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1 Algemeen 
 

Dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vormt een onverbrekelijk 

geheel met het Eindexamenreglement. In het PTA zijn aanvullende 
regelingen met betrekking tot het schoolexamen en de vakspecifieke 

regels vermeld.  
 

Het schoolexamen wordt afgenomen met in achtneming van de “Wijziging 

Inrichtingsbesluit en examenbesluit” en het Examenreglement voor de 
Tweede Fase van Het Stedelijk Lyceum.  

 
In het vakspecifieke deel van dit PTA wordt verwezen naar de periode-
indeling van het cursusjaar 2018/2019. Deze periode-indeling is als volgt:  

 
Periode 1 van 04-09-2018 t/m 19-10-2018  

Periode 2 van 29-10-2018 t/m 14-12-2018 
Periode 3 van 07-01-2019 t/m 01-03-2019  
Periode 4 van 04-03-2019 t/m 18-04-2019 

Periode 5 van 21-05-2019 t/m 21-06-2019  
 

Tijdstippen van schriftelijke toetsen worden via het toetsrooster bekend 
gemaakt; tijdstippen voor eventuele praktische toetsen en eventuele 
opdrachten uit het handelingsdeel worden bij de afzonderlijke vakken 

vermeld.  
 

Indien zich in de loop van het cursusjaar wijzigingen voordoen, dan wordt 
u vanzelfsprekend daarvan z.s.m. op de hoogte gesteld. 

 

 
De toetsen worden zo evenwichtig mogelijk gespreid in het 

proefwerkrooster geplaatst. In de laatste periode kunnen toetsen ook 
worden afgenomen in een toetsweek.  

 

Het schoolexamen kan bestaan uit:  
 Toetsen met open en gesloten vragen  

 Praktische opdrachten  
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2 Eindexamen 
 

Het complete eindexamen bestaat uit een schooleigen deel 

(SE=schoolexamen) en een centraal deel (CE=centraal examen) 
a. Een schoolexamen voor de vakken lichamelijke opvoeding, 

kunstvakken 1 en maatschappijleer. 
b. MAS 
c. Een schoolexamen en een centraal examen voor de vakken 

 Nederlands 
 Duits 

 Engels 
 Wiskunde 
 Natuur-scheikunde  

 Biologie 
 Economie 

 Maatschappijkunde 
 Praktijkvakken 

 

Het centraal schriftelijk examen wordt afgenomen in het laatste 
examenjaar (VMBO-4). 

Het centraal schriftelijk praktijk examen Nieuwe stijl wordt het voorlaatste 
examenjaar (VMBO-3) afgenomen. 
Het schoolexamen voor de onderdelen kunstvakken 1, maatschappijleer 1 

vindt plaats in het voorlaatste examenjaar (VMBO-3). 
 

 

3 Schoolexamen SE 
 

3.1 Examendossier 

Het examendossier omvat alle onderdelen van het schoolexamen die bij de 

diverse vakken in het vakinhoudelijke gedeelte van het PTA zijn vermeld. 
Een overzicht van alle onderdelen staat in het dossier vermeld. 

Het examen dossier bestaat uit een overzicht van de beoordelingen (cijfers 
en kwalificaties) van de leerling. Hiertoe behoren de beoordelingen voor de 
vakken van het algemene deel, KV1,maatschappileer, LO en de praktische 

opdrachten. 
Er worden in het examendossier twee soorten beoordelingen 

onderscheiden: 
Cijfer: mondeling of schriftelijke(digitale)toetsen met gesloten en/of open 
vragen en praktische opdrachten worden beoordeeld met een cijfer. 

Kwalificatie: De vakken KV1 en LO worden beoordeeld met de kwalificatie 
(on)voldoende of goed. Voor deze vakken geldt dat ze met een voldoende 

of goed worden afgerond om te kunnen slagen voor het eindexamen. 
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Praktische opdrachten 
 

Praktische opdrachten maken deel uit van één vak. De opdrachten worden 
beoordeeld met een cijfer. 

 
Rekentoets 
 

Het behaalde eindcijfer voor de rekentoets maakt geen deel uit van de 
zak/slaagregeling. Deze rekentoets is wel een verplicht onderdeel om te 

kunnen slagen. 
 

3.2 Cijfers schoolexamen 

Een cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een getal uit een 

schaal van cijfers oplopend van 1 t/m 10, en de daartussen liggende 
cijfers met één decimaal. 
 

De cijfers 1 t/m 10 betekenen: 
1. Zeer slecht   6. Voldoende 

2. Slecht   7. Ruim voldoende 
3. Zeer onvoldoende 8. Goed  
4. Onvoldoende  9. Zeer goed 

5. Bijna voldoende  10.Uitmuntend 
 

De beoordeling van iedere toets, vastgelegd in het PTA, resulteert in een 
cijfer met één decimaal. In het PTA is de weging van deze toets 
aangegeven.  

Het eindcijfer schoolexamen voor het vak maatschappijleer (dat is het vak 
zonder centraal examen) is een cijfer zonder decimaal. 

De vakken KV1 en LO worden beoordeeld met voldoende of goed. Ingeval 
een leerling in klas 3 doubleert, wordt vrijstelling verleend voor het 

onderdeel KV1, mits dit voldoende is afgesloten. 
Het handelingsdeel (VMBO 3) over oriëntatie op studie en beroep (LOB) 
moet naar behoren worden afgerond en apart vermeld in het 

examendossier. 
 

3.3 Bekendmaking en bezwaar maken 

Bekendmaking cijfer en bezwaar tegen beoordeling van een onderdeel van 

het schoolexamen. 
 

Het cijfer of de beoordeling wordt binnen twee weken na het afleggen van 
een onderdeel van het schoolexamen meegedeeld aan de kandidaat. Een 
schriftelijke toets wordt zo spoedig mogelijk besproken.  

Bij andere onderdelen van het schoolexamen wordt op verzoek van 
de kandidaat door de examinator aangegeven hoe de beoordeling 



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 7 

tot stand is gekomen en/of hoe het onderdeel beter had kunnen 
worden gemaakt of gedaan.  

3.4 Mededeling en controlecijfers 

Op de CE-instructiedag voor het begin van het Centraal Examen wordt de 
kandidaat schriftelijk in kennis gesteld van alle tot dan behaalde cijfers en 

beoordelingen die meetellen voor het eindexamen. De kandidaat krijgt 
gelegenheid te reageren op de bekendgemaakte cijfers en beoordelingen.  
Indien hij/zij binnen één schooldag hiervan geen gebruik maakt, zijn de 

cijfers en beoordelingen definitief vastgesteld en wordt de kandidaat 
geacht daarmee akkoord te zijn gegaan en ingeval van minderjarigheid 

ook zijn/haar ouders/verzorgers. De cijfers en beoordelingen van het 
lopende cursusjaar zijn daarmee onherroepelijk. 

 

3.5 Afwezigheid bij het schoolexamen. 

Behoudens het bepaalde in artikel 4b van het algemeen examenreglement 
van Het Stedelijk Vakcollege geldt tevens dat de kandidaat bij afwezigheid 

telefonisch met de teamleider van het betreffende leerjaar contact 
opneemt voor de aanvang van de desbetreffende toets. Het bovenstaande 
geldt eveneens voor de in het PTA opgenomen tussentoetsen. 

3.6 Herkansing schoolexamen SE 

 

3.6.1 Herkansing algemeen 

 
 Voor de duur van de opleiding heeft elke kandidaat VMBO B en K recht 

op één herkansing na elke periode zoals aangegeven in het 
vakspecifieke onderdeel.  

 Een niet ingezette herkansing kan niet opgespaard worden tot en 
volgende periode. 

 De schoolexamens van de vakken die deel uitmaken van een 

combinatiecijfer zijn niet herkansbaar. 
 De kandidaat die KV1 in het voorlaatste examenjaar met een 

onvoldoende  afsluit, krijgt voordat tot bevordering overgegaan wordt 
naar het eindexamenjaar een opdracht en een extra taak die voldoende 
gemaakt moeten worden. 

 Praktische toetsen/opdrachten, handelingsdelen en het profielwerkstuk 
zijn niet herkansbaar. 

 De laatste herkansing van het leerjaar 3  vindt plaats in het daarop 
volgende leerjaar in de derde week na de zomervakantie. Het moment 
van bevorderen is de docentenvergadering aan het eind van het 

schooljaar. De cijfers die dan voorliggen bepalen de bevordering. Een 
via de latere herkansing verbeterd schoolexamencijfer kan daaraan dus 
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niets meer veranderen. Uiteraard telt het nieuwe cijfer wel mee bij de 
samenstelling van het uiteindelijke schoolexamencijfer. 

 In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde resultaat als 
definitief cijfer voor het betreffende onderdeel. 

 De herkansingstoets betreft dezelfde stof als de oorspronkelijke toets. 
 De wijze van toetsing kan afwijken van de wijze van de oorspronkelijke 

toets. 

 Wanneer een kandidaat voor een bepaalde periode geen gebruik maakt 
van de herkansingsmogelijkheid, kan daar in een later stadium niet op 

teruggekomen worden.  
 Een kandidaat van 4VMBO B/K die het examenjaar overdoet, mag een 

herkansing maken van een schoolexamentoets uit 3 VMBO B/K. Deze 

kandidaat wordt over de stof getoetst uit het voorgaande leerjaar. 
 Een kandidaat die door ziekte een schoolexamen mist, verspeelt 

daarmee zijn recht op herkansing. 
 Een kandidaat die zich voor de herkansing opgeeft maar deze niet 

maakt, kan de gemiste herkansing niet inhalen, ook niet als absentie 

legaal is. 
 Een kandidaat die zich voor een herkansing opgeeft, maar zonder 

afmelding absent is, wordt van de eerstvolgende herkansing 
uitgesloten. 

3.6.2 Bijzondere herkansingen  

 

 Wanneer een kandidaat wegens bijzondere omstandigheden een 
schoolexamen niet optimaal kan maken c.q. voorbereiden, kan deze 
leerling een verzoek tot bijzondere herkansing indienen. 

 Een bijzondere herkansing is niet herkansbaar. 
 De examencommissie kan in een bijzonder geval besluiten om voor 

praktische toetsen en handelingsdelen een bijzondere herkansing toe te 
staan. 

 Het bevoegd gezag kan besluiten in bijzondere omstandigheden af te 
wijken van bovengenoemde herkansingsregeling. 

 

 
 

3.6.3 Procedure aanvragen herkansingen  

 

 Herkansingsaanvragen in de voor-examenklassen worden via magister 
of schriftelijk op daarvoor bestemde formulieren bij de 

examencommissie ingeleverd, tenzij door de afdelingsleider anders 
bepaald.  

 De aanvraag voor een herkansing uit 4 VMBO  voor een toets uit SE-

periode 4 moet voor de zomervakantie ingediend zijn op het tijdstip dat 
op de jaarplanning staat aangegeven. Aanvragen die later ingediend 

worden, kunnen niet gehonoreerd worden. 
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 Herkansingsaanvragen in de examenklassen worden via magister of 
schriftelijk op daarvoor bestemde formulieren bij de examencommissie 

ingeleverd, tenzij door de afdelingsleider anders bepaald, zo spoedig 
mogelijk na de bekendmaking van de cijfers van de schoolexamens. De 

aanvraag dient voor een nader te bepalen tijdstip ingediend te worden. 
Aanvragen die later ingediend worden, kunnen niet gehonoreerd 
worden. 

 

3.6.4 Regels met betrekking tot gestelde deadlines  

 
Als een leerling zich niet houdt aan een in dit Programma van Toetsing 

gestelde deadline voor het inleveren van dossiers en verslagen van een 
bepaald in het Programma van Toetsing omschreven onderdeel, of als de 

kandidaat zich niet houdt aan andere in dit Programma van Toetsing 
genoemde deadlines, zal hem maximaal 2 weken uitstel verleend worden, 
met dien verstande dat dit uitstel meetelt als herkansing. Mocht de leerling 

dan nog niet voldaan hebben aan de opdracht, kan hem een 1 worden 
toegekend (voor zover de toets/opdracht wordt gewaardeerd met een 

cijfer). Voor die onderdelen waarbij deadlines worden gesteld en waarbij 
de opdrachten niet met cijfers worden gewaardeerd, geldt dat de leerling 
aangemaand zal worden. Mocht hij dan in gebreke blijven, zal de verdere 

verantwoording voor het uitvoeren van de opdracht geheel bij de leerling 
liggen. Dit zal zijn ouders/verzorgers per brief worden meegedeeld.  

 

4 Overgang vanuit klas 3 naar klas 4  

Bevorderd: 

1. Gemiddeld SE-cijfer 6,0 of hoger en maximaal één SE-cijfer (voor praktijk 
inclusief CSPE) tussen de 4,50 en 5,50 

Bespreken: 

1. Het gemiddeld SE-cijfer (voor praktijk inclusief CSPE) is 6,0 of hoger met 
één cijfer tussen 4,0 en 4,50, of 

2. Het gemiddelde SE-cijfer ligt tussen 5,5 en 6,0, of 
3. Het afgeronde eindcijfer Maatschappijleer-1 is een 5. 

Doubleren: 

1. Twee of meer SE-cijfers (voor praktijk inclusief CSPE)  lager dan 5,0, of 

2. Een SE-cijfer lager dan 4,0, of 
3. Gemiddelde SE cijfer lager dan 5,5, of 
4. Het eindcijfer maatschappijleer-1 is een 4 of lager. 
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Indien de kandidaat niet toelaatbaar is in leerjaar 4 in de betreffende sector 
en het niveau vervallen alle behaalde SE en CSPE cijfers. Er zijn de volgende 

mogelijkheden: 

1. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in dezelfde sector en op hetzelfde 
niveau. 

2. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in dezelfde sector en op een 
ander niveau. 

3. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in een andere sector en op 

hetzelfde niveau. 
4. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in een andere sector en ander 

niveau. 
5. De kandidaat start in leerjaar 4 op een lager niveau. 
6. Er wordt een verdiepingsopdracht aangeboden die aan bepaalde eisen 

moet voldoen. Indien dit afgerond is vóór de start van het nieuwe 
schooljaar en het resultaat minimaal voldoende is, wordt de leerling 

toegelaten in het vierde leerjaar in dezelfde sector en hetzelfde niveau. 

5 Slaag/zak regeling 

Geslaagd voor het vmbo examen als het gemiddelde cijfer voor de 
vakken van het centrale examen ten minste een voldoende is. Dat is 

on-afgerond een 5,5. Daarnaast geldt 1 van de volgende 
voorwaarden.  

Je slaagt als: 

 alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer; 
 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger 

waarvan ten minste 1 cijfer 7 of hoger; 

 voor 2 vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of 
hoger waarvan ten minste 1 cijfer 7 of hoger. 

5.1 Berekening gemiddeld cijfer centraal examen 

Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van het centraal 

examen ga je uit van het on-afgeronde cijfer. Dat moet ten minste 
een 5,5 zijn. Daarna gelden de overige voorwaarden. Heb je 

gemiddeld een 5,4? Dan ben je gezakt. 

5.2  Voldoende bepaalde vakken nodig 

Om te slagen voor het vmbo-examen moet je voor Nederlands 
minimaal een 5 halen. Daarnaast moet je de rekentoets afleggen. 

De uitslag ven de rekentoets telt niet mee. Ook moet je minimaal 
een voldoende hebben gehaald voor de vakken: 
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 lichamelijke opvoeding; 
 het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel; 

 het eindcijfer SE maatschappijleer telt mee in de slaag-
/zakregeling 

5.3 Geslaagd voor het leerwerktraject 

Volg je een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg? Dan 

geldt dat je slaagt als je: 

 het vak Nederlands met een 6 of hoger afsluit; 
 het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluit;  

 de rekentoets hebt gemaakt. De uitslag van de rekentoets telt 
niet mee. 

5.4 Vaststelling eindcijfer vmbo-examen 

Het eindcijfer voor elk vak van het eindexamen is een afgerond 

cijfer van 1 tot en met 10. Dit is het gemiddelde van je cijfer voor 
het schoolexamen en het centraal examen. Is het 1e cijfer (van het 

eindcijfer) achter de komma een 4 of lager? Dan wordt het eindcijfer 
naar beneden afgerond. Is dat cijfer een 5 of hoger? Dan wordt het 
eindcijfer naar boven afgerond. 

Heeft een vak alleen een schoolexamen en geen centraal examen? 

Dan is het cijfer voor het schoolexamen meteen het eindcijfer. De 
directeur van de school stelt per vak het eindcijfer vast. 

6 Rekentoets 
 

De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen voor VMBO 

B/K en dient ten minste één keer te zijn afgelegd in het voorlaatste 
leerjaar dan wel in het eindexamenjaar.  

 De rekentoets telt voor VMBO niet mee in de slaag-zakregeling. 

Deze regeling staat in het Examenreglement onder Artikel 29.  
 Een leerling heeft vier kansen in de rekentoets waarvan de school er 

ten minste één aanbiedt in het voorlaatste leerjaar.  
 Het eindcijfer van de rekentoets en het rekentoets type waarop dat 

is behaald worden vermeld op de cijferlijst bij het diploma.  

 
 Toets varianten:  

 Rekentoets 2F: is de reguliere rekentoets voor VMBO B/K; 
 Rekentoets 2A: is de aangepaste rekentoets voor VMBO B 
 Rekentoets 2ER en 2AER: is een officiële rekentoets variant, 

bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals  
dyscalculie. Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan  

deelname aan deze rekentoets, die zijn te vinden in  
“RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS 2015-2016”  
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over de Rekentoets ER op 
https://www.hetcvte.nl/item/overige_publicaties 

 Rekentoets 2A-ER: idem 2ER echter aangepaste 
rekentoets voor VMBO B   

7 Regeling voor afgewezen leerling 
 

Wat staat vast: 
De gezakte leerling moet alle centrale examens overdoen, ongeacht het 

behaalde cijfer. 
 

Invulling programma gezakten: 
 Het gehele programma wordt opnieuw gevolgd 
 Alle schoolexamentoetsen uit het 4e leerjaar moeten opnieuw 

worden afgelegd. 
 Indien van toepassing gelden opnieuw beoordelingen en cijfers 

zoals vastgesteld bij de overgangsregeling VMBO3 naar VMBO 4 
 De gezakte leerling heeft recht op het aantal herkansingen dat 

gelijk is aan het aantal waarmee de eerste keer gestart is in het 

examenjaar.  

8 Toegestane hulpmiddelen 
 

https://www.examenblad.nl/publicatie/20160627/regeling-toegestane-
hulpmiddelen/2018 

 

9 Beperking  
 

De mogelijkheid om aangepast examen te doen voor leerlingen met een 

beperking (waaronder dyslexie en/of dyscalculie) is wettelijk vastgelegd in 
Artikel 55 Eindexamenbesluit. Standaard hebben leerlingen met dyslexie 

recht op verlenging van de examentijd bij de centrale examens met 30 
minuten. Bij schoolexamens (doorgaans van kortere duur) is de verlenging 
naar rato.  

http://wetten.overheid.nl 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.hetcvte.nl/item/overige_publicaties
https://www.examenblad.nl/publicatie/20160627/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2018
https://www.examenblad.nl/publicatie/20160627/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2018
http://wetten.overheid.nl/
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10  Slotbepaling  
 

In alle gevallen waarin de in dit programma van Toetsing en Afsluiting en de 

in het examenreglement gestelde regels niet is voorzien, beslist de directeur 

of diens plaatsvervanger 

11 Vakinhoudelijk 
 

Pagina 14 t/m 162 
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11.1 Nederlands 

PTA  Nederlands, B/K,  leerjaar 3 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 

code 

Herkansing Weging  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/7 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/7 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/7 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

Hoofdzaken en hoofdgedachte 

 

 

Tekstdoelen publiek 

 

Hoofdzaken en hoofdgedachte 

 

Tekstdoelen publiek 

Een zakelijk e-mail schrijven 

 

 

 

Het herkennen en produceren van dichtvormen 

 

 

 

Tegenstelling 

Opsomming 

Voorbeeld 

 

 

Verbanden en signaalwoorden  

Oorzaak – gevolg 

Tegenstelling Opsomming 

Hoofdstuktoets  

Hoofdstuk 1 Nieuw Nederlands 

 

 

 

Schriftelijk proefwerk 

Begrijpend lezen 

 

Schriftelijk proefwerk 

Onderdeel schrijven 

 

 

Gedichtenbundel 

Onderdeel fictie 

 

 

Hoofdstuktoets  

Hoofdstuk 2 Nieuw Nederlands 

 

 

 

Schriftelijk proefwerk 

Begrijpend lezen 

 

Theoretisch 

SE1/NE/BB/1.1 

SE1/NE/BK/1.1 

 

 

Theoretisch 

SE1/NE/BB/1.2 

SE1/NE/BK/1.2 

Theoretisch  

SE1/NE/BB/1.3 

SE1/NE/BK/1.3 

 

Theoretisch  

SE1/NE/BB/1.4 

SE1/NE/BK/1.4 

 

Theoretisch 

SE2/NE/BB/2.1 

SE2/NE/BK/2.1 

 

 

Theoretisch 

SE2/NE/BB/2.2 

SE2/NE/BK/2.2 

Nee 

 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

Nee 

 

 

 

Nee 

 

 

 

 

Ja 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/7 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/7 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/5 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/7 

Een zakelijke brief schrijven 

 

 

 

Spreken en gesprekken 

 

 

 

Feiten, meningen en argumenten herkennen 

 

 

 

Oorzaak – gevolg 

 

 

Kijken en luisteren 

 

  

 

Fictie  

Hoofdpersonages 

Verhaallijn 

 

Hoofdzaken en hoofdgedachte 

 

 

Eindtoets van alle domeinen van lezen 

 

 

 

 

Schriftelijk proefwerk 

Onderdeel schrijven 

(SE week) 

 

Vlog 

 

 

 

Hoofdstuktoets 

Hoofdstuk 3 Nieuw Nederlands 

 

 

Schriftelijk proefwerk 

Begrijpend lezen 

 

Kluto 

Kijk en luistertoets (CITO) 

 

 

Fictie 

Strip opdracht 

 

 

Hoofdstuktoets 

Hoofdstuk 4 Nieuw Nederlands 

 

Schriftelijk proefwerk 

Begrijpend lezen 

 

 

 

Theoretisch  

SE2/NE/BB/2.3 

SE2/NE/BK/2.3 

 

Theoretisch  

SE2/NE/BB/2.4 

SE2/NE/BK/2.4 

 

Theoretisch 

SE3/NE/BB/3.1 

SE3/NE/BK/3.1 

 

Theoretisch 

SE3/NE/BB/3.2 

SE3/NE/BK/3.2 

Theoretisch  

SE3/NE/BB/3.3 

SE3/NE/BK/3.3 

 

Theoretisch  

SE3/NE/BB/3.5 

SE3/NE/BK/3.5 

 

Theoretisch 

SE4/NE/BB/4.1 

SE4/NE/BK/4.1 

Theoretisch 

SE4/NE/BB/4.2 

SE4/NE/BK/4.2 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Nee 

 

 

 

Ja 

 

 

Nee 

 

 

 

Nee 

 

 

 

Nee 

 

 

Ja 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 
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4 

 

 

4 

 

 

 

5 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

- 

Artikel schrijven 

 

 

Verslag schrijven  

 

 

 

Herkansingsperiode 

Schriftelijk proefwerk 

Onderdeel schrijven 

(SE week) 

Onderdeel Fictie  

Map met boekverslagen (4 stuks) 

 

 

Herkansingsperiode 

 

Theoretisch  

SE4/NE/BB/4.3 

SE4/NE/BK/4.3 

Theoretisch  

SE4/NE/BB/4.4 

SE4/NE/BK/4.4 

 

- 

 

Ja 

 

 

Nee 

 

 

 

- 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

PTA Nederlands, B/K, Leerjaar 4 

Periode 

 

Eindtermen 

 

 Inhoud 

 

Toetsvorm en 

code 

 

Herkansing Weging 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/7 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/7 

NE/K/8 

NE/K/1 

 

Inleiding, kern, slot 

Artikel  

Hoofdletters, leestekens, werkwoordspelling.  

 

 

Inleiding, middenstuk, slot 

 

 

 

Artikel 

 

 

 

Hoofdpersonages, personages 

 

 

Hoofdstuktoets 

Hoofdstuk 1 Nieuw Nederlands 

 

 

 

Schriftelijk proefwerk 

Begrijpend lezen  

Oefenexamen 2015 

 

Schriftelijk proefwerk 

Onderdeel schrijven 

(SE week) 

 

Schriftelijke toets 

Eindtoets Fictie 

 

Theoretisch 

SE5/NE/BB/5.1 

SE5/NE/BK/5.1 

 

 

Theoretisch 

SE5/NE/BB/5.2 

SE5/NE/BK/5.2 

 

Theoretisch 

SE5/NE/BB/5.3 

SE5/NE/BK/5.3 

 

Theoretisch 

SE5/NE/BB/5.4 

SE5/NE/BK/5.4 

Nee 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Nee 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

2 
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6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/7 

NE/K/4 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/7 

NE/K/5 

 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

NE/K/7 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/1 

NE/K/2 

NE/K/3 

NE/K/6 

 

 

- 

Feiten, meningen 

Betoog 

Aan elkaar of los, werkwoordspelling 

 

Kijken en luisteren 

Feiten, meningen, argumenteren 

 

 

 

Betoog 

 

 

 

Discussie 

 

Verbanden en signaalwoorden 

Zakelijke e-mail 

Tussenletters, lastige werkwoorden, verwijswoorden 

Verbanden en signaalwoorden 

 

 

 

Samenvatting 

 

 

 

 

 

 

Examens 

Hoofdstuktoets 

Hoofdstuk 2 Nieuw Nederlands 

 

 

Kluto 

Schriftelijke toets 

Begrijpend lezen  

Oefenexamen 2016 

 

Schriftelijke toets 

Onderdeel schrijven 

(SE week) 

Praktische toets 

Onderdeel spreekvaardigheid 

Hoofdstuktoets 

Hoofdstuk 3 Nieuw Nederlands 

 

 

Schriftelijke toets 

Begrijpend lezen 

Oefenexamen 2017 

 

Schriftelijke toets 

Onderdeel schrijven 

 

 

 

 

 

Examens 

Theoretisch 

SE6/NE/BB/6.1 

SE6/NE/BK/6.1 

 

Theoretisch 

SE6/NE/BB/6.2 

SE6/NE/BK/6.2 

 

 

Theoretisch 

SE6/NE/BB/6.3 

SE6/NE/BK/6.3 

Theoretisch 

SE6/NE/BB/6.4 

SE6/NE/BK/6.4 

Theoretisch 

SE6/NE/BB/6.5 

SE6/NE/BK/6.5 

Theoretisch 

SE7/NE/BB/7.1 

SE7/NE/BK/7.1 

 

Theoretisch 

SE7/NE/BB/7.2 

SE7/NE/BK/7.2 

 

Theoretisch 

SE7/NE/BB/7.3 

SE7/NE/BK/7.3 

Examens 

Nee 

 

 

 

Nee 

 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

- 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

- 
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11.2 Engels 

                                                                       PTA Engels BBL/KBL LEERJAAR 3 

Periode 1  Eindtermen Inhoud:<hoe ga je dit aanleren wat gebruik je 
hiervoor> 

Toetsvorm,code Herkansin
g 

Weging 

 EN/K/1,2,3

,6,7 

 

 

Oriëntatie op leren en werken  

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden  

Leesvaardigheid  

Schrijfvaardigheid 

Stepping stones 5
de

 editie, Vo-content, 

Vocabulary ( in context ) en Reading, 

onderdelen van het behandelde thema /profiel 

Uitgebereide SO 

schriftelijk ( in 

portfolio map ) 

SE 1/EN/BB/1.1 

SE 1/EN/KB/1.1 

Nee 2 

 EN/K/2 

EN/K/3 

EN/K/4 

Basisvaardigheden  

Leervaardigheden  

Leesvaardigheid  

Reading Matters, worksheets met 

leestrategien, leesbewijsstukken, Reading 

exercises, Stepping stones 5
de

 editie, audio 

books 

Leestoets, schriftelijk 

SE 1/EN/BB/1.2 

SE 1/EN/KB/1.2 

Ja 3 

 EN/K/1,2,3

,4,7 

Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden 

Leesvaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

Nadruk op K1 ( OLW), Vo-content, 

Stepping Stones, British Council, leesteksten, 

woordenschat. 

Vaardigheids-toets 

Schriftelijk ( in 

portfolio map ) 

SE 1/EN/BB/1.3 

SE 1/EN/KB/1.3 

Nee 3 

 EN/K/ 

1,2,3 

Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardighen 

Leervaardigheden 

Handelingsdeel: huiswerk, participatie, 

bijhouden van bewijsstukken voor portfolio, 

aanwezigheid & inzet 

Competentie: 

handelingsdeel 

SE 1/EN/BB/1.4 

SE 1/EN/KB/1.4 

Nee 2 

 EN K1-7 Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden 

Schrijfvaardigheid 

Gespreks-/lees-/kijk-en/luistervaardigheid 

 

 

Portfolio, werkstukken, verslagen, 

presentaties, evt. buitenschoolse opdrachten ) 

Portfolio, praktische 

opdracht schriftelijk, 

in portfolio map  

SE 1/EN/BB/1.5 

SE 1/EN/KB/1.5 

Nee  3 
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Periode 2       

 EN/K/1,2,3

,6,7 

 

Oriëntatie op leren en werken  

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden  

Leesvaardigheid  

Schrijfvaardigheid 

Stepping stones 5de editie, Vo-content, 

Vocabulary ( in context ) en Reading, 

onderdelen van het behandelde thema /profiel 

 

Uitgebreide SO 

schriftelijk 

( in portfolio map ) 

SE 1/EN/BB/2.1 

SE 1/EN/KB/2.1 

 

Nee  2           

 EN/K/1,2,3

,4,7 

Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden 

Leesvaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

Nadruk op K1 ( OLW), Vo-content, 

(Stepping Stones, British Council, leesteksten, 

woordenschat. 

Vaardigheids-toets 

Schriftelijk ( in 

portfolio map ) 

SE 1/EN/BB/2.2 

SE 1/EN/KB/2.2 

Nee 3 

 EN/K/6 Gespreksvaardigheid filmpjes Mondelinge 

presentatie 

SE 1/EN/BB/2.3 

SE 1/EN/KB/2.3 

Nee 3 

 EN/K/ 

1,2,3 

Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardighen 

Leervaardigheden 

Handelingsdeel: huiswerk, participatie, 

bijhouden van bewijsstukken voor portfolio, 

aanwezigheid & inzet 

Competentie: 

handelingsdeel 

SE 1/EN/BB/2.4 

SE 1/EN/KB/2.4 

Nee 2 

 EN K1-7 Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden 

Leesvaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

Gespreksvaardigheid 

Luister-en kijkvaardigheid 

portfolio ( werkstukken, verslagen, 

presentaties, evt. buitenschoolse opdrachten ) 

Portfolio praktische 

opdracht schriftelijk 

in portfolio map  

SE 1/EN/BB/2.5 

SE 1/EN/KB/2.5 

Nee 3 
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Periode 3       

 EN/K/1,2,3,6

,7 

Oriëntatie op leren en werken  

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden  

Leesvaardigheid  

Schrijfvaardigheid 

Stepping stones 5e editie, Vo-

content,Vocabulary ( in context ) en Reading, 

onderdelen van het behandelde thema 

/profiel 

Uitgebreide SO 

schriftelijk 

( in portfolio map ) 

SE 1/EN/BB/3.1 

SE 1/EN/KB/3.1 

Nee 2 

 EN/K/1,2,3,4

,7 

Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden 

Leesvaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

Nadruk op K1 ( OLW), Vo-content, 

(Stepping Stones, British Council, 

leesteksten, woordenschat. 

Vaardigheids-toets 

Schriftelijk ( in portfolio 

map ) 

SE 1/EN/BB/3.2 

SE 1/EN/KB/3.2 

Nee 3 

  EN/K/6 Gespreksvaardigheid Werkstuk, thema keuze, vrije keuze Mondelinge 

presentatie 

SE 1/EN/BB/3.3 

SE 1/EN/KB/3.3 

Nee 3 

 EN/K/ 1,2,3 Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardighen 

Leervaardigheden 

Handelingsdeel: huiswerk, participatie, 

bijhouden van bewijsstukken voor portfolio, 

aanwezigheid & inzet 

Competentie: 

handelingsdeel 

SE 1/EN/BB/3.4 

SE 1/EN/KB/3.4 

Nee 2 

 EN/K/ 1,2,3 Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardighen 

Leervaardigheden 

portfolio ( werkstukken, verslagen, 

presentaties, evt. buitenschoolse opdrachten 

) 

Portfolio praktische 

opdracht schriftelijk, in 

portfolio map  

SE 1/EN/BB/3.5 

SE 1/EN/KB/3.5 

Nee 3 

Periode 4       

 EN/K/1,2,3,6

,7 

Oriëntatie op leren en werken  

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden  

Leesvaardigheid  

Schrijfvaardigheid 

Stepping stones 5de editie, Vo-content, 

Vocabulary, ( in context ) en Reading, 

onderdelen van het behandelde thema 

/profiel 

Uitgebreide SO 

schriftelijk 

( in portfolio map ) 

SE 1/EN/BB/4.1 

SE 1/EN/KB/4.1 

Nee 2 



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 21 

 EN/K/1,2,3,6

,7 

Oriëntatie op leren en werken  

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden  

Leesvaardigheid  

Schrijfvaardigheid 

Stepping stones 5de editie, Vo-content, 

Vocabulary, ( in context ) en Reading, 

onderdelen van het behandelde thema 

/profiel 

Uitgebreide SO 

schriftelijk 

( in portfolio map ) 

SE 1/EN/BB/4.1 

SE 1/EN/KB/4.1 

Nee 2 

 EN/K/1,2,3,4

,7 

Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden 

Leesvaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

Nadruk op K1 ( OLW), Vo-content, 

(Stepping Stones, British Council, 

leesteksten, woordenschat & grammatica ( 

word order ) 

Vaardigheids-toets 

Schriftelijk ( in portfolio 

map ) 

SE 1/EN/BB/4.2 

SE 1/EN/KB/4.2 

Nee 3 

 EN/K/1,2,3,4

,7 

Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardigheden 

Leervaardigheden 

Leesvaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

Nadruk op K1 ( OLW), Vo-content, 

(Stepping Stones, British Council, 

leesteksten, woordenschat & grammatica ( 

word order ) 

Vaardigheids-toets 

Schriftelijk ( in portfolio 

map ) 

SE 1/EN/BB/4.2 

SE 1/EN/KB/4.2 

Nee 3 

 EN/K/5 Kijk-luistervaardigheid kijk-Luistertoets ( Stepping Stones, British 

Council, oude cito- luistertoetsen} 

Kijk-en luistertoets 

Schriftelijk ( in portfolio 

map ) 

SE 1/EN/BB/4.3 

SE 1/EN/KB/4.3 

Nee 3 

 EN/K/ 1,2,3 Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardighen 

Leervaardigheden 

Handelingsdeel: huiswerk, participatie, 

bijhouden van bewijsstukken voor portfolio, 

aanwezigheid & inzet 

Competentie: 

handelingsdeel 

SE 1/EN/BB/4.4 

SE 1/EN/KB/4.4 

Nee 2 

 EN/K/ 1,2,3 Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardighen 

Leervaardigheden 

portfolio ( werkstukken, verslagen, 

presentaties, ( actuele ) en evt. 

buitenschoolse opdrachten ) 

Portfolio, praktische 

opdracht schriftelijk, in 

portfolio map  

SE 1/EN/BB/4.5 

SE 1/EN/KB/4.5 

 

Nee 3 
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 EN/K/ 1,2,3 Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardighen 

Leervaardigheden 

portfolio ( werkstukken, verslagen, 

presentaties, ( actuele ) opdrachten ) 

Portfolio, praktische 

opdracht schriftelijk, in 

portfolio map  

SE 1/EN/BB/4.5 

SE 1/EN/KB/4.5 

Nee 3 

 

PTA Engels BBL/KBL Leerjaar 4 

Periode 1 Eindtermen Inhoud: < hoe ga je dit aanleren wat gebruik je hiervoor> Toetsvorm,code Herkansing Weging 

 EN/K/1,2,3,
6,7 
 
 

Oriëntatie op leren en werken  
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden  
Leesvaardigheid  
Schrijfvaardigheid 

Stepping stones 5
de

 editie, worksheets Uitgebereide SO 
schriftelijk 
in examendossier 
SE1/EN/BB/1.1 
SE1/EN/KB/1.1 

Nee O/V/G 

 EN/K/2 
EN/K/3 
EN/K/4 

Basisvaardigheden  
Leervaardigheden  
Leesvaardigheid  

Examendossier :Leesdossier, artikelen, Reading Matters, 
worksheets, klas aantekeningen, bewijsstukken 

Praktische 
opdracht, schriftelijk 
in examendossier 
SE 
SE1/EN/BB/1.2 
SE1/EN/KB/1.2 

Ja/Nee 4 

 EN/K/5 Kijk- 
luistervaardigheid 

kijk-Luistertoets ( Stepping Stones, British Council, oude cito- 
luistertoetsen 

Schriftelijk in 
examendossier SE  
SE1/EN/BB/1.3 
SE1/EN/KB/1.3 

Nee 2 

 EN/K/1,2,3,
4,7 

Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden 
Leesvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 

Nadruk op K1 ( OLW) 
(Stepping Stones, British Council, leesteksten, woordenschat 
& grammatica 

Vaardigheids-toets 
Schriftelijk 
SE1/EN/BB/1.4 
SE1/EN/KB/1.4 

Nee 3 

 EN/K/ 1,2,3 Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardighen 
Leervaardigheden 
 
 

Handelingsdeel: huiswerk, participatie, bijhouden van 
bewijsstukken voor examendossier, aanwezigheid & inzet 

Competentie: 
handelingsdeel 
SE1/EN/BB/1.5 
SE1/EN/KB/1.5 

Nee 2 
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Periode 2      

 EN/K/1,2,3,
6,7 
 

Oriëntatie op leren en werken  
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden  
Leesvaardigheid  
Schrijfvaardigheid 

Stepping Stones  
5

de
 editie, worksheets 

 

Uitgebreide SO 
schriftelijk 
in examendossier 
SE1/EN/BB/2.1 
SE1/EN/KB/2.1 
 

Nee  O/V/G  
        

 EN/K 1-7 
 

Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden 
Leesvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 
Gespreksvaardigheid 
Luister-en kijkvaardigheid 
 

Examendossier :Leesdossier, artikelen, Reading Matters, 
worksheets, klas aantekeningen, bewijsstukken 

Praktische 
opdracht, schriftelijk 
in examendossier 
SE 
SE1/EN/BB/2.2 
SE1/EN/KB/2.2 

Ja/Nee 4 

 EN/K/1,2,3,
4,7 

Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden 
Leesvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 

Vaardigheidstoets Nadruk op K1 ( OLW) 
(Stepping Stones, British Council, leesteksten, woordenschat 
& grammatica), formele mail: opdrachten uit de methode en 
British Council 

Vaardigheidstoets: 
inclusief brief / mail 
schrijven 
schriftelijk in 
examendossier SE 
SE1/EN/BB/2.3 
SE1/EN/KB/2.3 
 

Nee 3 

 EN/K/6 
 

Spreek, gespreksvaardigheid 
 

Diverse oefeningen: spreekkaarten 
 

Mondeling 
presentatie 
SE1/EN/BB/2.4 
 
 
 
 
SE1/EN/KB/2.4 

Nee 
 
 
 

3 
 

 EN/K/ 1,2,3 Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden 

Handelingsdeel: huiswerk, participatie, bijhouden van 
bewijsstukken voor examendossier, aanwezigheid & inzet 

Competentie: 
handelingsdeel 
SE1/EN/BB/2.5 
SE1/EN/KB/2.5 
 
 
 

Nee 2 
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Periode 3      

 EN/K/1,2,3,
6,7 

Oriëntatie op leren en werken  
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden  
Leesvaardigheid  
Schrijfvaardigheid 
 

Stepping Stones  
5

de
 editie, worksheets 

Uitgebreide SO 
schriftelijk 
in examendossier 
SE1/EN/BB/3.1 
SE1/EN/KB/3.1 

Nee 2 

 EN/k 1-7 Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden 
Leesvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 
Gespreksvaardigheid 
Luister-en kijkvaardigheid 

Examendossier :Leesdossier, artikelen, Reading Matters, 
worksheets, klas aantekeningen, bewijsstukken 

Praktische 
opdracht, schriftelijk 
in examendossier 
SE 
SE1/EN/BB/3.2 
SE1/EN/KB/3.2 

Ja/Nee 6 

 EN/K 4 Leesvaardigheid Examentraining: 
Oude cito examen 

Schriftelijk 
SE1/EN/BB/ 
SE1/EN/KB/ 

Nee 3 

 EN/K/1-7 Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden 
Leesvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 
Gespreksvaardigheid 
Luister-en kijkvaardigheid 
 

Leestoets SE1/EN/BB/3.3 
SE1/EN/KB/3.3 

Ja/Nee 3 
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11.3 Duits 

PTA  Duits leerjaar 3 B/K 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 

code 

Herkansing Weging  

Leerjaar 
3 
 
Periode 
1 

MVT/K/3 
 
 
 
MVT/K/7 
 
MTV/K/6 
 
MTV/K/5 

Uitleg en oefenen Duitse grammatica.  
Dit is een belangrijk onderdeel bij het maken van 
schrijfopdrachten. 
 
Schrijfvaardigheid  
 
Gespreksvaardigheid 
 
Luistervaardigheid 
 
1 tentamen 
 
 
 
 
3x Proefwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kandidaat kan: 
Basis 

 Meer zinnen formuleren 

 Betere zinsconstructies maken 

 (persoonlijke) gegevens 
verstrekken 

 een briefje schrijven om 
informatie te vragen of te delen 

 Adequaat reageren in veel 
voorkomende sociale contacten 

 informatie geven en vragen 

 zichzelf uiten en verstaanbaar 
maken in Duitsland 

 de bevordering van het eigen 
taalleerproces 

 kennis van land en samenleving 
toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen 

Kader 

 Leert extra grammatica ten 
opzichte van basis 

 Leren dezelfde 
schrijfvaardigheden alleen met 
andere normering 

 Het kunnen voeren van een 
gesprek van tenminste 4 minuten 

 Idem als bij basis 
(luistervaardigheid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Theoretisch 
 
Du3KP1-3 
 
Du3KP1-7 
Du3KP1-6 
Du3Kp1-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
Nee 
nee 
Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
2 
2 
2 
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PTA Duits leerjaar 3 B/K 

leerjaar 
3 
 
Periode 
2 

MVT/K/4 
 
MVT/K/6 
 
MVT/K/5 
 
MVT/K/7 

Leesvaardigheid 
 
Gespreksvaardigheid 
 
Luistervaardigheid 
 
Schrijfvaardigheid 
 
 
 
 
1 tentamen 
 
 
 
 
3x Proefwerk 
 
 
 
 
 
 
 

De kandidaat kan: 
 
Basis 

 Aangeven welke relevante 
informatie een tekst bevat 

 Hoofdgedachte van een tekst 
aangeven 

 (persoonlijke) gegevens 
verstrekken 

 een briefje schrijven om 
informatie te vragen of te delen 

 Adequaat reageren in veel 
voorkomende sociale contacten 

 informatie geven en vragen 

 zichzelf uiten en verstaanbaar 
maken in Duitsland 

 de bevordering van het eigen 
taalleerproces 

 kennis van land en samenleving 
toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen 

Kader 

 Leert teksten beter te ontleden 

 Leren dezelfde 
schrijfvaardigheden alleen met 
andere normering 

 Het kunnen voeren van een 
gesprek van tenminste 4 
minuten 

 Idem als bij basis 
(luistervaardigheid) 
 

 
 
 
 
 
Theoretisch 
 
 
 
Du3KP1-4 
 
 
Du3KP1-6 
Du3KP1-5 
Du3Kp1-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
Nee 
Nee 
nee 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
2 
2 
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PTA Duits leerjaar 3 B/K 

leerjaar 
3 
 
Periode 
3 

MVT/K/3 
 
 
 
MVT/K/7 
 
MTV/K/6 
 
MTV/K/5 

Uitleg en oefenen Duitse grammatica.  
Dit is een belangrijk onderdeel bij het maken van 
schrijfopdrachten. 
 
Schrijfvaardigheid  
 
Gespreksvaardigheid 
 
Luistervaardigheid 
 
1 tentamen 
 
 
 
 
3x Proefwerk 
 

De kandidaat kan: 
 
Basis 

 Meer zinnen formuleren 

 Betere zinsconstructies maken 

 (persoonlijke) gegevens 
verstrekken 

 een briefje schrijven om 
informatie te vragen of te delen 

 Adequaat reageren in veel 
voorkomende sociale contacten 

 informatie geven en vragen 

 zichzelf uiten en verstaanbaar 
maken in Duitsland 

 de bevordering van het eigen 
taalleerproces 

 kennis van land en samenleving 
toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen 

 
Kader 

 Leert extra grammatica ten 
opzichte van basis 

 Leren dezelfde 
schrijfvaardigheden alleen met 
andere normering 

 Het kunnen voeren van een 
gesprek van tenminste 4 
minuten 

 Idem als bij basis 
(luistervaardigheid) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theoretisch 
 
Du3KP2-3 
 
Du3KP2-7 
Du3KP2-6 
Du3Kp2-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
Nee 
Nee 
nee 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
2 
2 
2 
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PTA Duits leerjaar 3 B/K 

leerjaar 
3 
 
Periode 
4 

MVT/K/4 
 
MVT/K/6 
 
MVT/K/5 
 
MVT/K/7 

Leesvaardigheid 
 
Gespreksvaardigheid 
 
Luistervaardigheid 
 
Schrijfvaardigheid 
 
 
1 tentamen 
 
 
3x Proefwerk 
 
 
 
 
 

De kandidaat kan: 
 
Basis 

 Aangeven welke relevante 
informatie een tekst bevat 

 Hoofdgedachte van een tekst 
aangeven 

 (persoonlijke) gegevens 
verstrekken 

 een briefje schrijven om 
informatie te vragen of te delen 

 Adequaat reageren in veel 
voorkomende sociale contacten 

 informatie geven en vragen 

 zichzelf uiten en verstaanbaar 
maken in Duitsland 

 de bevordering van het eigen 
taalleerproces 

 kennis van land en samenleving 
toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen 

Kader 

 Leert teksten beter te ontleden 

 Leren dezelfde 
schrijfvaardigheden alleen met 
andere normering 

 Het kunnen voeren van een 
gesprek van tenminste 4 
minuten 

 Idem als bij basis 
(luistervaardigheid) 
 

 
 
 
Theoretisch 
 
 
Du3KP1-4 
 
 
Du3KP1-6 
Du3KP1-5 
Du3Kp1-7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
Nee 
Nee 
nee 
 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
2 
2 
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PTA  Duits leerjaar 4 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm 

en code 

Herkansing Wegi

ng  

Leerj. 4 

 

Periode 

6 

MVT/K/3  
 
 
 
 
 
 
 
MVT/K/6 
 
 
 
MVT/K/4 
 
 
 
 
 
 
 
MVT/K/3 
 
 
 
 
MVT/K/7 

Herhaling Grammatica dit zijn de 

werkwoorden : 

Haben/sein/werden 

Deze toets zorgt voor het opfrissen 
van voorgaande jaren en is een 
belangrijk onderdeel bij het maken 
van schrijfopdrachten 
Gespreksvaardigheid/presentatie 
Bespreking Gespreksstrategieën; in 
context  van de door de docent 
uitgezochte Thema’s: Personalien/ 
Urlaub und Familien 
Competentie leesvaardigheid: 
Bespreking leesstrategieën; in 
context van het behandelde thema / 
profiel, Boek, methode. 
leesopdracht. 
Zoek zelf een artikel uit op internet 
(ongeveer 1 A4 )  
 
Proefwerk over Kap 1 Ferien 
Dit proefwerk test de grammaticale 
vaardigheden van de leerling. 
Woordherkenning en het toepassen 
van hun woordenschat zijn hier een 
vereiste. 
 
 
 
 

De kandidaat kan:  

− door het inslijpen van de grammatica meer zinnen formuleren.  

-  een persoonlijke brief/zakelijke brief beter verwoorden met 

behulp van de modalverben(hulpwerkwoorden) 

- betere zinsconstructies maken 

De kandidaat kan:  

− adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, 

zoals begroeten  

− informatie geven en vragen  

− naar een mening/oordeel vragen en een mening/oordeel geven  

− Zichzelf uiten en verstaanbaar maken in Duitsland. 

De kandidaat kan:  

− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven 

een bepaalde informatiebehoefte  

− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven  

− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven  

− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en 

daaruit conclusies trekken  

− verbanden tussen delen van een tekst aangeven. 

De kandidaat kan:  

− aangeven welke relevante informatie een zin bevat, gegeven 

een bepaalde informatiebehoefte  

− de hoofdkern van een zin aangeven  

− de betekenis van belangrijke woorden van een zin aangeven en 

gebruiken. 

De kandidaat kan:  

− (persoonlijke) gegevens verstrekken  

Schriftelijk 
MVT/K/3  
 
 
 
 
 
 
Schriftelijk / 
Mondeling 
MVT/K/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handelingsv
aardigheden 
/ mondeling 
MVT/K/4 
 
 
 
 
 
 
 

Nee 

 

 

 

 

 

 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Competenties; 
Schrijfvaardigheid/Rechtsschreib
ung 
Bespreking schrijfstrategieën; in 
context van het behandelde thema / 
profiel, Boek, methode 
Schrijfopdracht 
, Posters, Woordenlijst maken, 
Google, woordenboek. 

− een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk 

overbrengen  

− 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 

 − op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken 

 

 
 
 
Schriftelijk 
MVT/K/3 
 
Schriftelijk 
MVT/K/7 

 

 

 

Nee 

 

Nee 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

PTA Duits leerjaar 4 

Leerj. 4 

 

Periode 

7 

MVT/K/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVT/K/5 
 
 
 
 
MVT/K/7 
 
 
 

Basisvaardigheden: Lezen 
Bespreking leesstrategieën; in 
context van het behandelde 
thema / profiel, Boek, methode. 
leesopdracht. 
 
 
Luister en kijkvaardigheid: 
Bespreking kijk- en luister 
strategieën; in context van het 
behandelde thema / profiel, 
Boek, methode kijk- en 
luisteropdracht m.b.v. Youtube 
of eigen materiaal. 
 
Competenties; 
Schrijfvaardigheid/ 
Rechtsschreibung 
Bespreking schrijfstrategieën; in 
context van het behandelde 
thema / profiel, Boek, methode 
Schrijfopdracht(zakelijke brief) 
Woordenlijst maken, Google, 
woordenboek 

De kandidaat kan:  

− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 

bepaalde informatiebehoefte  

− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven  

− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven  

− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit 

conclusies trekken  

− verbanden tussen delen van een tekst aangeven 

De kandidaat kan; 

 strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 

 − het bereiken van verschillende -, luister- en kijkdoelen  

− de bevordering van het eigen taalleerproces  

− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of 

communicatieve kennis.  

− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 

cultuuruitingen(Landeskunde).      De kandidaat kan:  

− (zakelijke) gegevens verstrekken  

− een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen  

− een briefje schrijven om zakelijke informatie te vragen of te geven, 

om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om 

gevoelens te uiten en ernaar te vragen 

Handelingso
pdracht / 
mondeling 
MVT/K/4 
 
 
 
 
 
 
Handelingso
pdracht / 
mondeling 
MVT/K/5 
 
 
 
 
 
 
Schriftelijk 
MVT/K/7 
 
 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

Nee 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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MVT/K/3 

 
Proefwerk over Kap 2 Ausland 
Dit proefwerk test de 
grammaticale vaardigheden van 
de leerling. Woordherkenning en 
het toepassen van hun 
woordenschat zijn hier een 
vereiste. 
Hierbij gaat het ook om meer 
inzichtelijke vaardigheden 

 − op middelmatig niveau briefconventies gebruiken 

De kandidaat kan:− aangeven welke relevante informatie een zin 

bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte     − de hoofdkern 

van een zin aangeven      

− de betekenis van belangrijke woorden van een zin aangeven en 

gebruiken. 

 
 
 
Schriftelijk 
MVT/K/3 

 

Nee 

 

2 

PTA Duits leerjaar 4 

Leerj. 4 

 

Periode 

8 

MVT/K/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVT/K/5 
 
 
 
 
 
 
MVT/K/4 

Luister en kijkvaardigheid / 
Listening and watching  
Bespreking kijk- en luister 
strategieën; in context van het 
behandelde thema / profiel, 
Boek, methode kijk- en 
luisteropdracht. 
Eindtoets spreekvaardigheid 
 
Luister en kijkvaardigheid 
(CITO) Bespreking kijk- en 
luister strategieën; in context 
van het behandelde thema / 
profiel, Boek, methode kijk- en 
luisteropdracht. 
 
Competentie leesvaardigheid: 
Bespreking leesstrategieën; in 
context van het behandelde 
thema / profiel, Boek, methode. 
leesopdracht. 

De kandidaat kan:  

− adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals 

begroeten  

− informatie geven en vragen  

− naar een mening/oordeel vragen en een mening/oordeel geven  

− Zichzelf  goed uiten en duidelijk verstaanbaar maken in Duitsland. 

De kandidaat kan:  

strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 

 − het bereiken van verschillende -, luister- en kijkdoelen  
− de bevordering van het eigen taalleerproces  
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis.  
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen(Landeskunde). 
De kandidaat kan:  
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven 
een bepaalde informatiebehoefte  
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven  
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven  
− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en 
daaruit conclusies trekken  
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven. 

Handelingsopd
racht / 
mondeling 
MVT/K/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handelingsopd
racht / digitaal 
 
 
 
Handelingsopd
racht / 
mondeling 
MVT/K/4 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee 

 

 

 

 

 

Nee 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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11.4 Biologie 

PTA Biologie 3 Basis en Kader 

Periode Eindtermen Inhoud: 
<Hoe ga je dit aanleren wat gebruik je 
hiervoor> 

Toetsvorm en code Herkansing Weging 

1 BI/K/3 

BI/K/4 

BI/K/13 

Thema 1 Organen en cellen Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. 

Powerpoint, uitleg, po-opdrachten, 

opdrachten oefenen, tekstueel begrip, 

kahoot. 

PW1-BI-KB-1.1 
of  
SE1-BI-KB-1.1 

nee 3 

1 BI/K/1 

BL/K/2 

BI/K/3 

onderzoek / profielwerkstuk / practica:  

Oriëntatie op leren en werken, basisvaardigheden 

aangeleerd tijdens practica voor de biologie / 

leervaardigheden in het vak biologie 

Voornamelijk zelfstudie onder 

begeleiding van docent met behulp van 

naslag werk zoals; Methode Biologie 

voor jou, zowel boek als digitaal. 

Powerpoint, uitleg, po-opdrachten, 

opdrachten oefenen, tekstueel begrip, 

kahoot. 

 

SE1-BI-KB-
1.profiel 

ja 6 

2 BI/K/3 

BI/K/4 

BI/K/5 

BI/K/6 

Thema 5 Regeling Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. 

Powerpoint, uitleg, po-opdrachten, 

opdrachten oefenen, tekstueel begrip, 

kahoot. 

PW2-BI-KB-2.5  
of 
SE2-BI-KB-2.5 

nee 3 

2 BI/K/3 

BI/K/9 

BI/K/11 

Thema 6 Zintuigen Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW2-BI-KB-2.6 
of 
SE2-BI-KB-2.6 

nee 3 
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2 BI/K/3 

BI/K/4 

BI/K/5 

BI/K/6:9:11 

TENTAMEN Thema 5 en Thema 6 Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

SE2-BI-KB-2.5.6 ja 6 

3 BI/K/10 

BI/K/11 

BI/K/12 

BI/K/13 

Thema 2 Voortplanting en ontwikkeling Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW3-BI-BK-3.2 
of 
SE3-BI-KB-3.2 

nee 3 

3 BI/K/12 

BI/K/13 

Thema 3 Erfelijkheid en Evolutie Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW3-BI-BK-3.3 
of 
SE3-BI-KB-3.3 

nee 3 

3 BI/K/10 

BI/K/11 

BI/K/12 

BI/K/13 

Tentamen Th 2 en Th3 Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

SE3-BI-BK-2.2.3 ja 6 

4 BI/K/5 

BI/K/7 

BI/K/12 

BI/K/13 

Thema 4 Ordening Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW4-BI-BK-4.4 
of 
SE4-BI-KB-4.4 

nee 3 

4 BI/K/8 Thema 7 Stevigheid en Beweging Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW4-BI-BK4.7 
of 
SE4-BI-KB-4.7 

nee 3 

4 BI/K/5 

BI/K/7 

BI/K/8 

BI/K/12:13 

Tentamen Th 4 en Th 7 Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

SE3-BI-KB-4.4.7 ja 6 
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PTA Biologie 4 Basis en Kader 

Periode Eindtermen Inhoud:<Hoe ga je dit aanleren wat 
gebruik je hiervoor> 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

1 Bi/K/4; 

Bi/K/6 

Thema 1 Planten Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW1-BI-KB-1.1 
of 
SE1-BI-KB-1.1 

nee 3 

 BI/K/3; 

BI/K/5; 

BI/K/6 

Thema 2 Ecologie Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW1-BI-KB-1.2 
of 
SE1-BI-KB-1.2 

nee 3 

 BI/K/3; 

Bi/K/4; 

BI/K/5; 

BI/K/6 

Tentamen Th1 en Th2 Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

SE1-BI-KB-1.1.2 ja 6 

2 Bi/K/7 Thema 3  

onderzoek / profielwerkstuk / practica:  

Oriëntatie op leren en werken, basisvaardigheden 

aangeleerd tijdens practica voor de biologie / 

leervaardigheden in het vak biologie 

Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

 

SE2-BI-KB-2.3 nee 3 

2 BI/K/3; 

Bi/K/4; 

BI/K/5; 

Bi/K/9;11 

Thema 4 Voeding en vertering Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW-BI-KB-2.4 
of 
SE2-BI-KB-2.4 

nee 3 
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 Bi/K/3; 

BI/K/4; 

BI/K/9 

Thema 5 Gaswisseling Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW2-BI-KB-2.5 
of 
SE2-BI-KB-2.5 

nee 3 

 BI/K/3; 

Bi/K/4; 

BI/K/5; 

Bi/K/9; 

Bi/K/11 

Tentamen TH4 en Th5 Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

SE2-BI-KB-2.4.5 ja 6 

3 BI/K/3 

BI/K/9 

BI/K/11 

Thema 6 Transport Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW3-BI-KB-3.6 
of 
SE3-BI-KB-3.6 

nee 3 

 BI/K/4; 

Bi/K/9; 

BI/K/10; 

BI/K/11; 

BI/V/12 

Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

PW3-BI-KB-3.7 
of 
SE3-BI-KB-3.7 

nee 3 

 Bi/K/3; 

BI/K/4; 

BI/K/9 

BI/K/10-11-12 

Tentamen Th 6 en 7 Methode Biologie voor jou, zowel boek 

als digitaal. Powerpoint, uitleg, po-

opdrachten, opdrachten oefenen, 

tekstueel begrip, kahoot. 

SE3-BI-KB-3.6.7 ja 6 

 Bi/K/3; 

t/m 

BI/V/12 

 

Examentraining en herhaling van alle (delen van) 

thema’s uit leerjaar 3 en 4 die tot het CE behoren 

oude examens oefenen PW3 
SE3-BI-KB-3.8 

nee 3 
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11.5 Economie 

PTA Economie Leerjaar 3 basis 

Periode Eindtermen Inhoud: 

 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

1 EC/K/2 en 3 

EC/K/4A   

EC/K/4B 

Thema 1: Wat is economie? VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE1/EC/BB/1.1 

 

 

J 

 

1 

 

2 EC/K/1     

EC/K/2 – 3 

EC/K/5A   

EC/K/5B 

Thema 2: Arbeid en organisatie VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE2/EC/BB/2.1 

 

J 

 

1 

3 EC/K/2 en 3 

EC/K/4A   

EC/K/4B 

Thema 3: Rondkomen 

 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE3/EC/BB/3.1 

J 

 

1 

 

4 EC/K/2 en 3 

EC/K/5A   

EC/K/5B  

EC/K/7    

EC/K/8 

Thema 4: Buitenland 

 

Thema 5: Produceren 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE4/EC/BB/4.1 

J 

 

1 
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PTA Economie Leerjaar 4 basis 

Periode Eindtermen Inhoud: Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

5 EC/K/2en3 

EC/K/6    

EC/V/1               

EC/K/8 

Thema 6: Overheid VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE5/EC/BB/5.1 

 

J 

 

1 

 

6 EC/K/2en3  

EC/K/4A   

EC/K/4B   

EC/K/8 

Thema 7: Kopen VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE6/EC/BB/6.1 

 

J 

 

1 

7 EC/K/1     

EC/K/2 en 3 

EC/K/5A   

EC/K/5B 

Thema 8: Werk of geen werk 

 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE7/EC/BB/7.1 

J 

 

1 
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PTA Economie Leerjaar 3 kader 

Periode Eindtermen Inhoud: 

 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

1 EC/K/2en3    

EC/K/4A     

EC/K/4B 

Thema 1: Wat is economie? 

Thema 2: Geld en banken 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE1/EC/KB/1.1 

J 

 

1 

 

2 EC/K/1       

EC/K/2 en 3 

EC/K/4A       

EC/K/4B        

EC/K/5A        

EC/K/5B 

Thema 3: Arbeidsverhoudingen 

Thema 4: Rondkomen 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE2/EC/KB/2.1 

 

J 

 

1 

3 EC/K/2 en 3 

EC/K/5A      

EC/K/5B     

EC/K/7       

EC/K/8 

Thema 5: Produceren 

Thema 6: Buitenland 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE3/EC/KB/3.1 

J 

 

1 

 

4 EC/K/2 en 3 

EC/K/4A    

EC/K/4B    

EC/K/6      

EC/V/1      

EC/K/8 

Thema 7: Overheid en bestuur 

Thema 8: Sparen, lenen, huren 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE4/EC/KB/4.1 

J 

 

1 
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PTA Economie Leerjaar 4 kader 

Periode Eindtermen Inhoud: 

 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

5 EC/K/1       

EC/K/2 en 3 

EC/K/5A     

EC/K/7 

Thema 9: Een product verkopen 

Thema 10: Arbeidsmarkt 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE5/EC/KB/5.1 

J 

 

1 

 

6 EC/K/2 en 3 

EC/K/4A     

EC/K/4B     

EC/K/8 

Thema 11: Consumeren 

Thema 12: Verzekeringen 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE6/EC/KB/6.1 

 

J 

 

1 

7 EC/K/1       

EC/K/2 en 3 

EC/K/5A     - 

EC/K/6 

Thema 13: Werkloosheid 

Thema 14: Overheid: inkomsten en uitgaven 

 

VO-content 

Pincode 

Theoretisch 

SE7/EC/KB/7.1 

J 

 

1 
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11.6 wiskunde 

PTA  wiskunde Klas 3B 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

1 WI/K/101 

 

 

 

 

 

Thema 1:rekenen 

 kun je optellen en aftrekken met decimale 
getallen; 

 kun je vermenigvuldigen en delen met decimale 
getallen; 

 kun je decimale getallen afronden; 

 weet je hoe de uitkomst van een opgave met 
decimale getallen kunt schatten; 

 ken je de volgorde waarin je bewerkingen moet 
uitvoeren 

 
 

 Werken aan de opdrachten van 
de methode 

 VO-Content 

 

 

Schriftelijk 

SE1-WI/K101 

 

 

 

 

nee 1 

1 WI/K/102 Thema 2: situatie en verbanden 

 weet je hoe je een lineair verband kunt 
herkennen in een grafiek, in een tabel en in een 
formule; 

 weet je hoe je bij een formule van een lineair 
verband een grafiek kunt tekenen; 

 weet je hoe je bij een grafiek van een lineair 
verband een formule kunt maken; 

 weet je wat een lineaire vergelijking is; 

 ken je een aantal manieren om de oplossing 
van een lineaire vergelijking te vinden. 

 

 Werken aan de opdrachten van 
de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE1-WI/K102 

nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

1 WI/K/110 Thema 1: Rekenen-1 +  

Thema 2: Situaties en Verbanden 

 Werken aan de opdrachten 

van de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE1-WI/K110 

 2 

2 WI/K/103 Thema 3: Rekenen-2 

 weet je wat een verhoudingstabel is en 
wanneer je een verhoudingstabel kunt 
gebruiken; 

 kun je rekenen met procenten; 

 2kun je de nieuwe prijs uitrekenen als je een 
percentage korting krijgt; 

 kun je de nieuwe prijs uitrekenen als je prijs 
met een percentage wordt verhoogd; 

 kun je optellen en aftrekken met decimale 
getallen; 

 kun je vermenigvuldigen en delen met 
decimale getallen; 

 kun je decimale getallen afronden; 

 weet je hoe de uitkomst van een opgave met 
decimale getallen kunt schatten; 

 ken je de volgorde waarin je bewerkingen 

moet uitvoeren 

 

 

 

 Werken aan de opdrachten 

van de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE21-WI/K103 

nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

2 WI/K/104 Thema 4: Vlakke figuren 

 kun je de oppervlakte van een parallellogram 

en een driehoek uitrekenen; 

 kun je de omtrek van een cirkel uitrekenen; 

 kun je de oppervlakte van een cirkel 

uitrekenen. 

 

 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE2-WI/K104 

nee 1 

2 WI/K/120 Thema 3: Rekenen-2 +  

Thema 4: Vlakke figuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE2-WI/K120 

ja 2 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

3 WI/K/105 Thema 5: Lineaire Verband 

 weet je hoe je een lineair verband kunt 

herkennen in een grafiek, in een tabel en in een 

formule; 

 weet je hoe je bij een formule van een lineair 

verband een grafiek kunt tekenen; 

 weet je hoe je bij een grafiek van een lineair 

verband een formule kunt maken; 

 weet je wat een lineaire vergelijking is 

 ken je een aantal manieren om de oplossing van 

een lineaire vergelijking te vinden. 

 weet je dat een grafiek van niet-lineair verband 

geen rechte lijn is; 

 kan je vergelijkingen oplossen met 

balansmethode 

 

 

 

 

 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE3-WI/K105 

nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

3 WI/K/106 Thema 6: informatie verwerking 

 kun je werken met de volgende diagrammen: 

beelddiagram, staafdiagram, cirkeldiagram en 

steel- en bladdiagram; 

 weet je dat er verschillende informatieve figuren 

zijn; 

 kun je het gemiddelde en het gewogen 

gemiddelde bepalen van een aantal getallen. 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE3-WI/K106 

nee 1 

3 WI/K/130 Thema 5: Lineaire Verband + 

Thema 6: informatie verwerking   

● Werken aan de opdrachten van 

de methode 

● VO-Content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftelijk 

SE3-WI/K130 

ja 2 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

4 WI/K/107 Thema 7: Ruimtelijke figuren 

 kun je de inhoud van een kubus en een balk 

uitrekenen; 

 kun je inhoudsmaten omrekenen; 

 weet je dat je van een lichaam verschillende 

doorsneden kunt maken; 

 weet je dat je van een balk, cilinder en prisma de 

inhoud kunt uitrekenen door de oppervlakte van 

het grondvlak te vermenigvuldigen met de 

hoogte. 

 kun je de oppervlakte van een parallellogram en 

een driehoek uitrekenen; 

 kun je de omtrek van een cirkel uitrekenen; 

 kun je de oppervlakte van een cirkel uitrekenen. 

 

 

 

 

 

 

● Werken aan de opdrachten van 

de methode 

● VO-Content 

Schriftelijk 

SE4-WI/K/107 

         Nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

4 WI/K/108 Thema 8: Kwadratische verband 

 kun je rekenen met een kwadratische formule 

 Kun je de grafiek hiervan tekenen 

 Weet je hoe de grafiek hiervan loopt 

 Welke situaties bij kwadratische formule past 
 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE4-WI/K/108 

nee 1 

4 WI/K/140  Thema 7: Ruimtelijke figuren + 

Thema 8:Kwadratische verband 

 

 

 

 

 

 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE4-WI/K/140 

Ja  2 
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PTA  wiskunde Klas 3K 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

1 WI/K/101 Thema 1:rekenen 

 kun je optellen en aftrekken met decimale getallen; 

 kun je vermenigvuldigen en delen met decimale 

getallen; 

 kun je decimale getallen afronden; 

 weet je hoe de uitkomst van een opgave met 

decimale getallen kunt schatten; 

 ken je de volgorde waarin je bewerkingen moet 

uitvoeren 

 Werken aan de opdrachten 
van de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE1-WI/K101 

nee 1 

1 WI/K/102 Thema 2: situatie en verbanden 

 weet je hoe je een lineair verband kunt herkennen 

in een grafiek, in een tabel en in een formule; 

 weet je hoe je bij een formule van een lineair 

verband een grafiek kunt tekenen; 

 weet je hoe je bij een grafiek van een lineair 

verband een formule kunt maken; 

 weet je wat een lineaire vergelijking is; 

 ken je een aantal manieren om de oplossing van 

een lineaire vergelijking te vinden. 

 

 Werken aan de opdrachten 

van de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE1-WI/K102 

nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

1 WI/K/110 Thema 1: Rekenen-1 +  

Thema 2: Situaties en Verbanden  

 Werken aan de opdrachten 

van de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE1-WI/K/110 

 2 

2 WI/K/103 Thema 3: Rekenen-2 

 weet je wat een verhoudingstabel is en wanneer 
je een verhoudingstabel kunt gebruiken; 

 kun je rekenen met procenten; 

 2kun je de nieuwe prijs uitrekenen als je een 
percentage korting krijgt; 

 kun je de nieuwe prijs uitrekenen als je prijs met 
een percentage wordt verhoogd; 

 kun je optellen en aftrekken met decimale 
getallen; 

 kun je vermenigvuldigen en delen met decimale 
getallen; 

 kun je decimale getallen afronden; 

 weet je hoe de uitkomst van een opgave met 
decimale getallen kunt schatten; 

 ken je de volgorde waarin je bewerkingen moet 
uitvoeren 

 

 

 

 Werken aan de opdrachten 

van de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE2-WI/K/103 

nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

2 WI/K/104 Thema 4: Vlakke figuren 

 kun je de oppervlakte van een parallellogram en 
een driehoek uitrekenen; 

 kun je de omtrek van een cirkel uitrekenen; 

 kun je de oppervlakte van een cirkel uitrekenen. 

 Werken aan de opdrachten 

van de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE2-WI/K/104 

nee 1 

2 WI/K/120 Thema 3: Rekenen-2 +  

Thema 4: Vlakke figuren 

 Werken aan de opdrachten 

van de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE2-WI/K/120 

ja 2 

3 WI/K/105 Thema 5: Lineaire Verband 

 weet je hoe je een lineair verband kunt 
herkennen in een grafiek, in een tabel en in een 
formule; 

 weet je hoe je bij een formule van een lineair 
verband een grafiek kunt tekenen; 

 weet je hoe je bij een grafiek van een lineair 
verband een formule kunt maken; 

 weet je wat een lineaire vergelijking is; 

 ken je een aantal manieren om de oplossing van 
een lineaire vergelijking te vinden. 

 weet je dat een grafiek van niet-lineair verband 
geen rechte lijn is; 

 kan je vergelijkingen oplossen met 
balansmethode 

 

 Werken aan de opdrachten 

van de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE3-WI/K/105 

nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

3 WI/K/106 Thema 6: informatie verwerking 

 kun je werken met de volgende diagrammen: 
beelddiagram, staafdiagram, cirkeldiagram en 
steel- en bladdiagram; 

 weet je dat er verschillende informatieve figuren 
zijn; 

 kun je het gemiddelde en het gewogen 
gemiddelde bepalen van een aantal getallen. 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE3-WI/K/106 

nee 1 

4 WI/K/107 Thema 7: Ruimtelijke figuren 

● kun je de inhoud van een kubus en een balk 
uitrekenen; 

● kun je inhoudsmaten omrekenen; 
● weet je dat je van een lichaam verschillende 

doorsneden kunt maken; 
● weet je dat je van een balk, cilinder en prisma de 

inhoud kunt uitrekenen door de oppervlakte van 
het grondvlak te vermenigvuldigen met de hoogte. 

● kun je de oppervlakte van een parallellogram en 
een driehoek uitrekenen; 

● kun je de omtrek van een cirkel uitrekenen; 
● kun je de oppervlakte van een cirkel uitrekenen. 

 

 

 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 

SE4-WI/K/107 

Nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

4 WI/K/108 Thema 8: Kwadratische verband 

● kun je rekenen met een kwadratische formule 
● Kun je de grafiek hiervan tekenen 
● Weet je hoe de grafiek hiervan loopt 
● Welke situaties bij kwadratische formule past 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

Schriftelijk 
SE4-WI/K/108 

nee 1 

4 WI/K/140 Thema 7: Ruimtelijke figuren + 

Thema 8:Kwadratische verband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Werken aan de opdrachten van 

de methode 

 VO-Content 

 

 

 

 

 

Schriftelijk 
SE4-WI/K/140 

Ja  2 
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PTA  wiskunde Klas 4B 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

1 WI/K/201 H1:rekenen  

● Leer je: Eenheden van lengte, oppervlakte, 
gewicht, inhoud, tijd en snelheid 

● kan je getallen volgens de wetenschappelijke 
notatie weergeven en aflezen 

● kan je rekenen met procenten 
● weet je dat er verschillende manieren zijn om 

verhoudingen toe te passen 

● Werken aan de sommen van de 

methode + werkbladen 

Schriftelijk 
SE5-WI/K/201 

nee 1 

1 WI/K/202 H2: Verbanden 

● weet je wat lettervariabelen zijn en weet je hoe je 
lettervariabelen kunt gebruiken in een formule; 

● weet je wat een vergelijking is en hoe je dit kan 
oplossen; 

● Kan je de formule opstellen vanuit een grafiek en 
een tabel 

● weet je wat wordt bedoeld met de oplossing van 
een vergelijking en weet je hoe je kunt controleren 
of een getal de oplossing van een vergelijking is; 

● Kan je een grafiek tekenen en aflezen. 
● weet je wat een rekenschema is en kun je 

rekenschema's gebruiken bij het oplossen van 
vergelijkingen 

 

● Werken aan de sommen van de 

methode + werkbladen 

●  

Schriftelijk 
SE5-WI/K/202 

nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

1 WI/K/210 Hoofdstuk 1: Rekenen + 

Hoofdstuk 2: Verbanden 

● Werken aan de sommen van de 

methode + werkbladen 

Schriftelijk 
SE5-WI/K/210 

ja 2 

2 WI/K/203 H3: meetkunde 

● weet je wat een scherpe, een stompe en een 
rechte hoek is; 

● weet je dat je de grootte van een hoek uitdrukt in 
graden; 

● weet je dat een rechte hoek 90° is; 
● weet je hoe je de grootte van een hoek met een 

geodriehoek kunt meten; 
● weet je hoe je een hoek met een geodriehoek kunt 

tekenen; 
● kun je in bepaalde gevallen een hoek berekenen. 
● Kan je een hoek berekenen in een vlakke figuur 
● Kan je de TAN-, SIN- en COS-formules toepassen 

bij het berekenen van een hoek en afstanden de 
zijden van een driehoek 

 

 

 

 

 

● Werken aan de sommen van de 

methode + werkbladen 

Schriftelijk 
SE6-WI/K/203 

nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

2 WI/K/205 H5:rekenen  

● Leer je: Eenheden van lengte, oppervlakte, 
gewicht, inhoud, tijd en snelheid 

● kan je getallen volgens de wetenschappelijke 
notatie weergeven en aflezen 

● kan je rekenen met procenten 
● weet je dat er verschillende manieren zijn om 

verhoudingen toe te passen 

 

● Werken aan de sommen van de 

methode + werkbladen 

Schriftelijk 
SE6-WI/K/205 

nee 1 

2 WI/K/220 Zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5  ●   

 

Schriftelijk 
SE6-WI/K/220 

ja 2 

3 WI/K/206 H6: meetkunde 1 

● kun je de  Inhoud en de oppervlakte berekenen van 
een ruimtefiguur 

● Kun je de hoeken berekenen van een figuur 
● Kun je de F-hoek en de Z-hoek toepassen 
● Ken je de benamingen van alle ruimtefiguren en 

vlakke figuren. 

 

 

 

● Werken aan de sommen van de 

methode + werkbladen 

 

Schriftelijk 
SE7-WI/K/206 

nee 1 

 



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 55 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

3 WI/K/207 H7: Verbanden 

● kan je rekenen met exponentiele formules, 
kwadratische formule en wortelformule 

● bij verschillende verbande kan je de grafieken ervan 
tekenen 

● kan je m.b.v. inklemmen een vergelijking oplossen 
● kan je met de balansmethode een vergelijking 

oplossen 

 

● Werken aan de sommen van de 

methode + werkbladen 

●  

 

Schriftelijk 
SE7-WI/K/207 

nee 1 

3 WI/K/230 Hoofdstuk 6: Meetkunde 1 + 

Hoofdstuk 7: Verbanden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Werken aan de sommen van de 

methode + werkbladen 

 

Schriftelijk 
SE7-WI/K/230 

ja 2 
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PTA  wiskunde Klas 4K 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

1 WI/K/201 H1:verbanden 

● weet je wat lettervariabelen zijn en weet je hoe je 
lettervariabelen kunt gebruiken in een formule; 

● weet je wat een vergelijking is en hoe je dit kan 
oplossen; 

● Kan je de formule opstellen vanuit een grafiek en 
een tabel 

● weet je wat wordt bedoeld met de oplossing van een 
vergelijking en weet je hoe je kunt controleren of een 
getal de oplossing van een vergelijking is; 

● Kan je een grafiek tekenen en aflezen. 
● weet je wat een rekenschema is en kun je 

rekenschema's gebruiken bij het oplossen van 
vergelijkingen 

 

 

 

 

 

 

● Werken aan de opdrachten van 

de methode 

● VO-Content 

● VU-Grafiek 

Schriftelijk 
SE5-WI/K/201 

nee 1 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

1 WI/K/202 Hoofdstuk 2: Hoeken en afstanden 

● weet je wat een scherpe, een stompe en een rechte 
hoek is; 

● weet je dat je de grootte van een hoek uitdrukt in 
graden; 

● weet je dat een rechte hoek 90° is; 
● weet je hoe je de grootte van een hoek met een 

geodriehoek kunt meten; 
● weet je hoe je een hoek met een geodriehoek kunt 

tekenen; 
● kun je in bepaalde gevallen een hoek berekenen. 
● Kan je een hoek berekenen in een vlakke figuur 
● Kan je de TAN-, SIN- en COS-formules toepassen 

bij het berekenen van een hoek en afstanden de 
zijden van een driehoek 

● Werken aan de opdrachten 

van de methode 

● VO-Content 

Schriftelijk 
SE5-WI/K/202 

nee 1 

1 WI/K/210 Hoofdstiuk 1: Verbanden 1 + 

Hoofdstuk 2: Hoeken en afstanden 

 

 

 

 

 

● Werken aan de opdrachten 

van de methode 

● VO-Content 

 

Schriftelijk 
SE5-WI/K/210 

ja 2 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

2 Schriftelijk 

WI/K/203 

H3: verbanden-2 

● kan je rekenen met kwadratische formules en 
grafieken 

● kun je met een berekening aantonen wat een 
gelijkwaardige formule is 

● ken je de begrippen evenredig en omgekeerd 
evenredig en de grafieken ervan 

● Werken aan de opdrachten 

van de methode 

● VO-Content 

Schriftelijk 
SE6-WI/K/203 

nee 1 

2 Schriftelijk 

WI/K/205 

H5:Rekenen 

● kan je getallen volgens de wetenschappelijke notatie 
weergeven en aflezen 

● kan je rekenen met procenten 
● weet je dat er verschillende manieren zijn om 

verhoudingen toe te passen 
● kan je verschillende lengte eenheden omrekenen 
● kan je tijden omrekenen aar een andere tijdseenheid 

● Werken aan de opdrachten 

van de methode 

● VO-Content 

Schriftelijk 
SE6-WI/K/205 

nee 1 

2 Schriftelijk 

WI/K/220 

Zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5  

 

 

 

 

 

● Werken aan de opdrachten 

van de methode 

● VO-Content 

● VU-Grafiek 

Schriftelijk 
SE6-WI/K/220 

ja 2 
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Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging  

3 Schriftelijk 

WI/K/206 

H6: meetkunde 1 

● kun je de  Inhoud en de oppervlakte berekenen van 
een ruimtefiguur 

● Kun je de hoeken berekenen van een figuur 
● Kun je de F-hoek en de Z-hoek toepassen 
● Ken je de benamingen van alle ruimtefiguren en 

vlakke figuren. 

● Werken aan de opdrachten 

van de methode 

● VO-Content 

 

Schriftelijk 
SE7-WI/K/206 

nee 1 

 

3 Schriftelijk 

WI/K/207 

H7: Verbanden 

● kan je rekenen met exponentiele formules, 
kwadratische formule en wortelformule 

● bij verschillende verbande kan je de grafieken ervan 
tekenen 

● kan je m.b.v. inklemmen een vergelijking oplossen 
● kan je met de balansmethode een vergelijking 

oplossen 

● Werken aan de opdrachten 

van de methode 

● VO-Content 

 

Schriftelijk 
SE7-WI/K/207 

nee 1 

3 Schriftelijk 

WI/K/230 

Hoofdstuk 6: Meetkunde 1 + 

Hoofdstuk 7: Verbanden 

  

 

● Werken aan de opdrachten 

van de methode 

● VO-Content 

Schriftelijk 
SE7-WI/K/230 

ja 2 
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11.7 Natuur en scheikunde 

 

PTA Natuur- en scheikunde I - klas 3  Basis 

Periode Eindtermen Methode: NOVA. – Nask 1. – 3 vmbo-B. – 4
e
 ed. – 

Uitgeverij Malmberg 

Toets vorm Tijdsduur herkansing Weging 

1 K1/K2/K3/K9     H1: Krachten PW 50 min J 2 

1 K1/K2/K3/K9     H2: Bewegen PW 50 min J 2 

1 K1/K2/K3        Onderzoek uit H1: Krachten PO 50 min + N 1 

SE1 – okt  Cijfer: gemiddelde van periode 1   N 1 

2 K1/K2/K3/K4/K10     H3: Stoffen en materialen PW 50 min J 2 

2 K1/K2/K3/K5     H4: Elektriciteit PW 50 min J 2 

SE2 – dec  Cijfer: gemiddelde van periode 2   N 1 

3 K1/K2/K3/K7     H5: Licht PW 50 min J 2 

3 K1/K2/K3/K6     H6: Energie PW 50 min J 2 

3 K1/K2/K3        Onderzoek uit H5: Licht PO 50 min + N 1 

SE3 – feb  Cijfer: gemiddelde van periode 3   N 1 

4 K1/K2/K3/K5     H7: Magnetisme PW 50 min J 2 

4 K1/K2/K3/K8     H8: Geluid PW 50 min J 2 

SE4 – apr  Cijfer: gemiddelde van periode 4   N 1 

5 K1/K2/K3/K7     H1: Licht (4
e
 klas) PW 50 min J (in 4

e
 klas) 2 

5      Herkansing PW 50 min N 2 

SE5 – jun Cijfer: gemiddelde van 3e klas SE1 t/m SE4 = overgangscijfer 

 

Herkansing 1 proefwerk van 1 (3e klas) hoofdstuk mag herkanst worden. Hoogste cijfer is geldend. 

50 min + tijd 50 minuten voor het onderzoek. Daarna 1 week de tijd om het verslag in te leveren. 

Proefwerk gemist Leerling heeft 4 weken de tijd om het proefwerk alsnog te maken. Nadien is het cijfer definitief: 1.0 
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PTA Natuur- en scheikunde I - klas 4  Basis 

Periode 

 

Eindtermen Methode: NOVA. – Nask 1. – 4 vmbo-B. – 4
e
 ed. – 

Uitgeverij Malmberg 

Toets vorm Tijdsduur herkansing Weging 

3
e
 leerjaar K1/K2/K3/K7     H1: licht (is in 3

e
 leerjaar getoetst)   J 2 

1 K1/K2/K3/K9     H2: Krachten PW 50 min J 2 

1 K1/K2/K3/K5     H3: Elektrische schakelingen PW 50 min J 2 

1         Onderzoek uit H2: Krachten PO 50 min + N 1 

SE1 – okt  Cijfer: gemiddelde van periode 1    1 

2 K1/K2/K3/K6     H4: Energie PW 50 min J 2 

2 K1/K2/K3/K5     H5: Elektrische energie en veiligheid PW 50 min J 2 

SE2 – dec  Cijfer: gemiddelde van periode 2    1 

3 K1/K2/K3/K8     H6: Geluid PW 50 min J 2 

3 K1/K2/K3/K4/K10     H7: Stoffen en materialen PW 50 min J 2 

3         Onderzoek uit H6: Geluid PO 50 min + N 1 

SE3 – mrt  Cijfer: gemiddelde van periode 3    1 

4 K1/K2/K3/K9     H8: Verkeer en veiligheid PW 50 min J 2 

4  Herkansingen PW 50 min N 2 

SE4 – apr  Cijfer: gemiddelde van periode 4    1 

5  Examentraining     

SE5 – jun Cijfer: gemiddelde van 3e klas SE1 t/m SE4 en 4e klas SE1 t/m SE4 = eindcijfer 

 

Herkansing 1 proefwerk van 1 (4e klas) hoofdstuk mag herkanst worden. Hoogste cijfer is geldend. 

50 min + tijd 50 minuten voor het onderzoek. Daarna 1 week de tijd om het verslag in te leveren. 

Proefwerk gemist Leerling heeft 4 weken de tijd om het proefwerk alsnog te maken. Nadien is het cijfer definitief: 1.0 
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PTA Natuur- en scheikunde I - klas 3  Kader 

Periode Eindtermen Methode: NOVA. – Nask 1. – 3 vmbo-KGT. – 4
e
 ed. – 

Uitgeverij Malmberg 

Toets vorm tijdsduur Herkansing Weging 

1 K1/K2/K3/K9     H1: Krachten PW 50 min J 2 

1 K1/K2/K3/K5     H2: Elektriciteit PW 50 min J 2 

1 K1/K2/K3        Onderzoek uit H1: Krachten PO 50 min + N 1 

SE1 – okt  Cijfer: gemiddelde van periode 1     

2 K1/K2/K3/K6     H3: Energie PW 50 min J 2 

2 K1/K2/K3/K12     H4: Het weer PW 50 min J 2 

SE2 – dec  Cijfer: gemiddelde van periode 2     

3 K1/K2/K3/K7     H5: Licht PW 50 min J 2 

3 K1/K2/K3/K5     H6: Schakelingen PW 50 min J 2 

3 K1/K2/K3        Onderzoek uit H5: Licht PO 50 min + N 1 

SE3- mrt  Cijfer: gemiddelde van periode 3     

4 K1/K2/K3/K4/K10     H7: Materie PW 50 min J 2 

4 K1/K2/K3/K11     H8: Straling PW 50 min J 2 

SE4 - apr  Cijfer: gemiddelde van periode 4     

5 K1/K2/K3/K4/K10     H7: Stoffen (4
e
 klas) PW 50 min J (in de 4

e
 

klas) 

2 

5 K1/K2/K3/K4/K10     H8: Materialen (4
e
 klas) PW 50 min J (in de 4

e
 

klas) 

2 

5         Herkansing PW 50 min J 2 

SE5 – jun Cijfer: gemiddelde van 3e klas SE1 t/m SE4 = overgangscijfer 

 

Herkansing 1 proefwerk van 1 (4e klas) hoofdstuk mag herkanst worden. Hoogste cijfer is geldend. 

50 min + tijd 50 minuten voor het onderzoek. Daarna 1 week de tijd om het verslag in te leveren. 

Proefwerk gemist Leerling heeft 4 weken de tijd om het proefwerk alsnog te maken. Nadien is het cijfer definitief: 1.0 
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PTA Natuur- en scheikunde I - klas 4  Kader 

Periode 

 

Eindtermen Methode: NOVA. – Nask 1. – 4 vmbo-KGT. – 4
e
 ed. – 

Uitgeverij Malmberg 

Toets vorm Tijdsduur herkansi

ng 

Weging 

1 K1/K2/K3/K9     H1: Krachten PW 50 min J 2 

1 K1/K2/K3/K6     H2: Warmte PW 50 min J 2 

1         Onderzoek uit H1: Krachten PO 50 min + N 1 

SE1 – okt  Cijfer: gemiddelde van periode 1     

2 K1/K2/K3/K5     H3: Energie PW 50 min J 2 

2 K1/K2/K3/K5     H4: Elektriciteit PW 50 min J 2 

SE2 – dec  Cijfer: gemiddelde van periode 2     

3 K1/K2/K3/K8     H5: Geluid PW 50 min J 2 

3 K1/K2/K3/K9     H6: Werktuigen PW 50 min J 2 

3         Onderzoek uit H5: Geluid PO 50 min + N 1 

SE3 – feb  Cijfer: gemiddelde van periode 3     

3
e
 leerjaar K1/K2/K3/K4/K10     H7: Stoffen (is in 3

e
 leerjaar getoetst) 

    H8: Materialen (is in 3
e
 leerjaar getoetst) 

  J 

J 

2 

2 

4 K1/K2/K3/K5     H9: Schakelingen PW 50 min J 2 

4 K1/K2/K3/K9     H10: Bewegingen PW 50 min J 2 

4 K1/K2/K3/K9     H11: Kracht en beweging PW 50 min J 2 

SE4 – apr  Cijfer: gemiddelde van periode 4     

 K1/K2/K3 Herkansing PW 50 min N 2 

SE5 – jun Cijfer: gemiddelde van 3e klas SE1 t/m SE4 en 4e klas SE1 t/m SE4 = eindcijfer 

 

Herkansing 1 proefwerk van 1 (4e klas) hoofdstuk mag herkanst worden. Hoogste cijfer is geldend. 

50 min + tijd 50 minuten voor het onderzoek. Daarna 1 week de tijd om het verslag in te leveren. 

Proefwerk gemist Leerling heeft 4 weken de tijd om het proefwerk alsnog te maken. Nadien is het cijfer definitief: 1.0 
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11.8 Maatschappijleer 

PTA  Maatschappijleer 1 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm 

en code 

Herkansing Weging  

Leerjaar 3 

 

Periode 1 

ML1/K/1  
ML1/K/2  
ML1/K/3  
 

 De kandidaat kan zich oriënteren op 
de eigen loopbaan en het belang van 
maatschappijleer in de maatschappij.  

 

 De kandidaat kan basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken.  
 

 De kandidaat kan met betrekking tot 
een maatschappelijk vraagstuk:  

− principes en procedures van de 
benaderingswijze van het vak 
maatschappijleer toepassen  
− een standpunt innemen en hier 
argumenten voor geven. 
 
 
 
 
 
  
 

 

Hoofdstuk 1 “Wat is maatschappijleer”  

 

Wordt in 3 paragraven behandeld. 

 

Kader: tekstboek blz. 8 t/m 15 

            Werkboek blz. 4 t/m 17 

 

Basis: blz. 6 t/m 20 

 

 

Theoretisch 

 

 
 

SE1/KB/1.1 

 

 

SE1/BB/1.1 

Nee 1 
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PTA Maatschappijleer 1 

leerjaar 3 

 

Periode 1 

ML1/K/4  
 

 De kandidaat kan:  
− beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt 
tot lid van de samenleving  
− uitleggen dat mensen bij een subcultuur 
(willen) horen en dat elke subcultuur invloed 
heeft op het gedrag  
− de rol van onderwijs beschrijven in de 
ontwikkeling van een mens als lid van de 
samenleving.  

 De kandidaat kan:  
− beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt 
tot lid van de samenleving en de invloed van 
het socialisatieproces herkennen en 
beschrijven  
− uitleggen dat mensen bij een subcultuur 
(willen) horen en dat elke subcultuur invloed 
heeft op het gedrag en socialisatieproces  
− de rol van onderwijs (als socialiserende 
instantie) beschrijven in de ontwikkeling van 
een mens als lid van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk “Jongeren”  

 

Wordt in 5  paragraven behandeld. 

 

Kader: tekstboek blz. 18 t/m 41 

            Werkboek blz. 18 t/m 33 

 

Basis: blz. 23 t/m 54 

 

Theoretisch 

 

 
 

 

 

 

SE1/KB/1.2 

 

 

 

 

SE1/BB/1.2 

Ja 1 
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PTA Maatschappijleer 1 

Leerjaar 3 

 

Periode 2 

ML1/K/5  
ML1/K/6  
 

De kandidaat kan:  
− met voorbeelden beschrijven wat sociale 
verschillen zijn en hoe die veroorzaakt 
worden, en beschrijven/uitleggen hoe de 
plaats van een mens op de maatschappelijke 
ladder kan veranderen (sociale mobiliteit) 
 − beschrijven en uitleggen dat mensen 
vanuit hun maatschappelijke posities 
belangen hebben en hoe daardoor conflicten 
kunnen ontstaan  
− overheidsbeleid ten aanzien van sociale 
ongelijkheid beschrijven en verklaren. 
 De kandidaat kan:  
− vormen van macht herkennen  
− beschrijven hoe regels het samenleven van 
mensen mogelijk maken 
 − beschrijven welke mogelijkheden burgers 
hebben om invloed uit te oefenen op de 
politiek, en kenmerken van een 
parlementaire democratie noemen.  
De kandidaat kan:  
− vormen van macht en machtsmiddelen 
herkennen, beschrijven en verklaren  
 
− beschrijven en uitleggen hoe regels het 
samenleven van mensen mogelijk maken  
 
− beschrijven en uitleggen welke 
mogelijkheden burgers hebben om invloed uit 
te oefenen op de politiek, en kenmerken van 
een parlementaire democratie noemen, 
herkennen en toelichten. 
  

Hoofdstuk “Politiek” 

 

Wordt in 7 paragraven behandeld. 

 

Kader: tekstboek blz. 42 t/m 57 

            Werkboek blz. 34 t/m 63 

 

Basis: blz. 58 t/m 88 

 

 

 

Praktische opdracht: 

De leerling maakt zelf een politieke partij. De 

ll kiest of de partij links of rechts is en welke 

standpunten de partij voor staat. Vervolgens 

maakt de ll hier een verkiezingsposter  van 

incl. logo. 

Theoretisch 

 

 

 

SE2/KB/2.1 

 

 

SE2/BB/2.1 

 

 

 

Praktische 

opdracht 

SE2/KB/BB/2
.2 

 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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PTA Maatschappijleer 1 

Leerjaar 3 

 

Periode 2 

ML1/K/7  
 

De kandidaat kan: 
− aangeven dat selectieve waarneming een 
rol speelt in het proces van beeld- en 
meningsvorming 
− uitingen van vooroordelen en 
beeldvorming ten aanzien van mannen en 
vrouwen in de samenleving herkennen en 
benoemen 
− beschrijven hoe men uitingen van 
vooroordelen en discriminatie tegemoet kan 
treden vanuit het beginsel van 
gelijkwaardigheid en respect 
− van een bepaald sociaal probleem 
beschrijven hoe de beeldvorming erover tot 
stand komt/gekomen is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk “Pluriforme Samenleving” 

 

Wordt in 6 paragraven behandeld. 

(Basis in 4) 

 

Kader:  tekstboek blz. 59 t/m 79 

              Werkboek blz. 64 t/m 89 

 

Basis: blz. 89 t/m 117 

 

 

Praktische opdracht: 

Interview over geloven 

De ll stelt minimaal 8 vragen aan iemand van 

een ander geloof. 

De ll maakt hier een verslag van en levert dit 

als een werkstuk in. 

 

Theoretisch 

 

 

 

 

SE3/KB/2.3 

 

 

SE3/BB/2.3 

 

 

Praktisch 

opdracht 

 

SE3/KB/BB/2
.4  

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 PTA Maatschappijleer 1 

Leerjaar 3 

 

Periode 3 

ML1/K/7  
Deel 2 
 

De kandidaat kan:  
− beschrijven hoe mensen bij het vormen 
van hun meningen beïnvloed worden door 
selectie van informatie  
 
− uitingen van vooroordelen en 
beeldvorming ten aanzien van mannen en 
vrouwen in de samenleving herkennen en 
benoemen  
 
− voorbeelden noemen van vooroordelen 
en discriminatie, beschrijven hoe deze 
ontstaan en aangeven wat er tegen te doen 
is  
 
− van een bepaald sociaal probleem 
beschrijven hoe de beeldvorming erover tot 
stand komt/gekomen is.  
 
 
 
 

 Hoofdstuk “Media” 

Wordt in 6 paragraven behandeld  

(Basis in 5) 

 

Kader: tekstboek blz. 96 t/m 109 

            Werkboek blz 106 t/m 129 

 

Basis : blz. 120 t/m 143.  

Theoretisch 

 

 

 

SE5/KB/3.1 

 

 

SE5/BB/3.1 

ja 1 

Berekening cijfer voor schoolexamen:  
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PTA  Maatschappijleer leerjaar 3 MA1 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm 

en code 

Herkansing Weging  

Leerjaar 3 

 

Periode 3 

ML1/K/5  

Deel 2 

 

De kandidaat kan:  

− met voorbeelden beschrijven wat sociale 
verschillen zijn en hoe die veroorzaakt 
worden, en beschrijven/uitleggen hoe de 
plaats van een mens op de 
maatschappelijke ladder kan veranderen 
(sociale mobiliteit) 

 − beschrijven en uitleggen dat mensen 
vanuit hun maatschappelijke posities 
belangen hebben en hoe daardoor 
conflicten kunnen ontstaan  

− overheidsbeleid ten aanzien van sociale 
ongelijkheid beschrijven en verklaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk  “Werk” 

Wordt in 6  paragraven behandeld. 

(Basis 4 paragraven) 

 

 

Kader: tekstboek blz.112 t/m 125            

Werkboek blz. 130 t/m 151 

 

Basis: blz. 145 t/m 163 

 

Theoretisch 

 

 

SE3/KB/3.2 

 

SE3/BB/3.2 

Nee 1 
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PTA  Maatschappijleer leerjaar 3 MA1 

leerjaar 3 

Periode 4 

ML1/K/8  
 
 
 

Hoofdstuk “Criminaliteit” : Kader 6  paragraven  
Basis 4 paragraven 
Kader: tekstboek blz. 128 t/m 143 Werkboek 
blz. 152 t/m 177  Basis: blz. 165 t/m 183 

Theoretisch 

SE4/KB/4.1 

SE4/BB/4.1 

Ja 1 

Leerjaar 3 

 

Periode 4 

ML2/K/5  
 

B De kandidaat kan:  
− functies en maatschappelijke waardering 
van arbeid herkennen  
− de rol van de overheid ten aanzien van 
arbeid en de kenmerken van de 
verzorgingsstaat herkennen  
− herkennen wat de invloed is van 
arbeidsverdeling op de sociale ongelijkheid  
− op het gebied van arbeid verschillende 
belangen en belangenorganisaties 
herkennen en aangeven welke middelen er 
zijn om voor belangen op te komen in 
overleg- en conflictsituaties  
− oorzaken en gevolgen van  
K De kandidaat kan:  
− de functies en maatschappelijke 
waardering van arbeid herkennen en 
beschrijven, en factoren noemen die van 
invloed zijn op de cultuur van een bedrijf  
− de rol van de overheid ten aanzien van 
arbeid en de problematiek van de 
verzorgingsstaat herkennen en beschrijven  
− uitleggen welke invloed maatschappelijke 
arbeidsverdeling heeft op de sociale 
ongelijkheid in de samenleving  
− een beschrijving geven van de 
arbeidsverhoudingen in Nederland  
− oorzaken en gevolgen van veranderingen 
op de arbeidsmarkt noemen en verklaren.  

Boekje “Werk” 

 

Kader hst 1 t/m 4 

 

Basis hst. 1 t/m 6 

Theoretisch 

 

SE4/KB/4.2 

 

SE4/BB/4.2 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
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PTA Maatschappijkunde leerjaar 3 

Leerjaar 3 

 

Periode 5 

ML2/K/5  
Deel 2 

K De kandidaat kan:  
− de functies en maatschappelijke 
waardering van arbeid herkennen en 
beschrijven, en factoren noemen die van 
invloed zijn op de cultuur van een bedrijf  
− de rol van de overheid ten aanzien van 
arbeid en de problematiek van de 
verzorgingsstaat herkennen en beschrijven  
− uitleggen welke invloed maatschappelijke 
arbeidsverdeling heeft op de sociale 
ongelijkheid in de samenleving  
− een beschrijving geven van de 
arbeidsverhoudingen in Nederland  
− oorzaken en gevolgen van veranderingen 
op de arbeidsmarkt noemen en verklaren.  
B De kandidaat kan:  
− functies en maatschappelijke waardering 
van arbeid herkennen  
− de rol van de overheid ten aanzien van 
arbeid en de kenmerken van de 
verzorgingsstaat herkennen  
− herkennen wat de invloed is van 
arbeidsverdeling op de sociale ongelijkheid  
− op het gebied van arbeid verschillende 
belangen en belangenorganisaties 
herkennen en aangeven welke middelen er 
zijn om voor belangen op te komen in 
overleg- en conflictsituaties  
 
 
 
  

Boekje “Werk” 

 

Kader hst 5 t/m 8 

 

Basis hst. 7 t/m 11 

Theoretisch 

 

SE5/KB/5.1 

 

SE5/BB/5.1 

Ja 

 

1 
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PTA Maatschappijkunde leerjaar 3 

Leerjaar 3 

 

Periode 5 

ML2/K/7  
 

B De kandidaat kan:  
− de betekenis van massamedia voor de 
samenleving herkennen  
− factoren en ontwikkelingen herkennen en 
noemen als het gaat om de inhoud en 
programmering van massamedia, en 
nieuwsvoorziening kritisch beoordelen  
-voorbeelden de rol herkennen die media 
kunnen vervullen bij beeldvorming 
(waaronder vooroordelen en stereotypen), 
en bij de overdracht van waarden en 
normen  
− informatie vergelijken van verschillende 
media en verschillen daarin herkennen.  
K De kandidaat kan:  
− de betekenis van massamedia voor de 
samenleving herkennen en beschrijven  
− factoren en ontwikkelingen herkennen en 
noemen als het gaat om de inhoud en 
programmering van massamedia, en 
nieuwsvoorziening kritisch beoordelen  
− benoemen wat de rol van de media is bij 
beeldvorming en aangeven hoe er sprake is 
van beïnvloeding door massamedia  
− informatie vergelijken van verschillende 
media en verschillen daarin verklaren.  
 
 
 
 
 
 

Boekje “Massamedia” 

 

Kader hst 1 t/m 3 

 

Basis hst. 1 t/m 5 

Theoretisch 

 

SE5/KB/5.2 

 

SE5/BB/5.2 

Nee 1 
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PTA  Maatschappijkunde leerjaar 4 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en code Herkansing Weging 

Leerjaar 4 

 

Periode 6 

ML2/K/6  
 

B De kandidaat kan: − Nederland 
als multiculturele samenleving 
typeren en het overheidsbeleid ten 
aanzien hiervan herkennen en 
beschrijven  
− de sociaal-economische positie 
van allochtone groepen beschrijven  
− aangeven hoe met uitingen van 
vooroordelen en discriminatie kan 
worden omgegaan vanuit het 
beginsel van gelijkwaardigheid en 
respect.  
K De kandidaat kan:  
− de culturele differentiatie in 
Nederland beschrijven en 
ontwikkelingen daarin noemen, 
alsmede het overheidsbeleid en 
visies ten aanzien van de 
multiculturele samenleving 
beschrijven  
− de sociaal-economische positie 
van allochtone groepen beschrijven 
en verklaren  
− aangeven hoe met uitingen van 
vooroordelen en discriminatie kan 
worden omgegaan vanuit het 
beginsel van gelijkwaardigheid en 
respect.  
 
 
 

Boekje “ Multiculturele Samenleving” 

Kader hst. 1, 2,3 en 5  

 

Basis hst. 1 t/m 4 

 

 

         + 

Deel 2 

Kader hst. 6 t/m 8  

 

Basis hst. 5 t/m 9 

 

Theoretisch 

 

SE6/KB/6.1 

 

SE6/BB/6.1 
 
 
Theoretisch 

 

SE6/KB/6.2 

 

SE6/BB/6.2 
 
 
 
 
 
 
 

Nee 

 

 

 

 

 

Ja 

1 

 

 

 

 

 

1 
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PTA Maatschappijkunde leerjaar 4 

leerjaar 4 

 

Periode 7 

ML2/K/8  
 

B De kandidaat kan:  
− de aard, ontwikkeling en omvang 
van criminaliteit als maatschappelijk 
probleem herkennen en beschrijven  
-kenmerken van de rechtsstaat 
herkennen in het straf- en 
procesrecht, en de doelen van straffen 
en maatregelen onderscheiden  
− oorzaken van criminaliteit 
herkennen  
− de rol van overheidsorganen ter 
bestrijding van criminaliteit aangeven 
en verschillende beleidsmaatregelen 
onderscheiden  
− de doelen van straffen en 
maatregelen onderscheiden.  
K De kandidaat kan:  
− de aard, ontwikkeling en omvang 
van criminaliteit als maatschappelijk 
probleem herkennen en beschrijven  
− principes van de rechtsstaat 
herkennen in het straf- en procesrecht  
− oorzaken van criminaliteit 
herkennen en beschrijven  
− de rol van overheidsorganen ter 
bestrijding van criminaliteit aangeven, 
verschillende beleidsmaatregelen en 
kenmerkende visies van politieke 
stromingen onderscheiden, en 
effectiviteit en wenselijkheid van 
beleidsmaatregelen beoordelen 
− de doelen van straffen en 
maatregelen onderscheiden.  

Boekje “ Criminaliteit” 

 

Kader hst. 1 t/m 5 

 

Basis hst. 1 t/m 5 

 

 

 

                + 

 

 

 

Deel 2 

 

Kader hst. 6 t/m 9 

Basis hst. 6 t/m 11 

Theoretisch 

 

SE7/KB/7.1 

 

SE7/BB/7.1 
 
 

 

 

 

      + 

 

Deel 2 

Theoretisch 

 

SE7/KB/7.2 

 

SE7/BB/7.2 
 
 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 75 

PTA Maatschappijkunde leerjaar 4 

Leerjaar 4 

Periode 8 

ML2/K/4  
 

 Boekje “ Politiek” 

Kader hst. 1 t/m 5 

Basis hst. 1 t/m 6 

              +Deel 2 

 

Kader hst. 6 t/m 10 

Basis hst. 7 t/m 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theoretisch 

 

SE8/KB/8.1 

 

SE8/BB/8.1 
 
Theoretisch 

 

 

SE8/KB/8.2 

 

SE8/BB/8.2 
 

Nee 

 

 

 

 

Ja 

 

 

1  

 

 

 

 

1 

11.9 Horeca, bakken en recreatie 
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PTA HBR module P1: Gastheerschap 

Periode 1 Eindtermen Inhoud: Toetsvorm  Herkansing Weging  Nivea 

Leerjaar 3 HBR/G1.1 

 

HBR/G1.2 

HBR/G1.3  

 

HBR/G1.4  

 

HBR/G1.5  

 

HBR/G1.6 

HBR/G1.7 

 

HBR/G1.8  

 

HBR/G1.9 

HBR/G1.10 

 

HBR/G2.5 

Assisteren bij het vorm geven aan en 

realiseren van bedrijfsdoelstellingen 

Bedrijfsdoelstellingen en 

bedrijfsformules vormgeven en 

realiseren  

Bedrijfstypen en bedrijfstypen 

herkennen 

Bedrijfstypen en bedrijfstypen 

benoemen 

Administratieve handelingen, front-

Office handelingen en 

betalingswerkzaamheden uitvoeren 

De prijs bepalen en de te leveren 

diensten en producten  

Offertes vergelijken en opzetten 

Assisteren bij het opzetten van en 

verrichten van promotionele activiteiten 

Promotionele activiteiten opzetten en 

uitvoeren 

De marketingmix gebruiken, de 

marketinginstrumenten toepassen 

Een gastenverblijf, inrichten, rekening 

houdend met het concept/ de formule 

van het bedrijf 

Boek HBR P1 

Gastheerschap 

Hoofdstuk 1 & 2 

Theorie/Praktijk 

P1HBR/BB/1.1 

P1HBR/KB/1.1 

Ja 1 B 

K 

B 

K 

 

BK 

 

BK 

BK 

B 

 

K  

BK 

 

BK 
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 HBR/G3.2 Mastiek maken, service gereed maken 

van de gastenruimtes binnen en buiten 

Restaurant  Theorie/Praktijk  

P1HBR/BB/1.2 

P1HBR/KB/1.2 

Nee 2 BK 

 HBR/G2.2 

HBR/G2.3 

HBR/G2.4 

 

 

HBR/G2.7 

HBR/G3.1 

 

HBR/G4.3 

HBR/G4.4 

Gasten plaatsen 

Vertrek van gasten bepalen 

Anticiperen en inspelen op vragen, 

verzoeken, opmerkingen en problemen van 

gasten 

Bestellingen opnemen 

Apparatuur, gereedschap en machines in 

de accommodatie(s) schoonmaken en 

onderh. 

Wet- en regelgeving toepassen 

Sociale hygiëne signaleren 

Boek HBR P1 

Gastheerschap 

Hoofdstuk 5 & 6 & 7 

Theoretisch 

P1HBR/BB/1.4 

P1HBR/KB/1.4 

Ja 1 BK 

BK 

BK 

 

BK 

 

BK 

 

BK 

BK 

  HBR/G2.1 Gasten ontvangen Praktijkles restaurant h5 Praktisch 

P1HBR/BB/1.5 

P1HBR/KB/1.5 

Nee 2 BK 

 HBR/G2.8 Draag- en serveermethoden uitvoeren Praktijkles restaurant h6 Praktisch 

P1HBR/BB/1.6 

P1HBR/KB/1.6 

Nee 2 BK 

 HBR/G2.9 Debarrasseren Praktijkles restaurant h6 Praktisch 

P1HBR/BB/1.7 

P1HBR/KB/1.7 

 Nee  2 BK 

 HBR/G1,2,3,

4 

 Boek HBR P1 

Gastheerschap 

Hoofdstuk1 t/m 7 

Theoretisch SE 

P1HBR/BB/1.8 

P1HBR/KB/1.8 

ja 3 BK 
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PTA HBR module P3: Keuken  

Periode 2  Eindtermen Inhoud: Toetsvorm en  Herkansing Weging  Nivea 

HBR P3 

Keuken  

 Een bijdrage leveren aan het beheren 

van horecaproducten en bereiden van 

gerechten in een horecagelegenheid 

 

Theorie Proefwerk 

H1, H2, H3 en H4 

 

Theorie Proefwerk 

H5, H6, H7 en H8 

 

P3HBR/BB/3.1 

P3HBR/KB/3.1 

 

P3HBR/BB/3.2 

P3HBR/KB/3.2 

Nee 

Nee 

 

Nee 

Nee 

1 

 

 

1 

BK 

 

 

BK 

 

 

    

4 Praktische opdrachten 

 

P3HBR/3.3 

P3HBR/3.4 

P3HBR/3.5 

P3HBR/3.6 

 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

2 

2 

2 

2 

BK 

BK 

BK 

BK 

 

   Tentamen  

Praktijk / Theorie  

P3HBR/BB/3.7 

P3HBR/KB/3.7 

 

Ja 3 BK 

 HBR/K2.4 Bereiden en verwerken van tussenproducten 

en gerechten 

Boek HBR P3 Keuken 

Hoofdstuk 5 &6 

Theoretisch  

P3HBR/BB/3.4 

P3HBR/KB/3.4 

Ja  1 BK 

 HBR/K2.5 Doorgeven, afwerken en garneren/ 

presenteren van gerechten 

 Praktisch 

P3HBR/BB/3.5 

P3HBR/KB/3.5 

Nee 2 BK 

 HBR/K1.4  

 

HBR/K2.1 

 

Grondstoffen, ingrediënten en 

tussenproducten beheren 

Receptuur hanteren voor het vervaardigen 

van horecaproducten 

Boek HBR P3 Keuken 

Hoofdstuk 7 & 8 

Theoretisch 

P3HBR/BB/3.6 

P3HBR/KB/3.6 

Ja 1 BK 

 

 

BK 

 HBR/K1, 

K2 

 Boek HBR P3 Keuken 

Hoofdstuk 1 t/m 8 

THeoretisch SE 

P3HBR/BB/3.7 

P3HBR/KB/3.7 

Ja 3 BK 
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PTA HBR module P2: Bakkerij 

Periode 3 Eindtermen Inhoud: Toetsvorm  Herkansing Weging  Nivea 

HBR/B1 een bijdrage leveren aan het beheer van bakkerijproducten 

leerjaar 3 HBR/B1.1 Trends en ontwikkelingen volgen en toepas. Boek HBR P2 Bakkerij 

Hoofdstuk 1 , 2 & 3 

Theoretisch 

P2HBR/BB/2.1 

P2HBR/KB/2.1 

ja 1 BK 

 HBR/B1.2 Assortiment beheren 

  HBR/B1.4 Grondstoffen, ingrediënten en 

tussenproducten beheren 

 HBR/B1.3 Productie van bakkerijproducten plannen en 

organiseren 

 

Boek HBR P2 Bakkerij 

Hoofdstuk 6 

Praktisch 

P2HBR/BB/2.2 

P2HBR/KB/2.2 

nee 2 BK 

HBR/B2 een bijdrage leveren aan het vervaardigen van bakkerijproducten 

Leerjaar 3/4 HBR/B2.1 Receptuur hanteren voor het vervaardigen 

van bakkerijproducten 

Boek HBR P2 Bakkerij 

Hoofdstuk 2 & 3 

 

Praktisch 

P2HBR/BB/2.3 

P2HBR/KB/2.3 

nee 

 

2 BK 

 HBR/B2.3 Schoonmaken en bewerken van 

grondstoffen, ingrediënten en tussenprod.en 

 HBR/B2.4 Vervaardigen en verwerken van bakkerij 

tussenproducten en bakkerijeindproducten 

Boek HBR P2 Bakkerij 

Hoofdstuk 4, 5, 6 & 7  

Praktisch 

P2HBR/BB/2.4 

P2HBR/KB/2.4 

nee 

 

2 

 

 

BK 

 

 

 HBR/B2.5 Bakkerijproducten afwerken, decoreren en 

presenteren 

Boek HBR P2 Bakkerij 

Hoofdstuk 4, 5, 6 

Theoretisch  

P2HBR/BB/2.5 

P2HBR/KB/2.5 

Ja 1 BK 

 HBR/B2.6 Wet- en regelgeving toepassen Boek HBR P2 Bakkerij 

Hoofdstuk 1 

Praktisch 

P2HBR/BB/2.6 

P2HBR/KB/2.6 

nee 1 BK 

 HBR/B2.7 Economisch en duurzaam omgaan met 

grondstoffen, gas, water en elektra 

 HBR/B2.2 Apparatuur, gereedschappen en machines 

gebruiken en onderhouden, volgens de 

voorgeschreven procedures 

Boek HBR P2 Bakkerij 

Hoofdstuk 7 

Theoretisch 

P2HBR/BB/2.7 

P2HBR/KB/2.7 

ja 1 BK 

 HBR/B1,B2  Boek HBR P2 Bakkerij 

Hoofdstuk 1 t/m 7 

Theoretisch SE 

P2HBR/BB/2.8 

P2HBR/KB/2.8 

ja 3 BK 
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PTA HBR module P4: Recreatie 

Periode 4 Eindtermen Inhoud: Toetsvorm  Herkansing Weging  Nive 

HBR P4 

Recreatie 

 Een bijdrage leveren aan de 

uitvoering van recreatieve 

activiteiten 

Theorie Proefwerk 

H1, H2, H3  

 

 

Theorie Proefwerk 

H4, H5, H6 

 

P4HBR/BB/4.1 

P4HBR/KB/4.1 

 

 

P4HBR/BB/4.2 

P4HBR/KB/4.2 

 

Nee 

Nee 

 

 

Nee 

Nee 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

BK 

BK 

 

 

BK 

BK 

   4 Praktische opdrachten 

 

P4HBR/4.3 

P4HBR/4.4 

P4HBR/4.5 

P4HBR/4.6 

 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

2 

2 

2 

2 

BK 

BK 

BK 

BK 

   Tentamen  

Praktijk / Theorie  

P4HBR/BB/4.7 

P4HBR/KB/4.7 

 

Ja  

Ja 

3 

3 

BK 

BK 
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PTA HBR keuzemodule K5: Patisserie 

Periode 6/7/8/9 Eindtermen Inhoud: Toetsvorm Herkansing Weging  Nivea 

HBR/1 het beheren en vervaardigen van patisserieproducten 

leerjaar 4 HBR/P1.1 het economisch belang van de 

patisserie binnen de horeca, bakkerij 

en recreatie uitleggen 

Boek HBR K5 Patisserie 

Hoofdstuk 1, 2 & 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Theoretisch 

K5HBR/BB/5.1 

K5HBR/KB/5.1 

ja 1 BK 

 HBR/P1.2 trends en ontwikkelingen in de 

patisserie volgen en toepassen 

  HBR/B1.3 een assortiment beheren, rekening 

houdend met seizoen, feestdagen en 

aanbod en prijsstelling van de 

producten, tussenproducten en 

grondstoffen 

 HBR/P1.4 specifieke grondstoffen, ingredienten, 

tussenproducten voor 

patisserieproducten beheren, en 

criteria voor criteria voor beoordelen 

van de kwaliteit toepassen en 

kenmerken en eigenschappen 

herkennen 

Boek HBR K5 Patisserie 

Hoofdstuk  2, 3, 4 

 

Praktisch 

 

K5HBR/BB/5.2 

 

 

 

 

Nee 2 B 

 HBR/P1.5 productie van patisserieproducten 

plannen en organiseren en criteria 

voor het beoordelen van de kwaliteit 

toepassen en kenmerken en 

eigenschappen herkennen en 

benoemen 

Boek HBR K5 Patisserie 

Hoofdstuk  1,  

Praktisch 

 

 

K5HBR/KB/5.2 

Nee 2 K 
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HBR/P2 het vervaardigen van patisserieproducten 

Leerjaar 4 HBR/P2.1 receptuur hanteren voor het 

vervaardigen van 

patisserieproducten 

Boek HBR K5 Patisserie 

Hoofdstuk 4 & 5 

theoretisch 

K5HBR/BB/5.3 

K5HBR/KB/5.3 

ja 1 BK 

 HBR/P2.2 de standaard bakkerijtechnieken 

toepassen, gekoppeld aan de meer 

specifieke patisserietechnieken 

Boek HBR K5 Patisserie 

Hoofdstuk 4, 5, 6 & 7 

 

 

 

Praktijkles Machines 

praktisch 

K5HBR/BB/5.4 

K5HBR/KB/5.4 

 

nee 

 

2 

 

BK 

 

 HBR/P2.3 apparatuur , gereedschap, en 

machines in de patisserie gebruiken 

en onderhouden volgens 

voorgeschreven procedures.  

 HBR/P2.4 tussenproducten bereiden en/of 

verwerken 

Boek HBR K5 Patisserie 

Hoofdstuk 4 & 5 

praktisch 

 

K5HBR/BB/5.5 

K5HBR/KB/5.5 

nee 2 BK 

 HBR/P2.5 patisserieproducten vervaardigen, 

afwerken en decoreren 

Boek HBR K5 Patisserie 

Hoofdstuk 6 & 7 

praktisch 

K5HBR/BB/5.6 

K5HBR/KB/5.6 

 

theoretisch 

K5HBR/BB/5.7 

K5HBR/KB/5.7 

nee 

 

 

 

ja 

2 

 

 

 

1 

BK 

 

 

 

BK 

 HBR/P1,P

2 

 Boek HBR K5 Patisserie 

Hoofdstuk 1 t/m 7 

theoretisch SE 

K5HBR/BB/5.8 

K5HBR/KB/5.8 

ja 3 BK 
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11.10 Zorg & Welzijn 

PTA  Z&W – Mens en Zorg – Module 4 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 

code 

Herkans

ing 

Wegin

g  

Leerjaar 3 P/ZW/4 ondersteunende handelingen 

verrichten bij het zorg verlenen aan 

de klant 

 

 

 

 

 

 

1 tentamen 

 

2x Proefwerk 

 

 

 

 4 praktische opdrachten 

ondersteunen: 

eenvoudige verzorgende activiteiten 

.bij bewegen en verplaatsen 

.EHBO technieken toepassen 

vaak voorkomende ziekteverschijnselen 

.ICT en technologie in de hulpverlening benoemen, 

adviseren en gebruiken 

 

totale stof 

 

opgedeelde stof 

 

 

 

onderwerpen hierboven 

 

 

 

 

 

 

Theoretisch  

M4ZWBB4.1 

M4ZWKB4.1 

M4ZWBB4.6 

M4ZWKB4.6 

M4ZWBB4.7 

M4ZWKB4.7 

praktisch  

M4ZW4.2 

M4ZW4.3 

M4ZW4.4 

M4ZW4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

Ja  

nee 

nee 

 

 

 

nee 

nee 

nee 

nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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PTA Z&W - Mens en activiteit - Module 3 

leerjaar 3 P/ZW/3 activiteiten organiseren en 

begeleiden met als doel de klant te 

activeren 

 

 

 

 

 

 

1 tentamen 

 

 

2x Proefwerk 

 

 

4 praktische opdrachten 

 

een eenvoudige: 

.activiteit voor een individu en groep 

voorbereiden 

.activiteit voor een individu en groep 

uitvoeren 

.activiteit voor een individu en groep 

afsluiten 

 

 

totale stof 

 

 

opgedeelde stof 

 

 

onderwerpen hierboven 

 

 

 

 

 

 

Theoretisch  

M3ZWBB3.1 

M3ZWKB3.1 

M3ZWBB3.6 

M3ZWKB3.6 

M3ZWBB3.7 

M3ZWKB3.7 

praktisch  

M3ZW3.2 

M3ZW3.3 

M3ZW3.4 

M3ZW3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

Ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

 

nee 

nee 

nee 

nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 
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PTA Z&W - Mens en Omgeving - Module 2 

leerjaar 3 P/ZW/2 ondersteunen bij het creëren van 

een verzorgde, schone en veilige 

leef- en werkomgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tentamen 

 

2x Proefwerk 

 

 

 

 

 

4 praktische opdrachten 

 

. schoonmaak en 

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren 

. textiel verzorgen 

. baliewerkzaamheden verrichten 

. ondersteunen bij het kiezen van 

aanpassingen en hulpmiddelen in en 

rondom het gebouw die 

toegankelijkheid en veiligheid 

bevorderen 

 

 

totale stof 

 

opgedeelde stof 

 

 

 

 

 

onderwerpen hierboven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theoretisch  

M2ZWBB2.1 

M2ZWKB2.1 

M2ZWBB2.6 

M2ZWKB2.6 

M2ZWBB2.7 

M2ZWKB2.7  

 

praktisch  

M2ZW2.2 

M2ZW2.3 

M2ZW2.4 

M2ZW2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

Ja 

nee 

nee  

nee 

nee 

 

 

nee 

nee 

nee 

nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 
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PTA Z&W - Mens en Gezondheid - Module 1 

leerjaar 3 P/ZW/1 ondersteunen bij keuzes voor een 

gezonde leefstijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tentamen 

 

1x Proefwerk 

 

 

 

 

 

4 praktische opdrachten 

examentraining (klas 4) 

. informatie geven over een gezonde 

leefstijl 

. een gezonde maaltijd samenstellen, 

bereiden en opdienen 

. ondersteunen bij een verantwoord 

voedings en bewegingspatroon en 

dagritme 

 

 

 

 

totale stof 

 

opgedeelde stof 

 

 

 

 

 

onderwerpen hierboven 

Totale PTA-onderdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theoretisch  

M1ZWBB1.1 

M1ZWKB1.1 

M1ZWBB1.6 

M1ZWKB1.6 

M1ZWBB1.7 

M1ZWKB1.7  

 

praktisch  

M1ZW1.2 

M1ZW1.3 

M1ZW1.4 

M1ZW1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

Ja 

nee 

nee  

nee 

nee 

 

 

nee 

nee 

nee 

nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 
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PTA Z&W - Kennismaking met Uiterlijke verzorging 

leerjaar 4 K/ZW/1 een eenvoudige haar- en 

gezichtsbehandeling uitvoeren bij 

een klant in een kapsalon of 

schoonheidssalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tentamen 

 

1x Proefwerk 

 

 

 

4 praktische opdrachten 

 

. een klant ontvangen en het bezoek 

afronden 

. een eenvoudige haar- en hoofdhuid 

behandeling uitvoeren die past bij het 

haar en de hoofdhuid van de klant 

. een eenvoudige gezichtsbehandeling 

uitvoeren die past bij de huid van de 

klant 

. een eenvoudige handbehandeling 

uitvoeren die past bij de conditie van de 

handen van de klant 

 

totale stof 

 

opgedeelde stof 

 

 

 

onderwerpen hierboven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theoretisch  

UZWBB1.1 

UZWKB1.1 

UZWBB1.6 

UZWKB1.6 

UZWBB1.7 

UZWKB1.7  

praktisch  

UZW1.2 

UZW1.3 

UZW1.4 

UZW1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

Ja 

nee 

nee  

nee 

nee 

 

nee 

nee 

nee 

nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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PTA Z&W Sport en Bewegen -of- ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 

leerjaar 4 K/ZW/11 eenvoudige, regelende taken 

verrichten bij sport en bewegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tentamen 

 

1x Proefwerk 

 

 

 

 

4 praktische opdrachten 

 

 

 

 

-informatie verstrekken over 

Mogelijkheden om te bewegen en te 

sporten in de eigen regio. 

- voor een doelgroep een eenvoudig 

sportevenement of toernooi 

organiseren en uitvoeren. 

-assisteren en instructie geven bij sport 

en bewegingsactiviteiten 

-omgaan met veiligheid en het 

voorkomen van blessures. 

-assisteren bij de uitvoering van 

bewegingsprogramma's. 

 

Totale stof 

 

opgedeelde stof 

 

 

 

 

onderwerpen hierboven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theoretisch  

SZWBB1.1 

SZWKB1.1 

SZWBB1.6 

SZWKB1.6 

SZWBB1.7 

SZWKB1.7  

praktisch  

SZW1.2  

SZW1.3  

SZW1.4  

SZW1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

Ja 

nee 

nee  

nee 

nee 

 

nee 

nee 

nee 

nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

11.11 Produceren, Installeren en Energie 
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PTA PIE:  Kernmodules B Module 1 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en code Herkansing Weging 

Leerjaar 3 
 
 

P/PIE/1.1.1 Met behulp van CAD een ontwerp voor 

een product Maken zowel 1D en 3D 

Eindwerkstuk M1 Schriftelijk 
M1PIE1-4S 
Praktisch 
M1PIE1-4P 

ja 
 

 
Ja* 

1 
 
 
1 
 

 P/PIE/1.1.3 Werktuigbouwkundige en 

elektrotechnische tekeningen en 

schema’s maken  

P/PIE/1.1.4 Stuklijsten en materiaalstaten maken 

aan de hand van tekeningen en 

schema’s 

P/PIE/1.1.5 Aan de hand van tekeningen, 

stuklijsten en materiaalstaten een 

eenvoudige calculatie maken 

P/PIE/1.1.1 Handmatig zagen, schroefdraad 

snijden en tappen aan de hand van 

schroefdraadtabellen 
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P/PIE/1.1.1 Verspanende bewerkingen met behulp 

van snijsnelhedentabellen uitvoeren op 

een draaimachine en boormachine 

P/PIE/1.1.3 Een product automatisch produceren 

Met behulp van CAD/CAU, 3D-printer 

en CNC simulatie 

P/PIE/1.3.1 Een elektrische schakeling in een 

practicumbord aansluiten aan de hand 

van een stroomkringschema 

P/PIE/1.3.3 De werking van de elektrische 

schakeling beproeven aan de hand 

van een stroomkringschema 

P/PIE/1.4.1 Onderdelen en componenten 

Monteren en samenstellen  

P/PIE/1.4.1 Elektrische bedrading aanbrengen en 

aansluiten  

P/PIE/1.4.3 Meten en controleren van 

samengesteld werk 

*keuze uit 1 Module herkansen van 4 Modules 
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PTA PIE Module 1:  Kernmodules B Module 1 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 

Leerjaar 3 P/PIE/1.1.1 Een uitslag overnemen op plaatwerk Eindwerkstuk M1 SchriftelijkM1
PIE1-1S 
Praktisch 
M1PIE1-1P 

Ja 
 

ja* 
 

1 
 
1 
 P/PIE/1.1.3 Een plaat uitknippen Met behulp van 

verschillende plaatscharen en 

plaathoekscharen 

P/PIE/1.1.4 Buis en profielen buigen en koudb.  

P/PIE/1.1.5 Instellen en toepassen van 

buiggereedschap, zetbank en 

vingerzetbank 

P/PIE/1.1.6 Lengte en buigvolgorde bepalen van 

gebogen profiel en buisprofiel  

P/PIE/1.1.1 onderdelen samenstellen door middel 

van hechtlassen Met naUe UIG/UAG, 

puntlassen en zachtsolderen 

P/PIE/1.1.1 onderdelen samenstellen door middel 

van schroef-, klem- en lijmverb. 

P/PIE/1.1.3 samengestelde producten controleren 

op kwaliteit van de verbinding en 

maatvoering 
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PTA PIE Module 3:  KernModule B Module 3 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 

Leerjaar 3 

 

P/PIE/3.1.1 een pneumatische schakeling 

opbouwen 

Eindwerkstuk M3 Schriftelijk 

M3PIE1-3S 

 

Praktisch 

M3PIE1-3P 

ja 

 

 

ja* 

1 

 

 

1 

 

P/PIE/3.1.3 sensoren en actuatoren kiezen en 

aansluiten  

P/PIE/3.1.5 een domotica-installatie opbouwen, 

aansluiten en testen 

P/PIE/3.1.1 Metingen uitvoeren aan een 

elektrische schakeling  

P/PIE/3.1.1 eenvoudige berekeningen aan 
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elektrische schakelingen uitvoeren  

P/PIE/3.1.3 universeelmeters en tweepolige 

spanningstester instellen en aansluiten  

P/PIE/3.3.1 besturingscomponenten plaatsen aan 

de hand van een opstellingstekening  

P/PIE/3.3.1 de besturingscomponenten bedraden 

en aansluiten aan de hand van een 

bedradingstekening 

P/PIE/3.3.3 een programma invoeren in een 

programmeerbaar relais  

P/PIE/3.3.4 de automatische besturing testen  

 

*keuze uit 1 Module herkansen van 4 Modules 
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PTA PIE Module 4:  KernModule B Module 4 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en  Herkansing Weging 

Leerjaar 3 P/PIE/4.1.1 werktekeningen en schema’s lezen en 
interpreteren 

Eindwerkstuk M4 Schriftelijk 

M4PIE1-1S 

 

Praktisch 

M4PIE1-1P 

Ja 

 

 

 

ja* 

1 

 

 

 

1 

P/PIE/4.1.1 gangbare installatiebuis bewerken  

P/PIE/4.1.3 gangbare installatiebuis, inclusief de 
appendages en kranen verbinden en 
aanleggen 

P/PIE/4.1.4 sanitaire kunststof leidingen verbinden 
en aanleggen  

P/PIE/4.1.5 de buisinstallatie beproeven op 
werking en dichtheid 

P/PIE/4.1.6 beugelmaterialen toepassen 

P/PIE/4.1.7 sanitaire toestellen herkennen en 
aansluiten  

P/PIE/4.1.8 sanitaire appendages toepassen  

P/PIE/4.1.1 installatietekeningen en schema’s 
lezen en interpreteren  
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P/PIE/4.1.1 het leidingnet van een huisinstallatie 
aanleggen, bedraden en aflassen  

P/PIE/4.1.3 voor een basislichtschakeling 
schakelaars en wandcontactdozen 
monteren en aansluiten 

P/PIE/4.1.4 vereffenings- en 
beschermingsleidingen aanleggen, 
aansluiten en controleren   

P/PIE/4.1.5 verlichtingsarmaturen voor een 
huisinstallatie aansluiten en 
afmonteren  

P/PIE/4.1.6 elektrische huishoudelijke 
verbruikstoestellen aansluiten 

P/PIE/4.1.7 een huisinstallatie Met huishoudelijke 
toestellen in bedrijf stellen 

P/PIE/4.1.8 fouten zoeken en verhelpen Met 

behulp van stroomkringschema’s, 

bedradingstekeningen en 

installatietekeningen 

*keuze uit 1 Module herkansen van 4 Modules 
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PTA PIE Module 4:  KernModule B 

Profielvak Produceren, Installeren en Energie 

K/PIE/1, K/PIE/1, K/PIE/11, K/PIE/16, K/PIE/13, K/PIE/14, K/PIE/10, K/PIE/11 

Keuzevakken** - Plaat en Constructie 
- Booglasprocessen 
- Verspaningstechieken 
- Koude techniek 
- Woon- kantoortechnologie 
- Domotica en automatisering 
- Drinkwater en Sanitair 
- Dakbedekking 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 

Leerjaar 3 K/PIE/1 
K/PIE/1 
K/PIE/11 
K/PIE/16 
K/PIE/13 
K/PIE/14 
K/PIE/10 
K/PIE/11 

 
Eindwerkstuk M5 

Schriftelijk 
Praktisch 
Beroepshoudi
ng 
M5K1 

Ja*** 1 

**Keuze uit 1 van de keuzevakken 

***Keuze uit 1 keuzevak herkansen van 4 keuzevakken 

Berekening cijfer schoolexamen: (M1 + M1 + M3 + M4)/4 
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PTA PIE:  KernModules K Module 1 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 

Leerjaar 3 
 
 
 

P/PIE/1.1.1 Een ontwerpvraagstuk analyseren, 
beschrijven en het ontwerp schetsen, 
uitvoeren, testen en evalueren 

 
 

Eindwerkstuk M1 
 
 
 

 

 
Schriftelijk 
M1PIE1-4S 
 
Praktisch 
M1PIE1-4P 

 
Ja 
 
 
 

Ja* 
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 

 

P/PIE/1.1.1 Met behulp van CAD een ontwerp voor 
een product Maken zowel 1D en 3D 

P/PIE/1.1.3 Werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische tekeningen en 
schema’s maken  

P/PIE/1.1.4 Stuklijsten en Materiaalstaten maken 
aan de hand van tekeningen en 
schema’s 

P/PIE/1.1.5 Aan de hand van tekeningen, 
stuklijsten en materiaalstaten een 
eenvoudige calculatie Maken 

P/PIE/1.1.1 Handmatig zagen, schroefdraad 

snijden en tappen aan de hand van 

schroefdraadtabellen 

P/PIE/1.1.1 Verspanende bewerkingen Met behulp 

van snijsnelhedentabellen uitvoeren op 

een draaimachine en boormachine 
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P/PIE/1.1.3 Een product automatisch produceren 

Met behulp van CAD/CAU, 3D-printer 

en CNC simulatie 

P/PIE/1.3.1 Elektrische componenten in een 

practicum opbouwen aan de hand van 

een ontwerp 

P/PIE/1.3.1 Een elektrische schakeling in een 

practicumbord aansluiten aan de hand 

van een stroomkringschema 

P/PIE/1.3.3 De werking van de elektrische 

schakeling beproeven aan de hand 

van een stroomkringschema 

P/PIE/1.4.1 Onderdelen en componenten 

monteren en samenstellen  

P/PIE/1.4.1 Elektrische bedrading aanbrengen en 

aansluiten  

P/PIE/1.4.3 Meten en controleren van 

samengesteld werk 

 

 

 

*keuze uit 1 Module herkansen van 4 Modules 
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PTA PIE Module 1:  KernModules K Module 1 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 

Leerjaar 3 
 

P/PIE/1.1.1 Van een driedimensionaal product een 
uitslag maken 

Eindwerkstuk U1 Schriftelijk 
M1PIE1-1S 
 
 
Praktisch 
M1PIE1-1P 

ja 
 
 
 
 

ja* 
 

1 
 
 
 
 
1 
 

P/PIE/1.1.1 Een uitslag overnemen op plaatwerk 

P/PIE/1.1.3 Een plaat uitknippen Met behulp van 
verschillende plaatscharen en 
plaathoekscharen 

P/PIE/1.1.4 Buis en profielen buigen en koudbuig.  

P/PIE/1.1.5 Instellen en toepassen van 
buiggereedschap, zetbank en 
vingerzetbank 

P/PIE/1.1.6 Lengte en buigvolgorde bepalen van 
gebogen profiel en buisprofiel  

P/PIE/1.1.1 onderdelen samenstellen door middel 
van hechtlassen Met name UIG/UAG, 
puntlassen en zachtsolderen 

P/PIE/1.1.1 onderdelen samenstellen door middel 
van schroef-, klem- en lijmverb. 

P/PIE/1.1.3 samengestelde producten controleren 
op kwaliteit van de verbinding en 
maatvoering 

*keuze uit 1 Module herkansen van 4 Modules 
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PTA PIE Module 3:  KernModule K Module 3 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 

Leerjaar 3 
 

 

P/PIE/3.1.1 een pneumatische schakeling 
opbouwen 

Eindwerkstuk M3  
Schriftelijk 
M3PIE1-3S 
 
Praktisch 
M3PIE1-3P 

 
 

Ja 
 
 

ja* 

 
 
1 
 
 
1 
 

P/PIE/3.1.1 een programmeerbaar relais 
aansluiten en een programma 
invoeren  

P/PIE/3.1.3 sensoren en actuatoren kiezen en 
aansluiten  

P/PIE/3.1.4 een regelsysteem opbouwen, 
aansluiten en testen 

P/PIE/3.1.5 een domotica-installatie opbouwen, 
aansluiten en testen 

P/PIE/3.1.6 storingen en fouten zoeken en 
verhelpen in de opgebouwde 
schakeling  

P/PIE/3.1.7 Metingen uitvoeren aan een 
besturingsinstallatie 

P/PIE/3.1.8 een verslag Maken en de resultaten 
presenteren  

P/PIE/3.1.1 Metingen uitvoeren aan een 
elektrische schakeling  



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 101 

P/PIE/3.1.1 eenvoudige berekeningen aan 
elektrische schakelingen uitvoeren  

P/PIE/3.1.3 universeelmeters en tweepolige 
spanningstester instellen en aansluiten  

P/PIE/3.1.4 eenvoudige berekeningen Maken Met 
de verkregen meetgegevens en deze 
Met tabellen en grafieken weergeven 
in een meetrapport 

P/PIE/3.1.5 het meetrapport presenteren  

P/PIE/3.3.1 besturingscomponenten plaatsen aan 
de hand van een opstellingstekening  

P/PIE/3.3.1 de besturingscomponenten bedraden 
en aansluiten aan de hand van een 
bedradingstekening 

P/PIE/3.3.3 een programma invoeren in een 
programmeerbaar relais  

P/PIE/3.3.4 de automatische besturing testen  

P/PIE/3.3.5 de automatische besturing 
demonstreren en presenteren  

*keuze uit 1 Module herkansen van 4 Modules 
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PTA PIE Module 4:  KernModule K Module 4 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 

Leerjaar 3 P/PIE/4.1.1 werktekeningen en schema’s lezen en 

interpreteren 

 
Eindwerkstuk M4 

 
Schriftelijk 
M4PIE1-1S 
 
 
 
Praktisch 
M4PIE1-1P 

 
 

ja 
 
 
 
 

ja* 

 
 
1 
 
 
 
 
1 

P/PIE/4.1.1 gangbare installatiebuis bewerken  

P/PIE/4.1.3 gangbare installatiebuis, inclusief de 

appendages en kranen verbinden en 

aanleggen 

P/PIE/4.1.4 sanitaire kunststof leidingen verbinden 

en aanleggen  

P/PIE/4.1.5 de buisinstallatie beproeven op 

werking en dichtheid 

P/PIE/4.1.6 beugelmaterialen toepassen 

P/PIE/4.1.7 sanitaire toestellen herkennen en 

aansluiten  

P/PIE/4.1.8 sanitaire appendages toepassen  

P/PIE/4.1.1 installatietekeningen en schema’s 

lezen en interpreteren  



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 103 

P/PIE/4.1.1 het leidingnet van een huisinstallatie 

aanleggen, bedraden en aflassen  

P/PIE/4.1.3 voor een basislichtschakeling 

schakelaars en wandcontactdozen 

monteren en aansluiten 

P/PIE/4.1.4 vereffenings- en 

beschermingsleidingen aanleggen, 

aansluiten en controleren   

P/PIE/4.1.5 verlichtingsarmaturen voor een 

huisinstallatie aansluiten en 

afmonteren  

P/PIE/4.1.6 elektrische huishoudelijke 

verbruikstoestellen aansluiten 

P/PIE/4.1.7 een huisinstallatie Met huishoudelijke 

toestellen in bedrijf stellen 

P/PIE/4.1.8 fouten zoeken en verhelpen Met 

behulp van stroomkringschema’s, 

bedradingstekeningen en 

installatietekeningen 

 

 

*keuze uit 1 Module herkansen van 4 Modules 
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PTA PIE Module 4:  KernModule K 

Profielvak Produceren, Installeren en Energie 

K/PIE/1, K/PIE/1, K/PIE/11, K/PIE/16, K/PIE/13, K/PIE/14, K/PIE/10, K/PIE/11 

Keuzevakken** - Plaat en Constructie 
- Booglasprocessen 
- Verspaningstechieken 
- Koude techniek 
- Woon- kantoortechnologie 
- Domotica en automatisering 
- Drinkwater en Sanitair 
- Dakbedekking 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 

Leerjaar 3 K/PIE/1 
K/PIE/1 
K/PIE/11 
K/PIE/16 
K/PIE/13 
K/PIE/14 
K/PIE/10 
K/PIE/11 

 
Eindwerkstuk U5 

Schriftelijk 
Praktisch 
Beroepshoudi
ng 
U5K1 

Ja*** 1 

**Keuze uit 1 van de keuzevakken 

***Keuze uit 1 keuzevak herkansen van 4 keuzevakken 

Berekening cijfer schoolexamen: (M1 + M1 + M3 + M4)/4 
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11.12 Economie & Ondernemen 

PTA E&O Leerjaar 3 basis 

Periode Eindtermen Inhoud: Toetsvorm en code Herkansing Weging 

1 P/EO/1.1  
niet  
P/EO/1.1.2 
P/EO/1.1.8 
P/EO/1.1.10 

P/EO/1.2  

de retailformule en de 
marketinginstrumenten herkennen en 
toepassen t.a.v. de doelgroep, het 
assortiment en de marktpositie 
verkopen en afrekenen 

Methode perspectief  
module commercieel 
theorie & praktijkopdrachten 
 

Theoretisch* 
Praktijk* 
 
M1/E&O/BB/1.1 
 

 
 
 
J 
 

 
 
 
1 

2 P/EO/2.1  
P/EO/2.2 
niet  
P/EO/2.2.7 

backoffice werkzaamheden uitvoeren  
frontoffice werkzaamheden uitvoeren 
 

Methode perspectief  
module secretarieel 
theorie & praktijkopdrachten 
Stichting praktijkleren, Amerijck 
opdrachtenbank 

Theoretisch* 
Praktijk* 
 
M2/E&O/BB/2.1 
 

 
 
 
J 
 

 
 
 
2 

3 P/EO/3.1 
P/EO/3.2 
P/EO/3.3 
niet  
P/EO/3.3.2 

ontvangst en opslag van goederen 
verzamelen, verpakken en verzenden van 
goederen 
voorraad bijhouden, inventariseren en 
bestellen 

Methode perspectief  
module logistiek 
theorie & praktijkopdrachten 
Stichting praktijkleren, Amerijck 
opdrachtenbank 

Theoretisch* 
Praktijk* 
 
M3/E&O/BB/3.1 

 
 
 
J 

 
 
 
3 

4 P/EO/4.1  
niet  
P/EO/4.1.4 
P/EO/4.1.6 

P/EO/4.2  
niet  
P/EO/4.2.4 

bedrijven, bedrijfsfuncties en 
bedrijfsprocessen herkennen en benoemen 
de boekhouding van de 
(handels)onderneming bijhouden 

Methode perspectief  
module administratie 
theorie & praktijkopdrachten 
Stichting praktijkleren, Amerijck 
opdrachtenbank 

Theoretisch* 
Praktijk* 
 
M4/E&O/BB/4.1 

 
 
 
J 

 
 
 
4 

* Kunnen uit één of meerdere toetsen/handelingen bestaan 
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PTA E&O Leerjaar 3 kader 

Periode Eindtermen Inhoud: Toetsvorm en code Herkansing Weging 

1 P/EO/1.1  
niet  
P/EO/1.1.1 
P/EO/1.1.7 
P/EO/1.1.9 

P/EO/1.2  

de retailformule en de 
marketinginstrumenten herkennen en 
toepassen t.a.v. de doelgroep, het 
assortiment en de marktpositie 
verkopen en afrekenen 

Methode perspectief  
module commercieel 
theorie & praktijkopdrachten 
 

Theoretisch* 
Praktijk* 
 
M1/E&O/KB/1.1 
 

 
 
 
J 
 

 
 
 

1 
 

2 P/EO/2.1  
P/EO/2.2 
niet  
P/EO/2.2.6 

 

backoffice werkzaamheden uitvoeren  
frontoffice werkzaamheden uitvoeren 
 

Methode perspectief  
module secretarieel 
theorie & praktijkopdrachten 
Stichting praktijkleren, Amerijck 
opdrachtenbank 

Theoretisch* 
Praktijk* 
 
M2/E&O/KB/2.1 

 
 
 
J 
 

 
 
 

1 

3 P/EO/3.1 
P/EO/3.2 
P/EO/3.3 
niet  
P/EO/3.3.1 

ontvangst en opslag van goederen 
verzamelen, verpakken en verzenden van 
goederen 
voorraad bijhouden, inventariseren en 
bestellen 
 

Methode perspectief  
module logistiek 
theorie & praktijkopdrachten 
Stichting praktijkleren, Amerijck 
opdrachtenbank 

Theoretisch* 
Praktijk* 
 
M3/E&O/KB/3.1 
 

 
 
 
J 

 

 
 
 

1 
 

4 P/EO/4.1  
niet  
P/EO/4.1.3 
P/EO/4.1.5 
P/EO/4.2  
niet  
P/EO/4.2.3 

bedrijven, bedrijfsfuncties en 
bedrijfsprocessen herkennen en benoemen 
de boekhouding van de 
(handels)onderneming bijhouden 

Methode perspectief  
module administratie 
theorie & praktijkopdrachten 
Stichting praktijkleren, Amerijck 
opdrachtenbank 

Theoretisch* 
Praktijk* 
 
M4/E&O/KB/4.1 
 

 
 
 
J 

 
 
 

1 

* Kunnen uit één of meerdere toetsen/handelingen bestaan 
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PTA E&O Leerjaar 4 basis keuzeprofiel 

Periode Eindtermen Inhoud: Toetsvorm en code Herkansing Weging 

 K/EO/5.1  

K/EO/5.2 

K/EO/5.3  

K/EO/5.4  

jezelf als ondernemer beschrijven 

een marketingplan maken 

een (eenvoudig) financieel plan maken 

het uitvoeren van het ondernemingsplan 

Methode perspectief  

module ondernemen 

theorie & praktijkopdrachten 

Theoretisch* 

Praktijk* 

 

K1/E&O/BB/1.1 

 

 

 

J 

 

 

 

1 

* Kunnen uit één of meerdere toetsen/handelingen bestaan 

 

PTA E&O Leerjaar 4 kader keuzeprofiel 

Periode Eindtermen Inhoud: 
 

Toetsvorm en code Herkansing Weging 

 K/EO/5.1  
 
K/EO/5.2 
 
K/EO/5.3  
 
K/EO/5.4  
 

jezelf als ondernemer beschrijven 
een marketingplan maken 
een (eenvoudig) financieel plan maken 
het uitvoeren van het ondernemingsplan 

Methode perspectief  
module ondernemen 
theorie & praktijkopdrachten 
 

Theoretisch* 
Praktijk* 
 
K1/E&O/KB/1.1 
 
 

 
 
 
J 
 

 
 
 
1 

* Kunnen uit één of meerdere toetsen/handelingen bestaan 
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11.13 Bouwen, Wonen en Interieur 

PTA BWI:  Keuzemodule BWI/B    Schilderen 

 

 

Profielvak Bouwen, wonen en interieur   

Module 3 schilderen van hout- en steenachtige ondergronden   

 

Taak  houtachtige ondergronden schilderen en afwerken 

 steenachtige ondergronden schilderen en afwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/BWI/1.1 
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Deeltaak een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren conform geldende wet- en regelgeving 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 
 

K/BWI/3.1.1 oud en nieuw schilderwerk 

inspecteren en beoordelen 

Eindwerkstuk M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijke 
toets 
M3/BWI/1-1 

ja 1 

 K/BWI/3.1.1 werkvolgorde bepalen en de 

benodigde gereedschappen en 

materialen kiezen en controleren 

Praktisch/ 
Beroepshoudi
ng Eindwerk 
stuk M3) 
M1/BWI/1-1 

nee 4 

 K/BWI/3.1.3 vochtgehalte van hout Meten en de 

resultaten verwerken 

   

 K/BWI/3.1.4 een water gedragen verfsysteem 

samenstellen en op basis van de 

verwerkingsvoorschriften een 

werkinstructie maken 

   

 K/BWI/3.1.5 werkplek veilig inrichten, afplakken 

en afdekken 

   

 K/BWI/3.1.6 verflagen verwijderen door middel 

van afbijten en föhnen   

   

 K/BWI/3.1.7 houtachtige ondergronden repareren, 

reinigen, plamuren en schuren 

   

 K/BWI/3.1.8 Water gedragen grondverf 

aanbrengen volgens de 

verwerkingsvoorschriften  

d.m.v kwast- en rolverwerking 

   

 K/BWI/3.1.9 kitten en vulmiddelen verwerken    

 K/BWI/3.1.10 tussen- en afwerklagen aanbrengen    
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Met water gedragen verf volgens 

verwerkings- voorschriften d.m.v. 

kwast- en rolverwerking 

 K/BWI/3.1.11 de werkplek opruimen    

 K/BWI/3.1.11 gereedschappen reinigen en 

onderhouden en afval op de juiste 

wijze afvoeren 

   

 K/BWI/3.1.13 schilderwerk opleveren en relevante 

gegevens registreren 

   

K/BWI/3.1 

Deeltaak een steenachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek. 

Leerjaar 3/4 
 

K/BWI/3.1.1 een steenachtige ondergrond 

controleren op zuiging, 

vochtgehalte en gebreken 

 
 

   

 K/BWI/3.1.1 een behandelplan opstellen aan de 

hand van het basisverf- en 

glasbestek 

   

 K/BWI/3.1.3 de werkvolgorde bepalen en de 

benodigde gereedschappen en 

materialen kiezen 

   

 K/BWI/3.1.4 een werkplek veilig inrichten, 

afplakken en afdekken 

   

 K/BWI/3.1.5 gebreken repareren    

 K/BWI/3.1.6 verwerkingsvoorschriften 

interpreteren en systeem 

samenstellen 

   

 K/BWI/3.1.7 ondergrond voorbehandelen d.m.v.    
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voorstrijken, isoleren of fixeren 

 K/BWI/3.1.8 Muurverf aanbrengen Met een 

blokkwast en een vachtroller 

   

 K/BWI/3.1.9 structuurverf aanbrengen Met een 

blokkwast, vachtroller en een 

structuurroller 

   

 K/BWI/3.1.10 gereedschappen reinigen en 

onderhouden, materiaal opslaan en 

afval op de juiste wijze afvoeren 

   

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

 

PTA BWI:  Keuzemodule B/BWI/16    Meubelmaken 

 

 

Profielvak Bouwen, wonen en interieur   

Module  Meubelmaken   

Taak  de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden 

 meubels maken van hout en plaatmateriaal. 

B/BWI/16.1 

Deeltaak de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden volgens gangbare eisen. 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 
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Leerjaar 3/4 
 

B/BWI/16.1.1 1.een 2D - en 3D - CAD 

werktekening van een meubelstuk 

maken volgens de Amerikaanse 

projectiemethode, met name van 

kleine kasten en tafels 5.een 

calculatie maken 

Eindwerkstuk M16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftelijke 
toets 
M16B/BWI1-1 

ja 1 

 B/BWI/16.1.2 2. een schets maken van een 

meubelstuk in isometrische projectie 

 

Praktisch/ 
Beroepshouding 
(Eindwerk-stuk 
M16) 
M16B/BWI1-1 

nee 4 

 B/BWI/16.1.3 3. werktekeningen lezen en 

interpreteren 

   

 B/BWI/16.1.4 4. een materiaalstaat en  

werkplanning maken  

   

B/BWI/16.2 

Deeltaak: aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en plaatmateriaal 

Leerjaar 3/4 B/BWI/16.2.1 alle benodigde bewerkingen aan hout 
en plaatmateriaal op een veilige wijze 
uitvoeren op gangbare machines, 
met name: zagen, schaven, steken, 
frezen, boren, verlijmen, schuren, 
monteren, behandelen en afwerken 

 Schriftelijke 
toets 
M16BWI1-2 

ja 1 

 B/BWI/16.2.2 eigenschappen van plaatmaterialen 

beschrijven en deze materialen 

herkennen. Het gaat hier om:       

−mdf en hdf − triplex – spaanplaat − 

Praktisch/ 
Beroepshoudi
ng (Eindwerk-
stuk M16) 

nee 4 



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 113 

corian − HPL. M16BWI1-2 

 B/BWI/16.2.3 eigenschappen van hout beschrijven 

en de volgende houtsoorten 

herkennen. Het gaat hier om: 

−grenen − eiken− beuken − mahonie 

− teak − noten. 

   

 B/BWI/16.2.4 afschrijven van vormen en 
verbindingen 

   

 B/BWI/16.2.5 gangbare verbindingen toepassen    

 B/BWI/16.2.6 de volgende onderdelen van een 
meubel maken: − poten − blad − 
planken − lades − deurtjes − kleppen 

   

 B/BWI/16.2.7 de onderdelen monteren, lades 
plaatsen, deurtjes en kleppen 
plaatsen, afhangen en sluitbaar 
maken 

   

 B/BWI/16.2.8 een meubel afwerken en 
kantafwerking, vul 

   

 B/BWI/16.2.9 het werk controleren en indien nodig 
bijstellen 

 

   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 
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 PTA BWI: Module 1 Kern Module B 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/1.1.1  Eindwerkstuk M1 
 

Schriftelijke 
toets M1  
P/BWI/ 1-4 

ja  1 

 P/BWI/1.1.2 een indeling van een bouwplaats 

interpreteren 

Praktisch/ 
Beroepshoudi
ng (Eindwerk- 
stuk M1) 
M1  P/BWI/ 1-
4 
 

nee 4 

 P/BWI/1.1.3  

 P/BWI/1.1.4   

 P/BWI/1.1.5 het bouwproces beschrijven 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/1.2.1 gangbare meetinstrumenten en 

hulpmiddelen toepassen 

 

 P/BWI/1.2.1 aan de hand van bouwvoor 

bereidingstekeningen rechte lijnen 

uitzetten voor een klein bouwwerk 

 P/BWI/1.2.3 hoogtemetingen uitvoeren 

 P/BWI/1.2.4 meetgegevens verwerken en 

maatvoering controleren 

 P/BWI/1.2.5  

 P/BWI/1.2.6 bouwkranen plaatsen 

 P/BWI/1.2.7 gevellijnen bepalen en afschrijven op 

de bouwplank 

 P/BWI/1.2.8 verklik punten aangeven 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/1.3.1   
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 P/BWI/1.3.2 de koppenmaat en lagenmaat 

bepalen en afschrijven 

 P/BWI/1.3.3 Metselprofielen stellen voor een 

halfsteensmuur en een spouwmuur 

 P/BWI/1.3.4 buitenkozijnen voor raam en deur 

stellen in een halfsteensmuur en een 

spouwmuur 

 P/BWI/1.3.4 binnendeurkozijnen stellen 

 P/BWI/1.3.5 binnendeurkozijnen stellen 

 P/BWI/1.3.6 gangbare gereedschappen en 

hulpmiddelen toepassen   x    

Voor het uitvoeren van de taak 

beheerst de kandidaat de voor 
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PTA BWI Module 2:  Kern Module B 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 P/BWI/2.1.1  Eindwerkstuk M2 
 

Schriftelijke 
toets M2  
P/BWI/ 1-4 
 

ja 1 

 P/BWI/2.1.1 een werktekening en een schets van 

fundering en opgaand metselwerk 

maken 

Praktisch/ 
Beroepshoudi
ng (Eindwerk- 
stuk M2) 
M2  P/BWI/ 1-
4 
 

nee 4 

 P/BWI/2.1.3 een eenvoudige stroken fundering en 

PS-systeem bekisting uitzetten en 

stellen 

 P/BWI/2.1.4 een eenvoudige wapening vlechten 

en aanbrengen 

Leerjaar 3/4 P/BWI/2.2.1 metselwerk voorbereiden  

 P/BWI/2.2.1 een werkplek inrichten 

 P/BWI/2.2.3 maatvoeren en stellen 

 P/BWI/2.2.4 basistechnieken metselen toepassen 

 P/BWI/2.2.5 rollagen maken 

 P/BWI/2.2.6 voegwerk in de meest gangbare 

typen maken 

 P/BWI/2.2.7 beëindigingen correct maken     

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/2.3.1      
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 P/BWI/2.3.2 doel en functie van isolatie 

beschrijven en de juiste soorten  

isolatiematerialen kiezen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P/BWI/2.3.3 het belang en de functie van 

ventilatie beschrijven 

 

 P/BWI/2.3.4 isolatiematerialen in het opgaand 

werk plaatsen en verwerken 

 

 P/BWI/2.3.5 afval op de juiste wijze verwerken en 

afvoeren       

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/2.4.1 verplichte en beschikbare 

beschermingsmiddelen toepassen 

 

 P/BWI/2.4.1 juiste steigers en ladders kiezen 

 P/BWI/2.4.3 rolsteigers en ladders conform 

voorschriften opbouwen, plaatsen en 

afbreken 

 P/BWI/2.4.4 rolsteigers en ladders op een 

ergonomische en veilige wijze 

gebruiken 
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PTA BWI Module 3:  Kern Module B 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/3.1.1 werkzaamheden voor het Maken van 

een werkstuk voorbereiden 

Eindwerkstuk M3 

 

Schriftelijke 
toets        U3  
P/BWI/ 1-1 

ja 1 

 P/BWI/3.1.2 houtverbindingen schetsen en in een 

CAD programma tekenen 

Praktisch/ 
Beroeps-
houding 
(Eindwerk-
stuk M3) 
M3  P/BWI/ 1-
1 

 

Nee 

 

4 

 

 P/BWI/3.1.3 houtverbindingen maken volgens 

vastgestelde criteria 

 P/BWI/3.1.4 het product aan de hand van 

kwaliteitscriteria beoordelen 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/3.2.1 Met gangbare elektrische-, 

pneumatische- en niet-aangedreven 

handgereedschappen en 

houtbewerkingsmachines 

basisbewerkingen veilig uitvoeren 

 

 

 

 

P/BWI/3.2.1 

 

veilig werken met gangbare 

elektrische-, pneumatische- en niet 

aangedreven handgereedschappen 

en houtbewerkingsmachines 
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PTA BWI:  Module 4 Kern Module B 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/4.1.1 een ontwerp Maken voor een 

eenvoudig interieurelement van 

plaatmateriaal 

Eindwerkstuk M4 
 
 

Schriftelijke 
toets M4  
P/BWI/ 1-4 
 

ja  1 

 P/BWI/4.1.2 het ontwerp tekenen Met een 1D en 

3D CAD-tekenprogramma 

Praktisch 
Beroeps- 
houding  
(Eindwerk- 
stuk U4) 
U4  P/BWI/ 1-
4 
 

nee 4 

 P/BWI/4.1.3 het ontwerp omzetten in 

werktekeningen 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/4.2.1 kleurkarakteristieken toepassen en 

kleuren combineren tot kleurcontrasten 

 P/BWI/4.2.2 een ontwerp Maken voor de afwerking 

en decoratie van een interieurelement 

 P/BWI/4.2.3   

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/4.3.1 het Maken van een interieurelement 

voorbereiden 

 P/BWI/4.3.2 een interieurelement met moderne 

verbindingsmaterialen maken, 

samenstellen en opsluiten 

 P/BWI/4.3.3 gangbare elektrische-, pneumatische- 

en niet-aangedreven handgereed- 

schappen veilig gebruiken    
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Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/4.4.1 een behandelplan opstellen voor 

ondergronden van hout en 

plaatmateriaal 

    

 P/BWI/4.4.2 een werkschema Maken voor de 

afwerking 

 P/BWI/4.4.3 Materialen en gereedschappen voor 

de voorbehandeling en afwerking 

bepalen 

 P/BWI/4.4.4 een werkstuk voorbehandelen en 

afwerken Met watergedragen 

verfproducten   

 P/BWI/4.4.5 voorbehandelde, afgewerkte en 

gedecoreerde werkstukken aan de 

hand van kwaliteitscriteria 

beoordelen 

 P/BWI/4.4.6 decoratieve figuren printen, plotten, 

snijplotten, pellen, plakken en 

monteren   

 

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

Berekening cijfer schoolexamen: (M1 + M1 + M3 + M4)/4 
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PTA BWI:  Keuzemodule K/BWI/B    Schilderen 

 

 

Profielvak Bouwen, wonen en interieur   

Module 3 schilderen van hout- en steenachtige ondergronden   

 

Taak  houtachtige ondergronden schilderen en afwerken 

 steenachtige ondergronden schilderen en afwerken 

K/BWI/3.1 

Deeltaak een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren conform geldende wet- en regelgeving 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 
 

K/BWI/3.1.1 oud en nieuw schilderwerk 

inspecteren en beoordelen 

Eindwerkstuk M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijke 
toets 
M3/BWI/1-1 

ja 1 

 K/BWI/3.1.2 werkvolgorde bepalen en de 

benodigde gereedschappen en 

materialen kiezen en controleren 

Praktisch/ 
Beroepshoudi
ng Eindwerk 
stuk M3) 
M1/BWI/1-1 

nee 4 

 K/BWI/3.1.3 vochtgehalte van hout Meten en de 

resultaten verwerken 

   

 K/BWI/3.1.4 een water gedragen verfsysteem 

samenstellen en op basis van de 

verwerkingsvoorschriften een 
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werkinstructie maken 

 K/BWI/3.1.5 werkplek veilig inrichten, afplakken 

en afdekken 

   

 K/BWI/3.1.6 verflagen verwijderen door middel 

van afbijten en föhnen   

   

 K/BWI/3.1.7 houtachtige ondergronden repareren, 

reinigen, plamuren en schuren 

   

 K/BWI/3.1.8 Water gedragen grondverf 

aanbrengen volgens de 

verwerkingsvoorschriften  

d.m.v kwast- en rolverwerking 

   

 K/BWI/3.1.9 kitten en vulmiddelen verwerken    

 K/BWI/3.1.10 tussen- en afwerklagen aanbrengen 

Met water gedragen verf volgens 

verwerkings- voorschriften d.m.v. 

kwast- en rolverwerking 

   

 K/BWI/3.1.11 de werkplek opruimen    

 K/BWI/3.1.12 gereedschappen reinigen en 

onderhouden en afval op de juiste 

wijze afvoeren 

   

 K/BWI/3.1.13 schilderwerk opleveren en relevante 

gegevens registreren 

   

K/BWI/3.1 

Deeltaak een steenachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek. 

Leerjaar 3/4 
 

K/BWI/3.2.1 een steenachtige ondergrond 

controleren op zuiging, 

vochtgehalte en gebreken 
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 K/BWI/3.2.2 
 

een behandelplan opstellen aan de 

hand van het basisverf- en 

glasbestek 

   

 K/BWI/3.2.3 de werkvolgorde bepalen en de 

benodigde gereedschappen en 

materialen kiezen 

   

 K/BWI/3.2.4 een werkplek veilig inrichten, 

afplakken en afdekken 

   

 K/BWI/3.2.5 gebreken repareren 

 

   

 K/BWI/3.2.6 verwerkingsvoorschriften 

interpreteren en systeem 

samenstellen 

   

 K/BWI/3.2.7 ondergrond voorbehandelen d.m.v. 

voorstrijken, isoleren of fixeren 

   

 K/BWI/3.2.8 Muurverf aanbrengen Met een 

blokkwast en een vachtroller 

   

 K/BWI/3.2.9 structuurverf aanbrengen Met een 

blokkwast, vachtroller en een 

structuurroller 

   

 K/BWI/3.2.10 gereedschappen reinigen en 

onderhouden, materiaal opslaan en 

afval op de juiste wijze afvoeren 

 

   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 
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PTA BWI:  Keuzemodule K/BWI/16    Meubelmaken 

 

 

Profielvak Bouwen, wonen en interieur   

Module 16 Meubelmaken   

Taak  de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden 

 meubels maken van hout en plaatmateriaal. 

K/BWI/16.1 

Deeltaak de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden volgens gangbare eisen. 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm  Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 
 

K/BWI/16.1.1 1.een 2D - en 3D - CAD 

werktekening van een meubelstuk 

maken volgens de Amerikaanse 

projectiemethode, met name van 

kleine kasten en tafels 5.een 

calculatie maken 

Eindwerkstuk M16 Schriftelijke 
toets 
M16B/BWI1-1 

ja 1 

 K/BWI/16.1.2 2. een schets maken van een 

meubelstuk in isometrische projectie 

 

Praktisch/ 
Beroepshouding 
(Eindwerk-stuk 
M16) 
M16B/BWI1-1 

nee 4 

 K/BWI/16.1.3 3. werktekeningen lezen en 

interpreteren 

   

 K/BWI/16.1.4 4. een materiaalstaat en  

werkplanning maken  

   

 K/BWI/16.1.5 5. een calculatie maken    
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B/BWI/16.2 

Deeltaak: aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en plaatmateriaal 

Leerjaar 3/4 K/BWI/16.2.1 alle benodigde bewerkingen aan hout 
en plaatmateriaal op een veilige wijze 
uitvoeren op gangbare machines, 
met name: zagen, schaven, steken, 
frezen, boren, verlijmen, schuren, 
monteren, behandelen en afwerken 

 Schriftelijke 
toets 
M16BWI1-2 

ja 1 

 K/BWI/16.2.2 eigenschappen van plaatmaterialen 

beschrijven en deze materialen 

herkennen. Het gaat hier om:       

−mdf en hdf − triplex – spaanplaat − 

corian − HPL. 

Praktisch/ 
Beroepshoudi
ng (Eindwerk-
stuk M16) 
M16BWI1-2 

nee 4 

 K/BWI/16.2.3 eigenschappen van hout beschrijven 

en de volgende houtsoorten 

herkennen. Het gaat hier om: 

−grenen − eiken− beuken − mahonie 

− teak − noten. 

   

 K/BWI/16.2.4 afschrijven van vormen en 
verbindingen 

   

 K/BWI/16.2.5 gangbare verbindingen toepassen    

 K/BWI/16.2.6 de volgende onderdelen van een 
meubel maken: − poten − blad − 
planken − lades − deurtjes − kleppen 

   

 K/BWI/16.2.7 de onderdelen monteren, lades 
plaatsen, deurtjes en kleppen 
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plaatsen, afhangen en sluitbaar 
maken 

 K/BWI/16.2.8 een meubel afwerken en 
kantafwerking, vul 

   

 K/BWI/16.2.9 het werk controleren en indien nodig 
bijstellen 

   

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

PTA BWI: Module 1 Kern Module K 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/1.1.1  Eindwerkstuk M1 
 

Schriftelijke 
toets M1  
P/BWI/ 1-4 

ja  1 

 P/BWI/1.1.2 een indeling van een bouwplaats 

interpreteren 

Praktisch/ 
Beroepshoudi
ng (Eindwerk- 
stuk M1) 
M1  P/BWI/ 1-
4 
 

nee 4 

 P/BWI/1.1.3 Wet- en regelgeving ten behoeve van 

kleinschalige bouwprojecten 

toepassen 

 P/BWI/1.1.4 Eisen voor duurzaamheid toepassen 

 P/BWI/1.1.5 het bouwproces beschrijven 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/1.2.1 gangbare meetinstrumenten en 

hulpmiddelen toepassen 

 

 P/BWI/1.2.1 aan de hand van bouwvoor 

bereidingstekeningen rechte lijnen 

uitzetten voor een klein bouwwerk 

 P/BWI/1.2.3 hoogtemetingen uitvoeren 
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 P/BWI/1.2.4 meetgegevens verwerken en 

maatvoering controleren 

 P/BWI/1.2.5 afwijkingen bij meten en uitzetten 

verklaren en corrigeren 

 P/BWI/1.2.6 bouwkranen plaatsen 

 P/BWI/1.2.7 gevellijnen bepalen en afschrijven op 

de bouwplank 

 

 P/BWI/1.2.8 verklik punten aangeven 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/1.3.1 stelwerkzaamheden voorbereiden 

 

 

 P/BWI/1.3.2 de koppenmaat en lagenmaat 

bepalen en afschrijven 

 

 P/BWI/1.3.3 metselprofielen stellen voor een 

halfsteensmuur en een spouwmuur 

 P/BWI/1.3.4 buitenkozijnen voor raam en deur 

stellen in een halfsteensmuur en een 

spouwmuur 

 P/BWI/1.3.5 binnendeurkozijnen stellen 

 P/BWI/1.3.6  
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PTA BWI Module 2:  Kern Module K 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 P/BWI/2.1.1 werkzaamheden voor een 

strokenfundering voorbereiden 

Eindwerkstuk M2 
 

Schriftelijke 
toets M2  
P/BWI/ 1-4 

ja 1 

 P/BWI/2.1.2 een werktekening en een schets van 

fundering en opgaand metselwerk 

maken 

Praktisch/ 
Beroepshoudi
ng (Eindwerk- 
stuk M2) 
M2  P/BWI/ 1-
4 
 

nee 4 

 P/BWI/2.1.3 een eenvoudige stroken fundering en 

PS-systeem bekisting uitzetten en 

stellen 

 P/BWI/2.1.4  

Leerjaar 3/4 P/BWI/2.2.1 metselwerk voorbereiden  

 P/BWI/2.2.2 een werkplek inrichten 

 P/BWI/2.2.3 maatvoeren en stellen 

 P/BWI/2.2.4 basistechnieken metselen toepassen 

 P/BWI/2.2.5 rollagen maken 

 P/BWI/2.2.6 voegwerk in de meest gangbare 

typen maken 

 P/BWI/2.2.7 beëindigingen correct maken    
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Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/2.3.1 isolatiewaarden van materialen en 

eenvoudige constructies berekenen 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P/BWI/2.3.2 doel en functie van isolatie 

beschrijven en de juiste soorten  

isolatiematerialen kiezen  

 P/BWI/2.3.3 het belang en de functie van 

ventilatie beschrijven 

 P/BWI/2.3.4 isolatiematerialen in het opgaand 

werk plaatsen en verwerken 

 P/BWI/2.3.5 afval op de juiste wijze verwerken en 

afvoeren       

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/2.4.1 verplichte en beschikbare 

beschermingsmiddelen toepassen 

 

 P/BWI/2.4.1 juiste steigers en ladders kiezen 

 P/BWI/2.4.3  

 P/BWI/2.4.4 rolsteigers en ladders op een 

ergonomische en veilige wijze 

gebruiken 



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 130 

PTA BWI Module 3:  Kern Module K 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/3.1.1 werkzaamheden voor het Maken van 

een werkstuk voorbereiden 

Eindwerkstuk M3 

 

Schriftelijke 
toets        U3  
P/BWI/ 1-1 

ja 1 

 P/BWI/3.1.2 houtverbindingen schetsen en in een 

CAD programma tekenen 

Praktisch/ 
Beroeps-
houding 
(Eindwerk-
stuk M3) 
M3  P/BWI/ 1-
1 

nee 4 

 P/BWI/3.1.3 houtverbindingen maken volgens 

vastgestelde criteria 

 P/BWI/3.1.4 het product aan de hand van 

kwaliteitscriteria beoordelen 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/3.2.1 Met gangbare elektrische-, 

pneumatische- en niet-aangedreven 

handgereedschappen en 

houtbewerkingsmachines 

basisbewerkingen veilig uitvoeren 

 

 P/BWI/3.2.2 veilig werken met gangbare 

elektrische-, pneumatische- en niet 

aangedreven handgereedschappen 

en houtbewerkingsmachines 
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PTA BWI:  Module 4 Kern Module K 

Periode Eindtermen Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkansing Weging 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/4.1.1 een ontwerp Maken voor een 

eenvoudig interieurelement van 

plaatmateriaal 

Eindwerkstuk M4 
 
 

Schriftelijke 
toets M4  
P/BWI/ 1-4 
 

ja  1 

 P/BWI/4.1.2 het ontwerp tekenen Met een 1D en 

3D CAD-tekenprogramma 

Praktisch 
Beroeps- 
houding  
(Eindwerk- 
stuk M4) 
M4  P/BWI/ 1-
4 
 

nee 4 

 P/BWI/4.1.3 het ontwerp omzetten in 

werktekeningen 

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/4.2.1 kleurkarakteristieken toepassen en 

kleuren combineren tot kleurcontrasten 

 P/BWI/4.2.2 een ontwerp Maken voor de afwerking 

en decoratie van een interieurelement 

 P/BWI/4.2.3 het ontwerp presenteren aan de 

opdrachtgever  

Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/4.3.1 het maken van een interieurelement 

voorbereiden 

 P/BWI/4.3.2 een interieurelement met moderne 

verbindingsmaterialen maken, 

samenstellen en opsluiten 

 P/BWI/4.3.3 gangbare elektrische-, pneumatische- 

en niet-aangedreven handgereed- 

schappen veilig gebruiken    
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Leerjaar 3/4 
 

P/BWI/4.4.1 een behandelplan opstellen voor 

ondergronden van hout en 

plaatmateriaal 

    

 P/BWI/4.4.2 een werkschema Maken voor de 

afwerking 

 P/BWI/4.4.3 Materialen en gereedschappen voor 

de voorbehandeling en afwerking 

bepalen 

 P/BWI/4.4.4 een werkstuk voorbehandelen en 

afwerken Met water gedragen 

verfproducten   

 P/BWI/4.4.5 voorbehandelde, afgewerkte en 

gedecoreerde werkstukken aan de 

hand van kwaliteitscriteria 

beoordelen 

 

 P/BWI/4.4.6 decoratieve figuren printen, plotten, 

snijplotten, pellen, plakken en 

monteren   

 

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

Berekening cijfer schoolexamen: (M1 + M1 + M3 + M4)/4 
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11.14 Media, Vormgeving en ICT 

| MVI | Leerjaar 3 | Module 1:  Audiovisuele vormgeving en productie 

Periode  Eindtermen 
(de kandidaat kan…)

 Inhoud Toetsvor
m en code 

Herkansi
ng 

We
gin
g 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.1.1 Een zelf bedacht thema benoemen, 

uitwerken en daarbij rekening houden 

met het doel, de doelgroep, de plaats en 

de sfeer 

Film-project ontwerpen 
● Na een introductieles waarin verscheidene film-thema’s 

kort worden beschreven, gaat de kandidaat in een 
synopsis en uitgebreid moodboard een eigen 
thema/onderwerp benoemen en uitwerken met een doel, 
een doelgroep, een plaats en een sfeer.  

● Na goedkeuring van de synopsis en het moodboard 
door de docent gaat de kandidaat zijn/haar synopsis 
uitwerken tot een script. In dit script worden alle 
zichtbare (beeld) en hoorbare (tekst en geluidseffecten) 
zaken die er voor het thema/onderwerp toe doen 
omschreven. In het script wordt ook een ruwe 
tijdschatting gemaakt van het eindproduct. Deze 
tijdschatting mag niet langer zijn dan 4 minuten (het 
eindproduct wordt uiteindelijk niet langer dan 3 minuten).  

● Na goedkeuring van het script door de docent gaat de 
kandidaat deze uitwerken tot een storyboard van 
minimaal 15 afbeeldingen.  

De beoordeling van synopsis, moodboard, script en storyboard 
wordt gedaan aan de hand van een beoordelingsmatrix per 
onderdeel. 

Praktisch 
M1MVI1 
 

Nee 
 

3 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.1.2 een script maken voor een AV productie. 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.1.3 een storyboard maken voor een AV 

productie aan de hand van een 

zelfgemaakt script  

Leerjaar 3 
basis 

P/MVI/1.1.4 een storyboard maken voor een AV 

productie aan de hand van een gegeven 

script. 
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Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.2.1 digitale filmbeelden maken Workshop Camera-oefening 
● Na een korte introductieles waarin verscheidene kaders 

en camerabewegingen worden beschreven en getoond, 
gaat de kandidaat oefenen met het bedienen van de 
camera, met en zonder statief. 

 
Gemaakte beelden worden beoordeeld door middel van een 
checklist waarin aan verscheidene kaders en 
camerabewegingen moet worden voldaan. 
 
Film-project: filmen 

● Nadat de workshop camera-oefening voldoende is 
afgesloten gaat de kandidaat filmbeelden op een bij 
zijn/haar thema/onderwerp passende locatie opnemen. 
Hiervoor treed hij/zij in overleg met de docent en 
bespreek zijn/haar filmplannen. Ook gebruikt de 
kandidaat zijn/haar script en storyboard bij het filmen. 

 
De gemaakte beelden worden niet apart beoordeeld alleen 
besproken. Zie taak A-3. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.2.2 meerdere camera-standpunten 

gebruiken 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.2.3 Verschillende beeldkaders omschrijven 

en gebruiken 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.3.1 Opgenomen beelden controleren en 

rangschikken 

Film-project montage 
● De door de kandidaat gemaakte beelden worden door 

de docent gecontroleerd op overeenkomsten met het 
script en storyboard. Na goedkeuring van de beelden 
gaat de kandidaat aan de slag met monteren. Waar 
nodig gaat de kandidaat opnieuw beelden opnemen. 

● Na een workshop monteren, gaat de kandidaat aan de 
slag met het importeren, knippen en monteren van de 
gemaakte beelden in verschillende scènes.  

● Waar nodig worden volgens script en storyboard 
effecten, titels, overgangen, geluidseffecten toegevoegd 
aan het film materiaal.  

● De kandidaat exporteert uiteindelijk een film van 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.3.2 Beelden importeren, knippen en 

monteren met video-editing software 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.3.3 Effecten, titels en overgangen gebruiken 

Leerjaar 3 P/MVI/1.3.4 Geluidseffecten en muziek toevoegen 
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Kader/basis maximaal 3 minuten die in hoofdlijnen overeenkomt met 
in het concept, script en storyboard beschreven 
thema/onderwerp.   

 
Het eindproduct wordt beoordeeld door de docent aan de hand 
van een beoordelingsmatrix. Deze matrix wordt pas ingevuld na 
de presentatie van de kandidaat. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.3.5 gemonteerd materiaal exporteren of 

publiceren tot een film van maximaal 3 

minuten 

Leerjaar 3 
Kader 
 

P/MVI/1.3.6 het proces en product presenteren en de 

keuzes beargumenteren 

Film-project presentatie. 
De kandidaat presenteert zijn synopsis, moodboard, script, 
storyboard en film aan de docent en de rest van de klas. 
Hiervoor maakt de kandidaat eerst een visueel aantrekkelijke en 
beknopte presentatie, waarmee hij de toeschouwers door zijn of 
haar werkproces leidt. 
 
De presentatie wordt beoordeeld door de docent en twee 
medeleerlingen aan hand van een beoordelingsmatrix. 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.4.1 Een idee voor een animatie bedenken 

en beschrijven 

Animatie ontwerpen 
● Na een introductieles waarin verscheidene animatie-

ideeën kort worden beschreven, gaat de kandidaat in 
een synopsis en uitgebreid moodboard een eigen 
thema/onderwerp benoemen en uitwerken met een doel, 
een doelgroep en een sfeer.  

● Na goedkeuring van de synopsis en het moodboard 
door de docent gaat de kandidaat zijn/haar synopsis 
uitwerken tot een kort script. In dit script worden alle 
zichtbare (beeld) en hoorbare (tekst en geluidseffecten) 
zaken die er voor het thema/onderwerp toe doen 
omschreven. In het script wordt ook een ruwe 
tijdschatting gemaakt van het geanimeerde eindproduct. 
Deze tijdschatting mag niet langer zijn dan 3 minuten 
(het eindproduct wordt uiteindelijk een vloeiend 
verlopende animatie van minimaal 20 seconden, 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.4.2 Een script voor een animatie maken 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.4.3 Een storyboard voor een animatie 

maken aan de hand van een 

zelfgemaakt script 

Leerjaar 3 
Basis 

P/MVI/1.4.4 Een storyboard voor een animatie 

maken aan de hand van een gegeven 

script 
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maximaal 3 minuten). 
● Na goedkeuring van het script door de docent gaat de 

kandidaat deze uitwerken tot een storyboard van 
minimaal 10 afbeeldingen.  

 
De beoordeling van synopsis, moodboard, script en storyboard 
wordt gedaan aan de hand van een beoordelingsmatrix per 
onderdeel. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.5.1 Digitale beelden maken voor een 

animatie van 20 seconden  

Animatie beelden ontwerpen 
● Vanuit zijn/haar eigen synopsis, script en storyboard 

ontwikkeld de kandidaat de benodigde tekeningen voor 
de animatie.  

● Met behulp van schetsen en tekeningen maakt de 
kandidaat alle benodigde onderdelen voor zijn/haar 
animatie. Deze onderdelen worden uiteindelijk volledig 
digitaal uitgewerkt in een bewerkingsprogramma zoals 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash of 
Adobe Animate. 

 
De beoordeling van schetsen en digitale tekeningen wordt 
gedaan aan de hand van een beoordelingsmatrix waarbij 
aandacht wordt besteed aan het verband tussen 
script/storyboard en de uiteindelijk gemaakte beelden.  

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.5.2 Beelden bewerken met een 

bewerkingsprogramma  

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.6.1 Beelden selecteren  Animatie: animeren 
● In overleg met de docent worden het script en de 

gemaakte tekeningen bekeken en beoordeeld op 
toepasbaarheid. Nadat een plan van aanpak is 
besproken en eventueel op papier is gezet gaat de 
kandidaat aan de slag met animeren. 

● Met behulp van een animatieprogramma zoals Adobe 
Flash of Adobe Animate gaat de kandidaat aan de slag 
met het importeren, knippen en monteren van de 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.6.2 Beelden importeren en een beweging 

simuleren 

Leerjaar 3 P/MVI/1.6.3 Tekst toevoegen 



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 137 

Kader/basis 
 

gemaakte beelden in verschillende scènes.  
● Waar nodig worden volgens script en storyboard 

effecten, titels, overgangen, geluidseffecten toegevoegd 
aan de animatie  

● De kandidaat exporteert uiteindelijk een animatie van 
minimaal 20 seconden, maximaal 3 minuten die in 
hoofdlijnen overeenkomt met in het concept, script en 
storyboard beschreven thema/onderwerp.   

 
Het eindproduct wordt beoordeeld door de docent aan de hand 
van een beoordelingsmatrix. Deze matrix wordt pas ingevuld na 
de presentatie van de kandidaat. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.6.4 Geluidseffecten en muziek toevoegen 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.6.5 Gemonteerd materiaal exporteren of 

publiceren tot een animatie van 

minimaal 20 seconden 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.6.6 Het proces en product presenteren en 

de keuzes beargumenteren 

Animatie-project presentatie. 
De kandidaat presenteert zijn synopsis, script, storyboard, 
schetsen, tekeningen en animatie aan de docent en de rest van 
de klas. Hiervoor maakt de kandidaat eerst een visueel 
aantrekkelijke en beknopte presentatie, waarmee hij de 
toeschouwers door zijn of haar werkproces leidt. 
 
De presentatie wordt beoordeeld door de docent en twee 
medeleerlingen aan hand van een beoordelingsmatrix. 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.7.1 onderzoek doen naar een onderwerp 

voor een fotoserie 

Foto-documentaire: concept 
De kandidaat gaat aan de hand van een gegeven thema op zoek 
naar een eigen onderwerp en verbeeld dit in een serie foto’s. Het 
leerdoel van deze opdracht is: Fotografie en vormgeving in je 
eigen omgeving. De kandidaat leert een relatie te leggen tussen 
maatschappelijke ontwikkelingen en zichzelf.  

● De kandidaat maakt een concept, een vorm-concept, 
een moodboard en een plan van aanpak voor het maken 
van een serie foto’s.  

● De kandidaat schrijft in correct Nederlands een kort 
verhaal wat zijn onderwerp verklaart en uitdiept. 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.7.2 een onderwerp binnen een gegeven 

thema kiezen en de keuze 

beargumenteren. 
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● Daarnaast doet de kandidaat een serie workshops en 
fotografie opdrachten die hem of haar helpt bij het 
kiezen van een onderwerp en het creëren van het 
bijpassende gevoel in fotografie. 

 
Het concept, vormconcept, moodboard en plan van aanpak 
wordt beoordeeld door de docent aan de hand van een 
beoordelingsmatrix. Ook de fotografie-opdrachten worden 
beoordeeld. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/1.8.1 foto’s maken voor een fotoserie  Foto-documentaire: uitwerking en verzameling in 
einddocument. 

● In meerdere fotosessies gaat de kandidaat aan de hand 
van zijn eigen concept, vorm-concept en plan van 
aanpak zijn eigen onderwerp vastleggen in een serie 
foto’s.  

● Samen met de docent worden deze foto’s (tussendoor) 
besproken en beoordeeld aan de hand van vastgestelde 
criteria.  

● De kandidaat maakt zo uiteindelijk minimaal 10 en 
maximaal 15 foto’s die hieraan voldoen. Deze foto’s 
worden (waar nodig) verder bewerkt met een 
fotobewerkingsprogramma (zoals Adobe Photoshop) en 
vervolgens verzameld in een einddocument. In dit  
einddocument zijn alle foto’s te vinden alsmede het door 
de kandidaat geschreven verhaal en een bijpassende 
titel.   

Het concept, vormconcept, moodboard en plan van aanpak 
wordt beoordeeld door de docent aan de hand van een 
beoordelingsmatrix. Ook de fotografie-opdrachten worden 
beoordeeld. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/1.8.2 foto's selecteren aan de hand van 

criteria 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/1.8.3 foto’s bewerken met een 

fotobewerkingsprogramma 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/1.8.4 de serie foto’s presenteren Foto-documentaire presentatie. 
De kandidaat presenteert zijn concept, vorm-concept, plan van 
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Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/1.8.5 de gemaakte keuzes bij het proces en 

product beargumenteren 

aanpak, verhaal, foto’s en einddocument aan de docent en de 
rest van de klas. Hiervoor maakt de kandidaat eerst een visueel 
aantrekkelijke en beknopte presentatie, waarmee hij de 
toeschouwers door zijn of haar werkproces leidt. 
 
De presentatie wordt beoordeeld door de docent en twee 
medeleerlingen aan hand van een beoordelingsmatrix. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/1.1.2 
P/MVI/1.1.3 
P/MVI/1.2.1 
P/MVI/1.2.2 
P/MVI/1.2.3 
P/MVI/1.8.2 
K/MVI/A.1 
K/MVI/A.2 
K/MVI/A.3 
K/MVI/A.6 
K/MVI/A.9 
K/MVI/A.11 
K/MVI/B.1 
K/MVI/B.2 
K/MVI/B.3 
K/MVI/B.4 
K/MVI/B.5 
K/MVI/B.6 
K/MVI/B.7 
K/MVI/B.8 
K/MVI/B.9 
K/MVI/B.10 
K/MVI/B.12 
K/MVI/B.16 
K/MVI/B.20 

-Een script maken voor een AV 

productie. 

-Een storyboard maken voor een AV 

productie aan de hand van een 

zelfgemaakt script-Digitale filmbeelden 

maken 

-Meerdere camera-standpunten 

gebruiken 

-Verschillende beeldkaders omschrijven 

en gebruiken 

-Foto's selecteren aan de hand van 

criteria 

- Voor andere eindtermen zie bijlage 

Kern MVI  

 
 
 

Een digitale theoretische toets met 30 vragen over Fotografie, 
Film & Animatie.  
Onderwerpen: 

● Licht 
● Schaduw 
● Kaders & Kadrering 
● Perspectief 
● De Camera 
● Diafragma, Belichtingstijd 
● Rekenen met beeldverhouding 
● Film 
● Rekenen met frames 
● 5 fases in AV-productie 
● De film camera 
● Crew & Cast 
● Montage 
● Animatie 
● Geluid 

M1MVI2 Ja 1 
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| MVI | Leerjaar 3 | Module 2: 2D en 3D vormgeving en productie 

Periode  Eindtermen 
(de kandidaat kan…)

 Inhoud Toetsvor
m en code 

Herk
ansin
g 

Wegi
ng 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.1.1 In eigen woorden de verkregen opdracht 

uitleggen 

Project Magazine: concept 
De kandidaat gaat aan de hand van een aantal gegeven 
thema’s op zoek naar een eigen onderwerp voor het 
ontwikkelen van een magazine van minimaal 12 pagina’s. Het 
leerdoel van deze opdracht is: Vormgeving en verbeelden voor 
een specifiek thema. De kandidaat leert een relatie te leggen 
tussen thematiek en bijpassende beelden, teksten, compositie 
en kleuren.  

● De kandidaat verzamelt en maakt na aanleiding van 
het gekozen thema beelden voor een moodboard, 
waarin doel, doelgroep, sfeer (kleurgebruik) en 
vormgeving worden vastgesteld.  

● De kandidaat schrijft een plan van aanpak voor het 
ontwikkelen van een magazine met daarin een 
tijdsplanning, een referentie naar benodigde 
materialen en machines en onderverdeeld in alle 
verschillende deeltaken (illustreren, schrijven, 
beeldbewerking & DTP). 

● De kandidaat verzameld en schrijft in correct 
Nederlands een meerdere teksten die de inhoud van 
zijn thema verder uitdiepen. Deze teksten vormen de 
basis voor de artikelen in het magazine en het werken 
met tekst in het magazine. 

● Hiernaast doet de kandidaat een serie workshops en 
opdrachten die hem of haar helpen bij het leren 
werken met beeld en tekst (Indesign, Illustrator & 
Photoshop) 

Praktisch 
M2MVI1 

Nee 
 

3 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.1.2 Een idee ontwikkelen voor een 2D 

mediaproduct  

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/2.1.3 Het werk voorbereiden en plannen 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/2.1.4 Onderzoek doen naar de voorbereiding van 

een mediaproduct 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.1.5 een schetsontwerp en een dummy maken 

van een 2D mediaproduct 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.1.6 een concept presenteren 
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● Ook zijn er specifieke instructies en lessen waarin het 
werken met kleur en typografie verder worden 
uitgediept. 

 
Het moodboard, plan van aanpak en de verzamelde teksten 
worden gepresenteerd aan de docent die deze beoordeeld aan 
de hand van een beoordelingsmatrix. Voldoen de onderdelen 
van het concept niet aan het merendeel van de gevraagde 
criteria mag de kandidaat niet verder werken aan de productie 
van zijn/haar eind product (go/no-go moment). 
 
De eindresultaten van de diverse workshops worden 
meegenomen in de beoordeling van de conceptfase. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.2.1 De realisatie voorbereiden  Project Magazine: productie 
Na aanleiding van het eigen moodboard, plan van aanpak en 
verzamelde teksten maakt de kandidaat gedurende meerdere 
lessen een magazine wat past bij zijn/haar gekozen thema. 

● De kandidaat maakt met behulp van Adobe Photoshop 
beelden op in een juiste resolutie en in een juist 
kleursysteem (CMYK) voor verwerking in het 
eindproduct. Speciale aandacht wordt besteed aan 
een uitgebreide beeldbewerking voor de voor de 
inhoud van het magazine. 

● De kandidaat maakt met behulp van Adobe Illustrator 
een logo/titel die passend is bij de thematiek en die op 
meerdere plekken in het magazine verwerkt gaat 
worden. 

● De kandidaat gaat naar aanleiding van zijn/haar eigen 
moodboard op zoek naar passende typografie 
(meerdere lettertypes) voor het verwerken van de 
teksten. Hierbij moet worden gelet op doel (koptekst, 
leestekst, quotaties). 

● Na goedkeuring van de docent wordt het eindproduct 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.2.2 het product maken volgens opdracht-eisen 

en concept met de juiste materialen en 

technieken 

Leerjaar 3 
Basis 

P/MVI/2.2.3 De nabewerking uitvoeren 
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geprint, gerild en uitgesneden. 
 

Het eindproduct wordt beoordeeld door de docent aan hand 
van een beoordelingsmatrix. 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/2.2.4 Een bij het product passende presentatie 

geven over het product en het proces 

Project Magazine: presentatie. 
De kandidaat presenteert zijn moodboard, plan van aanpak, 
teksten, beeldmateriaal en magazine aan de docent en de rest 
van de klas. Hiervoor maakt de kandidaat eerst een visueel 
aantrekkelijke en beknopte presentatie, waarmee hij de 
toeschouwers door zijn of haar werkproces leidt. 
 
De presentatie wordt beoordeeld door de docent en twee 
medeleerlingen aan hand van een beoordelingsmatrix. 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/2.2.5 Keuzes bij het proces en het product 

beargumenteren  

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.3.1 In eigen woorden de verkregen opdracht 

uitleggen 

Project van 2D naar 3D: concept 
De kandidaat gaat aan de hand van een aantal gegeven 
thema’s (popup-kaart, houten voorwerp óf 3D-printer product) 
op zoek naar een eigen onderwerp voor het ontwikkelen van 
een 3D-product.  

● De kandidaat maakt een aantal opdrachten om zich te 
oriënteren op het maken van een 3d-product. Kleine 
opdrachtjes die werken met lasercutter, 3d ontwerp 
met papier en/of 3d-printer verduidelijken, zodat 
daarna een keuze gemaakt kan worden voor het te 
maken eindproduct. 

● De kandidaat verzamelt en maakt na aanleiding van 
het gekozen thema beelden voor een moodboard, 
waarin doel, doelgroep, sfeer (kleurgebruik) en 
verbindingen worden vastgesteld. In dit moodboard 
worden eigen schetsen voor een eindproduct verwerkt. 

● De kandidaat schrijft een plan van aanpak met daarin 
een tijdsplanning, werkvolgorde, benodigde 
materialen, machines, gereedschappen en 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/2.3.2 Een idee ontwikkelen voor een 3D product  

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/2.3.3 Het werk voorbereiden en plannen 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/2.3.4 Onderzoek doen naar de voorbereiding van 

een mediaproduct 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.3.5 Een schetsontwerp en een dummy maken 

van een 3D product 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.3.6 Een concept presenteren  



 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 143 

werkruimtes 
● Hiernaast doet de kandidaat een serie workshops en 

opdrachten die hem of haar helpen bij het leren 
werken in 3D (Illustrator & Solidworks) 

 
Het moodboard, plan van aanpak en schetsen worden 
gepresenteerd aan de docent die deze beoordeeld aan de 
hand van een beoordelingsmatrix. Voldoen de onderdelen van 
het concept niet aan het merendeel van de gevraagde criteria 
mag de kandidaat niet verder werken aan de productie van 
zijn/haar eind product (go/no-go moment). De docent staat vrij 
om de kandidaat na aanleiding van het gekozen product naar 
een ander vorm van productieproces te leiden (niveau 
kandidaat, voorziene moeilijkheden in uitwerking en benodigde 
tijd). 
De eindresultaten van de diverse workshops worden 
meegenomen in de beoordeling van de conceptfase. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.4.1 De realisatie voorbereiden Project 3D: productie 
Na aanleiding van het eigen moodboard en plan van aanpak 
maakt de kandidaat gedurende meerdere lessen een 3D 
product. In eerste instantie wordt dit 3D-product digitaal 
ontworpen (Illustrator óf Solidworks) en later wordt dit ontwerp 
met behulp van een printer, 3D-printer óf lasercutter 
uitgewerkt. 

● De kandidaat maakt met behulp van Adobe Illustrator 
óf Solidworks het 3D-product op in een juiste 
maatvoering voor verwerking in het output-apparaat. 
Hierbij rekening houdend met de specifieke eisen die 
bij dit proces gevraagd worden. 

● Voor zover dat nodig is wordt het 3D-ontwerp na 
productie op een juiste wijze gemonteerd en verwerkt. 

Het eindproduct wordt beoordeeld door de docent aan hand 
van een beoordelingsmatrix. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.4.2 het product met de juiste materialen en 

technieken maken volgens opdracht-eisen 

en ontwikkelde concept  

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.4.3 Onderdelen op juiste wijze monteren 
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Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/2.4.4 Een bij het product passende presentatie 

geven over het product en het proces 

Project 3D: presentatie. 
De kandidaat presenteert zijn moodboard, plan van aanpak en 
3D eindproduct aan de docent en de rest van de klas. Hiervoor 
maakt de kandidaat eerst een visueel aantrekkelijke en 
beknopte presentatie, waarmee hij de toeschouwers door zijn 
of haar werkproces leidt. 
De presentatie wordt beoordeeld door de docent en twee 
medeleerlingen aan hand van een beoordelingsmatrix. 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/2.4.5 Keuzes bij het proces en het product 

beargumenteren  

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/2.3.4 
P/MVI/2.2.2 
K/MVI/A.1 
K/MVI/A.2 
K/MVI/A.3 
K/MVI/A.6 
K/MVI/A.9 
K/MVI/A.10 
K/MVI/A.11 
K/MVI/A.12 
K/MVI/A.13 
K/MVI/B.1 
     t/m 
K/MVI/B.10 
K/MVI/B.12 
K/MVI/B.16 
K/MVI/B.20 
 

● het product maken volgens 

opdracht-eisen en concept met de 

juiste materialen en technieken  

● Onderzoek doen naar de 

voorbereiding van een 

mediaproduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een digitale theoretische toets met 30 vragen over 2D & 3D 
vormgeving 
Onderwerpen: 

● Compositie 
● Kleur 
● Kleur=licht (RGB) 
● Kleur=Inkt (CMYK) 
● Kleurcontrasten 
● Typografie 
● DTP-begrippen 
● Nabewerking 
● Materialen 
● Productieprocessen 

 
 

Theorie 
M2MVI2 

 1 
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| MVI | Leerjaar 3 | Module 3: ICT 

Periode  Eindtermen 
(de kandidaat kan…)

 Inhoud Toetsvorm en 
code 

Herkan
sing 

Wegi
ng 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.2.1 Onderdelen demonteren en monteren op 

basis van gegeven specificaties  

Eindopdracht ICT1 Praktisch 
M3MVI1 

Nee 
 

3 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.1.2 Hardware onderdelen aansluiten 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.1.3 Hardware onderdelen vervangen 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.1.4 eenvoudige storingen signaleren, 

herkennen en oplossingen uitvoeren 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.2.1 Controleren of de systeeminstellingen aan 

de wensen van de klant en de eisen van de 

software voldoen.  

Eindopdracht ICT2 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.2.2 Van een gegeven plaats software 

downloaden 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/3.2.3 Voorstellen doen voor ICT-systemen en 

software 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/3.2.4 een ICT-systeem configureren  

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.2.5 controleren of de installatie en configuratie 

werkt volgens de wensen van de klant 
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Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/3.3.1 nieuwe ontwikkelingen benoemen en 

toepassen binnen de ICT die invloed 

hebben op de keuze voor een ICT-

infrastructuur 

Eindopdracht ICT3 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.3.2 bij het installeren van een eenvoudige ICT-

infrastructuur de juiste materialen, 

gereedschappen en werkwijze kiezen en 

gebruiken. 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.3.3 relevante tekeningen gebruiken voor de 

installatie van een eenvoudige ICT-

infrastructuur 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.4.1 Een eindgebruiker advies geven over aan 

te schaffen ICT-producten passend bij een 

gegeven gebruiksdoel 

Eindopdracht ICT4 

Leerjaar 3 
Kader 
 

P/MVI/3.4.2 Een kostenberekening maken van aan te 

schaffen ICT-producten 

Leerjaar 3 
Kader 
 

P/MVI/3.4.3 Vakspecialistische vragen beantwoorden 

over de mogelijkheden van ICT-producten 

voor een gebruiksdoel. 

Leerjaar 3 
Kader 
 

P/MVI/3.4.4 Beknopt en stapsgewijs instructies en 

FAQ's schrijven   

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/3.4.5 Bij instructie en toelichting rekening houden 

met het niveau van de gebruiker  
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| MVI | Leerjaar 3 | Module 4:  Interactieve vormgeving & productie 

Periode  Eindtermen 
(de kandidaat kan…)

 Inhoud Toetsvor
m en 
code 

Herkan
sing 

Wegi
ng 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/4.1.1 doelstellingen, thema en doelgroep van een 

interactief product formuleren  

Eindopdracht M4.1 Praktisc
h 
M4MVI1 
 

Nee 
 

3 
 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/4.1.2 het gedrag van een gebruiker bepalen en 

beschrijven  

Leerjaar 3 
Kader 
 

P/MVI/4.1.3 in schetsen of een moodboard lay-out, 

typografie, beelden en bediening van een 

interactief product zichtbaar maken 

Leerjaar 3 
Kader 
 

P/MVI/4.1.4 Een gebruiksvriendelijk ontwerp maken, 

passend bij een gegeven thema en 

doelgroep en geschikt voor gegeven 

schermformaten 

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/4.2.1 Beeld, geluid, tekst, beweging en grafische 

elementen, ordenen, opmaken en geschikt 

maken voor beeldscherm  

Eindopdracht M4.2 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/4.2.2 Gebruiksvriendelijke navigatie aanbrengen  

Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/4.2.3 Een interactief product compatibel maken 

voor minimaal 2 soorten apparaten  
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Leerjaar 3 
Kader/basis 
 

P/MVI/4.2.4 Een interactief product testen, problemen 

opsporen en debuggen  

Leerjaar 3 
Kader 
 

P/MVI/4.2.5 Een interactief product presenteren en 

demonstreren  

Leerjaar 3 
Kader 
 

P/MVI/4.2.6 Een interactief product verspreiden 

Leerjaar 3 
Kader 
 

P/MVI/4.3.1 Een thema en doelgroep bepalen voor een 
website 

Eindopdracht M4.3 

Leerjaar 3 
Kader 

P/MVI/4.3.2 In schetsen een sfeer, typografie en lay-out 

zichtbaar maken 

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/4.3.3 Een flowchart maken  

Leerjaar 3 
Kader/basis 

P/MVI/4.3.4 Tekst- en beeldbestanden selecteren, 
archiveren en bewerken  

Leerjaar 3 
Kader/Basis 

P/MVI/4.4.1 Teksten, grafische elementen en beelden 
opmaken voor een website met webdesign-
software  

Eindopdracht M4.4 

Leerjaar 3 
Kader/Basis 

P/MVI/4.4.2 Pagina’s linken en een navigatiestructuur 
aanbrengen  

Leerjaar 3 
Kader/Basis 

P/MVI/4.4.3 Bewegende media toevoegen  
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Leerjaar 3 
Kader/Basis 

P/MVI/4.4.4 Links toevoegen 

Leerjaar 3 
Kader/Basis 

P/MVI/4.4.5 Een ontworpen website controleren, 
gebruiksklaar maken en uploaden 

Leerjaar 3 
Kader/Basis 

P/MVI/4.4.6 ontwerp en de keuzes die zijn gemaakt, 
toelichten 

Leerjaar 3 
Kader/Basis 

P/MVI/4.1.1 

P/MVI/4.1.2 

P/MVI/4.1.4 

P/MVI/4.2.2 

P/MVI/4.2.4 

P/MVI/4.3.1 
P/MVI/4.3.3 
P/MVI/4.3.4 
P/MVI/4.4.1 
P/MVI/4.4.2 
 

Zie taak A & C óf eindtermen 
 
 

Een digitale theoretische toets met 30 vragen over Interactieve 
vormgeving 
Onderwerpen: 

● Wireframe/flowchart 
● Interactie 
● Websites en gebruikersdoelen 
● Rekenen met beeldverhouding 
● Lay-out en kolommen 
● RGB 
● Navigatie en interactie 

 
  

Theorie 
M4MVI2 

Ja 1 

Berekening cijfer schoolexamen: (M1 + M2 + M3 + M4)/4 
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11.15 Lichamelijke oefening  

Leerjaar 3 PTA Lichamelijke Opvoeding   vmbo B&K Schooljaar 2017 - 2018 

Periode Domein Onderdeel Eindtermen 

LO1/ 

Toets 

 code 

Toetsvorm Herkansing Weging 

1 Atletiek Duurloop K/7 Atl1 Praktijk Ja 1 

1 Spel Softball K/4 Spe1 Praktijk Ja 1 

1 Turnen 
Springen over kast 

(wendsprong/Arabier) 
K/5 Tur1 Praktijk Ja 1 

1 Bewegen op muziek Bewegen op muziek K/6 Bom1 Praktijk Ja 1 

1 Werkhouding Inzet / werkhouding 

K/1 

K/2 

K/3 

 

 

Wer1 Praktijk Ja 4 
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Leerjaar 3 PTA Lichamelijke Opvoeding   vmbo B&K Schooljaar 2017 - 2018 

Periode Domein Onderdeel Eindtermen 

LO1/ 

Toets 

code 

Toetsvorm Herkansing Weging 

2 Atletiek Hoogspringen K/7 Atl2 Praktijk  Ja 1 

2 Spel Volleyball K/4 Spe2 Praktijk  Ja 1 

2 Turnen Ringzwaaien K/5 Tur2 Praktijk  Ja 1 

2 Werkhouding Inzet / werkhouding 

K/1 

K/2 

K/3 

Wer2 Praktijk  Ja 4 
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Leerjaar 3 PTA Lichamelijke Opvoeding   vmbo B&K Schooljaar 2017 - 2018 

Periode Domein Onderdeel Eindtermen 

LO1/ 

Toets  

code 

Toetsvorm Herkansing Weging 

3 Atletiek Kogelstoten K/7 Atl3 Praktijk  Ja 1 

3 Spel Handbal K/4 Spe3 Praktijk  Ja 1 

3 Turnen Acrogym K/5 Tur3 Praktijk  Ja 1 

3 Zelfverdediging Judo K/8 Zel3 Praktijk  Ja 1 

3 Werkhouding inzet / werkhouding 

K/1 

K/2 

K/3 

Wer3 Praktijk  Ja 4 
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Leerjaar 3 PTA Lichamelijke Opvoeding   vmbo B&K  Schooljaar 2017 - 2018 

Periode Domein Onderdeel Eindtermen 

LO1/ 

Toets 

code 

Toetsvorm Herkansing Weging 

4 Atletiek 60 mtr Sprint K/7 Atl4 Praktijk  Ja 1 

4 Spel Basketbal K/4 Spe4 Praktijk  Ja 1 

4 Turnen Salto (voorover) K/5 Tur4 Praktijk  Ja 1 

4 Werkhouding Inzet / werkhouding 

K/1 

K/2 

K/3 

Wer4 Praktijk  Ja 4 
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Leerjaar 3 PTA Lichamelijke Opvoeding  vmbo B&KSchooljaar 2017 - 2018 

Periode Domein Onderdeel Eindtermen 

LO1/ 

Toets 

code 

Toetsvorm Herkansing Weging 

5 Atletiek Speerwerpen K/7 Atl5 Praktijk  Ja 1 

5 Spel Voetbal K/4 Spe5 Praktijk  Ja 1 

5 Turnen Grote  trampoline K/5 Tur5 Praktijk  Ja 1 

5 SOK * Sport oriëntatie keuze K/9 Sok5 Praktijk  Nee Geen 

5 Werkhouding Inzet / werkhouding 

K/1 

K/2 

K/3 

Wer5 Praktijk  Ja 4 

 *  SOK ( Sport oriëntatie keuze)= Een aanbod van verschillende sporten, die bij voorkeur niet behoren tot een van de aangeboden activiteiten binnen het reguliere 

programma.  Leerlingen nemen alleen of gezamenlijk deel aan deze activiteiten. Afronding door deel te nemen aan het SOK  programma, met een beoordeling van 

voldoende of goed. Bij onvoldoende of absentie, dient de leerling in overleg met de docent LO een aanvullende opdracht in te leveren.     
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Leerjaar 4     PTA Lichamelijke Opvoeding   vmbo B&K  Schooljaar 2018 - 2019 

Periode Domein Onderdeel Eindtermen 

LO1/ 

Toets 

code 

Toetsvorm Herkansing Weging 

6 Atletiek Atletieksportdag K/7 Atl6 Praktijk  Ja 1 

6 Spel Softball K/4 Spe6 Praktijk  Ja 1 

6 Turnen Salto (achterover) K/5 Tur6 Praktijk  Ja 1 

6 Werkhouding Inzet / werkhouding 

K/1 

K/2 

K/3 

Wer6 Praktijk  Ja 4 
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Leerjaar 4 PTA Lichamelijke Opvoeding   vmbo B&K Schooljaar 2018 - 2019 

Periode Domein Onderdeel Eindtermen 

LO1/ 

Toets 

code 

Toetsvorm Herkansing Weging 

7 Atletiek Duurloop K/7 Atl7 Praktijk  Ja 1 

7 Spel Badminton K/4 Spe7 Praktijk  Ja 1 

7 Turnen Trapeze steunzwaaien K/5 Tur7 Praktijk  Ja 1 

7 Werkhouding Inzet / werkhouding 

K/1 

K/2 

K/3 

Wer7 Praktijk  Ja 4 
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Leerjaar 4 PTA Lichamelijke Opvoeding  vmbo B&K Schooljaar 2018 - 2019 

Periode Domein Onderdeel Eindtermen 

LO1/ 

Toets 

code 

Toetsvorm Herkansing Weging 

8 Atletiek Verspringen K/7 Atl8 Praktijk  Ja 1 

8 Spel Tjoekbal en/of Korfbal K/4 Spe8 Praktijk  Ja 1 

8 Turnen 
Zwaaien aan de ringen.  

(Vouwhang)   
K/5 Tur8 Praktijk  Ja 1 

8 Werkhouding inzet/werkhouding 

K/1 

K/2 

K/3 

Wer8 Praktijk  Ja 4 
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Leerjaar 4 PTA Lichamelijke Opvoeding   vmbo B&K Schooljaar 2018 - 2019 

Periode Domein Onderdeel Eindtermen 

LO1/ 

Toets 

code 

Toetsvorm Herkansing Weging 

9 Atletiek Estafette K/7 Atl9 Praktijk  Ja 1 

9 Spel Softbal K/4 Spe9 Praktijk  Ja 1 

9 Spel Frisbee K/4 Spe10 Praktijk  Ja 1 

9 Werkhouding Inzet / werkhouding 

K/1 

K/2 

K/3 

Wer9 Praktijk  Ja 4 
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11.16 Kunstvakken 

PTA  KUNSTVAKKEN 1 - CKV 

Periode Eindtermen Inhoud:<Hoe ga je dit aanleren wat gebruik 

je hiervoor> 

Toetsvorm en code Herkansing Weging 

Leerjaar 3 1-01 l.l. weet wat ckv inhoud l.l. ziet een introductie film, maakt vragen 

hierover en krijgt uitleg over het 

“kunstdossier 

theorie ja 1 

 1-02 l.l. weet waar zijn/haar interesse 

ligt en geeft hier vorm aan. 

l.l. maakt met verschillende materialen vorm 

aan zijn/haar interesse op zijn map. (2D) 

praktijk ja 1 

 1-03a l.l. weet wat literatuur en fotografie 

inhoud en kan hier op eigen wijze 

vorm aan geven 

l.l. maakt n.a.v. een foto een gedicht en 

presenteert deze samen met de foto op een 

gekleurd A$ 

praktijk ja 1 

 1-03b l.l.weet wat een stripverhaal 

inhoud en kan een eenvoudig 

verhaal in deze vorm maken.En 

weet wat een titel is 

l.l. maakt eigen strip op A4 met 8 hokjes en 

een titel. Uitgevoerd in zwart/wit 

praktijk ja 1 

 2-01 l.l.weet wat dans is en weet 

verschil tussen soorten dans. 

l.l. ziet via film verschillende soorten dans 

en beantwoord de vragen die hierbij horen 

schriftelijk.Daarna krijgen ze een workshop 

dans bij de LO les die meetelt voor cijfer LO 

(bewegen op muziek) 

theorie en praktijk Ja 1 
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 2-02 de l.l. weet wat perspectief 

betekent en kan perspectief 

tekenen met 1 vluchtpunt  

samen gaan we stapsgewijs perspectief 

tekenen met 1 vluchtpunt. Tekenen en uitleg 

tegelijkertijd. 

theorie en praktijk ja 1 

 2-03a l.l. weet wat architectuur is l.l. ziet n.a.v. foto’s verschillende soorten 

architectuur en maakt hier vragen bij 

theorie ja 1 

 2-03b l.l. weet de verhoudingen van een 

gebouw  

l.l. maakt zelf een huis van karton/klei (3d)  praktijk ja 1 

 3-01a l.l. leert met andere ogen naar een 

film te kijken en vormt een eigen 

mening 

l.l. weet dat film meer is dan alleen 

bewegende beelden en geluid en maakt 

vragen hierover 

praktijk en theorie ja 1 

 3-01b l.l. weet welk nut een poster heeft  l.l. haalt inspiratie uit de film om vervolgens 

de juiste sfeer  weer te geven in een poster 

waar de titel in verwerkt wordt 

praktijk ja 1 

 3-02a l.l.weet welke soorten van 

lichaamsversiering er zijn en 

waarom mensen dit doen. L.l. leert 

andere culturen kennen 

l.l. kijken een documentaire over 

verschillende lichaamsversieringen en 

daarbij hun culturen en maakt hier vragen 

bij 

praktijk en theorie ja 1 

 3-02b  De l.l. weet de verhoudingen van 

het menselijk lichaam en kan hier 

versiering op aanbrengen 

l.l. maakt een lichaamsversiering van 

verschillende materialen op een onderdeel 

van het lichaam gemaakt van karton (2d)  

praktijk ja 1 
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 4-01 l.l. weet waar de POPmuziek van 

nu vandaan komt en wanneer deze 

is ontstaan 

l.l.kijkt en luistert naar stukken popmuziek 

vanaf 1950 en maakt hier vragen bij 

theorie ja 1 

 4-02 l.l. leert d.m.v. workshop percussie 

wat samenwerken is en wat een 

ritme, herhaling is en weet wat 

percussie inhoud 

l.l. gaan samen d.m.v. percussie muziek 

maken (workshop) 

praktijk ja 1 

 4-03 l.l. weet dat muziek sfeer oproept , 

weet wat sfeer is en kan deze 

vormgeven in beeld 

l.l. maakt een cd hoesje voor bepaalde 

muzikant in de juiste sfeer en maakt hier 

gebruik van 2 D materialen 

praktijk ja 1 

 5-01 l.l. leert kijken naar een bepaalde 

vorm van kunst  en kan zelf 

vormgeven n.a.v. een voorbeeld 

van de kunstenaar 

d.m.v. museum bezoek en een workshop 

van een beeldend kunstenaar maken de l.l. 

een eigen werkstukje aan de hand van vb 

van de kunstenaar 

praktijk ja 1 

 

 

5-02 l.l. weet wat design is en kan een 

eigen design product maken 

d.m.v. een filmpje over design met vele vb. 

gaan de l.l. een eigen ontworpen voorwerp 

maken in 3D 

praktijk ja 1 

EIND beoordeling : ALLE beoordelingen van periode 1 t/m 5 moeten minimaal met een VOLDOENDE zijn afgesloten 
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11.17 Loopbaanoriëntatie  

PTA LOB Leerjaar 3 

Periode Eindtermen Inhoud: Bewijsvorm Herkansi Weging 

1 
C1.1 Kwaliteiten 

C1.1 Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? 
 

Loopbaandossier 

P1LOB 

J 

 

O/V/G* 

 

2 
C1.2 Motieven 

 

C1.2 Waar ga en sta ik voor en waarom dan? 

 

 
Loopbaandossier 

P2LOB 

J 

 

O/V/G* 

3 
C1.3 Werkexploratie 
 

 

C1.3 Waar ben ik het meest op mijn plek en 
waarom daar? 

 

 
Loopbaandossier 

P3LOB 

J 

 

O/V/G* 

 

4 
 C1.4 
Loopbaansturing 

C1.4 Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 
 

Loopbaandossier 

P4LOB 

J O/V/G* 

5 
C1.5 Netwerken 

C1.5 Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken 
en waarom die mensen? 

 
Loopbaandossier 

P5LOB 

J 

 

O/V/G* 

 

C1 Loopbaanontwikkeling; de kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en 
voor anderen d.m.v. een ‘loopbaandossier’.  
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PTA LOB leerjaar 4 

Periode Eindtermen Inhoud: Bewijsvorm Herkansi Weging 

6 C1.4 Loopbaansturing 

 

C1.4 Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 
. 

Loopbaandossier 

P6LOB 

J 

 

O/V/G* 

 

7 C1.1 Motieven 
C1.2 Kwaliteiten 
C1.3 Werkexploratie 
C1.4 Loopbaansturing 
C1.5 Netwerken 

 

C1.1 Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? 
C1.2 Waar ga en sta ik voor en waarom dan? 
C1.3 Waar ben ik het meest op mijn plek en 
waarom daar? 
C1.4 Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 
C1.5 Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken 
en waarom die mensen? 

 
Loopbaandossier 

P7LOB 

J 

 

O/V/G* 

8 C1.1 Motieven 
C1.2 Kwaliteiten 
C1.3 Werkexploratie 
C1.4 Loopbaansturing 
C1.5 Netwerken 

 

C1.1 Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? 
C1.2 Waar ga en sta ik voor en waarom dan? 
C1.3 Waar ben ik het meest op mijn plek en 
waarom daar? 
C1.4 Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 
C1.5 Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken 
en waarom die mensen? 

 
Loopbaandossier 

P8LOB 

J 

 

O/V/G* 

 

6 C1.4 
Loopbaansturing 

C1.4 Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 
. 

Loopbaandossier 

P6LOB 

J O/V/G* 

*Alle periodes moeten Met een voldoende worden afgesloten. 
C1 Loopbaanontwikkeling; de kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en 
voor anderen d.m.v. een ‘loopbaandossier’.  

 


