO vakken 

(twee in de herkansingsweek december en twee in de herkansingsweek maart/april). Tevens hebben 

de leerlingen in leerjaar vier recht op één herkansing binnen de beroepsgerichte keuzevakken 

(herkansingsweek maart/april). 

Een niet ingezette herkansing kan niet opgespaard worden tot een volgende herkansingsweek. Iedere 

toets mag ten hoogste één keer herkanst worden. 

Het is niet toegestaan een toets uit leerjaar drie te herkansen in leerjaar vier. 

 

Inzage 
10 schooldagen na afname van de toets dient deze te zijn besproken met de leerlingen c.q. is er 

inzage geweest en dient de beoordeling aan de leerlingen te zijn medegedeeld, tenzij er zich 

bijzondere omstandigheden voordoen. Tevens zorgt de docent ervoor dat de cijfers binnen 5 dagen 

na bespreking van de toets zijn ingevoerd in Magister. NB: Alleen een leerling die de toets gemaakt 

heeft, heeft recht op bespreking/inzage. 

 

Examendossier 
Het examendossier is een overzicht in magister van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten 

met de behaalde resultaten en informatie over de handelingsdelen. 

 

Doubleren 
Van de vakken, die een leerling bij doublure (zittenblijven) opnieuw doet, vervallen alle cijfers, behaald 

in het voorafgaande jaar. 
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Vervroegd examen 
Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar 

toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen. 

Het schoolexamen in dat vak of die vakken worden afgesloten voor aanvang van het eerste tijdvak in 

dat leerjaar. 

Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste of direct 

daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit 

centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten. 

De leerling heeft recht op één herkansing. Kiest de leerling om het vervroegde vak in het 

voorafgaande examenjaar te herkansen, vervalt de herkansing voor het opvolgende schooljaar. 

 

 

Examenvak op hoger niveau 
Indien het eindexamen één of meer vakken omvat van een andere schoolsoort dan die waarvoor de 

kandidaat is ingeschreven, behoort ten minste één vak tot de voorgeschreven eindexamenvakken van 

de schoolsoort van inschrijving. De leerling die vervroegd examen heeft gedaan, kan geen examen 

meer op een hoger niveau doen. 

 

Stapelen BB-KB: Een leerling van de basisberoepsgerichte leerweg die een vak op een hoger niveau 

(KB) heeft afgesloten (beroepsgericht programma en avo-vakken) en ná het examen van BB over wil 

stappen naar KB mag het behaalde resultaat van dit vak meenemen. Hij heeft dan al vast een deel 

van het programma op het juiste niveau afgesloten. 

 

 

Taal- en Rekentoetsen 
De taaltoetsen zijn verwerkt in het programma Nederlands. Voor rekenen wordt door elke leerling de 

bedoelde rekentoetsen gemaakt (zie art. 8.2.4, schoolexamenreglement). 

 

 

Leerwerktraject 
Voor enkele leerlingen die gebaat zijn bij een meer praktische invulling van de basisberoepsgerichte 

leerweg biedt de school een leer-werktraject aan. 

Deze leerlingen nemen deel aan het eindexamen. Voor hen gelden echter slechts minimale 

exameneisen. Ze moeten het school- en centraal examen afleggen in Nederlands, rekenen en een 

Beroepsgericht programma. De reguliere slaag/zakregeling geldt niet voor hen. Om te  kunnen slagen 

moeten de leer-werktrajectleerlingen voor het beroepsgerichte programma en het vak Nederlands 

tenminste het eindcijfer 6 behalen.  

 

 

Rapportage aan de ouders 
Voor het Schoolexamen wordt gewerkt met cijfers afgerond op één decimaal. In leerjaar 3 worden er 

vier PTA cijferlijsten verstrekt. In leerjaar 4 wordt in december en in april een nieuw cijferoverzicht 

verstrekt.  Voor aanvang van het Centraal Eindexamen ontvangen alle leerlingen een cijferlijst met 

daarop het eindcijfer voor het schoolexamen en de beoordeling goed, voldoende of onvoldoende voor 

CKV en Lichamelijke opvoeding. 

 

L. Verhorevoort,  onderwijsdirecteur. 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 

Artikel 1.1: 
Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
Artikel 1.2: 
Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. 
 
Artikel 1.3: 
Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo van december 
2000. 
 
Artikel 1.4: 
Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van bovengenoemd besluit. Een 
exemplaar van dit besluit ligt ter inzage in de bibliotheek/mediatheek van de school, of op de 
administratie van de school. 
 
 

Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen 

Bevoegd gezag Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo. 
 
Kandidaat:  een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt 

toegelaten. 
 
Examen:  hiermee wordt zowel het schoolexamen als het centraal examen 

bedoeld. 
 
Examinator:  degene die belast is met het afnemen van het examen. 
 
Toetsen:  alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen (zie 

ook begrippen 4.1.1) 
 
Examendossier:  het omvat alle onderdelen van het schoolexamen, zoals deze in het 

voorlaatste en laatste leerjaar van de opleiding wordt opgebouwd, ook 
van die vakken die hetzij niet centraal worden geëxamineerd, hetzij 
reeds in het derde leerjaar worden afgesloten. 

 
Programma van toetsing en afsluiting:  

hierin is opgenomen een omschrijving van de inhoud van de toetsen, 
van de wijze, waarop getoetst wordt, alsmede van de beoordeling en 
weging van het resultaat. 

 
 

 

  



10 
 

Hoofdstuk 3 Het examen 

Artikel 3.1: 
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de 
opleiding een examen af te leggen. 
 
Artikel 3.2: 
Het examen bestaat uit een schoolexamen en voor zover dat in het examenprogramma 
bepaald is, een centraal examen. 
 
Artikel 3.3 
De onderwijsdirecteur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het 
bevoegd gezag het examen af. 
 
Artikel 3.4: 
De onderwijsdirecteur wijst één van de personeelsleden aan als secretaris van het examen. 
Deze secretaris regelt samen met de onderwijsdirecteur alle aangelegenheden die het 
examen betreffen. 
 
 

Hoofdstuk 4 Schoolexamen 

Artikel 4.1: 
Algemeen 
1. Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen: 

a. mondelinge toetsen 
b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen 
c. ICT-toetsen 
d. praktische opdrachten 
e. handelingsopdrachten 

2. Voor kandidaten in de theoretische leerweg geldt bovendien een vakoverstijgend 
profielwerkstuk, dat betrekking heeft op een thema uit de sector waarin de leerling 
onderwijs volgt. Het profielwerkstuk wordt gemaakt in de eerste maanden van het 
laatste schooljaar. 

3. Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldend 
programma van toetsing en afsluiting. 

 
Artikel 4.2 
Tijden van het schoolexamen. 
1. Het schoolexamen kan beginnen in het voorlaatste leerjaar van de opleiding met de 

opbouw van het examendossier. 
2. Voor welke afdelingen, sectoren, profielen of leerwegen het onder 4.2.1. gestelde 

geldt wordt vastgesteld door de onderwijsdirecteur. 
3. Het schoolexamen eindigt binnen een periode van acht weken voor de aanvang van 

het centraal examen. Het schoolexamen wordt tenminste twee weken 
 voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. 

4. Het in 4.2.3 gestelde geldt eveneens indien een kandidaat het centraal examen zal 
afleggen in de tweede periode, doordat hij niet in staat geweest is het schoolexamen, 
om een geldige reden, tijdig voor het centraal examen af te ronden. 

5. Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de 
onderwijsdirecteur, is verhinderd het schoolexamen tijdig af te ronden zowel voor de 
eerste als voor de tweede periode en hij het schriftelijk examen zal afleggen ten 
overstaan van de staatsexamencommissie, moet het schoolonderzoek tenminste vier 
weken voor de aanvang van dit examen zijn afgesloten. 
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6. De kandidaten ontvangen voor 1 oktober van het betreffende schooljaar, het 
examenreglement met het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting, waarin 
vermeld staat: 
a. een overzicht van de toetsen van het schoolexamen 
b. een planning van de toetsen 
c. een omschrijving van de te toetsen leerstof 
d. een omschrijving van de wijze van toetsing 
e. de wijze waarop het eindcijfer schoolexamen wordt berekend 

7. Tenminste een week voor de aanvang van elke toets ontvangen de kandidaten 
mededeling van: 
a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen 
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen 
c. de duur van de toetsen. 

 
Artikel 4.3 
De toetsen 
1. De vakgroepen dienen voor het begin van het cursusjaar, waarin met het 

schoolexamen wordt aangevangen, bij de onderwijsdirecteur een overzicht in van de 
bij de verschillende toetsen te vragen stof. De onderwijsdirecteur zorgt ervoor, dat 
deze overzichten voor de aanvang van het schoolexamen aan de kandidaten ter 
hand worden gesteld. 

2. De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de 
vakgroepen vastgesteld. 

3. Mondelinge toetsen worden afgenomen door de leraar-examinator. 
4. Een mondelinge toets kan plaats vinden in aanwezigheid van een bijzitter, zijnde een 

collega-docent. 
5. Het cijfer wordt door de leraar-examinator vastgesteld. Indien een bijzitter aanwezig 

is, kan deze een tegencijfer voorstellen. De leraar-examinator stelt evenwel het cijfer 
vast. 

6. Opgaven, normen, het gemaakte werk, eventueel de gemaakte protocollen, worden 
door de examinator bewaard tot een maand nadat de cijferrapportage (b.v. een 
rapport) aan de ouders heeft plaats gevonden.  

7. De criteria aan de hand waarvan de beoordeling van werkstukken, praktische 
opdrachten, handelingsopdrachten en sectorwerkstuk plaatsvindt, worden tijdens de 
lessen aan de kandidaat bekend gemaakt. 

 
Artikel 4.4 
Beoordeling 
1. Voor de beoordeling van de toetsen van het schoolexamen gebruikt de examinator de 

cijfers 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. 
2. De handelingsopdracht wordt niet met een cijfer beoordeeld, maar met de 

beoordeling onvoldoende, voldoende of goed. Indien naar het oordeel van de leraar-
examinator deze opdracht niet met een voldoende of goed beoordeeld kan worden, 
wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog één van deze beoordelingen te 
scoren.  

 
3. De gehele cijfers voor het schoolexamen hebben de volgende betekenis: 

1 = Zeer slecht 6 = Voldoende 

2 = Slecht 7 = Ruim 
voldoende 

3 = Zeer 
onvoldoende 

8 = Goed 

4 = Onvoldoende 9 = Zeer goed 

5 = Bijna voldoende 1
0 

= Uitmuntend 
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4. Uit de beoordeling van alle toetsen in een vak of programma berekent de examinator 
het eindcijfer voor het schoolexamen. Hiervoor worden de cijfers 1 t/m 10 en de 
daartussen liggende cijfers met één decimaal gebruikt. Het eindcijfer voor het 
schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen, die voor de toetsen 
van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Dit gemiddelde wordt 
afgerond op een decimaal. (zie PTA) 

5. Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak of programma door twee of 
meer leraren is geëxamineerd bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer 
voor het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming dan wordt het cijfer 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van hen. 

 
Artikel 4.5 
Mededelingen cijfers 
1. Het cijfer van iedere toets wordt zo spoedig mogelijk aan de kandidaat bekend 

gemaakt. De kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte werk te zien. 
2. De behaalde cijfers worden vastgelegd in het examendossier. Het eindcijfer voor het 

schoolexamen wordt voor de aanvang van het centraal examen aan de kandidaat 
meegedeeld, met uitzondering van het beroepsgerichte programma 

3. Schriftelijke rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de 
beoordelingen van het schoolexamen geschiedt periodiek op door de 
onderwijsdirecteur vast te stellen momenten en in elk geval in de laatste week voor 
de aanvang van het centraal examen, waarbij dan tevens de eindcijfers voor het 
schoolexamen worden gerapporteerd met uitzondering van het beroepsgerichte 
programma. 

 
Artikel 4.6: 
Beroepen tegen cijfers 
1. Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer voor een onderdeel van het 

schoolexamen, kan de kandidaat binnen drie dagen na het bekend worden van het 
cijfer een verzoek tot herziening van het cijfer indienen. Dit verzoek dient mede 
ondertekend te zijn door de ouders. 

2. Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van het eindcijfer van het 
schoolexamen kan de kandidaat binnen drie dagen na het bekend worden van dit 
cijfer een verzoek tot herziening van eindcijfer indienen. Dit verzoek dient mede 
ondertekend te zijn door de ouders. 

3. De in 4.6.1 en 4.6.2 genoemde verzoeken dienen schriftelijk ingediend te worden bij de 
onderwijsdirecteur. 

4. Binnen drie dagen na ontvangst van een verzoek om herziening van het cijfer beslist de 
onderwijsdirecteur over het verzoek. In geval het een verzoek betreft conform 4.6.1 
treedt een collegavakdocent op als adviseur van de onderwijsdirecteur.  

 
Artikel 4.7: 
Herexamen en herkansing 
1. Elke kandidaat heeft het recht om toetsen van het schoolexamen te herkansen. Het 

moment van herkansen en het aantal herkansingen wordt bepaald door de campus, 
en is derhalve terug te vinden in het PTA van de campus.   

2. De kandidaat heeft het recht op een herexamen in het vak maatschappijleer 1, als hij 
daarvoor het eindcijfer 6 of lager heeft gehaald. Het herexamen omvat de in het PTA 
aangegeven onderdelen van het examenprogramma. Het hoogste van de cijfers 
behaald bij het herexamen en bij het eerder afgelegde schoolexamen geldt als het 
definitieve cijfer van het schoolexamen. 

3. Indien een kandidaat, naar het oordeel van de leraarexaminator voor lichamelijke 
opvoeding of CKV niet de gestelde kwalificatie voldoende of goed heeft gehaald, 
wordt hij in de gelegenheid gesteld middels aanvullende toetsing alsnog deze 
kwalificatie te behalen. Bij de beoordeling dient uitgegaan te worden van de 
mogelijkheden van de leerling. 
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4. Het profielwerkstuk voor de theoretische en de gemengde leerweg wordt in leerjaar 
vier afgesloten. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld door tenminste twee 
examinatoren die betrokken zijn bij de begeleiding van het sectorwerkstuk. Het wordt 
beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. Leerlingen die niet de kwalificatie 
voldoende of goed behaald hebben krijgen de gelegenheid het alsnog voldoende af 
te ronden. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

5. In geval van reglementaire absentie (art.7.2 e.v.) en in bijzondere gevallen kan 
herkansing van een toets of een ander onderdeel van het schoolexamen worden 
verleend. De onderwijsdirecteur beslist over deze herkansing. Tegen de genomen 
beslissing kan beroep worden aangetekend bij de commissie van beroep binnen een 
week na de uitspraak. 

6. In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. 
 
Artikel 4.8: 
Afsluiting schoolexamen 
1. Het schoolexamen kan pas dan worden afgesloten indien alle toetsen zijn afgelegd. 
2. Indien een toets niet is afgelegd op het vastgestelde tijdstip of binnen de vastgestelde 

termijn zonder een naar het oordeel van de onderwijsdirecteur geldige reden kan de 
onderwijsdirecteur, alvorens een van de maatregelen genoemd in artikel 11.2 te 
treffen, de kandidaat verplichten het ontbrekende onderdeel binnen 14 dagen alsnog 
af te leggen. In deze termijn worden vakantiedagen niet meegerekend. 

3. Indien een kandidaat niet voldoet aan de in 4.8.2 gestelde verplichting kan de 
onderwijsdirecteur na alle betrokkenen gehoord te hebben de kandidaat uitsluiten van 
verdere deelname aan het schoolexamen of een van de andere maatregelen treffen, 
genoemd in artikel 11.2 

 
Artikel 4.9: 
Overige bepalingen 
1. De resultaten van het (school)examen behaald in het voorlaatste leerjaar, komen te 

vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd van het voorlaatste naar het laatste 
leerjaar. 

2. De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste leerjaar, komen te vervallen, als 
de kandidaat niet slaagt voor het examen. 

3. Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, nadat in 
dat leerjaar reeds toetsen zijn gehouden, stelt de onderwijsdirecteur een regeling 
vast, in overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat. 
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Hoofdstuk 5 Centraal Examen 

Artikel 5.1 
Algemeen 
1. Het centraal eindexamen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 44 van het 

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. 
2. Ten minste 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvangen de 

kandidaten het rooster van het centraal examen. In dit rooster staat in elk geval 
vermeld: 
1. de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen. 
2. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen. 
3. de duur van de toetsen. 

 
Artikel 5.2: 
Gang van zaken tijdens het centraal examen 
1. De kandidaten maken het centrale examen werk onder toezicht van door de 

onderwijsdirecteur aangewezen leraren. In elk lokaal zijn minimaal twee 
toezichthouders aanwezig. Per 25 kandidaten is tenminste één toezichthouder 
aanwezig. 

2 Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen 
mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan. 

3. Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door de CEVO is toegestaan, 
zal tijdig aan de leerlingen worden uitgereikt. 

4. Tassen, jassen, e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden meegenomen. 
5. Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt. 
6. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Ook het 

kladpapier wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt. Kandidaten mogen geen 
papier meenemen naar het examenlokaal. 

7. De kandidaten vermelden het examennummer, hun naam en de naam van de 
betrokken examinator op het in te leveren werk. 

8. Zonder toestemming van een toezichthouder mogen de kandidaten zich gedurende 
een toets van het examen niet verwijderen uit het examenlokaal. 

9. Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen. 
10. Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het de 

kandidaten niet toegestaan te vertrekken. 
11. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen 

blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. Kandidaten die het gemaakte 
werk eerder dan het sluitingstijdstip inleveren, laten de opgaven op hun tafel liggen. 

12. Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de 
kandidaten het examenlokaal niet verlaten. 

 Kandidaten mogen tijdens het eerste klokuur van het examen de examenzaal niet 
verlaten. 

13. Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder 
het sein geeft om te vertrekken. 

14. Het is kandidaten verboden enig papier dat op het examen betrekking heeft op een 
andere plaats dan op de hun toegewezen tafel te leggen. 

15. De kandidaten die deelnemen aan de digitale flexibele eindexamens kunnen na 
afloop van het examen niet beschikken over de opgaven van het examen. Bovendien 
mag eventueel gebruikt kladpapier niet worden meegenomen  
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Hoofdstuk 6 Afwijking wijze van examineren 

Artikel 6.1: 
De onderwijsdirecteur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat 
het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden 
van die kandidaat. In dat geval bepaalt de onderwijsdirecteur de wijze waarop het examen 
zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 
 
Artikel 6.2 
Ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het examenjaar ten hoogste zes jaren 
onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan het 
bevoegd gezag toestaan dat wordt afgeweken van de bij of krachtens die besluit gegeven 
voorschriften. Dit afwijken heeft dan betrekking op het vak Nederlandse taal en letterkunde of 
vakken waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 
 
Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking medegedeeld aan de 
inspectie. De afwijking kan voor zover het het centraal examen betreft slechts bestaan uit 
een verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met ten hoogste 30 
minuten. 
 
Artikel 6.3 
Indien de afnamecondities van een examen een adequate beoordeling onmogelijk maken 
kan de directeur contact opnemen met de inspectie. De inspectie kan besluiten dat het werk 
wordt beschouwd als niet gemaakt en niet wordt beoordeeld. Alle kandidaten die aan deze 
sessie deelnamen hebben dan recht op opnieuw maken/inhalen. 
 

Hoofdstuk 7 Absentie bij schoolexamen en centraal examen 

Artikel 7.1: 
Indien een kandidaat deelneemt aan een toets van het examen behoudt het resultaat dat de 
examinator voor die toets vaststelt zijn geldigheid. 
 
Artikel 7.2 
Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot 
een half uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij 
levert zijn werk in op het tijdstip dat voor iedere andere kandidaat geldt. 
 
Artikel 7.3: 
1. Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is 

een toets bij te wonen, moet dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van de toets 
voor de aanvang van de toets gemeld worden aan de onderwijsdirecteur. 

2. Indien een kandidaat bij een flexibel digitaal examen vanwege een geldige reden niet 
in staat is het examen af te leggen kan de directeur een nieuw tijdstip bepalen voor 
afname van deze toets. Dit tijdstip kan op ieder redelijk moment plaatsvinden binnen 
de vastgestelde examenperiode. 

 
Artikel 7.4 
Zodra een kandidaat die door ziekte een toets heeft verzuimd weer op school komt, dient hij 
een verklaring ondertekend door zijn ouders omtrent zijn verzuim in te leveren bij de 
onderwijsdirecteur. 
 
Artikel 7.5 
Een kandidaat die in gebreke blijft de in 7.4 genoemde verklaring in te leveren, wordt geacht 
niet reglementair afwezig geweest te zijn. 
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Artikel 7.6 
Indien een kandidaat op grond van niet reglementaire afwezigheid een toets niet heeft 
afgelegd neemt de onderwijsdirecteur maatregelen overeenkomstig het gestelde in 
hoofdstuk 11. 
 
Artikel 7.7 
Indien een toets van het schoolexamen niet is afgelegd op grond van reglementaire 
afwezigheid treedt art. 4.7.5 in werking. Indien het een toets van het centraal examen betreft, 
wordt de kandidaat in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen in ten 
hoogste twee toetsen te voltooien. 
 
Artikel 7.8 
Indien een kandidaat in het tweede tijdvak van het centraal examen evenzeer verhinderd is, 
of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de 
gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn 
eindexamen te voltooien. 
 
Artikel 7.9 
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de onderwijsdirecteur 
aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de 
onderwijsdirecteur aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het 
schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft  
behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet: 
a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van art. 6.2 toestemming is verleend dat 

met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak 
Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van 
overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of 
krachtens dit besluit; 

b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van art. 6.1. toestemming is 
verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is 
aangepast aan zijn mogelijkheden. 

 
Artikel 7.10 
Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mede aan de 
onderwijsdirecteur. 
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Hoofdstuk 8 Uitslag 
 
Artikel 8.1 
Eindcijfer eindexamen 
1. Het eindcijfer van het examen in AVO wordt in gelijke mate bepaald door het 

eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen[(1x 
SE+1xCE):2] 

2. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat 
voor de bepaling van het eindcijfer voor het beroepsgericht profielvak de resultaten 
van het SE en het CSPE elk voor 50% meetellen. Voor de bepaling van het eindcijfer 
van de keuzevakken geldt dat elk afzonderlijk eindcijfer per keuzevak voor 25% 
meetelt (dit bij exact 4 keuzevakken). Indien het aantal keuzevakken toeneemt  
moeten de SE-cijfers van alle keuzevakken opgeteld worden en gedeeld worden door 
het aantal keuzevakken. 

 Voor de gemengde leerweg geldt  voor de bepaling van het combinatiecijfer 
(beroepsgericht profielvak + 2 beroepsgerichte keuzevakken) het volgende: 

● voor de bepaling van het eindcijfer voor het beroepsgericht profielvak de 
resultaten van het SE en het CSPE elk voor 50% meetellen.  

● Voor de bepaling van het eindcijfer van de keuzevakken geldt dat elk 
afzonderlijk eindcijfer per keuzevak voor 25% meetelt (dit bij exact 2 
keuzevakken). Indien het aantal keuzevakken toeneemt  moeten de SE-cijfers 
van alle keuzevakken opgeteld worden en gedeeld worden door het aantal 
keuzevakken. 

● Meer beroepsgerichte keuzevakken meenemen mag. Bij de uitslagbepaling 
geldt het eindcijfer van het beroepsgericht profielvak net zo vaak mee als het 
aantal eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken. 

3 Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel 
cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 

4. Indien het volgens 8.1.1 berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan wordt het, 
indien het eerste cijfer achter de komma 4 of minder is, naar beneden afgerond, en 
indien dit 5 of meer is, naar boven afgerond. 

5. Afronding cijfer maatschappijleer 1. Het eindcijfer van het schoolexamen 
maatschappijleer 1 wordt op één decimaal afgerond. Bij de bepaling van het eindcijfer 
maatschappijleer 1 voor de definitieve einduitslag, wordt het cijfer op een geheel getal 
afgerond (zie artikel 8.1.4.). 

 
Artikel 8.2 
Vaststelling uitslag 
1. De onderwijsdirecteur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast 

met inachtneming van het bepaalde in 8.2.4. 
2. De onderwijsdirecteur en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers 

van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat 
de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in de artikelen 
11 tot en met 29 van het eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, dat voldoet aan het 
bepaalde in art. 8.2.4. 

3. Indien het nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de onderwijsdirecteur 
en de secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij 
de bepaling van de uitslag. Indien een “extra” vak buiten beschouwing moet worden 
gelaten om de kandidaat te laten slagen, maakt deze zelf een keuze aan de hand van 
een voorstel van de school indien hij op meerdere manieren kan slagen. 

4 1. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en al zijn eindcijfers heeft behaald 
binnen een schooljaar is geslaagd indien hij,  
a. gemiddeld een voldoende heeft gehaald voor het centraal examen en  
b. voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 heeft behaald 
c. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor 
de overige examenvakken een 6 of hoger, of 
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d. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor 
zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste een 7 of hoger, of 
e. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 
overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste een 7 of hoger, met dien 
verstande dat het eindcijfer van het praktijkvak of intrasectorale programma in de 
basis-en kaderberoepsgerichte leerweg wordt meegerekend als twee eindcijfers. 
2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat in het gemeenschappelijk deel voor 
de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak de kwalificatie “voldoende” of 
“goed” is behaald.  
3. Verder geldt voor de gemengd theoretische leerweg dat voor het profielwerkstuk 
ook de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald 
4. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat de leerling verplicht is de rekentoets 
te hebben gemaakt. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de verschillende 
leerwegen: 
Leerwerktraject: Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets telt niet mee in de 
slaag/zak- regeling. Het cijfer wordt vermeld op een aparte bijlage bij de cijferlijst. 
 Basisberoepsgerichte leerweg: Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets telt niet 
mee in de slaag/zak- regeling. Het cijfer wordt vermeld op een aparte bijlage bij de 
cijferlijst. 
Kaderberoepsgerichte leerweg: Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets telt niet 
mee in de slaag/zak- regeling. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst bij het diploma. 
Gemengde / Theoretische leerweg: Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets telt 
niet mee in de slaag/zak- regeling. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst bij het 
diploma.   
Theoretische leerweg: Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets telt niet mee in 
de slaag/zak- regeling. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst bij het diploma.  

5. Zodra de uitslag volgens art. 8.2.4 is vastgesteld, deelt de onderwijsdirecteur deze 
tezamen met het eindcijfer aan iedere kandidaat mede. Hij maakt daarbij melding van 
het bepaalde in art. 8.3. 

 
Artikel 8.3 
Herexamen 
1 De kandidaat (geslaagd of gezakt) heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij 

reeds examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 49 WVO, negende lid, de 
eindcijfers zijn bekendgemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of, indien artikel 45 
WVO, eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan 
het centraal examen of aan het schriftelijk gedeelte van het centraal examen in een 
beroepsgericht programma, met dien verstande dat indien het betreft het eindexamen 
van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in het v.m.b.o., dit recht eveneens 
bestaat voor het praktisch gedeelte van het centraal examen in een beroepsgericht 
programma, af te nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste tijdvak 
of in het tweede tijdvak. Het herexamen van het praktisch gedeelte van het centraal 
examen bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van een of meer 
onderdelen daarvan. 

2. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen en bij het eerder afgelegde 
centraal schriftelijk examen geldt als definitief cijfer voor het centraal schriftelijk 
examen, behalve voor de in art 8.3.3. beschreven onderdelen.  De kandidaat doet 
een schriftelijk verzoek tot herexamen aan de onderwijsdirecteur . Voor het 
herexamen in het CSPE van de basisberoepsgerichte leerweg en 
kaderberoepsgerichte leerweg worden dag en tijdstip vastgelegd in een landelijk 
vastgelegd rooster. 

3 Herexamen van het CSPE kan pas plaatsvinden nadat het gehele CSPE is 
afgenomen, met dien verstande dat voor het herexamen van het CSPE  
basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat de scores 
behaald bij het herexamen in de plaats komen van de scores behaald bij de eerste 
afname. Met dien verstande dat de hoogst behaalde eindcijfer CSPE geldend is. 

http://venster/
http://venster/
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4. Voor de gemengde leerweg VMBO geldt het CSPE als één van de examenvakken 
Een herexamen van dit CSPE, of onderdelen ervan, houdt in dat het recht op een 
herexamen bij een van de overige vakken vervalt. 

 
 

Hoofdstuk 9 Diploma en Cijferlijst 

Artikel 9.1 
De onderwijsdirecteur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit 
waarop zijn vermeld:  
- de cijfers voor het schoolexamen (indien aan de orde wordt aangegeven volgens 

welk programma een vak is geëxamineerd), 
- de cijfers voor het centraal examen,  
- de eindcijfers voor de examenvakken,  
- alsmede de uitslag van het eindexamen.  
- de eindcijfers voor elk afzonderlijk keuzevak 
Indien een leerling een vak op een hoger niveau aflegt dan vervangt het cijfer van dit hogere 
niveau het cijfer van het (verplichte) lagere niveau. 
De lijsten worden door de campusdirecteur en de secretaris van het eindexamen 
ondertekend. 
 
Artikel 9.2 
De onderwijsdirecteur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma 
uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. De 
diploma’s worden door de campusdirecteur en de secretaris van het eindexamen 
ondertekend. Duplicaten van diploma’s worden niet uitgereikt. 
 
Artikel 9.3 
Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken 
worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken 
vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 
 
 

Hoofdstuk 10 Certificaten 

Artikel 10.1 
De onderwijsdirecteur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat van 
een dagschool die de school verlaat en die voor een of meer vakken van zijn laatst 
afgelegde eindexamen een voldoende eindcijfer heeft behaald, een certificaat uit. 
 
Artikel 10.2 
Het certificaat vermeldt in ieder geval het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een 
voldoende eindcijfer heeft behaald, het voor dat vak of die vakken behaalde eindcijfer, de 
cijfers, behaald voor het schoolexamen en voor het centraal examen daarin, de soort van 
school waarvan het examen heeft plaatsgevonden, alsmede de datum waarop de uitslag van 
het examen is vastgesteld. 
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Hoofdstuk 11 Onregelmatigheden 

(Conform art. 5 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo) 
 

Artikel 11.1 
Indien een kandidaat zich onttrekt aan(een onderdeel van) het centraal examen of 
schoolonderzoek, c.q. in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, c.q. 
zich schuldig maakt (of zich schuldig heeft gemaakt) aan bedrog of enige andere 
onregelmatigheid kan de onderwijsdirecteur maatregelen treffen. Onder "het zich onttrekken 
aan" wordt mede verstaan het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets, het 
niet tijdig inleveren van het (de) voorgeschreven werkstuk(ken), het zich onttrekken aan de 
werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van de boekenlijsten, kortom iedere afwijking 
van de in dit reglement of in de stofomschrijving vastgestelde regels. 
 
Artikel 11.2 
De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen 
zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets; 
b. het ontzeggen van verdere deelneming aan het examen; 
c. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen toetsen van het examen. 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
hernieuwd examen in door de onderwijsdirecteur aan te wijzen onderdelen. Indien het 
hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen 
legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten 
overstaan van de staatsexamencommissie. 
Bij het te laat inleveren van het sectorwerkstuk wordt de kwalificatie voldoende of goed niet 
toegekend. 
 
Artikel 11.3 
Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt kan de 
onderwijsdirecteur het schoolexamen ongeldig verklaren hetgeen tevens ontzegging van 
deelneming aan het centraal examen inhoudt, ofwel bepalen, dat het schoolexamen slechts 
geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door de onderwijsdirecteur en examinatoren 
aan te wijzen onderdelen en op de door hen te bepalen wijze. 
 
Artikel 11.4 
Alvorens een beslissing ingevolge 11.2 of 11.3 wordt genomen, hoort de onderwijsdirecteur 
de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten 
bijstaan. Dit kan zijn een van zijn ouders, of een door hen aangewezen persoon. De 
onderwijsdirecteur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in 
ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde 
in 11.5. 
 
Artikel 11.5 
De kandidaat kan tegen een beslissing van de onderwijsdirecteur in beroep gaan bij de door 
het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. (zie hoofdstuk 14). 
 
Artikel 11.6 
Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de 
kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt 
een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de termijn met 
redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar 
beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden 
gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in 
11.2.d. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de 
onderwijsdirecteur en de inspectie. 
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Hoofdstuk 12 Geheimhouding 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt 
over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, 
en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die 
gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, 
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn 
taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
 

Hoofdstuk 13 Spreiding Examen 

Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die 
in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd niet in 
staat zijn geweest onderwijs in het laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over 
twee schooljaren wordt afgenomen. 
 

Hoofdstuk 14 Beroepsmogelijkheden 

Artikel 14.1 
de commissie van beroep die per campus wordt benoemd, bestaat uit de volgende leden:   
- voorzitter van 
    Commissie van Beroep Blariacumcollege: de campusdirecteur van College Den Hulster  
    Commissie van Beroep College Den Hulster: de campusdirecteur van Valuascollege 
    Commissie van Beroep Valuascollege: de campusdirecteur van Blariacumcollege 
- de secretaris van het eindexamen die tevens secretaris is, 
- de teamleider die belast is met de coördinerende werkzaamheden voor de doelgroep 
waartoe de kandidaat behoort, 
- een personeelslid aangewezen door de personeelsgeleding van de campusraad, 
- twee personen aangewezen door de ouder-leerling-geleding van de campusraad, bij 
voorkeur één leerling en één ouder. 
 
Artikel 14.2 
een kandidaat dient een klacht naar aanleiding van de gang van zaken binnen het 
schoolexamen binnen drie schooldagen in bij de onderwijsdirecteur.  
De onderwijsdirecteur deelt de uitslag binnen drie schooldagen mee aan de kandidaat. 
Tegen de uitspraak van de onderwijsdirecteur kan de kandidaat binnen drie schooldagen na 
de uitspraak van de onderwijsdirecteur beroep aantekenen bij de commissie van beroep. 
Deze klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de commissie van 
beroep. 
 
Artikel 14.3 
de commissie van beroep, zoals genoemd in artikel 14.1, neemt binnen drie schooldagen na 
ontvangst van het beroepschrift een besluit omtrent het beroep zoals vermeld in artikel 14.2. 
 
Artikel 14.4 
alvorens tot een beslissing te komen dient de commissie van beroep genoemd in artikel 14.1 
alle betrokkenen te horen. 
 
Artikel 14.5 
de commissie van beroep genoemd in artikel 14.1 deelt binnen drie schooldagen schriftelijk 
de beslissing aan alle betrokkenen mee, doch uiterlijk voor aanvang van het centraal 
schriftelijk examen. 
 
Artikel 14.6 
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De commissie van beroep heeft de bevoegdheid de termijn van drie dagen te verkorten 
indien dit noodzakelijk is met het oog op de startdatum van het centraal schriftelijk examen. 
 
Artikel 14.7 
tegen deze beslissing kan geen verder beroep worden aangetekend. 
 
Artikel 14.8 
indien de kandidaat – om wat voor reden dan ook - niet tot het centraal examen toegelaten 
wordt, worden de ouders / verzorgers van minderjarige kandidaten per aangetekend 
schrijven op de hoogte gebracht. Meerderjarige kandidaten worden persoonlijk per 
aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. 
 
Artikel 14.9 
een afschrift van de aangetekende brief zoals genoemd in artikel 14.8 wordt verstuurd naar 
de inspectie. De kandidaat heeft de mogelijkheid van beroep. Dit dient binnen drie 
schooldagen na ontvangst van de brief per aangetekend schrijven te gebeuren. 
 
 

Hoofdstuk 15 Slotbepalingen 

Artikel 15.1 
iedere kandidaat wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit reglement. 
 
Artikel 15.2 
in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de onderwijsdirecteur, de partijen 
gehoord hebbende. 
 
Artikel 15.3 
Waar in dit reglement gelezen wordt ‘ouders’ kan onder bepaalde omstandigheden ook 
gelezen worden ‘verzorgers’ of ‘voogden’. 
 
 
Artikel 15.4 
dit reglement heeft betrekking op de leerjaren drie en vier van het vmbo.  
 
Artikel 15.5 
dit reglement wordt tegelijkertijd uitgereikt met het Programma van Toetsing en Afsluiting 
voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo vóór 1 oktober. 
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Examenprogramma 
 

Beroepsgericht examenprogramma: dit bestaat uit twee delen: 

1. Het beroepsgerichte profielvak 

Het beroepsgericht profielvak wordt afgesloten in zowel het schoolexamen (SE) als het centraal 

schriftelijk praktijkexamen (CSPE). 

 

Het schoolexamen (SE) voor de beroepsgerichte profielvakken wordt afgesloten in leerjaar 3, 

uiterlijk voor 18 mei 2018. 

 

De praktijkexamens (CSPE) voor de beroepsgerichte profielvakken worden afgenomen in leerjaar 

3. De praktijkexamens zullen starten in week 22; vanaf 28 mei 2018 en kunnen doorgaan tot 8 juni 

2018. 

 

2. De beroepsgerichte keuzevakken: 

Deze worden afgesloten met schoolexamens (SE). Een leerling in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg moet schoolexamen doen over ten minste vier beroepsgerichte 

keuzevakken. De beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten in leerjaar 4 uiterlijk voor de 

meivakantie. 

 

 

Algemeen vormende vakken (AVO) 

De algemeen vormende vakken worden afgesloten in zowel het schoolexamen als het centraal 

schriftelijk examen (CSE). 

Het schoolexamen (SE) voor de AVO vakken wordt afgerond in leerjaar 4. De leerlingen ontvangen in 

april 2019 de definitieve Eindcijferlijst School Examen (PTA). 

De centraal schriftelijke examens worden alleen nog maar digitaal aangeboden. Dat houdt dus in dat 

al deze examens alleen maar op de computer gemaakt kunnen worden. Deze eindexamens zullen 

plaatsvinden meteen na de meivakantie. 

 

Het Valuascollege heeft er voor gekozen om deel te nemen aan de digitale eindexamens. 

Dit betekent dat de school, binnen bepaalde grenzen, zelf kan bepalen wanneer de diverse groepen 

leerlingen voor een bepaald vak het eindexamen maken. Omdat het mogelijk is dat voor een vak niet 

alle leerlingen tegelijk het eindexamen maken, zijn er per vak verschillende versies beschikbaar. Een 

examenkandidaat weet nooit van te voren welke versie hij/zij moet gaan maken. Er blijft zo 

geheimhouding voor de te maken werken. 

De juiste tijden waarop een leerling voor een vak examenwerk moet maken zullen wij ruim voor 

aanvang van de examens bekend maken. Deze tijden wijken dan dus af van het landelijk 

examenrooster basisberoepsgerichte Leerweg. 
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Slaagzak regeling vernieuwingen VMBO 
Het centraal examen (CE) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal 

schriftelijk en praktisch examen (CSPE). Het behaalde cijfer voor het CSPE telt mee voor de 5,5 norm. 

Dit is het gemiddelde van alle centraal examencijfers dat een leerling moet halen om te kunnen 

slagen.  

 

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg  
Het beroepsgerichte programma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de 

volgende vakken:  

 

1. Beroepsgericht profielvak  

Voor de bepaling van het eindcijfer voor het beroepsgericht profielvak tellen de resultaten van het SE 

en het CSPE elk voor 50% mee. Het schoolexamen moet afgesloten zijn voor dat de leerling 

deelneemt aan het CSPE. De opbouw van het eindcijfer voor het beroepsgericht profielvak in schema: 

 

 

 

 

 

2. Beroepsgerichte keuzevakken  

Elk beroepsgericht keuzevak wordt middels een schoolexamen (SE) (conform het PTA) afgesloten. Dit 

levert per keuzevak een afgerond cijfer (tevens afgerond eindcijfer) SE op.  

Het gemiddelde van de eindcijfers SE van ten minste vier keuzevakken vormen samen het 

combinatiecijfer dat meetelt voor de uitslagbepaling. De opbouw van het combinatiecijfer keuzevakken 

in een schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer beroepsgerichte keuzevakken in de berekening meenemen mag. Als daarvoor gekozen wordt, 

moeten de SE-cijfers van alle keuzevakken opgeteld worden en gedeeld worden door het aantal 

keuzevakken. Alle keuzevakken die in de berekening worden meegenomen worden met naam en SE-

cijfer vermeld op de cijferlijst.  

Uitslagbepaling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg  

Het eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte 

keuzevakken tellen elk één keer mee bij het beantwoorden van de vraag of een leerling geslaagd is. 
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Uitslagbepaling  
 

Basis-en kaderberoepsgerichte leerweg  
 

De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt.  

 

Bij de uitslagbepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol: 

 de behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het CSPE), en; 

 de behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het CE en het SE voor een vak, of alleen het cijfer CSPE als er 

geen se is afgenomen over het profielvak, of de cijfers voor de vakken waarover alleen een se is afgenomen, 

zoals de beroepsgerichte keuzevakken); 

 het combinatiecijfer (gecombineerd eindcijfer van de eindcijfers van de kleinere vakken, in dit geval de 

beroepsgerichte keuzevakken); 

 de behaalde eindcijfers gewaardeerd in letters (voldoende/goed, bijvoorbeeld voor lichamelijke oefening).  

 

De kandidaat krijgt op zijn cijferlijst bij het diploma dertien eindcijfers voor: 

 Nederlands, 

 Engels, 

 maatschappijleer, 

 lichamelijke opvoeding (in letters: voldoende/goed), 

 kunstvakken I (in een letter: voldoende/goed), 

 twee profielgebonden algemeen vormende vakken, 

 het beroepsgericht profielvak, 

 (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken.  

 

Als de kaderberoepsgerichte is gevolgd wordt ook het eindcijfer voor de rekentoets op de cijferlijst vermeld.  

 

Als de basisberoepsgerichte leerweg is gevolgd wordt het eindcijfer voor de rekentoets op een aparte bijlage bij 

de cijferlijst vermeld.  

 

Alle eindcijfers tellen één keer mee in de uitslagbepaling. Met uitzondering van de eindcijfers over de 

beroepsgerichte keuzevakken, die worden vanwege hun omvang gecombineerd tot het combinatiecijfer 

beroepsgerichte keuzevakken.  

 

Daarnaast zijn alle behaalde cijfers voor de centrale examens (inclusief het CSPE) en de cijfers voor de 

schoolexamens zichtbaar op de cijferlijst. 
 

Een leerling is geslaagd voor het eindexamen in de basis- en de kaderberoepsgerichte 

leerweg, als: 
 

1. Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het CE ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond een 5,5. 

Als de leerling gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is hij dus gezakt. 

 

2. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

- Voor het vak Nederlandse taal is het eindcijfer vijf of meer gehaald. 

- De rekentoets is afgelegd. 

 

3. Ook geldt (uitgezonderd de rekentoets) dat de leerling alleen geslaagd is als: 

- alle eindcijfers een zes of hoger zijn of; 

- één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of; 

- één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer 

een zeven of hoger is, of; 

- Voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en voor de overige eindcijfers een zes of hoger waarvan 

ten minste één eindcijfer een zeven of hoger is en; 

- Geen eindcijfer lager is dan een vier. 4.  

 

4. Verder geldt dat de leerling een ‘voldoende’ of een ‘goed’ moet hebben gekregen voor de vakken lichamelijke 

opvoeding en kunstvakken I. 

 

5. Ten slotte moet de leerling een lob-dossier hebben samengesteld. Het lob-dossier wordt niet beoordeeld met 

een cijfer of een waardering zoals ‘voldoende/goed’. Wel moeten de activiteiten die in het kader van lob zijn 

uitgevoerd voldoen aan de eisen zoals die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school 

zijn opgenomen. 
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Jaarkalender examen 
 

 

2017-2018 DATUM ACTIVITEIT 

Week 26 01/07 PTA 2017-2018 staat op de site van het Valuascollege 

   

Week 50 14/12 Herkansing modules beroepsgericht profiel SE lj. 3 

   

Week 2-3 09/01 t/m 22/01 1e afnameperiode Rekentoets 2F  

   

Week 10-11 06/03 t/m 19/03 2e afnameperiode Rekentoets 2F 

   

Week 18-19 30/04 t/m 11/05 Meivakantie 

   

Week 20 15/05 Herkansing modules beroepsgericht profiel SE lj. 3 

   

Week 22- 23 30/05 t/m 11/06 3e afnameperiode Rekentoets 2F 

   

Week 22-23 28/05 t/m 08/06 Start CSPE beroepsgerichte profielvak leerjaar 3 

   

Week 25 19/06 Herkansing CSPE leerjaar 3 

   

Week 25 20/06 en 21/06 Herkansing AVO SE leerjaar 3 
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PTA programma per AVO vak 
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Nederlands 
 

                                                                         PTA NEDERLANDS - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode Magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing Weging 

           min. Ja / Nee  

Leerjaar 3 1DT01 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Bloktoets 1 
Met de volgende onderdelen: 
- fictie 
- spelling en grammatica 
- woordenschat en taalgebruik 
- leesvaardigheid  

S 50 Ja 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

          
    

  1DT02 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Bloktoets 2 
Met de volgende onderdelen: 
- fictie 
- spelling en grammatica 
- woordenschat en taalgebruik 
- leesvaardigheid  

S 50 Ja 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

          
    

  1DT03 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Bloktoets 3 
Met de volgende onderdelen: 
- fictie 
- spelling en grammatica 
- woordenschat en taalgebruik 
- leesvaardigheid  

S 50 Ja 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

          
    

  1DT04 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Bloktoets 4 
Met de volgende onderdelen: 
- fictie 
- spelling en grammatica 
- woordenschat en taalgebruik 
- leesvaardigheid  

S 50 Ja 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

          
    

  1DT05 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Dossier Spelling & Grammatica 
- toets 1: spelling & grammatica 1  
- toets 2: spelling & grammatica 2 
- toets 3: spelling & grammatica 3 
Gemiddelde cijfer over 3 opdr.; telt 1x 
mee 

S 30 Nee 1 

        

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
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  1DT06 NE/K/1 De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het 
belang  van Nederlands in de maatschappij. 

Dossier Schrijfvaardigheid 
- toets 1: uit methode  
- toets 2: zakelijke brief (stageproject) 
- toets 3: uit methode 
Gemiddelde cijfer over 3 opdr.; telt 1x 
mee 

S 50 Nee 1 

    NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

    

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/7 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten  behoeve van het schrijven  

  
    

          
    

  1DT07 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Dossier Leesvaardigheid 
- toets 1: tekst 1  
- toets 2: tekst 2 
- toets 3: tekst 3 
Gemiddelde cijfer over 3 opdr.; telt 1x 
mee 

S 50 Nee 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/6 De kandidaat kan: − leesstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren  

    

          
    

  1DT08 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Kijk- en luistervaardigheid 
- toets 1: kijken & luisteren 
  

S 100 Nee 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/4 De kandidaat kan: − luister- en kijkstrategieën hanteren − 
compenserende strategieën kiezen en hanteren 

    

          
    

  1DT09 NE/K/1 De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het 
belang  van Nederlands in de maatschappij. 

Spreekvaardigheid 
- toets 1: presentatie 'beroepen' 
  

M 10 Nee 1 

    NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

    

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/5 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie 

  
    

          
    

  1PO1 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Literatuurdossier 
- fictieopdracht 1 (boek 1)  
- fictieopdracht 2 (boek 2 in de klas) 
- fictieopdracht 3 (film 1) 
Gemiddelde cijfer over 3 opdr.; telt 1x 
mee 

S Divers Nee 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/8 De kandidaat kan: − verschillende soorten fictiewerken herkennen 
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Leerjaar 4 2DT10 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

SE1a: Kijk- en Luistervaardigheid  S 100 Nee 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen   
    

    NE/K/4 De kandidaat kan: − luister- en kijkstrategieën hanteren − 
compenserende strategieën kiezen en hanteren 

  
    

          
    

  2DT11 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

SE1b: Schrijfvaardigheid  
  
- SE1a + SE1b worden afzonderlijk 
afgenomen! - 

S 50 Ja 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/7 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten  behoeve van het schrijven  

    

          
    

  1DT12 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

SE2a: Schrijfvaardigheid  S 30 Ja 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen   
    

    NE/K/7 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten  behoeve van het schrijven  

  
    

          
    

  2DT13 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

SE2b: Leesvaardigheid  
  
 - SE2a + SE2b worden samen 
afgenomen! - 

S 50 Ja 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/6 De kandidaat kan: − leesstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren  

    

          
    

  2DT14 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Spreekvaardigheid  
- toets 2: spreekvaardigheid 

M 15 Nee 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/5 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie 
 

  
    

          
    

  1DT15 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Dossier Kijk- en Luistervaardigheid  
- toets 2: kijken & luisteren  
- toets 3: kijken & luisteren 
Gemiddelde cijfer over 2 toetsen; telt 1x 
mee 

S Per toets  
100 

Nee 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen         

    NE/K/4 De kandidaat kan: − luister- en kijkstrategieën hanteren − 
compenserende strategieën kiezen en hanteren 
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  2DT16 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Dossier Schrijfvaardigheid 
- toets 4: artikel  
- toets 5: zakelijke email  
- toets 6: brief aan jezelf - 10 jaar later - 
- toets 7: zakelijke brief of 
sollicitatiebrief 
Gemiddelde cijfer over 4 toetsen; telt 2x 
mee 

S Per toets 
50 

Nee 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/7 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten  behoeve van het schrijven  

    

          
    

  2DT17 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Dossier Spelling 
- toets 1: spelling 1  
- toets 2: spelling 2 
- toets 3: spelling 3 
- toets 4: spelling 4 
Gemiddelde cijfer over 4 toetsen; telt 2x 
mee 

S Per toets 
30 

Nee 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

        
    

          
    

  2DT18 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Dossier Leesvaardigheid 
- toets 1: tekst 5  
- toets 2: tekst 6 
- toets 3: tekst 7 
- toets 4: tekst 8 
Gemiddelde cijfer over 4 toetsen; telt 2x 
mee 
  

S Per toets 
50 

Nee 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

    NE/K/6 De kandidaat kan: − leesstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren  

    

        
    

  2DT19 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Dossier Woordenschat 
- toets 1: woordenschat  
- toets 2: woordenschat 
- toets 2: woordenschat 
Gemiddelde cijfer over 3 toetsen; telt 2x 
mee 

S Per toets 
30 

Nee 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
    

        
    

          
    

  2PO2 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en presenteren. 

Literatuurdossier 
- fictieopdracht 5 (kort verhaal 4)  
- fictieopdracht 6 (boek 5 in de klas) 
- fictieopdracht 7 (film 2) 
Gemiddelde cijfer over 3 opdrachten; 
telt 2x mee 

S Divers Nee 2 

    NE/K/3 
 
NE-K-8 

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
 
De kandidaat kan: − verschillende soorten fictiewerken herkennen 

        

                  

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1xDT01 + 1xDT02 + 1xDT03 + 1xDT04 + 1xDT05 + 1xDT06 + 1xDT07 + 1xDT08 + 1xDT09 + 1xPO1 + 2xDT10 + 2xDT11 + 1xDT12 + 2xDT13 + 

2xDT14 + 1xDT15 +  2xDT16 + 2xDT17 + 2xDT18 + 2xDT19 + 2xPO2 / 30 =  
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Engels 
 

PTA Engels - Kaderberoepsgerichte leerweg 

Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            min. ja/nee   

leerjaar 3 2DT01 MVT/K/4  de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven Unit 1: History S 50 nee 2 
    MVT/K/5 de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven           
    MVT/K/7 een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of 

voorstellen te 
          

      doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.            
                  
  2DT02 MVT/K/4 aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 

bepaalde informatie- behoefte. 
Unit 2: Creativity  S 50 nee 2 

    MVT/K/5 aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 
bepaalde informatie- behoefte. 

          

    MVT/K/7 een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen            
                  
  2DT03 MVT/K/4 verbanden tussen delen van een tekst aangeven Unit 3: relationships S 50 nee 2 
    MVT/K/5 anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.            
    MVT/K/7 (persoonlijke) gegevens verstrekken           
                  
  2DT04 MVT/K/4 de betekenis van belangrijke elementen aangeven in een tekst.  Unit 4: Advertising S  50 nee 2 
    MVT/K/5 de betekenis van belangrijke elementen aangeven in een tekst.            
    MVT/K/7 een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of 

voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar 
te vragen. 

          

                  
  2DT05 MVT/K/4 gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit 

conclusies trekken.  
Unit 5: Health S 50 nee 2 

    MVT/K/5 aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 
bepaalde informatie- behoefte 

          

    MVT/K/7 (persoonlijke) gegevens verstrekken           
                  
  2DT06 MVT/K/4 de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.  Unit 6: Nature S 50 nee 2 
    MVT/K/5 de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.            
    MVT/K/7 op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.            
                  
  3DT07 MVT/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:  Unit 1 t/m 6 New interface SO 20 nee 2 
      - het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek- 

en gespreksdoelen 
- per unit 2 schriftelijke 
overhoringen 

        

      - de bevordering van het eigen taalleerproces words & phrases         
      - het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of 

communicatieve kennis.  
          

      - kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen.  
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  2DT08 MVT/K/2 de kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren informatie verwerven, verwerken en presenteren 

fictiedossier  HD nvt nee 2 

    MVT/K/3 -het bereiken van verschillende lees- en schrijfdoelen           
      -de bevordering van het eigen taalleerproces           
       het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis           
       kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 

cultuuruitingen 
          

    MVT/K/4 aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 
bepaalde informatie behoefte 

          

      -de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven           
      - de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven.            
      - gegevens uit een tekst met elkaar vergelijken en daaruit conclusies 

trekken 
          

      - verbanden tussen delen van een tekst aangeven           
                  
  1DT09 MVT/K/1 De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van 

de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij. 
opdracht: 'My schoolplacement' PO 150 nee 1 

    MVT/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

Unit 1 t/m 6 New interface         

                  
                  
leerjaar 4 1DT10 MVT/K/1  De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van 

de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij 
blog / vlog schrijven 
interview beroepsbeoefenaar 
interview mbo-er  

PO   nee 1 

      
 

        
    MVT/K/3 De kandidaat kan:           
      - strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot het bereiken van 

verschillende lees- en schrijfdoelen 
Module writing 1/2 Library 
Module reading 1/2 library  

        

      
 

        
  2DT11 MVT/K/4  - strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot het compenseren 

van eigen tekort schietende taalkennis 
vaardigheidstoets SE1 S 100 nee 2 

      - de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven           
      - de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven           
      - aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 

bepaalde informatie behoefte 
          

    MVT/K/7 - (persoonlijke) gegevens verstrekken           
      - goede wensen schriftelijk overbrengen            
      - een briefje schrijven om informatie te geven            
                  
  3DT12 MVT/K/5 De kandidaat kan: CITO kijk- en luistertoets S 70   3 
  3DT14   - aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 

bepaalde informatiebehoefte 
CITO kijk- en luistertoets S 70   3 

      - de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven           
      - de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven           
      - anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek           
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  2DT15 MVT/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren 

voorbereidingsverslag 
mondeling examen 

HD 300   2 

      samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren.            
    MVT/K/3 de kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:           
      - de bevordering van het eigen taalleerproces           
      - kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 

cultuuruitingen 
          

    MVT/K/7 De kandidaat kan:           
      - persoonlijke) gegevens verstrekken           
      - een briefje schrijven om informatie te vragen, te geven, verzoeken te doen 

en gevoelens 
          

      te uiten           
      - op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken            
                  
  1DT13 MVT/K/6 De kandidaat kan: vaardigheidstoets spreken M 10 nee 1 
  3DT16   - adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals 

begroeten 
mondeling examen  M 60 nee 3 

      - informatie geven en vragen           
      - naar een mening / oordeel vragen en een mening/oordeel geven           
      - uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens           
      - een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de 

toekomst, beschrijven 
          

                  
  2DT17 MVT/K/4 De kandidaat kan: Module writing 1/2 Libraby S 100 nee 2 
      - de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven Module reading 1/2 Library         
      - gegevens uit een tekst met elkaar vergelijken en daaruit conclusies 

trekken 
vaardigheidstoets SE2         

    MVT/K/7 - (persoonlijke) gegevens verstrekken           
      - (een briefje) schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken 

of voorstellen 
          

      te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen            
                  

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2DT01 + 2DT02 +2DT03 + 2DT04 + 2DT05 + 2DT06 + 3DT07 +2DT08 + 1DT09 + 1DT10 + 3DT11 + 2DT12 + 1DT13 + 3DT14 + 2DT15 + 3DT16 + 

2DT17 / 35 =  
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Maatschappijleer 1 
 

               

PTA Maatschappijleer (Thema's Maatschappijleer) - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 3 2DT01 ML1/K/1: Oriëntatie op leren en werken Thema 1: Wat is Maatschappijleer? S 50 J 2 

   ML1/K/2: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 t/m 3     

        

 2DT02 ML1/K/3: Leervaardigheden (Extra Opdracht) Verslag divers N 2 

        

  3DT03 ML1/K/4: Cultuur en socialisatie Thema 2: Jongeren S 50 J 3 

    ML1/K/1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 1 t/m 5     

    ML1/K/2: Basisvaardigheden       

        

  1DT04 ML1/K/3: Leervaardigheden (Extra Opdracht) Verslag divers N 1 

        

  3DT05 ML1/K/6: Macht en zeggenschap Thema 3: Politiek S 50 J 3 

    ML1/K/2: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 t/m H6     

        

  1DT06 ML1/K/3: Leervaardigheden (Extra Opdracht) Verslag divers N 1 

        

  3DT07 ML/K/7: Beeldvorming en stereotypering Thema 4: Pluriforme Samenleving S 50 J 3 

    ML1/K/2: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 t/m 4     

    ML1/K/3: Leervaardigheden       

        

  3DT08 ML/K/7: Beeldvorming en stereotypering Thema 5: Media S 50 J 3 

    ML1/K/2: Basisvaardigheden       

        

  1DT09 ML1/K/3: Leervaardigheden (Extra Opdracht) Verslag divers N 1 
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  3DT10 ML/K/5: Sociale verschillen Thema 6: Werk S 50 J 3 

    ML1/K/1: Oriëntatie op leren en werken       

    ML1/K/2: Basisvaardigheden       

    ML1/K/3: Leervaardigheden       

        

  3DT11 ML1/K/6: Macht en zeggenschap Thema 7: Criminaliteit S 50 J 3 

    ML1/K/2: Basisvaardigheden       
  
 
 
 
 
 

  ML1/K/3: Leervaardigheden       

        

  1DT12 T/M 17 ML1/K/1: Oriëntatie op leren en werken Actualiteitentoetsen S 15 N 1 

    ML1/K/2: Basisvaardigheden (deze vinden 6x plaats)     

    ML1/K/3: Leervaardigheden       

 
       

  

1DT18 t/m 21 
 
 
 
 
 
 

ML1/K/2: Basisvaardigheden Tussentijdse toetsing werkboeken & 
huiswerkattitude (deze vinden 4x plaats) 

 
divers N 1 

           
 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE: 2DT01 + 2DT02 + 3DT03 + 1DT04 + 3DT05 + 1DT06 + 3DT07 + 3DT08 + 1DT09 + 3DT10 + 3DT11 + 1DT12 + 1DT13 + 1DT14 + 1DT15 + 1DT16 + 

1DT17 + 1DT18 + 1DT19 + 1DT20 + 1DT21 + 1DT21  / 35 = 
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CKV 
 

PTA KUNSTVAKKEN 1: - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

             Min. ja/nee   

leerjaar 3 3DT01 K1 Oriënteren op leren en werken Culturele activiteit 1 - introductie op KV1 p/s 300 ja 3 

    K2 Basisvaardigheden - activiteit 
    

    K3 Culturele activiteiten - verwerkingsopdracht 
    

    K4 Reflectie en kunstdossier   
    

 
        

    

  3DT02 K1 Oriënteren op leren en werken 1 Culturele activiteit p/s 300 ja 3 

    K2 Basisvaardigheden - activiteit 
    

    K3 Culturele activiteiten - verwerkingsopdracht  
    

    K4 Reflectie en kunstdossier   
    

          
    

  3DT03 K1 Oriënteren op leren en werken 1 Culturele activiteit p/s 300 ja 3 

    K2 Basisvaardigheden - activiteit 
    

    K3 Culturele activiteiten - verwerkingsopdracht  
    

    K4 Reflectie en kunstdossier   
    

          
    

  3DT04 K1 Oriënteren op leren en werken 1 Culturele activiteit p/s 300 ja 3 

    K2 Basisvaardigheden - activiteit 
    

    K3 Culturele activiteiten - verwerkingsopdracht  
    

    K4 Reflectie en kunstdossier   
    

         
  3DT05 K1 Oriënteren op leren en werken Opdracht Venlo On Stage s 150 nee 

 

    K2 Basisvaardigheden - visitekaartje 
   

2 

    K3 Culturele activiteiten - verwerkingsopdracht 
   

1 

    K4 Reflectie en kunstdossier *NB Deze opdracht is een onderdeel van de LOB activiteit    
  

      Loopbaancompetentie: netwerken  Regio Venlo on Stage 
    

          
    

  2DT06 K1 Oriënteren op leren en werken Opdracht a.d.h.v. een of meerdere kunstdisciplines s 150 ja 2 

    K2 Basisvaardigheden - verwerkingsopdracht 
    

    K4 Reflectie en kunstdossier   
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Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  3DT01 + 3DT02 + 3DT03 + 3DT04 + 3DT05 + 2DT06 / 17 = 
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Lichamelijke opvoeding 
 

PTA Lichamelijke opvoeding - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            min. ja/nee   

leerjaar 3 1DT01 LO1 - K/4 Spel: K4: In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren Één slag- en loopspel PO 100 Nee 1 

  1DT02 LO1 - K/4 K/3 Spel: K4: De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen de 
spelen uitvoeren 

Drie doelspelen PO 100 Nee 1 

  1DT03 LO1 - K/4 K/3 Spel: K4: In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren / K3: 
leervaardigenheden  

Twee terugslag spelen PO 100 Nee 1 

  1DT04 LO1 - K/5 K/3 Turnen: K5: In samenwerking en alleen turnactiviteiten uitvoeren / K3: 
leervaardigheden 

Één of meerderen 
turnonderdelen  

PO 100 Nee 1 

  1DT05 LO1 - K/6 K/2 B&M: K6: In samenwerking of alleen bewegen op muziek / K2: 
basisvaardigheden 

Bewegen op muziek PO 100 Nee 1 

  1DT06 LO1 - K/7 K/1 Atletiek: K7: In samenwerking of alleen lopen / K1: Oriëntatie op leren en 
werken 

Hardlopen PO 100 Nee 1 

  1DT07 LO1 - K/7 K/3 Atletiek: K7 In samenwerking of alleen de onderdelen uitvoeren / K3: 
leervaardigheden 

Springen PO 100 Nee 1 

  1DT08 LO1 - K/7 K/3 Atletiek: K7 In samenwerking of alleen de onderdelen uitvoeren / K3: 
leervaardigheden 

Werpen PO 100 Nee 1 

  1DT09 LO1 - K/8 zelfverdediging: K8: In samenwerking of alleen vormen van zelfverdediging 
uitvoeren 

Minimaal één vorm (stoeispelen 
of trefspelen) 

PO 100 Nee 1 

sept. - dec. 2DT10 LO1 - K/2 k/3 Basisvaardigheden en leervaardigheden Inzet, motivatie, houding en 
samenwerking 

PO 1200 Nee 2 

jan. - mrt. 2DT11 LO1 - K/2 K/3 Basisvaardigheden en leervaardigheden Inzet, motivatie, houding en 
samenwerking 

PO 1200 Nee 2 

apr. - juni 2DT12 LO1 - K/2 K/3 Basisvaardigheden en leervaardigheden Inzet, motivatie, houding en 
samenwerking 

PO 1200 Nee 2 

apr. - juni 2DT13* LO1 - K1/K2/K3 oriëntatie op leren en werken basisvaardigheden en leervaardigheden 
 

Stage LO docent - 3 lesuren PO 180 Nee 2 

leerjaar 4 1DT14 LO1 - K/9 K/3 Actuele bewegingsactiviteiten: K9: Minimaal twéé actuele 
bewegingsactiviteiten uitvoeren 

Sportoriëntatie: Afvinken bij 
14/15 voldaan 

A(fvinken) 1050 Nee 1 

* 2DT 13 - C. LOB doelen C1.: kwaliteitenreflectie (welke taak ben je goed en welke minder?) en motievenreflectie (welke taak wil je graag uitvoeren en wat vind je hierin belangrijk?) 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 1DT06 + 1DT07 + 1DT08 + 1DT09 + 2DT10 + 2DT11 + 2DT12 + 2DT13 + 1DT14 / 18 = 
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Economie 
 

PTA Economie - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode Magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

        (Methode: Pincode  6e editie vmbo-K 4)    min. ja/nee   

Leerjaar 3 2DT01 EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

SO Rekenen ('Rekenen op een rij') S 50 J 2 

  1DT02 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en  
Bankwezen, Budgettering 

SO hoofdstuk 1 & 2 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  2DT03 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en  
Bankwezen, Budgettering 

Proefwerk hoofdstuk 1 & 2  S 50 J 2 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT04 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en  
Bankwezen, Budgettering 

SO hoofdstuk 3 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  2DT05 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en  
Bankwezen, Budgettering 

Proefwerk hoofdstuk 3 S 50 J 2 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT06 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het 
Bedrijfsleven 

SO hoofdstuk 5 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  2DT07 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het  
Bedrijfsleven 

Proefwerk hoofdstuk 5 S 50 J 2 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT08 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het  
Bedrijfsleven 

SO hoofdstuk 6 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  2DT09 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het  
Bedrijfsleven 

Proefwerk hoofdstuk 6 S 50 J 2 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT10 EC/K/6 Overheid en bestuur SO hoofdstuk 7 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
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  2DT11 EC/K/6 Overheid en bestuur Proefwerk hoofdstuk 7 S 50 J 2 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT12 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen SO hoofdstuk 8 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  2DT13 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen Proefwerk hoofdstuk 8 S 50 J 2 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

 
Leerjaar 4 

 
4DT14 

 
EC/K/3 

 
Leervaardigheden in het vak economie 
 

 
SO Rekenen ('Rekenen op een rij')  

 
S 

 
50 

 
J 

 
4 

  1DT15 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en 
Bankwezen, Budgettering 

SO hoofdstuk 1  S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT16 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en 
Bankwezen, Budgettering 

Proefwerk hoofdstuk 1  S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT17 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en 
Bankwezen, Budgettering 

SO hoofdstuk 2 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT18 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en 
Bankwezen, Budgettering 

Proefwerk hoofdstuk 2 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT19 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het 
Bedrijfsleven 

SO hoofdstuk 3 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT20 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het 
Bedrijfsleven 

Proefwerk hoofdstuk 3 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT21 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het 
Bedrijfsleven 

SO hoofdstuk 4 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT22 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het 
Bedrijfsleven 

Proefwerk hoofdstuk 4 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
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  1DT23 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen SO hoofdstuk 5 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT24 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen Proefwerk hoofdstuk 5 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT25 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen SO hoofdstuk 6 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT26 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen Proefwerk hoofdstuk 6 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT27 EC/K/6 Overheid en bestuur SO hoofdstuk 7 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT28 EC/K/6 Overheid en bestuur Proefwerk hoofdstuk 7 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  5DT29 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en 
Bankwezen, Budgettering 

SE-toets H1 t/m H4 S 100 J 5 

    EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het 
Bedrijfsleven 

          

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  5DT30 EC/K/6 Internationale ontwikkelingen SE-toets H5 t/m H7 S 100 J 5 

    EC/K/7 Overheid en bestuur           

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

 
Leerjaar 3/4 

   
C1 

 
Kwaliteiten reflectie, loopbaansturing, 
werkexploratie, motieven reflectie, netwerken.  

 
Beroepsoriënterende stage (extern) 

 
Presentatie 

   
N 

 
V/O 

          Stage, 
reflectieopdrachten 

      

    C2 De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling 
inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door 
middel van een loopbaandossier 

Beroepsoriënterende stage (extern) Verslaglegging   N V/O 
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Leerjaar 3/4 

 
1PO1 

 
EC/K/6 

 
Overheid en bestuur (De kandidaat kan op zijn rol 
als burger:) 

 
De kandidaat krijgt informatie aangereikt 
en gaat zelf naar informatie zoeken. 

 
Praktische 
opdracht 

 
240 

 
N 

 
1 

      1. Aan de hand van voorbeelden de functies van de 
overheid in de Nederlandse economie beschrijven. 

          

      2. Aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks 
leven overheidsontvangsten en overheidsuitgaven 
noemen en beschrijven. 

          

      3. Aan de hand van voorbeelden de verschillende 
vormen van sociale zekerheid beschrijven. 

          

  1PO2 EC/K/8 Natuur en Milieu (De kandidaat kan op zijn rol als 
burger:) 

De kandidaat krijgt informatie aangereikt 
en gaat zelf naar informatie zoeken. 

Praktische 
opdracht 

240 N 1 

      1. Aan de hand van voorbeelden de factoren 
beschrijven die bepalend zijn voor 

          

      de groei van consumptie en productie           

      2. Voorbeelden beschrijven van de nadelige 
gevolgen van de groei van de productie voor het 
milieu. 

          

      3. De oorzaken van milieuschade beschrijven van 
de consument en de producent 

          

      4. Oplossingen benoemen voor de consument en de 
producent om milieuschade te beperken 

          

         

Leerjaar 3/4 1DT31 EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de 
eigen loopbaan en het belang van 

S/M 50 N 1 

        economie in de maatschappij.         

    EC/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op:  

        

        communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken. 

        

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE: 2DT01 + 1DT02 + 2DT03 + 1DT04 + 2DT05 + 1DT06 + 2DT07 + 1DT08 + 2DT09 + 1DT10 + 2DT11 + 1DT12 + 2DT13 + 4DT14 + 1DT15 + 4DT16 + 

1DT17 + 4DT18 + 1DT19 + 4DT20 + 1DT21 + 4DT22 + 1DT23 + 4DT24 + 1DT25 + 4DT26 + 1DT27 + 4DT28 + 5DT29 + 5DT30 + 1PO01 + 1PO02 + 

1DT31 / 72 =  
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Biologie 
 

PTA Biologie - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

              ja/nee   

Leerjaar 3 2DT01 BI/K/3  Leervaardigheden in het vak Biologie Thema 1 Cellen en organen s 50 ja  2 

    BI/K/4 Cellen staan aan de basis           

  1DT02 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie Biologisch onderzoek: tuinkers 
proef 

p 50 nee 1 

  2DT03 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie Thema 2 Voortplanting en 
ontwikkeling 

s 50 ja  2 

    BI/K/10 Bescherming           

    BI/K/12 Van generatie op generatie           

  1DT04 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie Verslag anticonceptie hd 50 nee 1 

  2DT05 BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie Thema 3 Erfelijkheid en evolutie s 50 ja 2 

  2DT06 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie Thema 4 Ordening s 50 ja 2 

    BI/K/4 Cellen aan de basis           

    BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk           

    BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend           

  1DT07 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie Determinatie toets p/s 50 nee 1 

  2DT08 BI/K/4 Cellen aan de basis Thema 5 Regeling s 50 ja 2 

    BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, 
transport en uitscheiding 

          

    BI/K/11 Reageren op prikkels           

  2DT09 BI/K/10 Bescherming Thema 6 Zintuigen s 50 ja 2 

    BI/K/11 Reageren op prikkels           

  2DT10 BI/K/8 Houding, beweging en conditie Thema 7 Stevigheid en beweging s 50 ja 2 

    BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie presentatie gezond sportschema 
+ voeding 

p 50 nee   

  1DT11 BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken LOB opdracht s   nee 1 

 
Leerjaar 4 

 
2DT12 

 
BI/K/4 

 
Cellen aan de basis 

 
Thema 1 Planten 

 
s 

 
50 

 
ja 

 
2 

    BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend           

  2DT13 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie Thema 2 Ecologie s 50 ja 2 

    BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk           

    BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend 
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  2DT14 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie Thema 3 Mens en Milieu hd 50 nee 2 

    BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving            

  1DT15 BI/K/3 Leervaardigheden in het van Biologie Thema 4 Voeding en Vertering 
combi toets 

s 50 ja 1 

    BI/K/4 Cellen aan de basis Keuzevak zw: Voeding en 
beweging 

        

    BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk           

    BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, 
transport en uitscheiding 

          

    BI/K/11 Reageren op prikkels           

    K/D&P/4 Een plantaardig voedingsmiddel produceren en verkopen           

      Verantwoorde voeding kiezen en verwerken           

      Voor een bepaalde doelgroep een bewegingsactiviteit in de open lucht 
organiseren en uitvoeren 

          

  2DT16 BI/K/3 Leervaardigheden in het van Biologie Thema 5 Gaswisseling s 50 ja 2 

    BI/K/4 Cellen aan de basis           

    BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, 
transport en uitscheiding 

          

  2DT17 BI/K/3 Leervaardigheden in het van Biologie Thema 6 Transport s 50 ja 2 

    BI/K/4 Cellen aan de basis           

    BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, 
transport en uitscheiding 

          

  1DT18 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie Verslag hartpracticum hd 50 nee 1 

  2DT19 BI/K/4 Cellen aan de basis Thema 7 Opslag, uitscheiding en 
bescherming 

s 50 ja 2 

    BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, 
transport en uitscheiding 

          

    BI/K/10 Bescherming           

    BI/K/11 Reageren op prikkels           

  1DT20 BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken LOB opdracht  s 50 nee 1 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE: 2DT01 + 1DT02 + 2DT03 + 1DT04 + 2DT05 + 2DT06 + 1DT07 + 2DT08 + 2DT09 + 2DT10 + 1DT11 + 2DT12 + 2DT13 + 2DT14 + 1DT15 + 2DT16 + 

2DT17 + 1DT18 + 2DT19 + 1DT20 / 33 =  
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Wiskunde 
 

PTA Wiskunde - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode Magistercode Eindtermen:  wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing  Weging 

          min. min.   

Leerjaar  3 1DT01 K1,K2,K3,K5,K8 - V1 Hfdst 1    Procenten s 1 ja 1 

  1DT02 K1,K2,K3,K5,K6,K8 - V1 Hfdst 2    Kaart en doorsnede s 1 ja 1 

  1DT03 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1 Hfdst 3    Formules en grafieken s 1 ja 1 

  1DT04 K1,K2,K3,K5,K7,K8 - V1,V3 Hfdst 4    Statistiek s 1 ja 1 

  1DT05 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 - V1,V2 Hfdst 5    Goniometrie s 1 ja 1 

  1DT06 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1,V3 Hfdst 6    Verschillende verbanden s 1 ja 1 

  1DT07 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 - V1 Hfdst 7    Oppervlakte en inhoud s 1 ja 1 

  1DT08 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1,V3 Hfdst 8    Getallen s 1 ja 1 

  1DT09 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1,V3 Hfdst 9    Grafieken en vergelijkingen s 1 ja 1 

  1DT10 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 - V1,V2 Hfdst 10  Goniometire s 1 ja 1 

  1DT0 K1, K2, K3 LOB po nvt nee 1 

        

  

Leerjaar  4 1DT11 K1,K2,K3,K5,K7,K8 - V1,V3 Hfdst 1    Statistiek en kans s 1 ja 1 

  1DT12 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1,V3 Hfdst 2    Verbanden s 1 
ja 

1 

  1DT13 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 - V1,V2 Hfdst 3    Afstanden en hoeken s 1 
ja 

1 

  1DT14 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1 Hfdst 4    Grafieken en vergelijkingen s 1 
ja 

1 

  1DTH2 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8 - V1,V2,V3 Herkansingsmogelijkheid van 1 hoofdstuk (naar keuze) s 1 nee   

  1DT15 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1,V3 Hfdst 5    Rekenen, meten en schatten s 1 ja 1 

  1DT16 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 - V1,V2 Hfdst 6    Vlakke figuren s 1 ja 1 

  1DT17 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1,V3 Hfdst 7    Verbanden s 1 ja 1 

  1DT18 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 - V1,V2 Hfdst 8    Ruimtemeetkunde s 1 ja 1 

  1DT19 
K1, K2, K3 

LOB 
po 

nvt nee 1 
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Eindtermen 
Wiskunde 

K1 Oriëntatie op leren en werken       

K2 Basisvaardigheden    

K3 Leervaardigheden in het vak wiskunde    

K4 Algebraïsche verbanden    

K5 Rekenen, meten en schatten    

K6 Meetkunde    

K7 Informatieverwerking, statistiek    

K8 Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten     

     

V1 Aanvullende eisen     

V2 Verrijkingsopdrachten    

V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie    

V4 Vaardigheden in samenhang     
 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
  

Eindcijfer =  1DT01+1DT02+1DT03+1DT04+1DT05+1DT06+1DT07+1DT08+1D0T9+1DT11+1DT12+1DT13+1DT14+1DT15+1DT16+1DT17+1DT18+1DT19 / 18 = 
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Duits 
 

PTA Duits - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 3 1DT1 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 13 Trabitour deel 5 - Neue Medien S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Woordjes         

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

         

  1DT2 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 13 Trabitour deel 5 - Neue Medien S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Grammatik          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

         

  1DT3 K1,K3, K6 ,K7 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 13 Trabitour deel 5 - Neue Medien S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Plauderecke und Schreibecke          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

      K6: Gespreksvaardigheid           

      K7: Schrijfvaardigheid           

         

  3DT4 K1,K5 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 13 Trabitour deel 5 - Neue Medien S 25 N 3 

      K2: Basisvaardigheden Hörübung und Texte          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

      K4: Leesvaardigheid           

      K5: Luister- en Kijkvaardigheid           

         

  1DT5 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 14 Trabitour deel 5 - Praktikum und S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Beruf - Woordjes          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

         

  1DT6 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 14 Trabitour deel 5 - Praktikum und S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Beruf Grammatik          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           
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  1DT7 K1,K3, K6 ,K7 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 14 Trabitour deel 5 - Praktikum und  S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Beruf Plauderecke und Schreibecke          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

      K6: Gespreksvaardigheid           

      K7: Schrijfvaardigheid           

         

  3DT8 K1,K5 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 14 Trabitour deel 5 - Praktikum und S 25 N 3 

      K2: Basisvaardigheden Beruf Hörübung und Texte          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

      K4: Leesvaardigheid           

      K5: Luister- en Kijkvaardigheid           

         

  1DT9 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 15 Trabitour deel 5 - Gesundheit S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Woordjes          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

         

  1DT10 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 15 Trabitour deel 5 - Gesundheit S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Grammatik          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

         

  1DT11 K1,K3, K6 ,K7 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 15 Trabitour deel 5 - Gesundheit S 25 N  1 

      K2: Basisvaardigheden Plauderecke und Schreibecke          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

      K6: Gespreksvaardigheid           

      K7: Schrijfvaardigheid           

         

  3DT12 K1,K5 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 15 Trabitour deel 5 - Gesundheit S 25 N 3 

      K2: Basisvaardigheden Hörübung und Texte          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

      K4: Leesvaardigheid           

      K5: Luister- en Kijkvaardigheid           

         

  1DT13 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 16 Trabitour deel 6 - Konzertfan und S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Kinoheld Woordjes          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           
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  1DT14 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 16 Trabitour deel 6 - Konzertfan und S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Kinoheld Grammatik         

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

         

  1DT15 K1,K3, K6 ,K7 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 16 Trabitour deel 6 - Konzertfan und S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Kinoheld Plauderecke und Schreibecke          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

      K6: Gespreksvaardigheid           

      K7: Schrijfvaardigheid           

         

  3DT16 K1,K5 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 16 Trabitour deel 6 - Konzertfan und 
 

S 25 N 3 

      K2: Basisvaardigheden Kinoheld Hörübung und Texte         

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

      K4: Leesvaardigheid           

      K5: Luister- en Kijkvaardigheid           

         

  1DT17 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 17 Trabitour deel 6 - Ferien! S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Woordjes          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

         

  1DT18 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 17 Trabitour deel 6 - Ferien! S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Grammatik          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

         

  1DT19 K1,K5  K1: Oriëntatie op leren en werken Praktijk opdracht spreekvaardigheid i.c.m.  S 25 N 1 

      K2: Basisvaardigheden stedenopdracht. Leerlingen presenteren hun stad          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen aan de klas (individueel)         

      K4: Leesvaardigheid           

      K5: Luister- en Kijkvaardigheid           

         

  3DT20 K1,K5 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 17 Trabitour deel 6 - Ferien! S 25 N 3 

      K2: Basisvaardigheden Hörübung und Texte         

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

      K4: Leesvaardigheid           

      K5: Luister- en Kijkvaardigheid           
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Leerjaar 4 1DT21 K4 V1 K4: Leesvaardigheid leesvaardigheid (lezen van 1 boek) S 25/boek N 1 

      V1: Leesvaardigheid SLOB: belangrijk dat lln Duits kunnen 
lezen/begrijpen en kunnen uitleggen aan 
klanten/relaties 

        

                  

  2DT22 K5 K5: Luister- en Kijkvaardigheid Kijk- en luistervaardigheid (CITO) S 50 N 2 

        SLOB: in grensregio komen lln via bijbaantjes veel 
in contact met Duitse klanten. 

        

                  

  1DT23 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Stencil S 30 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Schreib hilfen beim Schreiben eines persönlichen          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen Briefes         

         

  1DT24 K7 K7: Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid (informele brief) SLOB: kunnen 
communiceren met vrienden en bekenden 

S 50 J 1 

                  

  1DT25 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 19 Trabitour deel 7 - Urlaub und  S 30 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Unterricht De werkwoorden: haben, sein, werden          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen (o.t.t. en o.v.t.)         

         

  1DT26 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 20 Trabitour deel 7 - Fernsehen und  S 30 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Festivals sterke werkwoorden met voltooid          

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen deelwoord         

         

  1DT27 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 21 Trabitour deel 7 - Wie geht's, wie  S 30 N 1 

      K2: Basisvaardigheden steht's? voegwoorden         

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen           

         

  1DT28 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken lijst: Top 100 woordenschat S 30 N 1 

      K2: Basisvaardigheden   
    

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen   
    

         

  1DT29 K4 V1 K4: Leesvaardigheid leesvaardigheid (lezen van 1 boek) S 30 N 1 

      V1: Leesvaardigheid SLOB: belangrijk dat lln Duits kunnen    
  

        lezen/begrijpen en kunnen uitleggen aan  
    

    klanten/relaties     
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  2DT30 K5 K5: Luister- en Kijkvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid 
 

50 N 2 

        SLOB: in grensregio komen lln via bijbaantjes veel  
    

        in contact met Duitse klanten.         

         

  1DT31 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Stencil S 30 N 1 

      K2: Basisvaardigheden Schreibhilfen beim Schreiben eines sächlichen  
    

      K3: Leesvaardigheden in de moderne vreemde talen Briefes 
    

         

  1DT32 K7 K7: Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid (formele brief) S 50 J 1 

        SLOB: van belang bij het schrijven van een Ook 
informatie opvragen bij Duitse bedrijven voor 
bijvoorbeeld vakantie. 

    

        sollicitatiebrief {bijbaantje), aanbevelingsbrief etc. 
    

  2DT33 K6 K6: Gespreksvaardigheid spreekvaardigheid M 10-15 N 2 

        SLOB: in grensregio komen lln via bijbaantjes veel 
in contact met Duitse klanten. 

        

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT1 + 1DT2 + 1DT3 + 3DT4 + 1DT5 + 1DT6 + 1DT7 + 3DT8 + 1DT9 + 1DT10 + 1DT11 + 3DT12 + 1DT13 + 1DT14 + 1DT15 + 3DT16 +1DT17 + 

1DT18 + 1DT19 + 3DT20 + 1DT21 + 2DT22 + 1DT23 + 1DT24 + 1DT25 + 1DT26 + 1DT27 + 1DT28 + 1DT29 + 2DT30 + 1DT31 + 1DT32 + 2DT33 / 46 = 
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Maatschappijkunde 
 

PTA Maatschappijkunde VMBO - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 3 1DT01 ML2/K/6 De multiculturele samenleving Examenkatern KGT Thema Mult. Sam. H1 t/m H4 S 50 N 1 

  1DT02     Examenkatern KGT Thema Mult. Sam H5 t/m H8  S 50 N 1 

  2DT03     Eindtoets Examenkatern  KGT Thema Mult. Sam. H1 t/m H8 S 50 J 2 

                  

  1DT04 ML2/K/5 Mens en Werk Examenkatern KGT Thema Werk H1 t/m H4 S 50 N 1 

  1DT05     Examenkatern KGT Thema Werk H5 t/m H8  S 50 N 1 

  2DT06     Eindtoets Examenkatern KGT Thema Werk H1 t/m H8 S 50 J 2 

                  

Leerjaar 4 1DT07 ML2/K/7 Massamedia Examenkatern KGT Thema Massamedia H1,2,5 en 6 S 50 N 1 

  1DT08     Examenkatern KGT Thema Massamedia H3,4 en 7 S 50 N 1 

  2DT09     Eindtoets Examenkatern KGT Thema Massamedia H1 t/m H7 S 50 J 2 

                  

  1DT10 ML2/K/8 Criminaliteit en Rechtsstaat  Examenkatern KGT Criminaliteit  H1 t/m H5 S 50 N 1 

  1DT11     Examenkatern KGT Criminaliteit H6 t/m H10 S 50 N 1 

  2DT12     Eindtoets Examenkatern KGT Criminaliteit H1 t/m H10 S 50 J 2 

                  

  1DT13 ML2/K/4 Politiek en beleid Examenkatern KGT Politiek H1 t/m H5 S 50 N 1 

  1DT14     Examenkatern KGT Politiek H6 t/m H10 S 50 N 1 

  2DT15     Eindtoets Examenkatern KGT Politiek H1 t/m H10 S   J 2 

                  

  4PO1 ML2/K/2 Praktische opdracht Keuze uit:         

    ML2/K/3   - Verslag bezoek rechtbank         

        - Standpunten Politieke Partijen         

        - Analyse Maatschappelijk Vraagstuk S div. N 4 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 2DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 2DT06 + 1DT07 + 1DT08 + 2DT09 + 1DT10 + 1DT11 + 2DT12 + 1DT13 + 1DT14 + 2DT15 + 4PO01 / 18 
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PTA programma per beroepsgericht 
profiel
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Economie en Ondernemen 
 

Economie en ondernemen Module 1: Commercieel - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 3   P/EO/1 Een bijdrage leveren aan: E&O P1 Perspectief         

      De retailformule en de marketinginstrumenten herkennen en toepassen            

      ten aanzien van de doelgroep, het assortiment en de marktpositie           

  1DT01   verkopen en afrekenen  Overhoring presentatie artikelen (1.1.7). SO 50 nee 1 

  1DT02     Overhoring marketing (1.1.1, 1.1.2). SO 50 nee 1 

  1DT03 P/EO/1.1 Deeltaak: De retailformule en de marketinginstrumenten herkennen 
en toepassen ten aanzien van de doelgroep, het assortiment en de 
marktpositie 

Overhoring marketingmix en distributie 
(1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8). 

SO 50 ja 1 

  2DT04   1.1.1 het begrip retailformule herkennen, omschrijven en toepassen Overhoring assortiment (1.1.2, 1.1.4, 1.1.5). SO 50 nee 2 

  2DT05   1.1.2 de belangrijkste elementen uit de retailformule herkennen, 
omschrijven en toepassen (doelgroep, assortiment, concurrentiepositie) 

Overhoring promotie, verkopen (1.1.7, 
1.1.8, 1.2.1). 

SO 50 nee 2 

      1.1.3 de samenhang tussen doelgroep en distributie herkennen en 
toepassen 

          

  2DT06   1.1.4 het belang van vakkennis (artikelkennis) herkennen en toepassen Pw presentatie artikelen, marketing, 
marketingmix en distributie (1.1.7, 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8) 

S 100 nee 2 

  2DT07   1.1.5 assortimentskennis verwerven, herkennen en toepassen  Pw assortiment, promotie, verkopen (1.1.2, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2) 

S 100 ja 2 

      1.1.6 de samenhang tussen prijs en marktpositie herkennen en 
toepassen 

          

  4PO01   1.1.7 de samenhang tussen promotie en presentatie en marktpositie 
herkennen, uitleggen en toepassen. 

Praktische opdracht verkopen, afrekenen 
en presenteren (1.2.1, 1.2.2) 

P 150 nee 4 

      1.1.8 de samenhang tussen reclame en marktpositie herkennen en 
toepassen 

          

    P/EO/1.2 Deeltaak: verkopen en afrekenen            

      1.2.1 de verkoopfasen doorlopen           

      1.2.2 afrekenhandelingen verrichten           

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 2DT04 + 2DT05 + 2DT06 + 2DT07 + 4PO01 / 15 = SE cijfer (1/4) 
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Economie en ondernemen Module 2: Secretarieel - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 3   P/EO/2 Taak: Secretariële werkzaamheden uitvoeren  E&O P2 Perspectief         

  1PO01   o backoffice werkzaamheden uitvoeren Praktische opdracht: communicatie, 
presentatie 

P 100 nee 1 

  1PO02   o frontoffice werkzaamheden uitvoeren Praktische opdracht: bellen en schrijven en 
post 

P 100 nee 1 

  1PO03     Praktische opdracht: plannen en 
organiseren, secretariële ondersteuning 

P 100 nee 1 

  1PO04 P/EO/2.1 Deeltaak: backoffice werkzaamheden uitvoeren Praktische opdracht: bezoekers, klachten P 100 nee 1 

  1DT01   2.1.1 De kandidaat kan het agendabeheer voeren Pw communiceren, presenteren, bellen en 
schrijven (2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5) 

S 25 ja 1 

      2.1.2 De kandidaat kan bijeenkomsten organiseren           

  4DT02   2.1.3 De kandidaat kan communicatie verzorgen Overhoring communicatie en presenteren 
(2.1.3 en 2.2.5) 

SO 100 ja 4 

  1DT03   2.1.4 De kandidaat kan post verzorgen Overhoring "bellen en schrijven" en "post". 
(2.1.4 en 2.1.5) 

SO 25 nee 1 

  3DT04   2.1.5 De kandidaat kan secretariële ondersteuning verrichten Overhoring "plannen en organiseren" en 
"kopiëren en scannen". (2.1.1 en 2.1.2 en 
2.1.5 en 2.1.6) 

SO 100 nee 3 

  1DT05   2.1.6 De kandidaat kan data beheren Overhoring "bezoekers" en "klachten". ( 
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 

SO 25 nee 1 

    P/EO/2.2 Deeltaak: frontoffice werkzaamheden uitvoeren            

  4DT06   2.2.1 de kandidaat kan communicatie verzorgen Leerwerkbedrijf (2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) P 100 nee 4 

      2.2.2 de kandidaat kan klanten afhandelen           

  1PO05   2.2.3 de kandidaat kan klanten ontvangen Presentatie geven over een bedrijf. (2.2.5) p 50 nee 1 

      2.2.4 de kandidaat kan bezoekers ontvangen           

  1PO06   2.2.5 de kandidaat kan het bedrijf presenteren Pw post, plannen en organisatie (2.1.1, 
2.1.2,  2.1.4) 

S 50 ja 1 

  1PO07   2.2.6 de kandidaat kan ontwikkelingen in de secretariële 
ondersteuning herkennen en uitleggen 

Pw secretariële ondersteuning, bezoekers, 
klachtenbehandeling. (2.1.5, 2.1.6, 2.2.6) 

S 50 nee 1 

  2PO08 LWB Beroeps vaardigheden LWB - Boekje p 40/ 120 uur 
*** 

nee 2 

             

  
 *** De leerling loopt minimaal 40 uur tot maximaal 120 uur 

interne stage in het leerwerkbedrijf.       
 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1PO01 + 1PO02 + 1PO03 + 1PO04 + 1DT01 + 4DT02 + 1DT03 + 3DT04 + 1DT05 + 4DT06 + 1PO05 + 1PO06 + 1PO07 + 2PO08 / 23 = SE cijfer (1/4) 
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Economie en ondernemen Module 3: Logistiek - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 3   P/EO/3 Taak: Magazijnwerkzaamheden uitvoeren (eventueel in 
gesimuleerde  

E&O P3 Perspectief         

  1DT01   omgeving) ten aanzien van: Pw artikelweg,  magazijn en derving (2.1.3, 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.5) 

S 50 ja 1 

      o ontvangst en opslag van goederen           

  2DT02   o verzamelen, verpakken en verzenden van goederen praktische opdracht inkomende goederen, 
uitgaande goederen en voorraadbeheer. 
(3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
3.3.4). 

P 100 ja 2 

      o voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen           

                  

  1DT03 P/EO/3.1 Deeltaak: ontvangst en opslag van goederen Overhoring artikelweg en magazijn (3.3.1, 
3.3.2) 

SO 50 nee 1 

  2DT04   3.1.1 De kandidaat kan goederen ontvangen     100   2 

  1DT05   3.1.2 De kandidaat kan goederen opslaan Overhoring inkomende goederen en 
uitgaande goederen. (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) 

SO 50 nee 1 

      3.1.3 De kandidaat kan goederen verplaatsen, intern transport           

  2DT06   3.1.4 De kandidaat kan derving tegengaan Overhoring omgaan met derving en 
voorraadbeheer. (3.1.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 
3.3.4) 

SO 100 nee 2 

    P/EO/3.2 Deeltaak: verzamelen, verpakken en verzenden van goederen            

      3.2.1 de kandidaat kan goederen verzamelen stagebedrijf         

      3.2.2 de kandidaat kan goederen verpakken en verzendklaar maken           

      3.2.3 de kandidaat kan goederen verzenden           

    P/EO/3.3 Deeltaak: voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen            

      3.3.1 de kandidaat kan begrippen met betrekking tot de voorraad 
herkennen 

    
 

      

      3.3.2 de kandidaat kan begrippen met betrekking tot de voorraad 
herkennen  

          

      en toepassen           

      3.3.3 de kandidaat kan administratief voorraadbeheer uitvoeren           

      3.3.4 de kandidaat kan goederen bestellen           

  2PO01 stage beroepsvaardigheden  stageboekje p 70/80 uur nee 2 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 2DT02 + 1DT03 + 2DT04 + 1DT05 + 2DT06 + 2PO01 / 11 = SE cijfer (1/4) 
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Economie en ondernemen Module 4: Administratie - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 3   P/EO/4 Taak: een bijdrage leveren aan de administratie van  E&O P4 Perspectief         

      (handels)ondernemingen:           

      
o bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen herkennen en 
benoemen           

  1DT01   o de boekhouding van een (handels)onderneming bijhouden SO rekenen met resultaten (4.2.3, 4.2.4). SO 25 nee 1 

  2DT02 P/EO/4.1 
Deeltaak: bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen 
herkennen en benoemen 

SO een bedrijf van dichtbij* (4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4) SO 50 nee 2 

  1DT03   
4.1.1 De kandidaat kan rechtsvormen en kenmerken van bedrijven 
herkennen 

SO samenwerken in een bedrijf* (4.1.5, 
4.1.6, 4.2.3, 4.2.4) SO 25 ja 1 

  2DT04   
4.1.2 De kandidaat kan doelstellingen van bedrijven herkennen en 
benoemen 

SO boekingsstukken verwerken* (4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4) SO 50 ja 2 

  2DT05   4.1.3 De kandidaat kan bedrijfsfuncties herkennen 
SO verschillen tussen bedrijven* (4.1.1, 
4.2.3, 4.2.4) SO 50 nee 2 

      4.1.4 De kandidaat kan bedrijfsfuncties herkennen en benoemen           

  1DT06   4.1.5 De kandidaat kan bedrijfsprocessen herkennen Pw Rekenen met resultaten (4.2.3, 4.2.4) S 25 nee 1 

  2DT07   4.1.6 De kandidaat kan bedrijfsprocessen herkennen en benoemen 
Pw samenwerken in een bedrijf (4.1.5, 
4.1.6) S 50 nee 2 

  1DT08 P/EO/4.2 
Deeltaak: de boekhouding van een (handels)onderneming 
bijhouden 

Pw Boekingstukken verwerken (4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3) S 25 nee 1 

  2DT09   4.2.1 de kandidaat kan de formulierenstroom in het bedrijf bijhouden 
Pw Verschillen tussen bedrijven (4.1.1, 
4.1.2) S 50 nee 2 

  4PO01   4.2.2 de kandidaat kan financiële feiten verwerken in de boekhouding 
Pw Een bedrijf van dichtbij (4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4) S 150 nee 4 

      4.2.3 de kandidaat kan financiële data gebruiken: lezen, berekenen           

      
4.2.4 de kandidaat kan financiële data gebruiken: lezen, berekenen, 
interpreteren           

                  

        
* in alle SO`s met een sterretje is "rekenen 
met resultaten" verwerkt.          

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 2DT02 + 1DT03 + 2DT04 + 2DT05 + 1DT06 + 2DT07 + 1DT08 + 2DT09 + 4PO01 / 18 = SE cijfer (1/4) 
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Horeca, Bakkerij en Recreatie 
 

Horeca Bakkerij en Recreatie Module 1: Gastheerschap - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 3 1DT01 P/HBR/1.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering binnen een  HBR P1 Modulair (Hfdst 1 t/m 2) S 15 ja 1 

   Horeca-, Bakkerij- en Recreatie omgeving      

  1DT02 P/HBR/1.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering binnen een  HBR P1 Modulair (Hfdst 3) S 15 ja 1 

   Horeca-, Bakkerij- en Recreatie omgeving      

  1DT03 P/HBR/1.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering binnen een  HBR P1 Modulair (Hfdst 4) S 15 ja 1 

   Horeca-, Bakkerij- en Recreatie omgeving      

  1DT04 P/HBR/1.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering binnen een  HBR P1 Modulair (Hfdst 5 t/m 6) S 15 ja 1 

   Horeca-, Bakkerij- en Recreatie omgeving      

  1DT05 P/HBR/1.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering binnen een  HBR P1 Modulair (Hfdst 7) S 15 ja 1 

      Horeca-, Bakkerij- en Recreatie omgeving           

         
  3PO01 P/HBR/1.2 Deeltaak: een bijdrage leveren aan een aangenaam verblijf en de  HBR P1 Modulair PO 120 nee 3 

   verzorging van de gasten      

    P/HBR/1.3 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het uitvoeren van dagelijkse            

   facilitaire werkzaamheden      

    P/HBR/1.4 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het serveren van kleine gerechten            

      en dranken           

         
  3PO02 P/HBR/1.2 Deeltaak: een bijdrage leveren aan een aangenaam verblijf en de  HBR P1 Modulair PO 120 nee 3 

   verzorging van de gasten      

    P/HBR/1.3 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het uitvoeren van dagelijkse            

   facilitaire werkzaamheden      

    P/HBR/1.4 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het serveren van kleine gerechten            

   en dranken      

 
Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 3PO01 + 3PO02/ 11 = SE cijfer (1/4) 
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Horeca Bakkerij en Recreatie Module 2: Bakkerij - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 3 1DT01 P/HBR/2.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheer van bakkerijproducten. HBR P2 Modulair (Hfdst 1 t/m 2) S 15 ja 1 

  1DT02 P/HBR/2.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheer van bakkerijproducten. HBR P2 Modulair (Hfdst 3) S 15 ja 1 

  1DT03 P/HBR/2.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheer van bakkerijproducten. HBR P2 Modulair (Hfdst 4 t/m 5 ) S 15 ja 1 

  1DT04 P/HBR/2.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheer van bakkerijproducten. HBR P2 Modulair (Hfdst 6) S 15 ja 1 

  1DT05 P/HBR/2.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheer van bakkerijproducten. HBR P2 Modulair (Hfdst 7) S 15 ja 1 

                  

  3PO01 P/HBR/2.2 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het vervaardigen van  HBR P2 Modulair P 120 nee 3 

      bakkerijproducten.            

         

  3PO02 P/HBR/2.2 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het vervaardigen van  HBR P2 Modulair P  120 nee 3 

      bakkerijproducten.            

         

  3PO03 Stage Beroeps vaardigheden Stageboekje p/s 70/80 uur nee 3 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 1DT06+ 3PO01 + 3PO02 + 3PO03 / 15 = SE cijfer (1/4) 
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Horeca Bakkerij en Recreatie Module 3: Keuken - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

           min. ja/nee   

Leerjaar 3 1DT01 P/HBR/3.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten HBR P3 Modulair (Hfdst 1) S 15 ja 1 

  1DTT02 P/HBR/3.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten HBR P3 Modulair (Hfdst 2 t/m 3) S 15 ja 1 

  1DT03 P/HBR/3.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten HBR P3 Modulair (Hfdst 4 t/m 5) S 15 ja 1 

  1DT04 P/HBR/3.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten HBR P3 Modulair (Hfdst 6) S 15 ja 1 

  1DT05 P/HBR/3.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten HBR P3 Modulair (Hfdst 7) S 15 ja 1 

  1DT06 P/HBR/3.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten HBR P3 Modulair (Hfdst 8) S 15 ja 1 

                  

  3PO01 P/HBR/3.2 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het bereiden van gerechten in een  HBR P3 Modulair P 120 nee 3 

      horecagelegenheid           

         

  3PO02 P/HBR/3.2 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het bereiden van gerechten in een  HBR P3 Modulair P 120 nee 3 

      horecagelegenheid            

         

  3PO03 LWB Beroeps vaardigheden LWB-Boekje p 40 / 120  nee 3 

   * De leerling loopt minimaal 40 uur tot maximaal 120 uur interne    uur *   

   stage in het leerwerkbedrijf      

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 1DT06+ 3PO01 + 3PO02 + 3PO03 / 15 =  SE cijfer (1/4) 
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Horeca Bakkerij en Recreatie Module 4: recreatie - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            ja/nee   

Leerjaar 3   P/HBR/4 Een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten           

  1DT01 P/HBR/4.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten HBR P4 Modulair (Hfdst 1 t/m 2) S 15 ja 1 

  1DT02 P/HBR/4.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten HBR P4 Modulair (Hfdst 3) S 15 ja 1 

  1DT03 P/HBR/4.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten HBR P4 Modulair (Hfdst 4) S 15 ja 1 

  1DT04 P/HBR/4.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten HBR P4 Modulair (Hfdst 5) S 15 ja 1 

  1DT05 P/HBR/4.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten HBR P4 Modulair (Hfdst 6) V 200 ja 1 

                  

  3PO01 P/HBR/4.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten HBR P4 Modulair P 120 nee 3 

                  

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 3PO01 / 8 =  SE cijfer (1/4) 
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Zorg en Welzijn 
 

Zorg en welzijn module 1 mens en gezondheid - Kaderberoepsgerichte leerweg 

Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

              ja/nee   

leerjaar 3 1DT01 P/ZW/1  Ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl werken in een zorghotel S 50 ja 1 

  1DT02     werken in een woondienstencentrum  S 50 ja 1 

  3DT03 P/ZW/1.2 Deeltaak: Gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen  Gezonde maaltijd samenstellen, bereiden  P 200 nee 3 

      een gezonde maaltijd samenstellen en opdienen         

      recepten lezen en omrekenen naar aantal personen           

      een planning maken voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden           

      tijdens werkzaamheden rekening houden met hygiëne           

      basisvaardigheden toepassen die noodzakelijk zijn voor de bereiding van 
een maaltijd materiaal en apparatuur hanteren bij de bereiding van 
gerechten in de 

          

      privéhuishouding           

      gerechten presenteren           

      gebruikte materialen schoonmaken en opruimen           

  3DT04 P/ZW/1.1 Deeltaak: informatie geven over gezonde leefstijl Project gezonde voeding  s/p 50 nee 3 

      uitleggen welke aspecten van invloed zijn op fysiek, psychische en social 
gezondheid  

          

      verband leggen tussen leefstijl voedingspatroon hygiëne bewegen en 
gezondheid 

          

      informatie zoeken en geven over het gebruik van genotmiddelen            

      de invloed van media op leefstijl beschrijven en herkennen           

    P/ZW/1.3 Deeltaak: ondersteunen bij een verantwoord voedings- en 
bewegingspatroon en dag ritme. 

          

      informatie zoeken en geven over voedings- en bewegingspatroon en 
dagritme 

          

      voedings- en leefgewoonten observeren, herkennen, en de klant hierover 
adviseren 

          

      uitleggen hoe dagritme van invloed is op het fysieke en mentale welzijn           

                  
 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 3DT03 + 3DT04 / 8 =  SE cijfer (1/4) 
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Zorg en welzijn module 2 mens en omgeving - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

leerjaar 3 1DT01 P/ZW/2 Ondersteunen bij het crieeren van een verzorgde, schone en veilige leef- en  Werken in de ondersteunende dienst s 50 ja  1 

   werkomgeving      

         
  1DT02     Werken bij mensen met een beperking s 50 ja  1 

         

  3PO01 P/ZW/2.1 Deeltaak: schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Integrale opdracht werken bij mensen  PO 50 nee 3 

      werkvolgorde en planning maken voor de uit te voeren werkzaamheden met een beperking casus D          

      onderhoudsvoorschriften lezen, interpreteren en er naar handelen           

      schoonmaakmiddelen, -apparatuur en -materialen kiezen en gebruiken           

      werkzaamheden uitvoeren volgens plan           

      gebruikte materialen schoonmaken en opruimen           

    P/ZW/2.3 Deeltaak: baliewerkzaamheden verrichten. zich representatief en           

      klantgericht opstellen. de klant ontvangen en begroeten. een informatief           

      en zakelijk gesprek voeren. zijn taalgebruik afstemmen op de klant           

      met name woordkeuze, wijze van spreken en stemgebruik.           

   een telefoonnotitie boodschap aannemen en doorgeven      

      een telefonische afspraak maken. schriftelijk rapporteren. afscheid nemen           

     P/ZW/2.4 Deeltaak: ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in           

      en rondom het gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen           

      informatie geven over veelvoorkomende aanpassingen en hulpmiddelen in en           

    
 

 
rondom het gebouw 

          
  P/ZW/2.5 Deeltaak: bij het inrichten van de ruimte rekening houden met het gebruik van      

    
 

de ruimte een ruimte inrichten conform de opdracht           

      de inrichting afstemmen op de wensen en de behoeften van de gebruiker           

         
  2PO02 P/ZW/2.2 Deeltaak: textiel verzorgen. etiketten lezen, interpreteren en er naar Samen de was doen p 50 nee 2 

      handelen. was sorteren. een wasbehandeling uitvoeren           

      strijken, vouwen en opbergen van de was           

      
 

          
  2PO03 P/ZW/2 Ondersteunen bij het crieeren van een verzorgde, schone en veilige leef- en 

werkomgeving 
 

LWB-boekje p   nee 2 

  2PO04 LWB Beroepsvaardigheden * Een leerling draait minimaal 40u en maximaal 120u 
interne stage 

LWB-boekje P 40u/120u* nee 2 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 3PO01 + 2PO02 + 2PO03 + 2PO04 / 11 =  SE cijfer (1/4) 
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Zorg en welzijn module 3 mens en activiteit - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            ja/nee   

leerjaar 3 1DT01 P/ZW/3 Activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren werken in de kinderopvang S 50 ja  1 

         

  1DT02     werken in een leefstijlcentrum  S 50 ja  1 

         

  3DT03 P/ZW/3.1 Deeltaak: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep  Integrale opdracht werken in een  S/P 50 nee 3 

   voorbereiden leefstijlcentrum casus D     

         

  2DT04   wensen en behoeften achterhalen Buitenschoolse activiteiten P 50 nee 2 

      activiteiten kiezen die passen bij het doel en de doelgroep           

      informatie zoeken en geven over (re)creatieve activiteiten           

      een draaiboek maken voor een activiteit           

    P/ZW/3.2 Deeltaak: een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren           

      de deelnemers gastvrij ontvangen, op hun gemak stellen en wegwijs            

      maken. motiveren tot deelname aan een activiteit           

      stimuleren tot zelf doen of meedoen           

      op gestructureerde en consequente wijze iets voordoen en uitleggen           

      aanwijzingen geven           

    P/ZW/3.3 Deeltaak: een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten.           

      een activiteit afronden           

      materialen en hulpmiddelen laten opruimen           

      een activiteit met deelnemers en medewerkers evalueren           

  2DT05 P/ZW/3 Activiteiten kiezen die passen bij het doel en de doelgroep           

         

  2DT06 Stage Beroepsvaardigheden Stageboekje S/P 70/80 uur nee 2 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 3DT03 + 2DT04 + 2DT05 + 2DT06 / 11 =  SE cijfer (1/4) 
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Zorg en welzijn module 4 mens en zorg  - Kaderberoepsgerichte leerweg 

Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

              ja/nee   

leerjaar 3 1DT01 P/ZW/4 Ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de 
klant 

Werken in de thuiszorg bij ouderen S 50 ja  1 

  1DT02     Werken bij gezinnen met een hulpvraag S 50 ja  1 

  3DT03 P/ZW/4.1 Deeltaak: ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten Integrale opdracht werken in de  P/S 50 nee 3 

      de hulpbehoefte van een klant achterhalen en er naar handelen    thuiszorg bij ouderen         

      begrip en respect tonen voor gevoelens en wensen van de klant           

      verzorgende activiteiten uitvoeren en daarbij rekening houden met de 
privacy van de klant de klant stimuleren tot zelfredzaamheid 

          

    P/ZW/4.2 Deeltaak: ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen           

      de hulpbehoefte van een klant achterhalen en er naar handelen           

      begrip tonen voor gevoelens en wensen van de klant           

      ondersteunen bij beweeg-, til- en verplaatsingstechnieken           

    P/ZW/4.4 Deeltaak: ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen.           

      informatie zoeken en geven over vaak voorkomende 
ziekteverschijnselen 

          

      een inschatting maken van de ernst van de ziekte en het eigen handelen 
daar op aanpassen 

          

      toezien op juist medicijngebruik           

      handelingen uitvoeren volgens voorschrift arts en recept           

  3DT04 P/ZW/4.3 Deeltaak: eenvoudige EHBO technieken toepassen Integrale opdracht werken bij gezinnen 
met een hulpvraag casus D 

P 50 nee 3 

      een inschatting maken van de ernst van de verwonding en afwegen: zelf 
handelen of hulp zoeken 

          

      handelen bij lichte verwondingen, letsel aan het bewegingsapparaat, 
verslikken en stikken, bloedneus, splinter 

          

    P/ZW/4.5 Deeltaak: toepassingen van ICT en technologie in de hulpverlening 
benoemen, adviseren en gebruiken. 

          

    
 

systemen van ICT en technologie volgens instructie gebruiken           

      de functies van ICT en (zorg)technologie benoemen en adviseren over 
de inzet van deze systemen 

          

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 3DT03 + 3DT04 / 8 =  SE cijfer (1/4) 
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PTA programma per keuzevak
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Gastheer specialisatie (HBR) 
 

Horeca Bakkerij en Recreatie Keuzevak 1 Gastheerschapspecialisatie - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 4 1DT01 K/HBR/1.1 Deeltaak: in een meer complexe praktijkomgeving service en advies verlenen 
aan diverse typen gasten, omgaan met gedifferentieerde vragen en de 
bijbehorende serveertechnieken uitvoeren. 

HBR K1 Modulair (Hfdst 1 t/m 2) S 15 ja 1 

         

  1DT02 K/HBR/1.1 Deeltaak: in een meer complexe praktijkomgeving service en advies verlenen 
aan diverse typen gasten, omgaan met gedifferentieerde vragen en de 
bijbehorende serveertechnieken uitvoeren. 

HBR K1 Modulair (Hfdst 3 t/m 4) S 15 ja 1 

         

  1DT03 K/HBR/1.1 Deeltaak: in een meer complexe praktijkomgeving service en advies verlenen 
aan diverse typen gasten, omgaan met gedifferentieerde vragen en de 
bijbehorende serveertechnieken uitvoeren. 

HBR K1 Modulair (Hfdst 5 t/m 7) S 15 ja 1 

                  

  3PO01 K/HBR/1.1 Deeltaak :in een meer complexe praktijkomgeving service en advies verlenen 
aan diverse typen gasten, omgaan met gedifferentieerde vragen en de 
bijbehorende serveertechnieken uitvoeren. 

HBR K1 Modulair P 120 Nee 3 

         

  3PO02 K/HBR/1.1 Deeltaak: in een meer complexe praktijkomgeving service en advies verlenen 
aan diverse typen gasten, omgaan met gedifferentieerde vragen en de 
bijbehorende serveertechnieken uitvoeren. 

HBR K1 Modulair P 120 Nee 3 

                  

  
Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 3PO01 + 3PO02 / 9 =  SE cijfer 
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Brood & Banket specialisatie (HBR) 
 

Horeca Bakkerij en Recreatie Keuzevak 2 Brood- en Banketspecialisatie - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            ja/nee   

Leerjaar 4 1DT01 K/HBR/2.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van brood- en 
banketspecialiteiten. 

HBR K5 Modulair ( Hfdst 1 t/m 2) S 15 ja 1 

  1DT02 K/HBR/2.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van brood- en 
banketspecialiteiten. 

HBR K5 Modulair ( Hfdst 3 ) S 15 ja 1 

  1DT03 K/HBR/2.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van brood- en 
banketspecialiteiten. 

HBR K5 Modulair ( Hfdst 4 t/m 5 ) S 15 ja 1 

  1DT04 K/HBR/2.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van brood- en 
banketspecialiteiten. 

HBR K5 Modulair ( Hfdst 6 t/m 7 ) S 15 ja 1 

                  

  3PO01 K/HBR/2.2 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het vervaardigen van brood- en 
banketspecialiteiten. 

HBR K5 Modulair P 120 nee 3 

  3PO02 K/HBR/2.2 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het vervaardigen van brood- en 
banketspecialiteiten. 

HBR K5 Modulair P 120 nee 3 

                  

                  

 
Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 +  3PO01 + 3PO02 / 10 =  SE cijfer 
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Keuken specialisatie (HBR) 
 

Horeca Bakkerij en Recreatie Keuzevak 3 Keukenspecialisatie - Kaderberoepsgerichte leerweg 

Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

        min. ja/nee  
Leerjaar 4 1DT01 K/HBR/3.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten. HBR K3 Modulair (hfdst 1 t/m 2) S 15 ja 1 

  1DT02 K/HBR/3.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten. HBR K3 Modulair (hfdst 3 t/m 4) S 15 ja 1 

  1DT03 K/HBR/3.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten. HBR K3 Modulair (hfdst 5 t/m 7) S 15 ja 1 

        
     

  3PO01 K/HBR/3.2 Deeltaak: gerechten bereiden en doorgeven in een meer complexe situatie. HBR K3 Modulair P 120 nee 3 

  3PO02 K/HBR/3.2 Deeltaak: gerechten bereiden en doorgeven in een meer complexe situatie. HBR K3 Modulair P 120 nee 3 

        
     

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 3PO01 + 3PO02 / 9 =  SE cijfer 
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Evenementen (HBR) 
 

Horeca Bakkerij en Recreatie Keuzevak 4 Evenementen - Kaderberoepsgerichte leerweg 

Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 4 1DT01 K/HBR/4.1 Deeltaak: mede organiseren van een evenement. HBR K4 Modulair (Hfdst 1 t/m 2) S 15 ja  1 

  1DT02 K/HBR/4.1 Deeltaak: mede organiseren van een evenement. HBR K4 Modulair (Hfdst 3 t/m 4) S 15 ja 1 

                  

  3PO01 K/HBR/4.2 Deeltaak: assisteren bij een evenement HBR K4 Modulair P 120 nee 3 

                  

                  

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 3PO01 / 5 =  SE cijfer 
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Patisserie (HBR) 
 

Horeca Bakkerij en Recreatie Keuzevak 5 Patisserie - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 4 1DT01 K/HBR/5.1 Deeltaak: het beheren van patisserieproducten. HBR K5 Modulair ( Hfdst 1 ) s 15 ja 1 

  1DT02 K/HBR/5.1 Deeltaak: het beheren van patisserieproducten. HBR K5 Modulair ( Hfdt 2 t/m3 ) s 15 ja 1 

  1DT03 K/HBR/5.1 Deeltaak: het beheren van patisserieproducten. HBR K5 Modulair ( Hfdt 4 t/m 5 ) s 15 ja 1 

  1DT04 K/HBR/5.1 Deeltaak: het beheren van patisserieproducten. HBR K5 Modulair ( Hfdt 6 t/m 7 ) s 15 ja 1 

                  

  3PO01 K/HBR/5.2 Deeltaak: het vervaardigen van patisserieproducten zoals: 
 
o chocolade 
 
o marsepein 
 

HBR K5 Modulair p 120 nee 3 

   o desserts      

   o ijsbereiding      

   o suikerwerk      

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

          

                  

  
Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 +  3PO01  / 7 =  SE cijfer 
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De bijzondere keuken (HBR) 
 

Horeca Bakkerij en Recreatie Keuzevak 6 De bijzondere keuken - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            ja/nee   

Leerjaar 4 1DT01 K/HBR/6.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten voor de  HBR K6 Modulair (hfdst 1 t/m 2) S 15 min ja 1 

   bijzondere keuken.      

         

  1DT02 K/HBR/6.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten voor de  HBR K6 Modulair  (hfdst 3 t/m 4) S 15 min ja 1 

   bijzondere keuken.      

         

  1DT03 K/HBR/6.1 Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten voor de  HBR K6 Modulair  (hfdst 5 t/m 6) S 15 min ja 1 

   bijzondere keuken.      

                  

  3PO01 K/HBR/6.2 Deeltaak: maaltijden uit bijzondere keukens bereiden. HBR K6 Modulair p 120 min nee 3 

                  

                  

 
Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 +  3PO01  / 6 =  SE cijfer 

  



74 
 

Financieel en administratief beheer 
 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 / 4 =  SE cijfer 

  

Economie en ondernemen Keuzevak 4: Financieel en administratief beheer- Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            min. ja/nee   

Leerjaar 4   K/EO/4 Taak:   E&O K4 Perspectief         

      financieel- en administratief beheer van (handels)ondernemingen ondersteunen           

   1DT01   de sub-administratie van een (handels)onderneming ondersteunen SO begrippen S 1 uur nee 1 

         
    K/EO/4.1 Deeltaak: financieel- en administratief beheer van (handels)ondernemingen 

ondersteunen 
          

      de kandidaat kan: boekenstukken verwerken         

   1DT02   4.1.1 boekingsstukken coderen met behulp van boekingsregels; een 
boekingsgang uitvoeren; saldibalans, resultatenrekening en eindbalans lezen 

 en een balans maken P 2 uur ja 1 

      4.1.2 bedrijfseconomische calculaties uitvoeren, met name kost- en 
verkoopprijsberekening, kostensoorten, integrale en differentiële kostprijs  

          

      4.1.3 verslaglegging en bedrijfsvergelijkingen uitvoeren, uitgebreid 
exploitatieoverzicht, interne- en externe kengetallen, kostensoorten, 
(exploitatie)begroting 

lesstof is nog in ontwikkeling         

         
    K/EO/4.2 Deeltaak:  de sub-administratie van een (handels)onderneming ondersteunen           

      de kandidaat kan:           

   1DT03   4.2.1 de debiteurenadministratie bijhouden (saldilijst debiteuren, 
betalingsvoorwaarden hanteren, controleren naar aanleiding van facturen, 
aanmaningen, nalatige debiteuren) 

het boeken van verkopen P 2 uur nee 1 

   1DT04   4.2.2 de crediteurenadministratie bijhouden (saldilijst crediteuren, 
betalingsvoorwaarden hanteren, controleren naar aanleiding van facturen, 
betaaladviezen, reageren op aanmaningen) 

het boeken van inkopen P 2 uur nee 1 

      4.2.3 voorraadadministratie bijhouden (voorraadlijst)           

      voor de uitvoering van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke 
kennis, vaardigheden en houding 
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Ondernemen (EO) 
 

Economie en ondernemen Keuzevak 5: Ondernemen - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

           min. ja/nee   

Leerjaar 4   K/EO/5 Taak:  het ontwikkelen en uitvoeren van een eenvoudig ondernemersplan E&O K5 Perspectief 
    

      o jezelf als ondernemer beschrijven   
    

      o een marketingplan maken   
    

      o een (eenvoudig) financieel plan maken   
    

         

  1DT01 K/EO/5.1 Deeltaak: jezelf als ondernemer beschrijven begrippen en rekentoets S 120 ja 1 

      de kandidaat kan: die betrekking hebben op: 
    

      5.1.1 persoonlijke gegevens noemen -het financieel plan 
    

      5.1.2 persoonlijke motieven noemen -het marketingplan 
    

      5.1.3 persoonlijke kwaliteiten noemen -het ondernemersplan 
    

      5.1.4 de keuze voor de ondernemingsvorm motiveren   
    

    K/EO/5.2 Deeltaak:  een marketingplan maken   
    

      de kandidaat kan:   
    

      5.2.1. het doel van de onderneming noemen   
    

      5.2.2 de markt beoordelen   
    

      5.2.3 een marketingmix ontwerpen en toepassen   
    

      5.2.4 inkoop- en verkoopbeleid toepassen   
    

         

  1PO01 K/EO/5.3 Deeltaak:  een (eenvoudig) financieel plan maken het maken van een: P 720 nee 1 

      de kandidaat kan: -financieel plan 
    

      5.3.1 een investeringsplan maken -marketingplan 
    

      5.3.2 een financieringsplan maken -ondernemersplan 
    

      5.3.3 een exploitatiebegroting opstellen en jezelf als ondernemer 
    

      5.3.4 een liquiditeitsbegroting maken beschrijven 
    

      5.3.5 de haalbaarheid van het plan beoordelen   
    

    K/EO/5.4 Deeltaak:  het uitvoeren van het ondernemersplan   
    

      de kandidaat kan:   
    

      5.4.1 het ondernemingsplan uitvoeren   
    

      5.4.2 een resultatenoverzicht presenteren   
    

      5.4.3 de uitvoering nabespreken en evalueren   
    

      voor de uitvoering van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke 
kennis, vaardigheden en houding 

  
    

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1PO01 / 2 =  SE cijfer 
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Webshop (EO) 
 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1PO01 / 2 =  SE cijfer 

Economie en ondernemen Keuzevak 6: Webshop - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min.  ja/nee   

Leerjaar 4   K/EO/6 Taak:  E&O K6 Perspectief 
    

      o een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en onderhouden, rekening houdend 

bedrijfsprocessen herkennen en benoemen 

  
    

   met de doelgroep, assortiment en marktpositie bedrijven, bedrijfsfuncties en      

      o via internet en sociale media goederen en diensten verkopen   
    

   1DT01 K/EO/6.1 Deeltaak: een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en onderhouden, rekening  toets K/EO/6.1 S 120 ja 1 

   houdend met de doelgroep, assortiment en marktpositie bedrijven, bedrijfsfuncties      

   en bedrijfsprocessen      

      de kandidaat kan:   
    

      6.1.1 een webshop bedenken, met name naam, vorm, grootte, product,    
    

   positionering, doelgroep, kosten      

      6.1.2 een webshop ontwerpen; prototype maken, met name layout, retailformule   
    

      6.1.3 een online webshop maken   
    

      6.1.4 de productfotografie toepassen   
    

      6.1.5 het assortiment onderhouden, met name producten toevoegen en verwijderen   
    

      6.1.6 de webshop voorbereiden voor publicatie   
    

      6.1.7 ontwikkelingen in de e-commerce herkennen    
    

         

   1PO01 K/EO/6.2 Deeltaak: via internet en sociale media goederen en diensten verkopen (eventueel in  K/EO/6.1 PO 960 nee 1 

   een gesimuleerde omgeving)      

      de kandidaat kan: K/EO/6.2         

      6.2.1 online verkopen           

      6.2.2 promotie maken           

      6.2.3 betaalmogelijkheden herkennen en toepassen           

      6.2.4 de opslag en verzending toepassen           

      6.2.5 voorwaarden voor retourzending herkennen en toepassen           

      6.2.6 een resultatenoverzicht presenteren           

      6.2.7 de uitvoering nabespreken en evalueren           

      6.2.8 aan de hand van de marketinginstrumenten de webshop beoordelen en            

   verbetervoorstellen formuleren      

      voor de uitvoering van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis,            

   vaardigheden en houding      
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Presentatie en Styling (EO) 
 

Economie en ondernemen Keuzevak 7: Presentatie en Styling - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 4   K/EO/7 Taak:  Presentatie en stylingstechnieken uitvoeren E&O K7 Perspectief         

   1DT01 K/EO/7.1 Deeltaak: Presentatie en stylingstechnieken uitvoeren  toets K/EO/7.1 S 120 ja 1 

      de kandidaat kan:           

      7.1.1 artikelpresentaties maken aan de hand van thema en compositie           

      7.1.2 etaleren, visual merchandising aan de hand van thema en compositie            

      7.1.3 (etalage)poppen aankleden, draperen           

      7.1.4 decoratief inpakken           

         

   1PO01   7.1.5 een logo ontwerpen K/EO/7.1 PO 960 nee 1 

      7.1.6 een folder ontwerpen, advertentie ontwerpen           

      7.1.7 een (doorlopende) presentatie ontwikkelen, bijvoorbeeld narrowcasting           

      7.1.8 een commercial maken           

      7.1.9 een website bouwen           

      voor de uitvoering van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis,            

   vaardigheden en houding      

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1PO01 / 2 =  SE cijfer 
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Mode en Design (EO) 
 

Economie en ondernemen Keuzevak 8: Mode en Design - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 4   K/EO/8 Taak:  E&O K8 Perspectief         

      Werkzaamheden binnen mode en design uitvoeren ten aanzien van           

      o ontwerpen           

      o productietechnieken           

   1DT01 K/EO/8.1 Deeltaak: werkzaamheden binnen mode en design uitvoeren ten aanzien van  toets K/EO/8.1 S 300 ja 1 

      ontwerpen.           

   de kandidaat kan:      

      8.1.1 stijlen en trends herkennen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en            

   kleding.      

      8.1.2 beeldaspecten, vormgevingsprincipes en kleurenleer toepassen.           

      8.1.3 research uitvoeren, bijvoorbeeld op grond van een stijl, trend, thema,            

   kleurencombinatie      

      8.1.4 een stylingmap samenstellen           

      8.1.5 producten en materialen toepassen           

         

   1PO01 K/EO/8.2 Deeltaak: werkzaamheden binnen mode en design uitvoeren ten aanzien van  K/EO/8.2 PO 2160 nee 1 

      productietechnieken.           

   de kandidaat kan:      

      8.2.1 technieken toepassen, bijvoorbeeld timmeren, lijmen, naaien, zagen,            

   knippen      

      8.2.2 apparatuur bedienen, bijvoorbeeld tacker, lockmachine,naaimachine,            

   strijkbout.      

      Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis,            

   vaardigheden en houding.      

      voor de uitvoering van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis,            

   vaardigheden en houding      

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1PO01 / 2 =  SE cijfer 
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Welzijn kind & jongere (ZW) 
 

Zorg en welzijn keuzedeel: Welzijn kind en jongere - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode      Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

leerjaar 4 1DT01 K/ZW/5  Een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en 
jongeren en hierover rapporteren 

Werken op een brede school S 50 ja 1 

         

  3DT02 K/ZW/5.1 Deeltaak: ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling Buitenschoolse activiteiten S/P   nee 3 

      De lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren 
benoemen 

          

      Aangeven welke factoren en ontwikkeling kunnen beïnvloeden           

      Opvoedingstechnieken benoemen en toepassen            

    K/ZW/5.2 Deeltaak: kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkste situaties en hierbij 
de zelfredzaamheid bevorderen 

          

      De  zelfredzaamheid van het kind of de jongeren 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/5.3 Deeltaak: (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren en hen 
stimuleren en begeleiden 

          

      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           

    K/ZW/5.4 Deeltaak: de omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep           

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

          

      Voorwerpen op de juiste plaats opbergen            

    K/ZW/5.5 Deeltaak: een dagrapportage maken volgens een rapportsysteem en dit 
mondeling toelichten 

          

      Een dagrapportage invullen           

      Mondeling rapporteren aan leidinggevende, ouders of verzorgers (in simulatie)           

  2DT03 LWB beroepsvaardigheden LWB-boekje P 40/120uur* nee 2 

  1DT04 K/ZW/5 SLOB SKILLS S/P   nee 1 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 3DT02 + 2DT03 + 1DT04 / 7 =  SE cijfer 
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Welzijn volwassene & oudere (ZW) 
 

Zorg en welzijn keuzedeel: Welzijn volwassenen en ouderen - Kaderberoepsgerichte leerweg  
Periode magistercode      Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            ja/nee   

leerjaar 4 1DT1 K/ZW/8 Volwassenen en ouderen ondersteunen bij de algemene dagelijkse activiteiten  Werken in de dagbesteding S 50 ja 1 

      en begeleiden bij de keuze voor een passende dagbesteding, de activiteit           

   organiseren en de klant begeleiden      

         

  3DT2 K/ZW/8.1 Deeltaak: volwassenen en ouderen ondersteunen in dagelijkse situaties en  Buitenschoolse activiteiten:  P/S   nee 3 

   hierbij de zelfredzaamheid bevorderen. Structuur bieden      

      De zelfredzaamheid van de klant stimuleren. Zorg dragen voor fysieke en           

      sociale veiligheid. Ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne           

      zonder fysieke overbelasting voor zichzelf. Voeding verzorgen           

    K/ZW/8.2 Deeltaak: volwassenen en ouderen ondersteunen bij het vinden van een            

   geschikte dagbesteding in de buurt, het dorp of stad      

      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 dagbesteding selecteren           

      en hierover informatie zoeken. 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/8.4 Deeltaak: een klant observeren tijdens het uitvoeren van de activiteit en            

   daarover rapporteren. Op basis van een gegeven opdracht een observatie      

      Uitvoeren. Mondeling en schriftelijk rapporteren over de observatie aan           

      de leidinggevende            

  1DT3 K/ZW/8.3 Deeltaak: een (re)creatieve activiteit voor volwassenen en ouderen organiseren  Lifestyle dag organiseren  P/S   ja 1 

      en uitvoeren op het gebied van muziek, drama, beeldende vorming koppeling Engels;          

      Rekening houden met de mogelijkheden van de doelgroep de activiteit bepalen  spreekvaardigheid         

      Een idee uitwerken binnen een thema           

      De inzet van hulpmiddelen en materialen bepalen           

      De activiteit organiseren en deelnemers begeleiden            

         

  2DT4 Stage Beroepsvaardigheden Stageboekje P/S 70/80uur nee 2 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 3DT02 + 1DT03 + 2DT04 / 7 =  SE cijfer 
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Ondersteunen bij sport & bewegingsactiviteiten (ZW) 
 

Zorg en welzijn keuzedeel: Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten - Kaderberoepsgerichte leerweg 

Periode magistercode      Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            min. ja/nee   

leerjaar 4 1DT01 K/ZW/11 Eenvoudige, regelende taken verrichten bij sport en bewegen Werken in een sportcentrum  S 50 ja 1 

  3DT02 K/ZW/11.1 Deeltaak: informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en te 
sporten in de eigen regio. 

Project sportdag organiseren 
voor een doelgroep  

P/S   nee 3 

      Informatie verzamelen over sport-bewegingsmogelijkheden in de regio. De 
informatie presenteren 

          

    K/ZW/11.2 Deeltaak: voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement of toernooi 
organiseren en uitvoeren. 

          

      Een bij de doelgroep passende sport- of bewegingsactiviteit kiezen           

      Een plan opstellen voor het organiseren van een sportevenement of toernooi           

      Deelnemers verwerven           

      Deelnemers informeren           

      Onder leiding het sportevenement of toernooi op passende wijze uitvoeren           

      Onder leiding het sportevenement of toernooi op passende wijze afsluiten           

    K/ZW/11.3 Deeltaak: assisteren en instructie geven bij sport-en bewegingsactiviteiten           

      Uitleg geven over sport of bewegingsactiviteit           

      Een bewegingsvaardigheid voordoen aan de groep           

      Eenvoudige aanwijzingen geven aan de groep           

      Deelnemers voor de  sport- of bewegingsactiviteit stimuleren en 
enthousiasmeren 

          

      Flexibel omgaan met verschillen tussen deelnemers           

    K/ZW/11.4 Deeltaak: omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures           

      Letten op de veiligheid van de sportaccommodatie zoals materialen, 
toestellen en apparatuur 

          

      In bewegingssituaties eenvoudige regels en afspraken maken die blessures 
helpen voorkomen bij foutief spel 

          

    K/ZW/11.5 Deeltaak: assisteren bij de uitvoering van de bewegingsprogramma's           

      Eenvoudige sportmetingen uitvoeren en aflezen zoals loopsnelheid, down           

      lenigheid, armkracht, sprongkracht, Assisteren bij een warming up en cooling           

      Advies en informatie geven over passende sport-bewegingsactiviteiten           

      Informatie geven over de relatie tussen bewegen en gezondheid en over een 
passende sportuitrusting 

          

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 3DT02 / 4 =  SE cijfer 
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Kennismaken met uiterlijke verzorging (ZW) 
 

Zorg en welzijn keuzedeel: Kennismaken met uiterlijke verzorging - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode      Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

leerjaar 4 1DT01 K/ZW/1 Eenvoudige hand, haar- en gezichtsbehandeling uitvoeren bij een klant in een 
kapsalon of schoonheidssalon 

Werken in een beautysalon S 50 ja 1 

  3DT02 K/ZW/1.1 Deeltaak: een klant ontvangen en het bezoek afronden Project beauty dag organiseren P/S   nee 3 

      Een klant te woord staan aan de receptie en de telefoon           

      Afspraken maken met een klant en deze vastleggen in de (digitale) agenda           

      Een klant begroeten en begeleiden naar de behandelplaats           

      Koffie en thee zetten en deze aanbieden aan een klant           

      Betalingen afhandelen           

      afscheid nemen van een klant           

      De werkplek en materialen na behandeling schoonmaken            

      Handdoeken wassen, drogen en opbergen            

    K/ZW/1.2 Deeltaak: een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij 
het haar en de hoofdhuid  

          

      van de klant.           

      Haren wassen en een verzorgend product aanbrengen           

      Haren drogen en in model brengen            

    K/ZW/1.3 Deeltaak: een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid 
van de klant  

          

      Oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcreme aanbrengen           

      Dag make-up aanbrengen           

    K/ZW/1.4 Deeltaak: een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de conditie 
van de handen van de klant 

          

      Nagels vijlen en polijsten           

      Nagelriemen verzorgen           

      Een eenvoudige handmassage uitvoeren            

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 3DT02 / 4 =  SE cijfer 
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Voeding & bewegen (DP) 
 

D&P keuzedeel: Voeding en beweging - Kaderberoepsgerichte leerweg 
Periode magistercode      Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

              ja/nee   

leerjaar 4 1DT01 K/D&P/4 Een plantaardig voedingsmiddel produceren en verkopen  
-Verantwoorde voeding kiezen en verwerken  
-Voor een bepaalde doelgroep een bewegingsactiviteit in de open lucht organiseren 
en uitvoeren 

Voeding en beweging Combi toets S 50 ja 1 

    BI/K/3 Leervaardigheden in het van Biologie Thema 4 Voeding en          
    BI/K/4 Cellen aan de basis Vertering         
    BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk           
    BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en 

uitscheiding 
          

    BI/K/11 Reageren op prikkels           
         
  3DT02 K/D&P/4.1 Deeltaak: een plantaardig voedingsmiddel produceren en verkopen Project De groentetuin S/P   nee 3 
      Een productieproces van plantaardige voedingsmiddelen beschrijven            
      Een plantaardig producet produceten (bijv. tomaten, aardbeien: zaaien, verspenen, 

verzorgen, oogsten Een plantaardig product verwerken tot een eindproduct. Het 
eindproduct verkopen 

          

    K/D&P/4.2 Deeltaak: verantwoorde voeding kiezen en verwerken           
      De productie van voedingsmiddelen beschrijven           
      De voor- en nadelen van (internationaal) transport van voedingsmiddelen 

benoemen 
          

      De gevolgen van de productie van voedingsmiddelen benoemen voor het milieu           
      Etiketten van voedingsmiddelen lezen en begrijpen           
      Op basis van de informatie op etiketten een bewuste voedingskeuze maken           
      Aan de hand van gegeven criteria een verantwoorde keuze maken uit het aanbod 

van voedingsmiddelen(denk onder andere aan criteria op het gebied van 
voedingswaarde, ecologische footprint, herkomst productie en vervoer) Aan de 
hand. Het menu verantwoorden vanuit het perspectief van bijvoorbeeld herkomst, 
productie en vervoer van gegeven criteria een verantwoord menu samenstellen en 
bereiden 

          

         
  3DT03 K/D&P/4.3 Deeltaak: voor een bepaalde doelgroep een bewegingsactiviteit in de open lucht 

organiseren en uitvoeren. Het belang van beweging voor de gezondheid benoemen 
en verklaren. 

Project Sportdag organiseren S/P   nee 3 

      Voor een specifieke doelgroep een onderzoek doen naar recreatieve 
mogelijkheden in de open lucht. Een passende bewegingsactiviteit bedenken in de 
open lucht. 

          

      Een bewegingsactiviteit organiseren, Een bewegingsactiviteit uitvoeren           

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 3DT02 + 3DT03 / 7 =  SE cijfer
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