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Het PTA is vanaf 1 oktober 2022 via de website beschikbaar.

Het examenreglement staat op de volgende locatie op de website: https://www.aeresvmbo.nl/over-aeres-vmbo/regelingen-en-statuten. 

Dit is een overkoepelend reglement voor meerdere locaties van het Aeres VMBO.

Het onderwijs en de organisatie hiervan kan per locatie echter verschillen. Om die reden is er in het PTA een tabblad met een aanvulling toegevoegd.

In deze aanvulling zijn formuleringen van regelingen opgenomen die alleen voor de locatie Almere gelden.

Inleiding

3KL



De aanvullingen worden weergegeven in artikel 34.

Art. 34 Aanvullingen op het examenreglement 2022-2023

Het totale examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het SE beslaat de grootste periode. Het SE cijfer dat uiteindelijk na de laatste periode in klas 4 tot stand komt bestaat uit het voortschrijdend gemiddelde van alle cijfers die zijn behaald voor toetsen uit dit PTA. Het voortschrijdend gemiddelde van het vak wordt bepaald door het gemiddelde van alle cijfers met daaraan gekoppeld de weging. Per vak kan worden gewerkt met een één- of tweejarig PTA. Als een vak een éénjarig PTA heeft dan staan er geen toetsen vermeld in het PTA van het andere leerjaar. Alle toetsen, zowel schoolexamens als voortgangstoetsen, tellen in leerjaar 3 mee voor de overgang naar leerjaar 4.

In klas 3 en klas 4 worden er twee keer centraal herkansingen georganiseerd. In totaal mag een leerling 2 herkansingen doen gedurende een schooljaar. Iedere leerling heeft tijdens deze momenten de mogelijkheid om een reeds gemaakt schoolexamen van het lopende schooljaar te herkansen. In het PTA staat vermeld of een toets herkansbaar is. Toetsen die nog niet zijn afgenomen kunnen nog niet worden herkanst.

Voor elk SE met een herkansingsmogelijkheid geldt dat er maximaal één herkansing ingezet kan worden. Het hoogst behaalde cijfer telt.

De leerlingen bespreken met hun mentor een eventuele herkansing. De mogelijkheid tot herkansing vervalt als de leerling zich niet aan de opgestelde regels houdt (zoals de inleverdatum).

Leerlingen in klas 4 BB en 4 KB hebben daarnaast de mogelijkheid om aan het eind van het schooljaar een extra herkansing in te zetten voor het profielvak Groen.

Elke leerling volgt vier verschillende beroepsgerichte keuzevakken. 

Voor elk beroepsgericht keuzevak moet tenminste afgerond een cijfer 4 gehaald worden. Als een leerling lager dan een 4 haalt voor een keuzevak kan hij dit keuzevak herkansen door middel van een eindtoets over de inhoud van het keuzevak.

Ten aanzien van het inleveren van opdrachten, verslagen en handelingsdelen zijn er een aantal regels: 

Bij het inleveren moeten werkstukken of verslagen persoonlijk door de leerling aan de docent worden overhandigd. De leerling zet zijn handtekening op de inleverlijst. De leerling krijgt een ontvangstbewijs. Dit om vervelende situaties en discussies over het wel of niet ingeleverd hebben te voorkomen.

Iedere dag te laat ingeleverd wordt er 0,4 punten in mindering gebracht tot een maximum van 2,0 punten. Als het werk na vijf werkdagen nog niet is ingeleverd, moet de leerling iedere dag op school aan het verslag of werkstuk werken tot het af is. Hiervan worden ouders door de vakdocent op de hoogte gebracht. 

Mochten de actualiteiten erom vragen, dan kan in incidentele gevallen worden afgeweken van het PTA. Hiervan worden leerlingen en ouders dan tijdig op de hoogte gebracht.

Regels en afspraken voor het afnemen van een schoolexamen:

1. De docent geeft maximaal 2 weken voor afname het schoolexamen op (en geeft aan wat de inhoud is) aan de leerlingen.

2. Op de toets wordt bij iedere vraag het aantal punten aangegeven.

(Eventueel wordt ook per vraag aangegeven of het een open of een gesloten vraag is.)

3. Bij de afname wordt het protocol ingevuld. De leerlingen tekenen voor aanwezigheid. 

4. Tijdens het schoolexamen gelden de regels van het examenreglement:

- er is altijd toezicht bij een schoolexamen;

- een leerling die te laat komt mag tot een half uur na aanvang binnenkomen; maar de zittingsduur eindigt op het vastgestelde tijdstip;

- schoolexamenwerk wordt gemaakt met pen (zwart of blauw), met uitzondering van tekeningen;

- tijdens de gehele duur van het schoolexamen is het stil in het lokaal van afname;

- leerlingen mogen niet zonder toestemming het lokaal verlaten;

- leerlingen mogen pas vertrekken als de examenzitting is afgelopen (tip: neem een leesboek mee).

5. De docent zorgt voor een opstelling waarbij alle leerlingen alleen zitten.

6. De leerlingen mogen alleen de hulpmiddelen op tafel hebben die staan vermeld op het schoolexamen. Correctievloeistof of -strip (zoals Typ-ex) is verboden op het examen dus ook tijdens het schoolexamen.

7. De leerlingen zetten hun tas voor in het lokaal. De mobiele telefoon is uitgeschakeld opgeborgen in de tas.

8. Bij het constateren van fraude wordt het werk ingenomen. De leerling wordt naar het TOK-lokaal gestuurd en de docent noteert op het protocol de fraude. Dit wordt na het afnemen van het schoolexamen direct gemeld aan de Deco (examencommissie). Deze treft maatregelen.

9. Bij aanhoudende onrust, wordt een leerling naar het TOK-lokaal gestuurd. Dit wordt vermeld op het protocol. Dit wordt na het afnemen van het schoolexamen direct gemeld aan de Deco. Deze treft maatregelen.

10. De docent zorgt er voor dat het werk binnen 10 werkdagen is nagekeken en maakt de cijfers bekend aan de leerlingen. De leerlingen hebben het recht het werk in te zien. 

Almere, september 2022



Engels

3 KB

KL 3

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

MVT/K/2,3,4,7 Hoofdstuktoets 1 EN3K01 Schriftelijk 45 minuten 20 Nee Cijfer Examenstof van SE en CE

MVT/K/1,2,3,4,6,7 Task 1 EN3K02 Praktisch 10 Nee Cijfer School Party (schrijven + duo presentatie) Examenstof van Prestatie

MVT/K/2,3,4,7 Hoofdstuktoets 2 EN3K03 Schriftelijk 45 minuten 20 Nee Cijfer Examenstof van SE en CE

MVT/K/1,2,3,6 Task 2 EN3K04 Praktisch 10 Nee Cijfer Reading File (leesdossier + mondeling) Examenstof van SE en Prestatie

MVT/K/1,2,3,4,7 Hoofdstuktoets 3 EN3K05 Schriftelijk 45 minuten 20 Ja Cijfer Examenstof van SE en CE

MVT/K/1,2,3,4,6,7 Task 3 EN3K06 Praktisch 10 Nee Cijfer A Better World (duo presentatie) Examenstof van Prestatie
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Wiskunde

3KL

PTA lopend van 1 januari 2023 t/m 28 februari 2024

WI/K/1

WI/K/2

WI/K/7

WI/K/8

Statistiek                                        

Leerjaar 3 boek: hoofdstuk 4
Wi3K01 Schriftelijk 45 minuten 10 Ja Cijfer

WI/K/1

WI/K/2

WI/K/3

WI/K/5

Verbanden                                                                                   

Leerjaar 3 boek: Hoofdstuk 3, 6 

& 9

Wi3K02 Schriftelijk 90 minuten 20 Ja Cijfer

WI/K/1

WI/K/2

WI/K/3

WI/K/5

Rekenen                                        

Leerjaar 4 boek: hoofdstuk 5   
Wi4K01 Schriftelijk 75 minuten 20 Ja Cijfer

WI/K/1

WI/K/2

WI/K/3

WI/K/6                               

WI/K/8

Meetkunde                                   

Leerjaar 4 boek: hoofdstuk 6 

en 8                                                            

Wi4K02 Schriftelijk 90 minuten 20 Ja Cijfer

Aan het einde van klas 3 één herkansing kiezen uit beide SE's uit klas 3

Eind maart klas 4 één herkansing kiezen uit beide SE's van klas 4

 klas 3

klas 4



Biologie

3KL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

K4,K5,K6
boek 3a, thema 1 en  4 (bs 2 

t/m 6) Bi3KL01
Schriftelijk 45 minuten 10 Ja Cijfer hoofdstuktoets

Examenstof SE en CE

K8 boek 3b thema 7 Bi3KL02 Prestatie 10 Nee Cijfer verslag skelet/ blessure Examenstof SE

K12, K13
boek 3a thema 2,  3 en thema 

4 bs 1
Bi3KL03 Schriftelijk 45 minuten 10 Ja Cijfer hoofdstuktoets

Examenstof SE en CE

K12 boek 3a thema 2 Bi3KL04 Praktisch 10 Nee Cijfer spel sexualiteit Examenstof SE en CE

K11 waarneming Bi3KL05 Praktisch 10 Nee Cijfer Praktische opdracht waarneming Examenstof SE en CE

K11 boek 3b thema 5 + 6 Bi3KL06 Schriftelijk 45 minuten 10 Ja Cijfer hoofdstuktoets Examenstof SE en CE

K1,K2,K3 microscopie Bi3KL07 Praktisch 90 minuten Ja V/G microscopie Examenstof SE en CE

1
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Vak Nask

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

 Nask1/K/1,2,3,7 Boek 3 Hoofdstuk 5 NA3KB01 Schriftelijk 60 minuten 10 Nee Cijfer Licht & beeld

 Nask1/K/1,2,3,11,12 Boek 3 Hoofdstuk 4, 8 NA3KB02 Prestatie 8 weken 10 Nee Cijfer Presentatie Weer & Straling/thuisopdracht

Nask1/K/1,2,3,8 Boek 4/Hoofdstuk 5 NA3KB03 Schriftelijk 60 minuten 10 Ja Cijfer Geluid Digitale toets

 Nask1/K/1,2,3,4,6,10 Syllabus Brand, Stof NA3KB04 Pracktisch 90 minuten Nee V/G Praktisch Examen

1
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Kunstvakken 1 (CKV)

LJ 3 KB

Periode 
Exameneenhei

d
Leerstof

Toetsco

de
Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

KV/K/1-2-3 Culturele Activiteit 1 CK3B01 Prestatie 10 Ja Cijfer Activiteit door school georganiseerd waar een verslag over moet worden gemaakt

KV/K/1-2-3 Culturele Activiteit CK3B02 Prestatie 10 Ja Cijfer Activiteit die zelf moet worden ondernomen en waar een verslag over moet worden gemaakt

KV/K/1-2-3 Culturele Activiteit 3 CK3B03 Prestatie 10 Ja Cijfer Activiteit door school georganiseerd waar een verslag over moet worden gemaakt

KV/K/1-2-3 Culturele Activiteit 4 CK3B04 Prestatie 10 Ja Cijfer Activiteit die zelf moet worden ondernomen en waar een verslag over moet worden gemaakt

KV/K/1-2-3-4 Kunstdossier CK3B05 Prestatie 30 Nee Cijfer Gedurende het schooljaar worden er opdrachten gemaakt, deze worden gezamenlijk beoordeeld tot 1 gemiddelde

KV/K/1-2-3-4 Eindopdracht CK3B06 Prestatie 20 Ja Cijfer Reflecteren op ervaringen, interpretaties en waarderingen die ontstaan zijn tijdens CKV, en het eindproduct.
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Maatschappijleer Programma van Toetsing en Afsluiting 2021-2022

Leerjaar 3 KB

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing

ML1/K/1 ML1/K/2 ML1/K/3           ML1/K/6 Thema 1: Wat is maatschappijleer MAKL01 Schriftelijk 40 minuten 10 Ja

ML1/K/1 ML1/L/2 ML1/K/3 ML1/K/4 Thema 2: Jongeren MAKL02 Schriftelijk 40 minuten 10 Ja

ML1/K/1   ML1/K/2    ML1/K/3   ML1/K/6 Thema 3: Politiek MAKL03 Schriftelijk 40 minuten 10 Ja

ML1/K/1 ML1/K/2 ML1/K/3 ML1/K/4  ML1/K/7 Thema 6: Pluriforme Samenleving MAKL04 Schriftelijk 40 minuten 10 Ja

ML1/K/1 ML1/K/2 M1L/K/3 ML1/K/5 Thema 8: Werk MAKL05 Schriftelijk 40 minuten 10 Ja

ML1/K/1 ML1/K/2 M1L/K/3     ML1/K/4 ML1/K/6 Thema 9: Criminaliteit MAKL06 Schriftelijk 40 minuten 10 Ja

ML1/K/1   ML1/K/2    ML1/K/3   ML1/K/6 Thema 4: Nederland en de wereld. MAKL07 Schriftelijk 40 minuten 10 Ja

1
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Beoordeling Opmerkingen

Cijfer

Cijfer

Cijfer

Cijfer

Cijfer

Cijfer

Cijfer Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan (groene) actualiteiten.  



Sport en Bewegen

lj 3 KB

lj 3 BL/KL/GL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Atletiek 

LO1/K/2,3,7

Basisvaardigheden

Leervaardigheden in het vak S&B

Leervaardigheden in het onderdeel Atletiek

SB3B01, SB3K01, SB3G01

Praktisch 60 minuten 10 Nee Cijfer

Spel LO1/K/2,3,4
Basisvaardigheden,Leervaardigheden in het vak S&B

SB3B02 SB3K02 SB3G02 Praktisch 60 minuten 10 Nee Cijfer
De leerlingen spelen verschillende soorten 

doelspelen en over en weer in plaats spelen

EIS LO1/K/1,2,3 Oriëntatie leren en werken SB3B03 SB3K03 SB3G03 Praktisch 105 minuten      10 Nee Cijfer
In 2 dagen moeten  leerlingen verschillende 

activiteiten doen en dit bijhouden in een boekje. 

Bewegen op

muziek 

LO1/K/2,3,6 Leervaardigheden in het vak S&B SB3B04 SB3K04 SB3G04

Praktisch 60 minuten 10 Nee Cijfer show

Zelfverdediging 

LO1/K/2,3,8
Veiligheid Zelfverdediging

SB3B05 SB3K05 SB3G05
Praktisch 60 minuten 10 Nee Cijfer

Turnen 

LO1/K/2,3,5
Samenwerken Spelregelkennis

SB3B06 SB3K06 SB3G06 Praktisch 60 minuten 10 Nee Cijfer

Lesvoorbereiding 

ontwerpen

LO1/K/2

Regelkennis

Nadenken over gevolgen

SB3B07 SB3K07 SB3G07 Schriftelijk 60 minuten 10 Nee Cijfer
In de les maken leerlingen in een groepje een les 

die ze in dezelfde periode gaan geven.

Les verzorgen

LO1/K/2,3
Presenteren

Regels handhaven
SB3B08 SB3K08 SB3G08 Praktisch 60 minuten 10 Nee Cijfer

In het groepje waarmee ze een les hebben 

voorbereid geven ze nu de voorbereide les mee

1

2

3



Profiel groen

3KB

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

1-2

P/GR/1.1.1

P/GR/1.1.3

P/GR/1.2.2a

P/GR/1.2.3

P/GR/2.1.1     

P/GR/2.1.2     

P/GR/2.1.3 

P/GR/2.2.3    

P/GR/2.3.1  

P/GR/3.3.2

P/GR/3.3.4

P/GR/4.2.5

P/GR/4.2.6

P/GR/4.3.3

P/GR/4.3.4

De lesbundels behorend bij de verschillende 

werkplekken.                                                        

Inclusief deel a en b van kern groen                           

Examenstof van SE en CE                                                

Tijd aanpassen naar 150 minuten

PG3K01 Prestatie 75 minuten 10 Ja Cijfer De prestatie bestaat uit meerdere praktische en schriftelijke onderdelen.

20 Ja Cijfer De prestatie bestaat uit meerdere praktische en schriftelijke onderdelen.2-3
P/GR/1.1.1

P/GR/1.1.3

De lesbundels behorend bij de verschillende 

werkplekken. 
PG3K02 Prestatie 105 minuten     



Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/GR/9.1
lesstof: Gezonde dieren (voeradvies 

opstellen)

K/GR/9.2
lesstof: Gezonde dieren 

(gezondheidscontrole)

K/GR/9.3
lesstof: Gezonde dieren (levensfasen 

en productiecycli)

K/GR/9.4
lesstof: Gezonde dieren (omgaan met 

dieren)

K/GR/9 lesstof: Gezonde dieren
gzdr3B02 / 

gzdr4B02
Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: Voorkomen van ongevallen en EHBO

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/ZW/12.1
Lesstof: Voorkomen van ongevallen en 

EHBO (veiligheid en risicopreventie)

K/ZW/12.2
Lesstof: Voorkomen van ongevallen en 

EHBO (functies organen en weefsels)

K/ZW/12.3

Lesstof: Voorkomen van ongevallen en 

EHBO (handelen volgens het 5 

stappenplan)

K/ZW/12.4
Lesstof: Voorkomen van ongevallen en 

EHBO (stoornissen vitale functies)

K/ZW/12.5

Lesstof: Voorkomen van ongevallen en 

EHBO (letsel herkennen, vasstellen en 

naar handelen)

ehbo3BO1 / 

ehbo4BO1
Schriftelijk

gzdr3B01 / 

gzdr4B01
Schriftelijk



K/ZW/12
Lesstof: Voorkomen van ongevallen en 

EHBO

ehbo3BO2 / 

ehbo4BO2
Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: Houden van Dieren 

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/GR/8.1
Lesstof: Houden van dieren (rassen en 

diersoorten)

K/GR/8.2
Lesstof: Houden van dieren 

(huisvesting)

K/GR/8.3
Lesstof: Houden van dieren (dagelijkse- 

en periodieke verzorging)

K/GR/8 lesstof: Houden van Dieren
hvdr3B02 / 

hvdr4B02
Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: Groene Zorg

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/GR/12.1
lesstof: Groene Zorg (oriëntatie op 

zorgboerderijen)

K/GR/12.2
lesstof: Groene Zorg (op een 

zorgboerderij werken)

K/GR/12.3
lesstof: Groene Zorg (toezien op 

welzijn van dieren)

K/GR/12 lesstof: Groene zorg
grzg3B02 / 

grzg4B02
Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: Bloemwerk

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

grzg3B01 / 

grzg4B01
Schriftelijk

hvdr3B01 / 

hvdr4B01
Schriftelijk



K/GR/4.1
lesstof: Bloemwerk (bloemwerk 

maken)

K/GR/4.2
lesstof: Bloemwerk (winkelproducten 

inpakken)

K/GR/4.3
lesstof: Bloemwerk (symboliek 

gebruiken in bloemarrangement)

K/GR/4.4
lesstof: Bloemwerk (in opdracht een 

bloemstuk maken)

K/GR/4 lesstof: Bloemwerk 
blwk3B02 / 

blwk4B02
Prestatie 90 minuten

Keuzevak: Groene Vormgeving & Styling 

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/GR/5.1
lesstof: Groene Vormgeving & Styling 

(vormgeven) 

K/GR/5.2

lesstof: Groene Vormgeving & Styling 

(technieken gebruiken en combineren 

bij de vormgeving van een plantaardig 

product) 

K/GR/5.3

lesstof: Groene Vormgeving & Styling 

(een plantaardig product vormgeven 

en de vormgevingsprincipes 

toepassen)

K/GR/5.4

lesstof: Groene Vormgeving & Styling 

(een plantaardig product vormgeven 

vanuit een kunsthistorisch persectief)

K/GR/5.5

lesstof: Groene Vormgeving & Styling 

(een stijlkamer ontwerpen en sfeer 

geven aan een interieur)

K/GR/5 lesstof: Groene Vormgeving & Styling
grvs3B02 / 

grvs4B02
Prestatie 90 minuten

Keuzevak: Mode en Design

grvs3B01 / 

grvs4B01
Schriftelijk

blwk3B01 / 

blwk4B01
Schriftelijk



Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/EO/8 lesstof: Mode & Design  (Ontwerpen)

K/EO/8
lesstof: Mode & Design 

(Productietechnieken) 

K/EO/8 lesstof: Mode & Design
mode3B02 / 

mode4B02
Prestatie 90 minuten

Keuzevak: Wonen en design

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/EO/10

Lesstof: Het bedenken van een 

woonstijlconcept

K/EO/10

Lesstof: het ontwerpen van een 

sample passend bij een 

woonstijlconcept

K/EO/10

Lesstof: het toepassen van stoffeer- en 

bewerktechnieken ten behoeve van 

een sample

K/EO/10 Lesstof wonen en design Prestatie 90 minuten

Keuzevak: Fotografie

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/EO/7
Lesstof: een fotografie concept voor 

een opdrachtgever ontwikkelen

K/EO/7
Lesstof: Fotografische beelden 

realiseren en bewerken

Schriftelijk

mode3B01 / 

mode4B01
Schriftelijk

Schriftelijk



K/EO/7
Lesstof: fotografie apparatuur en 

materiaal onderhouden en beheren

K/EO/7
Lesstof: het werk presenteren en 

promoten

K/EO/7 lesstof fotografie Prestatie 90 minuten

Keuzevak: Voeding, hoe maak je het?

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/GR/11.1 lesstof:  levensmiddelenbranche 

K/GR/11.2 lesstof: grondstoffen 

K/GR/11.3 lesstof: voedingsadvies geven.  

K/GR/11 lesstof: Voeding, hoe maak je het?
voed3B02 / 

voed4B02
Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: Voeding en Beweging

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/D&P/4.1
lesstof: produceren en verkopen van 

plantaardig voedingsmiddellen

K/D&P/4.2 lesstof: verantwoorde voeding 

voed3B01 / 

voed4B01
Schriftelijk

Schriftelijk

vdbw3B01 / 

vdbw4B01
Schriftelijk



K/D&P/4.3
lesstof: bewegingsactiviteit in de open 

lucht  

K/D&P/4 lesstof: Voeding en Beweging
vdbw3B02 / 

vdbw4B02
Prestatie 105 minuten      

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

P/HBR/2.1
lesstof:  beheren van 

bakkerijproducten

P/HBR/2.2
lesstof: vervaardigen van 

bakkerijproducten

P/HBR/2
lesstof: de Bakkerij

bakk3B02 / 

bakk4B02
Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: Gastheerschap

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

P/HBR/1.1 lesstof: service en advies verlenen 
ghs3B01 / 

ghs4B01
Schriftelijk

P/HBR/1 lesstof: gastheerschap
ghs3B02 / 

ghs4B02
Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: De Bakkerij 

bakk3B01 / 

bakk4B01
Schriftelijk

vdbw3B01 / 

vdbw4B01
Schriftelijk



Keuzevak: Installeren en Monteren 

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

P/PIE/4 lesstof: Installeren en Monteren 
insm3B01 / 

insm4B01
Schriftelijk

P/PIE/4 lesstof: Installeren en Monteren 
insm3B02 / 

insm4B02
Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: Hout- en Meubelverbindingen

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

P/BWI/3 lesstof: Hout- en Meubelverbindingen Schriftelijk

P/BWI/3 lesstof: Hout- en Meubelverbindingen Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: Een product maken en verbeteren 

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL en 4KL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

P/D&P/3.1

lesstof: een ontwerp en een product 

beoordelen, ontwerpen, tekenen en 

printen in 2D en 3D. 

P/D&P/3.2 lesstof: een product maken. 

P/D&P/3
lesstof: een product maken en 

verbeteren. 
Prestatie 90 minuten

Keuzevak: Robotica

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Schriftelijk



Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/D&P/2.1
Lesstof: Robotica (oriëntatie op 

moderne technische toepassingen)

K/D&P/2.2
Lesstof: Robotica (eenvoudinge 

schakelingen bouwen)

K/D&P/2.3

Lesstof: Robotica (geprogrammeerde 

handeling door een robot laten 

uitvoeren)

K/D&P/2 Lesstof: Robotica Prestatie 90 minuten

Keuzevak: Werk in tuin en landschap

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/GR/3 lesstof: Werk in tuin en landschap
wtl3B01 / 

wtl4B01
Schriftelijk

K/GR/3 lesstof: Werk in tuin en landschap
wtl3B02 / 

wtl4B02
Prestatie 105 minuten      

Keuzevak: Actief in de natuur

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/GR/XX.1

Lesstof: recreatieve activiteiten in de 

natuur organiseren en begeleiden. 

K/GR/XX.2

Lesstof: recreanten informeren over 

het natuurlijke werkterrein, haar 

uitdagingen en gevaren en 

maatregelen noemen om schade door 

natuurkrachten te beperken. 

Schriftelijk

Schriftelijk



K/GR/XX.3 Lesstof: in samenhang met andere 

gebruikers en beroepsbeoefenaren in 

de natuurlijke omgeving, de natuur 

optimaal en duurzaam gebruiken. 

K/GR/XX Lesstof: Actief in de natuur Prestatie 90 minuten

Keuzevak: Tuinontwerp en -aanleg

Aangeboden in 3BL, 3KL en 4BL, 4KL, 4GL

Periode 
Examenee

nheid
Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur

K/GR/2 lesstof: Tuinontwerp en -aanleg
toa3B01 / 

toa4B01
Schriftelijk

K/GR/2 lesstof: Tuinontwerp en -aanleg
toa3B02 / 

toa4B02
Prestatie 105 minuten      

Schriftelijk



Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'voeradvies opstellen' 

afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'gezondheidscontrole' 

afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'levensfasen en 

productiecycli' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'omgaan met dieren' 

afdekken.

10 Ja Cijfer PVB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'veiligheid en 

risicopreventie' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'functies organen en 

weefsels' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'handelen volgens het 5 

stappenplan' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'stoornissen vitale 

functies' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'letsel herkennen, 

vaststellen en naar handelen' afdekken.

V/G

Ja V/G

Ja



10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'rassen en diersoorten' 

afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'huisvesting' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'dagelijkse- en 

periodieke verzorging' afdekken.

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'oriëntatie op 

zorgboerderijen' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'op een zorgboerderij' 

afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'toezien op welzijn van 

dieren' afdekken.

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

V/G

Ja V/G

Ja



Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'Bloemwerk maken' 

afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'winkelproducten 

inpakken' afdekken. 

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'symboliek gebruiken in 

bloemarrangementen' afdekken. 

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'in opdracht een 

bloemstuk maken' afdekken. 

10 Ja Cijfer

PvB inclusief kennistoets over het 

herkennen en benoemen van de meest 

voorkomende snijbloemen

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over vormgeven afdekken. 

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'technieken gebruiken 

en combineren bij de vormgeving van een 

plantaardig product' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over een plantaardig product 

vormgeven en de vormgevingsprincipes 

toepassen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over een plantaardig product 

vormgeven vanuit een kunsthistorisch 

persectief

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over een stijlkamer 

ontwerpen en sfeer geven aan een 

interieur

10 Ja Cijfer PvB

V/G

Ja V/G

Ja



Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'ontwerpen' afdekken. 

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'productietechnieken' 

afdekken. 

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'Wonen en design' 

afdekken. 

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'Wonen en design' 

afdekken. 

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'Wonen en design' 

afdekken. 

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'fotografie' afdekken. 

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'fotografie' afdekken. 

V/G

Ja V/G

Ja

V/GJa



Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'fotografie' afdekken. 

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'fotografie' afdekken. 

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'het beschrijven en het 

op een eenvoudige wijze inspelen op de 

ontwikkelingen in de 

levensmiddelenbranche en de 

voedingsmiddelenindustrie' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'het verwerken en het 

breiden van grondstoffen tot een 

kwaitatief goed halffabrikaat of 

eindproduct' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'het geven van een 

voedingsadvies' afdekken.

10 Ja Cijfer PVB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'het produceren en 

verkopen van een plantaardige 

voedingsmiddel' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'het kiezen en het 

verwerken van verantwoorde voeding' 

afdekken.

V/G

Ja V/G

Ja

V/GJa



Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'het organiseren en het 

uitvoeren van een bewegingsactiviteit in 

de open lucht voor een bepaalde 

doelgroep'' afdekken.

10 Ja Cijfer PVB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'het bijdragen leveren 

aan het beheer van bakerijproducten' 

afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'het leveren van een 

bijdrage aan het vervaardigen van brood- 

en banketspecialiteiten, zoals: 

boterdegen, korstdegen, taarten en 

gebak, kleinbrood gevuld, getoerd 

gerezen, zuurdesem' afdekken.

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Ja V/G

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'het verlenen van service 

en  advies aan diverse typen gasten, het 

omgaan met gedifferentieerde vragen en 

de bijbehorende serveertechnieken 

uitvoeren' afdekken.

10 Ja Cijfer PvB

V/G

Keuzevak: De Bakkerij 

Ja V/G

Ja



Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Ja V/G

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'installeren en monteren' 

afdekken.

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Ja V/G

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'hout- en 

meubelverbindingen' afdekken. 

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'een ontwerp en een 

product beoordelen, ontwerpen, tekenen 

en printen in 2D en 3D.' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'een product maken' 

afdekken.

10 Ja Cijfer PvB

Ja V/G



Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'oriëntatie op moderne 

technische toepassingen' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'eenvoudige 

schakelingen bouwen' afdekken.

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'geprogrammeerde 

handeling door een robot laten uitvoeren' 

afdekken.

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Ja V/G

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'werk in tuin en 

landschap' afdekken.

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'recreatieve activiteiten 

in de natuur organiseren en begeleiden' 

afdekken. 

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'recreanten informeren 

over het natuurlijke werkterrein, haar 

uitdagingen en gevaren en maatregelen 

noemen om schade door natuurkrachten 

te beperken' afdekken. 

Ja V/G

Ja V/G



Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'in samenhang met 

andere gebruikers en 

beroepsbeoefenaren in de natuurlijke 

omgeving, de natuur optimaal en 

duurzaam gebruiken' afdekken. 

10 Ja Cijfer PvB

Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

Ja V/G

Portfolio bevat bewijsstukken die 

eindtermen over 'tuinontwerp en -aanleg' 

afdekken.

10 Ja Cijfer PvB

Ja V/G



LOB

3KB

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

C1 beroepenmarkt LOB3K01 Handelingsdeel Nee V/G reflectie verslag in peppels

C1 stage LOB3K02 Handelingsdeel Nee V/G verslag 

C2 loopbaandossier

LOB3K03 Handelingsdeel Nee V/G

beschrijving ervaringen (Skills, 

stage, beroepenmarkt, open dag 

etc), reflectie en vooruitblik
1, 2, 3



Kolommenuitleg

Begrippen Leerstof

Periode SE/data In deze kolom staat in welke SE-periode of op welke datum een toets wordt afgenomen. Van de docent hoor je welke dag dat 

is. Noteer in je agenda wanneer de toets is, maar ook wat je moet kennen en/of kunnen.

Exameneenheid Dit is vooral belangrijk voor de school die alles goed moet vastleggen voor jouw SE. In deze kolom wordt verwezen naar het 

examenprogramma.

Leerstof In deze kolom staat aangegeven wat je moet leren, wat je moet doen of moet kunnen. Het is duidelijk dat dit voor jou 

een belangrijke kolom is. Kijk hier dus goed naar.

Toetscode Elke toets heeft een code. 

Voor de docenten is deze kolom belangrijk omdat zij bij elke afgenomen toets een cijfer of woordbeoordeling moeten geven. 

De gegeven cijfers en woordbeoordelingen worden met deze toetscode vastgelegd in het examendossier.

Toetsvorm In deze kolom kun je zien of een toets ‘schriftelijk’, ‘mondeling’ of ‘praktisch’ is. Een toets kan ook een handelingsopdracht zijn. 

Voor elke handelingsopdracht die je moet maken krijg je geen cijfer, maar je moet het wel ‘naar behoren’ doen. Wat ‘naar 

behoren’ betekent hoor je van de docent. Het kan bij verschillende vakken iets anders zijn.

Hoewel je er geen cijfer voor krijgt ben je toch verplicht om elke handelingsopdracht te maken. Doe je dit niet dan kom je in de 

problemen. 

Toetsduur In deze kolom kun je zien hoeveel tijd je hebt voor een toets.

Gewicht toets Hier kun je zien hoe zwaar een toets meetelt in het periode cijfer van je SE. 

Herkansing ja/nee Soms heb je het recht om een toets in een vak opnieuw te doen. Je kunt hierdoor je cijfer voor de toets verbeteren. Het 

hoogste cijfer telt. Alleen de toetsen met ‘Ja’ kun je herkansen.
Beoordeling In deze kolom kun je zien wat voor soort beoordeling je krijgt, bijvoorbeeld een cijfer of een voldoende. 

Opmerkingen In deze kolom staat soms extra informatie die handig is om te weten.

3KL
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