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Beste leerling, 
 
 
 
Je zit op het Aeres VMBO te Buitenpost. Aeres is een VMBO-school in het groene domein. 
Ons profiel is GROEN. VMBO betekent Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Na 
het VMBO ga je dus naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) of naar het HAVO. Het 
groene profiel betekend dat je de (verplichte)praktijkvakken die we aanbieden in het groene 
domein volgt. 
 
Om het VMBO-diploma te halen moet je examen doen. In klas 3 worden al 
examenonderdelen getoetst. Deze cijfers neem je mee naar klas 4. In klas 4 rond je het 
schoolexamen af. Daarna volgt er voor de meeste vakken nog een centraal (landelijk) 
examen. 
 
In dit document vind je o.a. informatie over de leerweg waarin je zit. Daarnaast is ook een 
eenvoudige versie van het examenreglement afgedrukt. Ten slotte wordt per vak aangegeven 
welke examenonderdelen worden getoetst. 
 

Namens alle medewerkers op onze locatie wens ik je alvast veel succes en mocht je vragen 
hebben of mocht één en ander niet helemaal duidelijk zijn, neem dan gerust contact met mij 
op. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wiranda Stam 
 
Docent praktijkvakken, profiel en praktijkgericht programma 
Examensecretaris, projectleider pilot nieuwe leerweg. 
 
  

 
  
 
 
 
 
wstam@aeres.nl 
06-41100874 
  
Professor Wassenberghstraat 3 
9285 PS Buitenpost 
www.aeresvmbo-buitenpost.nl 
www.aeresmbo-buitenpost.nl 
 
 

http://www.aeresvmbo-buitenpost.nl/
http://www.aeresmbo-buitenpost.nl/
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De examencommissie van de locatie Buitenpost (DECO)  
 
Voorzitter: Marco van Veen, teamleider bovenbouw  
Secretaris: Wiranda Stam 
Lid: Marga Zijlstra, Administratie 
 
Informatie over de leerweg  
 
Leerwegen 
Op het Aeres in Buitenpost hebben we de Basisberoepsgerichte leerweg (B), de 
Kaderberoepsgerichte leerweg (K) en de nieuwe leerweg (DNL). Leerlingen in de DNL 
volgen dit niveau (met nog geen officiële naam) omdat we pilotschool zijn. Deze leerlingen 
krijgen een TL-diploma nieuwe leerweg. Voor de leerwegen worden de afkortingen B, K en 
DNL gebruikt. Tevens kennen wij bij ons het LeerWerkTraject (LWT). Dit is een variant op de 
Basisberoepsgerichte leerweg en bedoeld voor leerlingen die meer praktisch dan theoretisch 
zijn ingesteld. Leerlingen in het LWT worden alleen geëxamineerd voor Nederlands, het 
profielgedeelte Groen (het landelijke praktijkdeel) en de keuzepraktijkdelen, daarnaast maken 
zij de verplichte rekentoets, maar deze telt niet mee in de zak-slaagregeling. 
 

Een leerweg is een soort route die aansluit op het vervolgonderwijs. Dus de leerwegen zijn 
zo gemaakt dat je daarmee een goede aansluiting hebt op de niveaus van het middelbaar 
onderwijs. Er is natuurlijk wel verschil tussen de leerwegen: de lesstof van de B is iets minder 
moeilijk dan die van de K en die van de K weer iets minder moeilijk dan die van de DNL. 
Bovendien heb je in de DNL iets minder praktijk en veel theorie. 
 
De naam van je klas 
Zit je in klas 3B of 4B, dan volg je de Basisberoepsgerichte leerweg. Leerlingen in klas 3K en 
4K volgen de kaderberoepsgerichte leerweg en de leerlingen van klas 3DNL en 4DNL volgen 
de nieuwe leerweg (omdat we een pilot draaien wordt voor dit niveau ook nog heel vaak de 3 
GT of 3 GL gebruikt. Maar je volgt de nieuwe leerweg (pilot) en krijgt een TL nieuwe leerweg 
diploma). Leerlingen in klas 3W en 4W volgen het leerwerktraject (LWT) en krijgen een Basis 
diploma. 

 
Welke vakken zijn verplicht? 
In alle leerwegen zijn een aantal vakken verplicht en een aantal vakken kunnen gekozen 
worden. Behalve de verplichte en gekozen vakken zijn er in de leerwegen ook een aantal 
vakken die wel meetellen voor de overgang naar klas 4 maar die niet altijd tot je 
examenpakket behoren. 
 

De verplichte vakken van de B, de K en de DNL kun je vinden in de samenvatting van het 
examenreglement. Niet alle vakken tellen echter met een cijfer mee voor je examen. 
Bijvoorbeeld de vakken: Lichamelijke Opvoeding en CKV (Culturele en Kunstzinnige 
Vorming) moet je afsluiten met voldoende of goed. De beoordeling is dan geen cijfer maar 
alleen de uitslag: goed, voldoende of onvoldoende. Voor LOB (loopbaanoriëntatie en 
begeleiding) moet je een aantal opdrachten maken, deze moeten wel gemaakt zijn om 
toelaatbaar te zijn tot je examen en je diploma te behalen, maar tellen niet mee in de zak 
slaagregeling, je kunt er dus niet op zakken. Het vak CKV moet met minimaal een voldoende 
afgesloten worden, anders ben je niet toelaatbaar tot het examen. CKV wordt in het derde 
jaar al afgesloten Let op: Dit geldt alleen voor het vak CKV en niet voor het Lichamelijke 
Opvoeding. Ook het sectorwerkstuk in de nieuwe leerweg moet je met een voldoende 
afsluiten om te kunnen slagen. Dit sectorwerkstuk zit verweven in het  praktijkgerichte 
programma (PGP). 
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In klas 3 al met je examen beginnen 
De schoolexamens beginnen al in klas 3. Je examencijfers worden dan dSE-cijfers 
genoemd. DSE staat voor DeelSchoolExamen. In het derde jaar krijg je voor elk vak twee 
dSE-cijfers. In het vierde jaar zul je per vak nog twee dSE-cijfers krijgen. Op die manier heb 
je aan het eind van klas 4 vier dSE-cijfers. Deze cijfers worden dan verrekend met de cijfers 
die je haalt op je landelijke examens. Zo wordt dan je eindcijfer berekend. Voor 
maatschappijleer en de keuzedelen van de praktijkvakken en het praktijkgerichte programma 
van DNL is geen landelijk examen. Deze vakken sluit je af met het schoolexamen. Voor het 
PGP geldt in klas 3 een overgangscijfer. Alleen de cijfers die je in klas 4 haalt tellen voor je 
examen mee.  
 
Profielwerkstuk DNL 
In klas 4DNL maak je een profielwerkstuk, dit wordt in koppeling met het PGP uitgevoerd. 
Het profielwerkstuk is een oriëntatie op het beroep wat je later wilt uitoefenen. Het 
profielwerkstuk mag je samen met één of meerdere klasgenoten maken. Het is de bedoeling 
dat ieder van jullie persoonlijk 20 klokuren besteed aan het profielwerkstuk. Het 
profielwerkstuk/PGP wordt beoordeeld, dit wordt gedaan aan de hand van een 
beoordelingsformulier. Dit wordt ingevuld door de docenten, hierbij wordt gelet op het proces, 
de inhoud en de uiteindelijke presentatie. Voor het profielwerkstuk kun je een onvoldoende, 
voldoende of goed halen. Je moet minimaal een voldoende halen, om te slagen voor je 
examen. Bij het maken van het profielwerkstuk word je begeleid door de docenten 
Nederlands en PGP. Haal je een onvoldoende mag je herkansen. 
 
Krijg ik ook een rapport? 
Jazeker, je krijgt net als in klas 1 en 2 een rapport. Na dSE 2 wordt ook aan de hand van het 
rapport bepaald of je goed genoeg bent om over te gaan naar klas 4. Alle cijfers tellen mee 
voor de overgang. 
 
Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) 
In dit programma staat welke lesstof je moet doorlopen of welke opdrachten je moet doen 
om aan de eisen van de schoolexamens te voldoen. Je kunt in het programma ook zien hoe 
zwaar zo'n toets nou meetelt. Let wel op dat niet alle toetsen even zwaar meetellen. Dit kun 
je zien in de kolom “Weging”. Wanneer je werk niet hebt gemaakt, ingeleverd of afgesloten, 
dan kan de docentenvergadering beslissen dat je niet naar klas 4 gaat. 
 
Dit PTA geldt voor de klassen 3 en 4 voor de periode 2022– 2024, het is daarom een 
tweejarig programma, jou examenperiode is daarom twee jaar. Met uitzondering van het PGP 
dit vak heeft een 1 jarig PTA. Klas 3 (het gemiddelde  van dSE 1 en dSE2) telt alleen voor 
overgang naar klas 4.  
 
Wanneer ga je naar klas 4? 
We hopen natuurlijk dat je na klas 3 doorstroomt naar klas 4. Je moet dan o.a. wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 
-er mogen niet te veel onvoldoendes op je cijferlijst staan 
-je hebt voldoende lessen gevolgd 
-je hebt je opdrachten afgerond en ingeleverd 
-CKV is met een voldoende afgerond 
De docentenvergadering beslist of je doorgaat naar klas 4. 
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Overgangsnormen klas 3 naar klas 4 
Een leerling in klas 3 wordt bevorderd naar klas 4 als hij/zij: 

 
a het gemiddelde van de cijfers voor de gekozen vakken voor de het centraal 

examen tenminste 5,5 bedraagt. Maatschappijleer en de keuzedelen voor de BB 
en KB worden niet meegenomen in dit gemiddelde. 

b voor ten hoogste één van zijn examenvakken (incl. maatschappijleer) het 
eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of 

c voor ten hoogste één van zijn examenvakken (incl. maatschappijleer) het 
eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger 
waarvan ten minste één 7 of hoger, of 

d voor twee van zijn examenvakken (incl. maatschappijleer) het eindcijfer 5 heeft 
behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste 
één 7 of hoger. 

e in totaal mogen er maximaal 4 onvoldoendes op de lijst staan. Een 5 telt voor 1 
onvoldoende, een 4 en lager voor 2 onvoldoendes 

f gemiddeld minimaal een 5 staat voor Nederlands 
 
Afgelopen jaren zijn er ivm de coronapandemie aanpassingen geweest in het 
examenregelement en de regels vanuit de overheid voor wat betreft overgangseisen en 
eindexameneisen. Mocht dit in jou examenjaar (of eind klas 3) weer zo zijn brengen we je 
daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Aanpassingen of wijzigingen kunnen op ieder 
moment in het jaar bekend gemaakt worden.  
 
DSE perioden: 
 
periode 1 (DSE1) 29 aug. t/m 23 dec. 2022 
periode 2 (DSE2) 9 jan t/m 9 juni 2023 
periode 1 (DSE3) december 2023 exacte datum volgt,  
periode 2 (DSE4) april 2024 exacte datum volgt 

 
 

belangrijke data 
week 47   2022  toetsweek klas 3DNL 
week 12   2023  toetsweek klas 3B K DNL 
week 15 en 16  2023  blokstage klas 3B en 3K 
week 25  2023  terugkomweek 
week 26 / 27  2023  blokstage klas 3B, 3K en 3DNL 
week 28  2023   buitenlandexcursie/meerdaagse excursie 
week 29   2023  laatste schoolweek 
week 36/37  2023  stage klas 4B en 4K 
week 36  2023  stage klas 4DNL 
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Toelichting examenreglement 
2022-2023 locatie Buitenpost 

  

  

Inleiding  
In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen zich 
tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk belangrijk dat de examens goed verlopen. Het 
examenreglement geldt voor de schoolexamens én de centrale examens. In dit document volgt een 
toelichting op de belangrijkste onderdelen van het examenreglement. Als je vragen hebt over het 
examenreglement of er meer over wilt weten, vraag dan op school om uitleg.  
  

Toetsen van het schoolexamen  
Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen:  

1. mondelinge toetsen  
2. schriftelijke of digitale toetsen met gesloten en/of open vragen  
3. praktische opdrachten: dit zijn opdrachten waarin bepaalde vaardigheden worden 
getoetst die niet mondeling of schriftelijk kunnen worden getoetst, bijvoorbeeld het houden van 
een presentatie of een proeve van bekwaamheid (PvB).   
4. handelingsopdrachten: dit zijn opdrachten, die moeilijk met een cijfer kunnen worden 
beoordeeld en waarin de nadruk ligt op het “doen” (bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een 
bedrijf).   

  
Als je de nieuwe leerweg volgt, moet je daarnaast een profielwerkstuk maken en presenteren. Dit 
werkstuk gaat over een onderwerp dat past bij je gekozen profiel. Voor het profielwerkstuk moet de 
beoordeling “voldoende” of “goed” worden behaald.  
  

Beoordeling van het schoolexamen  
Het resultaat van iedere toets wordt binnen 10 schooldagen bekend gemaakt. Je hebt het recht het 
gemaakte werk in te zien. Alle behaalde cijfers en beoordelingen worden genoteerd in jouw digitale 
‘examendossier’ (Eduarte). Voor aanvang van het centraal examen rond je het schoolexamen af.   
Op het schoolexamendossier dat je uitgereikt krijgt staan de eindcijfers van het schoolexamen. Controleer 
deze goed zodat eventuele fouten in de cijfers nog op tijd hersteld kunnen worden.  
  

Het centraal examen  
Uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvang je het rooster van het centraal 
examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld:  

• de plaats waar het centraal examen worden afgenomen  
• het tijdstip waarop het examen wordt afgenomen  
• de duur van het examen.  

  
In het examenreglement zijn regels opgenomen waaraan je je tijdens de toetsen van het centraal examen 
en het schoolexamen moet houden. Lees deze regels goed door voordat je aan het examen begint.  
  

Computerexamens  
In de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg worden met uitzondering van 
het praktisch examen alle centrale examens afgenomen op de computer. Hiervoor gelden soms andere 
regels. Deze kan je vinden in het examenreglement.  
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Onregelmatigheden bij het schoolexamen of het centraal examen   
In het examenreglement is geregeld hoe de school moet handelen als er zich ‘onregelmatigheden’ 
voordoen. Voorbeelden van onregelmatigheden zijn:  

• je spijbelt voor een toets,  
• je levert een werkstuk te laat in,  
• je wordt betrapt op spieken.  

  
In dit soort gevallen heb je altijd een gesprek met de directeur of locatie examenorganisatie (LEO). Daar 
mogen je ouders/verzorgers bij zijn of iemand anders die ouder is dan 18 jaar. Daarna beslist de directeur 
of de LEO welke maatregel hij/zij neemt. Mogelijke maatregelen zijn:  

• je krijgt het cijfer 1 voor een toets,  
• je mag niet meer deelnemen aan de rest van het examen,  
• de toetsen die je al hebt gedaan worden ongeldig verklaard.  

  

Absentie (afwezig zijn bij het schoolexamen of het centraal examen)  
Als je door ziekte of om een andere geldige reden afwezig bent bij een schoolexamen of een centraal 
examen, dan dienen je ouders/verzorgers dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van het examen 
voor de aanvang van het examen te melden aan de school.  
Als je zonder afmelding afwezig bent of geen verklaring afgeeft na terugkomst, kan de directeur/LEO een 
van de maatregelen nemen die hierboven zijn genoemd.   
Als je om een geldige reden afwezig bent, kun je de toets inhalen.  
  

Profielvak en keuzevakken  
Het beroepsgerichte programma voor BB en KB bestaat uit twee onderdelen: het profielvak groen en een 
aantal beroepsgerichte keuzevakken (minimaal 4 beroepsgerichte keuzevakken voor leerlingen in de 
basis- of kaderberoepsgerichte leerweg). Het profielvak groen wordt afgesloten met een centraal 
schriftelijk en praktisch examen (cspe). De beroepsgerichte keuzevakken worden elk afgesloten met een 
eigen schoolexamen.   

 
De nieuwe leerweg   
Volg je in Buitenpost de pilot van de Nieuwe leerweg dan betekent dit dat je het praktijkgericht 
programma volgt (PGP). Dit komt als praktijkcijfer op je eindlijst te staan. In dit programma zit de gehele 
praktijk van de bovenbouw nieuwe leerweg verwerkt. Naast het PGP volgt de nieuwe leerweg ook 
maximaal 2 keuzevakken. Een Nieuwe leerweg-diploma staat gelijk aan het TL-diploma.  
  
Eindcijfers beroepsgericht programma  
In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijg je op de cijferlijst twee meetellende eindcijfers, te 
weten een eindcijfer voor het profielvak en een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het gemiddelde 
van de keuzevakken. De behaalde schoolexamencijfers voor de afzonderlijke keuzevakken worden wel 
apart vermeld op de cijferlijst, maar tellen afzonderlijk niet mee voor de uitslagbepaling. Elk afzonderlijk 
keuzevak moet met minimaal een 4 worden afgesloten om te kunnen slagen.   
  
Eindcijfers praktijkgericht programma  
In de nieuwe leerweg krijg je op de cijferlijst één meetellend eindcijfer voor de praktijk, te weten het 
PGP-cijfer.  Het vak PGP heeft een 1-jarig PTA (alleen klas 4) het eindcijfer van klas 4 telt mee als cijfer op 
je eindlijst. Het cijfer voor klas 3 PGP geldt alleen voor overgang naar klas 4.  
De behaalde schoolexamencijfers voor de afzonderlijke keuzevakken die je volgt in klas 3 tellen niet mee 
voor de uitslagbepaling. Deze vakken bieden we extra aan.  
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Herkansen  
Centraal examen: Basisberoepsgerichte leerweg: Eén algemeen vak dat deel uitmaakt van het  

centraal examen en daarnaast (een deel van) het centraal schriftelijk en  
  praktisch examen (cspe).    

  
Kaderberoepsgerichte leerweg: Eén algemeen vak dat deel uitmaakt van het 
centraal examen en daarnaast (een deel van) het centraal schriftelijk en praktisch 
examen (cspe).    

  
Nieuwe leerweg: Eén vak dat deel uitmaakt van het centraal examen of (een deel 
van) het praktijkgerichte programma (PGP).   
  

Schoolexamen:  Ook binnen het schoolexamen heb je mogelijkheid om te herkansen. Welke  
toets(en) je mag herkansen, is geregeld in het Programma van Toetsing en  
Afsluiting. Na de herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer.   
  

Toelating tot het centraal examen  
Voordat het centraal examen begint moet je alle schoolexamens hebben afgerond en hebben voldaan aan 
de voorwaarden zoals in het PTA zijn opgenomen.  
Ook de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken I (en in de nieuwe leerweg het profielwerkstuk) 
moet je hebben afgesloten met een “voldoende” of “goed”. Wanneer deze vakken niet zijn afgerond voor 
het centraal examen mag je niet meedoen aan het examen.   
  

De uitslag van het examen   
Hoe wordt het eindcijfer van een examenvak berekend?  
In alle leerwegen wordt het eindcijfer als volgt berekend:  
het eindcijfer van het schoolexamen plus het cijfer van het centraal examen gedeeld door 2   

[(1 × SE + 1 × CE) : 2]  
  
Je bent geslaagd voor LWT als:  

• je voor Nederlands een 6 of hoger hebt behaald  
• voor geen enkel beroepsgericht vak lager dan een 4 is behaald  
• het combinatiecijfer een 6 of hoger is  
• het eindcijfer voor het profielvak een 6 of hoger is  
• je een lob-dossier hebt samengesteld  
• het SE rekenen is afgerond als je geen wiskunde in je pakket hebt. Het behaalde cijfer telt 
niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst.  

  
Voor de leerwegen BB, KB en nieuwe leerweg gelden de exameneisen:  

• Het gemiddelde van al je centraal examencijfers, waaronder het CSPE of PGP in de 
 nieuwe leerweg, is 5,5 of hoger (een 5,49 is niet voldoende)  
• het eindcijfer voor het vak Nederlands is een 5 of hoger  
• er is een lob-dossier samengesteld  
• Lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV zijn minimaal met een ‘voldoende’ 
 afgerond  

  
Verder geldt dat je geslaagd bent als je:  

• voor al je examenvakken een 6 of hoger hebt OF  
• voor ten hoogste één van je examenvakken een 5 hebt en voor je overige examenvakken 
 een 6 of hoger OF  
• voor ten hoogste één van je examenvakken een 4 hebt, niet zijnde het vak Nederlands en 
 je overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger OF  
• voor twee van je examenvakken, het eindcijfer 5 hebt en voor je overige examenvakken
  een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger   
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En aanvullend per leerweg:  
Volg je de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, dan krijg je twee beroepsgerichte eindcijfers:   

• een eindcijfer voor het profielvak bestaande uit het rekenkundig gemiddelde van het 
 cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen (cspe) en  
• een combinatiecijfer voor de keuzevakken bestaande uit het afgeronde rekenkundig 
 gemiddelde van de afgeronde eindcijfer van de afzonderlijke keuzevakken. Hierbij geldt 
 ook dat je voor elk keuzevak afzonderlijk minimaal een 4 haalt.  

  
• Volg je de nieuwe leerweg dan krijg je een praktijkgericht eindcijfer.    
 Dit cijfer wordt bepaald door het schoolexamen voor het praktijkgerichte programma 
 (PGP) klas 4.   
• Daarnaast moet je een voldoende hebben voor je profielwerkstuk (meesterproef PGP).  

  
  
Als er dit jaar opnieuw wijzigingen zijn in de exameneisen (wegens corona) dan word je daarover door de 
school geïnformeerd.  
  

  
Geschillen  
Als je het niet eens bent met een besluit van de school rondom de examinering dan kan je bezwaar 
aantekenen op grond van het reglement bezwaar leerlingenzaken vmbo.  
  
Als je het niet eens bent een besluit van de school om een maatregel op te leggen, dan kan je beroep 
aantekenen op grond van het reglement beroep examinering vmbo.  
  
Hoe dit moet staat beschreven in het examenreglement en de reglementen bezwaar leerlingenzaken 
vmbo en beroep examinering vmbo.  
  
  
Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen over de toepassing van het  
examenreglement, gelden uitsluitend de bepalingen uit het examenreglement.  
 
 

Programma van toetsing en afsluiting (alle leerwegen) 

 

Stage 
 
Stage voor LWT leerlingen bestaat uit 2 dagen per week stage lopen. Dit gebeurd 
op een erkend leerbedrijf voor een verplicht aantal uren per periode. De uren en 
afspraken die hierbij horen maak je met de stagecoördinator en je mentor. Samen 
met het bedrijf leer je op het bedrijf het vak.  
 
De leerlingen van klas 3B en 3K hebben in april een groene blokstage van 2 
weken. In juni volgt er nog een groene blokstage van 2 weken voor de klassen 3B, 
3K en 3DNL. Beide blokstages zijn gekoppeld aan LOB en worden daarbinnen 
beoordeeld. 

 
Na de zomervakantie doen de leerlingen in klas 4B en 4K twee weken de 
oriënterende stage. De leerlingen in klas 4DNL beginnen met één week 
oriënterende stage. 
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Bij de oriënterende stage en de groene stage horen stage-opdrachten. 
De stagebeoordeling wordt opgenomen in je portfolio dat je maakt bij 
LOB.  

 

Voor de stage wordt een stagecontract opgemaakt. Gemiste stagedagen moeten worden 
ingehaald. 

 
 
Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) Aeres Buitenpost. 

 

 
Je mag alles worden, behalve ongelukkig! 
Plan van toetsing en afsluiting (PTA) Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). 
Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) wordt niet afgesloten met een centraal 

examen, maar alleen met een schoolexamen. Dit schoolexamen bestaat uit het 

behalen van mijlpalen (bewijsstukken).  

 

LOB heeft tot doel dat je je oriënteert op de wereld van arbeid en beroep en dat je 

in staat bent een keuze te maken voor een vervolgopleiding. Je mag alles worden, 

behalve ongelukkig! Dat doe je op basis van zogenaamde loopbaancompetenties. 

Deze loopbaancompetenties ontwikkel je tijdens LOB activiteiten en in de 

loopbaanreflectiegesprekken praat je met je coach (dat kan zijn je stagebegeleider, 

mentor of decaan) over je voortgang, over wat je gedaan hebt in het kader van LOB 

en welke stappen je gaat zetten. 

 

LOB zit in alle vakken. Jij bepaalt ook zelf welke LOB-activiteiten je, in relatie tot je 

keuzepakket of theorievakken, gaat uitvoeren. Een deel van de opdrachten wordt 

uitgevoerd tijdens en samen met de mentor(klas). Uiteindelijk moet je aan het einde 

van het vierde leerjaar een LOB-portfolio inleveren, dit LOB portfolio is een 

onderdeel van je Portfolio van klas 3 en 4. Dit cohort gaat werken met een digitaal 

portfolio wat ook na je schooltijd bij ons meegenomen kan worden. Met een 

eindgesprek over dit LOB portfolio sluit je het LOB PTA af.
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Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) Aeres Buitenpost. 
 
Je mag alles worden, behalve ongelukkig! 
Plan van toetsing en afsluiting (PTA) Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB).  
Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) wordt niet afgesloten met een centraal examen, maar alleen met een schoolexamen. Dit schoolexamen bestaat uit het 
behalen van mijlpalen (bewijsstukken).  
LOB heeft tot doel dat je je oriënteert op de wereld van arbeid en beroep en dat je in staat bent een keuze te maken voor een vervolgopleiding. Je mag alles 
worden, behalve ongelukkig! Dat doe je op basis van zogenaamde loopbaancompetenties. Deze loopbaancompetenties ontwikkel je tijdens LOB activiteiten en in 
de loopbaanreflectiegesprekken praat je met je coach (dat kan zijn je stagebegeleider, mentor of decaan) over je voortgang, over wat je gedaan hebt in het kader 
van LOB en welke stappen je gaat zetten. 
 LOB zit in alle vakken. Jij bepaalt ook zelf welke LOB-activiteiten je, gaat uitvoeren. Uiteindelijk moet je aan het einde van het vierde leerjaar een LOB-portfolio 
inleveren, dit LOB portfolio is een onderdeel van je Portfolio van klas 3 en 4. Dit portfolio is online en kun je na je opleiding bij Aeres in Buitenpost online 
meenemen. Leren doe je tenslotte je hele leven.  
In het LOB-portfolio laat je zien wat je allemaal gedaan hebt en wat je ontdekt hebt over jezelf, je zorgt ook voor bewijsstukken van wat je hebt gedaan.  
Bij de uitgevoerde activiteiten worden de volgende punten (bij de mijlpalen) beschreven:  
I. Wat wilde je bereiken en hoe heb je dat gedaan?  
II. Terugblik op je activiteit?  
III. Wat weet je nu over jezelf en wat ga je met je ervaringen doen?  
 

LOB wordt niet afgesloten met een SE-toets, wel moeten er een aantal ‘mijlpalen’ bereikt worden. De mijlpalen dienen in klas 3 en klas 4 worden getoetst. 

  

  



 

13 
 

VMBO-groen  PTA LOB   Leerweg BB, KB en DNL (nieuwe leerweg) Leerjaar 3 en 4-cohort  2022 – 2024 
 

Klas 3 en 4  

Loopbaanreflectie  Keuzemogelijkheden   
  

Bewijs  Herkansing  
Ja/nee  

Beoordeling/nvt/o/v  
  

  

De kandidaat heeft de vaardigheid 
de eigen loopbaan vorm te geven 
door op systematische wijze om 
te gaan met 
‘loopbaancompetenties’.   

Inhoud/ 
mogelijkheden   

Bewijs              

Klas  
3   

Klas 
4   

v/o     

Pre-ambule   
In principe komt de preambule bij elk 
onderdeel aan de orde. Zie voor 
specifieke kerndoelen Examenblad.  

1 Werken aan 
vakoverstijgende thema's    
2 Leren uitvoeren    
3 Leren leren    
4 Leren communiceren    
5 Leren reflecteren op het 
leer- en werkproces    
6 Leren reflecteren op de 
toekomst   
   

                 

1.1. Kwaliteitenreflectie   
   
Wat kan ik het best en hoe weet ik dat?   
   
Ontdek je talent!    

Bv Diverse 
loopbaangesprekken verdeeld 
over klas 3 en 4. Dat kan met 
mentor, decaan, iemand uit 
het bedrijfsleven of tijdens 
een bezoek aan een 
vervolgopleiding   

   

 
Kort verslag in portfolio.  

   

ja              
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1.2. Motievenreflectie   
   
Waar ga ik voor; waar sta ik voor? 
Waarom?   
   
Ontdek je passie!   

Bv Bezoek iemand die je 
ideale baan heeft.   
   
Gesprek iemand uit het 
bedrijfsleven of tijdens een 
bezoek aan een 
vervolgopleiding   

Beroepen-poster of een verslag 
/reflectiegesprek van je bezoek 

maken in portfolio.  
     
      

Resultaat in portfolio.  

ja              

1.3. Werkexploratie   
   
Waar ben ik het meest op mijn plek en 
waarom daar   
   
Ontdek je werkplek!   
   

Bv Een stageperiode 
gekoppeld aan groen 
   
Bv Een stageperiode vrije 
keuze 
   
Bv Een baantje of 
vrijwilligerswerk   
naast school.   

 
Verslag/vlog/poster/ 

reflectiegesprek per stage 
   

Resultaat in portfolio.  

ja              

1.4. Loopbaansturing   
   
Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?   
   
Zelf aan zet!   
   
Werken gericht op 
loopbaanontwikkeling  

Minimaal één meeloop dag op 
een MBO opleiding (of 
anders) in de lijn met de 
beroepskeuze die gemaakt 
gaat worden.   
   

 
Foto of ander bewijsstuk   

  
Resultaat in portfolio.  

ja              

  



 

15 
 

1.5. Netwerken   
   
Welke mensen kunnen mij helpen    
mijn doel te bereiken? 

Bouwen aan een netwerk!   
   
   

BV Deelname aan:   
*Beroepenmarkt.   
*Speeddate op het MBO.   
*Stages via school.   
*Bijbaantjes in vrije tijd.   
*Vrijwilligerswerk in je vrije 
tijd.   
*Netwerken via clubs en 
verenigingen.   

Eén of meerdere verslagen op 
eigen wijze in het portfolio.  

  
Reflectiegesprek mbt deze 

loopbaancompetentie met je 
mentor.  

  
Resultaat moet zichtbaar zijn in 

portfolio.  

ja              

2. Loopbaanportfolio   
    

De kandidaat maakt zijn  loopbaan   
ontwikkeling inzichtelijk   
voor zichzelf en voor   
anderen.   

   
   

 
 
Alle LOB onderdelen   

 
Presentatie hiervan aan 

ouders/verzorger(s) en mentor 
lopende klas 3 en 4 dmv 

ambitiegesprekken. 

ja              
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PTA’s klas 3LWT en 4LWT cohort 2022 – 2024 

Inleiding 

In dit programma van toetsing en afsluiting staan de toetsen van het schoolexamen programma dat je in jaar 3 en 4 volgt; in het overzicht staan de 
onderdelen die worden getoetst, hoe vaak het meetelt en hoe lang je over een toets mag doen. De cijfers en beoordelingen op deze toetsen horen bij je 
examen. Achter iedere toets staat of een toets herkansbaar is, dit betekend niet dat je hem altijd mag herkansen, maar pas na het einde van DSE 2 of 4 
zijn deze toetsen bruikbaar om te herkansen mocht je op zittenblijven of zakken staan. Dit gebeurd altijd in overleg met de docentenvergadering en de 
vakdocent. 
Naast de onderdelen die je afsluit met een toets of opdracht werk je in de lessen van ieder vak en tijdens LOB ook aan de volgende vaardigheden, die 
onderdeel zijn van het schoolexamen (inhoud van de preambule). 

 
1. Werken aan vakoverstijgende thema's; 
2. Leren uitvoeren; 
3. Leren leren; 
4. Leren communiceren; 
5. Leren reflecteren op het leer- en werkproces; 
6. Leren reflecteren op de toekomst. 

 

Ook komt bij ieder vak oriëntatie op leren en werken aan bod (eindterm K1). In de les komt de theoretische kant aan bod: hoe het vak in de maatschappij en 

bij verschillende beroepen handig is. De praktijk van ‘leren werken’ komt tijdens stage aan bod. Oriëntatie op leren en werken wordt afgetekend d.m.v. 

onderdeel Stage in het LOB-PTA. 

In de lessen wordt ook formatief getoetst. Een formatieve toetst meet hoeveel je van de stof kent of een vaardigheid beheerst. Je krijgt dan een score of 
feedback van je docent, deze tellen niet mee in het eindexamen. 

Voor meer informatie over de eindtermen verwijzen we je naar de ELO per vakgebied, of naar www.examenblad.nl ook hier kun je per vakgebied 
informatie vinden over het examenprogramma. Natuurlijk neemt ook je vakdocent je regelmatig mee in het PTA en wat je moet kennen en kunnen. 

 De PTA’s voor de profielmodulen vindt je aan het eind van de PTA’s voor de BB lln (blz 49 ) en voor de keuzevakken zijn voor de LWT leerlingen gelijk aan 
die van de BB. Deze zijn te vinden aan het eind van dit document.  
 
Heel veel succes! 

http://www.examenblad.nl/
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
Nederlands   LWT  

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W2  
Grote toets 1   

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en CE  

Hoofdstuktoets 1:   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling   

Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  2  ja  

1-02W2  
Grote toets 2  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7   

  
Stof van SE en CE  

Hoofdstuktoets 2 & 3:   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

1-03W1  
Grote opdracht 
Nederlands P1  

Eindtermen:   
K1, K2, K4, K5 & 
K8   

  

Stof van SE   

Grote opdracht Nederlands Periode 1  
  
Hierin zit een boekverslag en een presentatie   

Presentatie  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  nee  
  

Berekening periodecijfer: Totaal 5 = DSE 1  
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W2  
Grote toets 3  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en 

CE  

Hoofdstuktoets 4 & 5   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

2-02W1  
Schrijfvaardigheid   

Eindtermen:   
K1, K2, K3, K4, 
K5, K7, K8  
  
Stof van SE en 

CE  

Grote opdracht schrijfvaardigheid:   
  

• Zakelijke brief   

• Filmverslag   

Schrijfvaardigheid  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
Kijk- en luistertoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K5  
  
Stof van SE en 
CE   

Kijk- en luistertoets CITO   Kijken en luisteren  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 4 = DSE 2  
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Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W2  
Grote opdracht P3  

Eindtermen:   
K1, K2, K3, K4, 
K5, K7, K8  
  
Stof van SE en CE  

Grote opdracht periode 3:   
  

• Zakelijke e-mail   

• Boekverslag   

• Presentatie   

Verslag  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  2  ja  
  

3-02W2  
Leestoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K6  
  
Stof van CE  

Toets leesvaardigheid  Leesvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

3-03W2  
Kijk- en luistertoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K5  
  
Stof van SE en CE  

Kijk- en luistertoets CITO  Kijken en luisteren  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 6 = DSE 3  
  
  

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W2  
Schrijftoets  

Eindtermen:   
K1, K2 & K7  
  
Stof van CE  

Toets schrijfvaardigheid: artikel   Schrijfvaardigheid  
  
45 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

4-02W2  
Leestoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K6  
  
Stof van SE en CE  

Toets leesvaardigheid  Leesvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

4-03W2  
Examentoets  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en CE  

Compleet examen  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 6 = DSE 4  
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Rekenen voor leerlingen die het leerwerktraject volgen 

Omdat leerlingen die het leerwerktraject volgen geen wiskunde in het vakkenpakket hebben, moeten deze leerlingen op hun eindlijst een beoordeling voor rekenen 
hebben staan. Deze beoordeling is op het referentieniveau 2F. Het cijfer telt niet mee in de zak-/slaagregeling. Een leerling kan dus niet zakken omdat er een 
onvoldoende is behaald op rekenen. 

 
Voor uitleg over de voortgangsscores die op het rapport komen, verwijzen we naar de ‘Informatiefolder SmartRekenen’. 
Het eindcijfer voor het vak rekenen is het gemiddelde van de scores op het Deelschoolexamen 1 en Deelschoolexamen 2. Deze score wordt vervolgens omgezet in een 
cijfer. Bijvoorbeeld: een gemiddelde voortgangsscore van 2F70 wordt het cijfer 7. 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
Rekenen (LWT)   cohort 2022-2024    

Dit vak heeft een éénjarig schoolexamen  

  

Periode 1 Toetsen en opdrachten leerjaar 3   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W0  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

De domeinen:  
-Getallen  
-Verhoudingen  
-Meten & 
meetkunde  
-Verbanden  
  
Referentieniveau 
2A  
  
  
Kies een item.  

De leerling werkt met de digitale en adaptieve methode 
SmartRekenen. Elke leerling werkt dus in eigen tempo naar het 
juiste rekenniveau.  
  
In klas 3 starten alle leerlingen op het referentieniveau 2A. De 
hoofdstukken uit deel 1 en deel 2 worden behandeld. Als 
verdieping oefenen leerlingen dezelfde stof op het 
referentieniveau 2F.  

Tussentijdse 
methodetoetsen  
  
45 min.  

Cijfer  wel/niet 
voldaan of 
naar 
behoren 
afgerond  

nee  

Berekening periodecijfer: Het gemiddelde van de scores op de tussentijdse methodetoetsen bepaalt de voortgangsscore op het rapport.  
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Periode 2   Toetsen en opdrachten leerjaar 3   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W0  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

De domeinen:  
-Getallen  
-Verhoudingen  
-Meten & 
meetkunde  
-Verbanden  
  
Referentieniveau 
2A  
  
  
Kies een item.  

De leerling werkt met de digitale en adaptieve methode 
SmartRekenen. Elke leerling werkt dus in eigen tempo naar 
het juiste rekenniveau.  
  
De hoofdstukken uit deel 3 en deel 4 van het 
referentieniveau 2A worden behandeld. Als verdieping 
oefenen leerlingen dezelfde stof op het referentieniveau 2F.  

Tussentijdse 
methodetoetsen  
  
45 min.  
  

cijfer  wel/niet 
voldaan of 
naar 
behoren 
afgerond  

nee  
  

Berekening cijfer periode: Het gemiddelde van de scores op de tussentijdse methodetoetsen bepaalt de voortgangsscore op het rapport.  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

De domeinen:  
-Getallen  
-Verhoudingen  
-Meten & 
meetkunde  
-Verbanden  
  
Referentieniveau 
2F  
  
  
  
Stof van SE   

De leerling werkt met de digitale en adaptieve methode 
SmartRekenen. Elke leerling werkt dus in eigen tempo naar 
het juiste rekenniveau.  
  
In klas 4 starten alle leerlingen op het referentieniveau 2F. 
De vakdocent maakt een keuze uit de hoofdstukken die 
worden behandeld in deel 1 t/m 4.   
  
Als verdieping oefenen leerlingen op dezelfde stof op het 
referentieniveau 3F.  

methodetoets over 
de behandelde 
hoofdstukken. Alle 
vier domeinen 
komen aan bod.  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: De score op de tussentijdse methodetoets bepaalt de voortgangsscore op het rapport.  
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Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

De domeinen:  
-Getallen  
-Verhoudingen  
-Meten & 
meetkunde  
-Verbanden  
  
Referentieniveau 
2F  
  
  
  
Kies een item.  

De leerling werkt met de digitale en adaptieve methode 
SmartRekenen. Elke leerling werkt dus in eigen tempo naar 
het juiste rekenniveau.  
  
Alle leerlingen werken op het referentieniveau 2F. De 
vakdocent maakt een keuze uit de hoofdstukken die 
worden behandeld in deel 5 t/m 8.   
  
Als verdieping oefenen leerlingen op dezelfde stof op het 
referentieniveau 3F.  

methodetoets over 
de behandelde 
hoofdstukken. Alle 
vier domeinen 
komen aan bod.  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: De score op de tussentijdse methodetoets bepaalt de voortgangsscore op het rapport.  
  
  

Het eindcijfer voor het vak rekenen is het gemiddelde cijfer van de tussentijdse toets van periode 3 en 4.   
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
PTA LO2 Deelexamen 1                                                                    Leerjaar 3 en 4 cohort 2022-2024  

  

Periode 1     Deelexamen 1   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  

Stof van SE   Badminton   
Basketbal  
Volleybal  
Unihockey   

• Techniek/tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter/spelregelkennis  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
  
Zelfverdediging   

K8   

K1,2,3  
  

Stof van SE   Stoeispelen/ trefspelen   
• Techniek  
• Tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter  
• Regels  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W1  
  
Turnen   

K5  
K1,2,3  

Stof van SE   Acrogym  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 1 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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Periode 2     Deelexamen 2   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Softbal  
Voetbal  
  

• Techniek/tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter/spelregelkennis  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  
  
  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

2-02W1  
  
Atletiek    

K7  
K1,2,3  

Stof van SE   • Kogelstoten  

• Speerwerpen  

• Verspringen  

• Loopnummers (sprint, estafette)   
  

Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
  
Bewegen op 
muziek   

K6  
K1,2,3  
  

Stof van SE   • ritme en bewegen  
• techniek  
• choreografie  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 2 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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Periode 3     Deelexamen 3   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  
  

Stof van SE   Softbal  
Volleybal  
Badminton  
  

• Techniek/tactiek  

• Wedstrijd  

• Scheidsrechter/spelregelkennis  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

3-02W1  
  
Atletiek    

K7  
K1,2,3  

Stof van SE   • 80 mtr sprint   
• Verspringen  
• Duurloop  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
  
Turnen  

K5  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Steun en vrij springen   
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 3 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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Periode 4     Deelexamen 4   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
  
Bewegen op 
muziek   

K6  
K1,2,3  
  
  
  
  

Stof van SE   • ritme en bewegen  
• techniek  
• choreografie  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  
  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

4-02W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Voetbal  
Basketbal  

• Techniek/Tactiek  

• Wedstrijd  

• Scheidsrechter/spelregelkennis  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W1  
  
Zelfverdediging  

K8  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Stoeispelen / trefspelen   
• techniek  
• tactiek  
• wedstrijd  
• scheidsrechter  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 4 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
  

  
  



 

27 
 

 K 1,2,3 Beschrijving algemene leervaardigheden  voor het vak lichamelijke opvoeding :  

1. De leerling kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij verwoorden.  
2. De leerling kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen) werken en informatie verwerven en verwerken.  
3. de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van zichzelf en anderen in bewegingssituaties  

o blessurerisico’s vermijden  
o goed en veilig omgaan met toestellen en spelmaterialen  
o hygiënische voorschriften volgen v.w.b. sportkleding en schoeisel  
o lang haar in een staart, geen kauwgum in de mond en geen sierraden dragen  

4. zelfstandig werken: individueel of samen met anderen bewegingssituaties analyseren, aanpassen, ontwerpen, inrichten en op gang brengen  
5. eenvoudige regelende taken uitvoeren  

o hulpverlenen  
o leiden van een spel, scheidsrechter zijn, score bijhouden  
o het geven van aanwijzingen, coachen  
o het maken van organisatorische afspraken, wisselsystemen, toernooischema  

6. in bewegingssituaties overleggen en samenwerken in teamverband  
o verdelen en wisselen van taken en rollen  
o leiding geven en ontvangen  
o maken van en houden aan afspraken  

7. in bewegingssituaties omgaan met elementen als:  
o lukken en mislukken  
o winnen en verliezen  
o verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses en geslacht in je de klas  
o werkhouding/inzet  

  
Let op: Dit onderdeel (K 1,2,3) moet ten allen tijde voldoende/goed worden afgerond!!!  

 Vervangende opdracht L.O.:  
Inhalen praktijk tijdens andere lessen L.O., meewerken aan sportdagen onderbouw, maken van een werkstuk.   
Je komt voor deze opdracht in aanmerking:  
- als een DSE niet wordt afgesloten.  
- als je langdurig een blessure hebt, waardoor je niet actief mee kan            
  doen aan de lessen L.O.  
- vanwege te veel afwezigheid tijdens de lessen, waardoor er een presentie tekort is ontstaan voor het vak L.O.  
- als je ongeoorloofd afwezig bent geweest tijdens de les, sportdagen, toernooien of   
   buitenschoolse activiteiten  
- op vrijwillige basis ter opwaardering van je cijfer L.O.. Dit na overleg met de docent L.O.  
  Het officiële werkstukdocument ontvang je van je docent L.O. Hierin staat de uitleg omschreven waaraan het werkstuk moet voldoen. In overleg met de docent wordt een 
inleverdatum vastgesteld.  
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PTA’s klas 3B en 4B cohort 2022 -2024 

In dit programma van toetsing en afsluiting staan de toetsen van het schoolexamen programma dat je in jaar 3 en 4 volgt; in het overzicht staan de 
onderdelen die worden getoetst, hoe vaak het meetelt en hoe lang je over een toets mag doen. De cijfers en beoordelingen op deze toetsen horen bij je 
examen. Achter iedere toets staat of een toets herkansbaar is, dit betekend niet dat je hem altijd mag herkansen, maar pas na het einde van DSE 2 of 4 
zijn deze toetsen bruikbaar om te herkansen mocht je op zittenblijven of zakken staan. Dit gebeurd altijd in overleg met de docentenvergadering en de 
vakdocent. 

 

Naast de onderdelen die je afsluit met een toets of opdracht werk je in de lessen van ieder vak en tijdens LOB ook aan de volgende vaardigheden, die 
onderdeel zijn van het schoolexamen (inhoud van de preambule). 

 
7. Werken aan vakoverstijgende thema's; 
8. Leren uitvoeren; 
9. Leren leren; 
10. Leren communiceren; 
11. Leren reflecteren op het leer- en werkproces; 
12. Leren reflecteren op de toekomst. 

 

Ook komt bij ieder vak oriëntatie op leren en werken aan bod (eindterm K1). In de les komt de theoretische kant aan bod: hoe het vak in de maatschappij en 

bij verschillende beroepen handig is. De praktijk van ‘leren werken’ komt tijdens stage aan bod. Oriëntatie op leren en werken wordt afgetekend d.m.v. 

onderdeel Stage in het LOB-PTA. 

In de lessen wordt ook formatief getoetst. Een formatieve toetst meet hoeveel je van de stof kent of een vaardigheid beheerst. Je krijgt dan een score of 
feedback van je docent, deze tellen niet mee in het eindexamen. 

Voor de keuzevakken geldt dat de PTA’s van deze keuzevakken voor alle niveaus gelijk zijn. De opsplitsing in de uitwerking van de eindtermen wordt 
besproken tijdens het keuzevak en vindt je terug op de site van nieuwvmbo.nl onder het kopje keuzevakken. De PTA’s van de keuzevakken vindt je aan 
het eind van dit document. Alleen de keuzevakken die jij volgt zijn voor jou onderdeel van je PTA.  

 
Heel veel succes! 
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
Nederlands     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W2  
Grote toets 1   

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en CE  

Hoofdstuktoets 1:   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling   

Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  2  ja  

1-02W2  
Grote toets 2  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7   

  
Stof van SE en CE  

Hoofdstuktoets 2 & 3:   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

1-03W1  
Grote opdracht 
Nederlands P1  

Eindtermen:   
K1, K2, K4, K5 & 
K8   

  

Stof van SE   

Grote opdracht Nederlands Periode 1  
  
Hierin zit een boekverslag en een presentatie   

Presentatie  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  nee  
  

Berekening periodecijfer: Totaal 5 = DSE 1  
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 Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W2  
Grote toets 3  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en 

CE  

Hoofdstuktoets 4 & 5   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

2-02W1  
Schrijfvaardigheid   

Eindtermen:   
K1, K2, K3, K4, 
K5, K7, K8  
  
Stof van SE en 

CE  

Grote opdracht schrijfvaardigheid:   
  

• Zakelijke brief   

• Filmverslag   

Schrijfvaardigheid  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
Kijk- en luistertoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K5  
  
Stof van SE en 
CE   

Kijk- en luistertoets CITO   Kijken en luisteren  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 4 = DSE 2  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W2  
Grote opdracht P3  

Eindtermen:   
K1, K2, K3, K4, 
K5, K7, K8  
  
Stof van SE en CE  

Grote opdracht periode 3:   
  

• Zakelijke e-mail   

• Boekverslag   

• Presentatie   

Verslag  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  2  ja  
  

3-02W2  
Leestoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K6  
  
Stof van CE  

Toets leesvaardigheid  Leesvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

3-03W2  
Kijk- en luistertoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K5  
  

Kijk- en luistertoets CITO  Kijken en luisteren  
  
90 min.  

cijfer  2  ja  
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Stof van SE en CE    
Berekening cijfer periode: Totaal 6 = DSE 3  
  
  

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W2  
Schrijftoets  

Eindtermen:   
K1, K2 & K7  
  
Stof van CE  

Toets schrijfvaardigheid: artikel   Schrijfvaardigheid  
  
45 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

4-02W2  
Leestoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K6  
  
Stof van SE en CE  

Toets leesvaardigheid  Leesvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

4-03W2  
Examentoets  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en CE  

Compleet examen  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 6 = DSE 4  
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
Wiskunde     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/1,2,3,8  
  
Stof van CE  

Hoofdstuk 1 rekenen  Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  1  ja  

1-02W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/1,2,3,4,8   

  
Stof van CE  

Hoofdstuk 2 en 3 Meetkunde, rekenen en procenten  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

1-03W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/1,2,3,4,8   

  

Stof van CE  

Hoofdstuk 4 Formules en grafieken  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: (toets 1 + toets 2 + toets 3) : 4  
  

  
  

Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1,2,3,4,5,8  
  
Stof van CE  

Hoofdstuk 5 oplossen  
  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1,2,3,7,8  
  
Stof van CE  

Hoofdstuk 6 en 8 Meetkunde, oppervlakte en omtrek  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
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2-03W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1,2,3,6,8  
  
Stof van CE   

Hoofdstuk 7 Statistiek  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: toets 1 + toets 2 + toets 3) : 4  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

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

8   
  
Stof van CE  

Hoofdstuk 1 en 2 Rekenen en Verbanden   Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

3-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/ 1 t/m 8  
  
Stof van CE  

Hoofdstuk 3 en 4 Meetkunde en statistiek  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2) : 4  
  
  

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1 t/m 5 en 

8   
  
Stof van CE  

Hoofdstuk 5 en 7 Rekenen, meten, schatten en Verbanden   
  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

4-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1, 2, 3, en 

6   
  
Stof van CE  

Hoofdstuk 6 en 8 Vlakke figuren en Ruimtemeetkunde   
  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2) : 4  
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
Biologie     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
  
  

BI/K/4, BI/K/5  
  
Stof van SE en CE  

Organismen uit vier rijken  
  
  

Theorietoets  
  
45 min.  

Cijfer  1  n.v.t.  
  

1-02W1  
  
  

BI/K/6, BI/K/8   

  
Stof van SE en CE  

Organismen bewegen en leven samen  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

1-03W1  
  
  

BI/K/2, BI/K/3, 

BI/K/5,  
  

Stof van SE   

Praktische opdracht ecologie  Praktijk opdracht  
  
90 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening periodecijfer: Cijfer Dse 1 is het gemiddelde van bovenstaande  
  

  

 Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
  
  

BI/K/11  
  
Stof van SE en 

CE  

Waarnemen  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

2-02W1  
  
  

BI/K/10  
  
Stof van SE   

Bescherming  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
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2-03W1  
  
  

BI/K/1, BI/K/2, 
BI/K/7  
  
Stof van SE    

Praktische opdracht duurzaamheid  Onderzoek/ontwerp  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening cijfer periode: Cijfer Dse 2 is het gemiddelde van bovenstaande  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
  
  

BI/K/4, BI/K/9  
  
Stof van CE  

Voeding en energie  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

3-02W1  
  
  

BI/K/9, BI/K/8  
  
Stof van SE en CE  

Het lichaam  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

3-03W1  
  
  

BI/K/1, BI/K/2, 
BI/K/8  
  
Stof van SE   

Praktische opdracht gezonde levensstijl  Werkstuk  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening cijfer periode: Cijfer Dse 3 is het gemiddelde van bovenstaande  
  
  
  

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
  
  

BI/K/10, BI/K/11,  
  
Stof van SE en CE  

Afweer en  bescherming  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

4-02W1  
  
  

BI/K/12  
  
Stof van SE   

Voortplanting  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  nee  
  

Berekening cijfer periode: Cijfer Dse 4 is het gemiddelde van bovenstaande  
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Programma van Toetsing en 
Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
NaSk 1 - (natuurkunde)     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Krachten en 
beweging  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/9  
  
Stof van CE  

Krachten en beweging  Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
Stoffen, materialen 
en elektriciteit  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/4, 5  
  
  
Stof van SE en CE  

stoffen materialen en elektriciteit  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W1  
practicum  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/4, 5, 9  
  

Stof van SE en CE  

practicum met onderwerpen horende bij stoffen materialen, 
elektriciteit, krachten en beweging.  

Prakticum  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: totaal : 3 = eindcijfer DSE 1  
  

  
Pagina-einde  
  

Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Licht en Geluid  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/7, 8  
  

Licht en Geluid  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
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Stof van SE en 

CE  

2-02W1  
Energie en 
magnetisme  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/5, 6  
  
  
Stof van SE en 

CE  

Energie en Magnetisme  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
Practicum  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/5, 6, 7, 

8  
  
Stof van SE en 
CE   

Practicum met onderwerpen uit: licht, geluid, energie en 
magnetisme  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal : 3 = eindcijfer DSE2  
  
  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Licht en geluid-b  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/7, 8  
  
  
Stof van SE en CE  

Licht en Geluid - b  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W1  
Energie, elektrische 
energie en veiligheid  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/5, 6  
  
  
Stof van SE en CE  

Energie, Elektrische energie en veiligheid  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
Practicum  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/5, 6, 7, 

8  
  
Stof van SE en CE  

Practicum met onderwerpen uit licht en geluid, Energie, 
elektrische energie en veiligheid  

Prakticum  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal : 3 = eindcijfer DSE 3  
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Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
schakelingen, stoffen 
en materialen  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/4, 5, 6  
  
  
Stof van CE  

elektrische schakelingen, stoffen en materialen  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-02W1  
verkennen veiligheid 
en krachten  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/8, 9  
  
  
Stof van SE en CE  

verkennen en veiligheid, krachten  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W1  
prakticum  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/4, 5, 6, 

8, 9  
  
  
Stof van SE en CE  

Practicumopdrachten rondom krachten, veiligheid, 
elektrische schakelingen, stoffen en materialen   

Prakticum  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal : 3 = eindcijfer DSE 4  
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
PTA LO2 Deelexamen 1                                                                    Leerjaar 3 en 4 cohort 2022-2024  

  

Periode 1     Deelexamen 1   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  

Stof van SE   Badminton   
Basketbal  
Volleybal  
Unihockey   

• Techniek/tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter/spelregelkennis  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
  
Zelfverdediging   

K8   

K1,2,3  
  

Stof van SE   Stoeispelen/ trefspelen   
• Techniek  
• Tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter  
• Regels  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W1  
  
Turnen   

K5  
K1,2,3  

Stof van SE   Acrogym  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 1 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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Periode 2     Deelexamen 2   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Softbal  
Voetbal  
  

• Techniek/tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter/spelregelkennis  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  
  
  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

2-02W1  
  
Atletiek    

K7  
K1,2,3  

Stof van SE   • Kogelstoten  

• Speerwerpen  

• Verspringen  

• Loopnummers (sprint, estafette)   
  

Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
  
Bewegen op 
muziek   

K6  
K1,2,3  
  

Stof van SE   • ritme en bewegen  
• techniek  
• choreografie  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 2 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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Periode 3     Deelexamen 3   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  
  

Stof van SE   Softbal  
Volleybal  
Badminton  
  

• Techniek/tactiek  

• Wedstrijd  

• Scheidsrechter/spelregelkennis  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

3-02W1  
  
Atletiek    

K7  
K1,2,3  

Stof van SE   • 80 mtr sprint   
• Verspringen  
• Duurloop  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
  
Turnen  

K5  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Steun en vrij springen   
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 3 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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Periode 4     Deelexamen 4   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
  
Bewegen op 
muziek   

K6  
K1,2,3  
  
  
  
  

Stof van SE   • ritme en bewegen  
• techniek  
• choreografie  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  
  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

4-02W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Voetbal  
Basketbal  

• Techniek/Tactiek  

• Wedstrijd  

• Scheidsrechter/spelregelkennis  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W1  
  
Zelfverdediging  

K8  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Stoeispelen / trefspelen   
• techniek  
• tactiek  
• wedstrijd  
• scheidsrechter  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 4 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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 K 1,2,3 Beschrijving algemene leervaardigheden  voor het vak lichamelijke opvoeding :  

1. De leerling kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij verwoorden.  
2. De leerling kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen) werken en informatie verwerven en 
verwerken.  
3. de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van zichzelf en anderen in bewegingssituaties  

o blessurerisico’s vermijden  
o goed en veilig omgaan met toestellen en spelmaterialen  
o hygiënische voorschriften volgen v.w.b. sportkleding en schoeisel  
o lang haar in een staart, geen kauwgum in de mond en geen sierraden dragen  

4. zelfstandig werken: individueel of samen met anderen bewegingssituaties analyseren, aanpassen, ontwerpen, inrichten en op gang brengen  
5. eenvoudige regelende taken uitvoeren  

o hulpverlenen  
o leiden van een spel, scheidsrechter zijn, score bijhouden  
o het geven van aanwijzingen, coachen  
o het maken van organisatorische afspraken, wisselsystemen, toernooischema  

6. in bewegingssituaties overleggen en samenwerken in teamverband  
o verdelen en wisselen van taken en rollen  
o leiding geven en ontvangen  
o maken van en houden aan afspraken  

7. in bewegingssituaties omgaan met elementen als:  
o lukken en mislukken  
o winnen en verliezen  
o verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses en geslacht in je de klas  
o werkhouding/inzet  

 Let op: Dit onderdeel (K 1,2,3) moet ten allen tijde voldoende/goed worden afgerond!!!  

  Vervangende opdracht L.O.:  
Inhalen praktijk tijdens andere lessen L.O., meewerken aan sportdagen onderbouw, maken van een werkstuk.   
Je komt voor deze opdracht in aanmerking:  
- als een DSE niet wordt afgesloten.  
- als je langdurig een blessure hebt, waardoor je niet actief mee kan            
  doen aan de lessen L.O.  
- vanwege te veel afwezigheid tijdens de lessen, waardoor er een presentie tekort is ontstaan voor het vak L.O.  
- als je ongeoorloofd afwezig bent geweest tijdens de les, sportdagen, toernooien of   
   buitenschoolse activiteiten  
- op vrijwillige basis ter opwaardering van je cijfer L.O.. Dit na overleg met de docent L.O.  
  Het officiële werkstukdocument ontvang je van je docent L.O. Hierin staat de uitleg omschreven waaraan het werkstuk moet voldoen. In overleg met de docent wordt een 
inleverdatum vastgesteld.   
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
Maatschappijleer     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  
  

ML1/k/1,2,3  
  
Examenstof Aeres 
vmbo  

Wat is maatschappijleer, introductie op het vak  
De leerling kan maatschappelijke problemen in de samenleving 
herkennen en benoemen.  

Presentatie  
  
Kies een item.  

Cijfer  2  ja  
  

1-02W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  
  

ML1/k/2,4,6   

  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Jongeren. Wat houdt jongeren bezig. Rechten en plichten, 
Gedrag, waarden en normen. De leerling kan aangeven hoe 
het gedrag door socialisatieproces ontstaat en welke regels, 
plichten er voor jongeren in een veranderende samenleving 
gelden.  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

1-03W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  
  

ML1/k/1,2,4   

  
Kies een item.  

Subcultuur heeft invloed op gedrag en uitingsvormen.  De 
leerling kan dit benoemen en voorbeelden geven  

Verslag  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: totaal: 5 is eindcijfer DSE1  
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/,3,4,6  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Het kunnen benoemen van verschillen tussen democratie en 
dictatuur adhv film.  

Verslag  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,3,6  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets over politiek, Nederland en de wereld  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

2-03W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML/k/4,7  
  
Examenstof Aeres 
vmbo   

Beinvloeding, selectieve waarneming, beeldvorming. 
Massamedia en reclame  

Keuze opdracht  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal:4 is eindcijfer DSE2  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/2,3,4,5,7  
  
Kies een item.  

Toets pluriforme samenleving: de verschillende culturen in 
Nederland  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,2,3,4,5,6  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets over werk  
  
Onderzoek en presentatie over beroep, maatschappelijke 
ladder, inkomen en rol onderwijs  
  

Combitoets (p+t)  
  
Kies een item.  
  

cijfer  2  ja  
  

3-03W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,2,3,4  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Verschillende vormen van discriminatie herkennen in 
alledaagse situaties  

Verslag  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal:4 is eindcijfer DSE3  
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Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/2,3,4,5,6,7  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Onderzoek in de multiculturele samenleving Rituelen, 
waarden en normen herkennen die inhoud geven aan die 
cultuur.  

Werkstuk  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-02W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,2,3,4  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Identiteit,bewust  zijn van eigen achtergrond, interesses, 
motivatie, kwaliteiten en belemmeringen en de(politieke) 
keuze die gemaakt worden.   

Werkstuk  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

M1/k3,4,5,6,7  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets Criminaliteit  Schriftelijke toets  
  
Kies een item.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal: 4 is eindcijfer DSE4  
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
CKV     

Dit vak heeft een éénjarig schoolexamen  Het vak CKV wordt in leerjaar 3 afgesloten. Hierdoor is er een PTA met slechts de perioden uit klas 3. Het PTA moet 
minimaal met een v (voldoende) zijn afgesloten om toelaatbaar te zijn tot klas 4 en het examen.  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
  

KV/K/1  
Oriëntatie op leren 
en werken  
KV/K/2  
Basisvaardigheden  
KV/K/3  
Culturele en 
kunstzinnige 
vorming en 
verdieping  
KV/K/4  
Reflectie en 
kunstdossier  
  
Examenstof Aeres 
vmbo  

De leerling legt een portfolio aan. Daarin zitten alle opdrachten 
uit het examen: kunstdossier; 4 culturele activiteiten, kijkwijzers 
en beeldverslagen; 1 eindopdracht waarbij het proces 
zichtbaar is en aanvullende opdrachten om te onderzoeken 
waar hun eigen voorkeur ligt op het gebied van Kunst en 
Cultuur. Dit wordt o.a. zichtbaar in hun cultureel zelfportret.  
Deze periode wordt afgesloten met een voortgangsgesprek.  

Portfoliobeoordeling  
  
zie omschrijving  

Naar behoren / 
niet naar 
behoren  

wel/niet 
voldaan of 
naar 
behoren 
afgerond  

ja  

Berekening periodecijfer: Als zowel 1 culturele activiteit met kijkwijzer en verwerking en het cultureel zelfportret naar behoren zijn afgerond en in het 
kunstdossier zitten wordt deze periode met voldoende of goed afgesloten  
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
  

KV/K/1  
Oriëntatie op leren 
en werken  
KV/K/2  
Basisvaardigheden  
KV/K/3  
Culturele en 
kunstzinnige 
vorming en 
verdieping  
KV/K/4  
  
Reflectie en 
kunstdossier  
  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

De leerling legt een portfolio aan. Daarin zitten alle 
opdrachten uit het examen: kunstdossier; 4 culturele 
activiteiten, kijkwijzers en beeldverslagen; 1 eindopdracht 
waarbij het proces zichtbaar is en aanvullende opdrachten 
om te onderzoeken waar hun eigen voorkeur ligt op het 
gebied van Kunst en Cultuur. Dit wordt o.a. zichtbaar in hun 
cultureel zelfportret.  
  
Deze periode wordt afgesloten met een 
beoordelingsgesprek.  

Portfolioproduct  
  
zie omschrijving  
  

O-V-G  wel/niet 
voldaan of 
naar 
behoren 
afgerond  

ja  
  

Berekening cijfer periode: Als opdrachten naar behoren zijn afgerond en in het kunstdossier zitten wordt deze periode met voldoende of goed 
afgesloten  
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Periode 1   Deelschoolexamen 1 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen en 
Onderdeel van 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
Leesvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2,K3,K4,V1,V2, 
 
Stof van SE en CE 

Leesvaardigheid Leesvaardigheid 
90 min. 

cijfer 1 ja 

1-02W1 
Kijk- en 
luistervaardighei
d 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2, K3, K5 
 
Stof van SE  

Kijk- en luistervaardigheid Kijken en 
luisteren 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

1-03W1 
Taalvaardighed
en 

Preambule: 2, 3 
 

Exameneenheden: 
K2,K3,K4,K5,K7V1,V2,V4,V5 

 

examenstof SE 

taaltoets 
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

Schriftelijke 
toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 

Berekening cijfer periode: Het cijfer voor dSE 1 is het gemiddelde van de toetsen 1-01W1, 1-02W1,1-03W1 
 

 

Periode 2   Deelschoolexamen 2 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen en onderdeel van 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en -
duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

2-01W1 
schrijfvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2,K3,K7, 
V1,V2 
Stof van SE en CE 

Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

VMBO-groen            PTA Engels Leerweg  BB  Leerjaar 3 en 4 - cohort  2022 - 2024 
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2-02W2 
spreekvaardigheid 

Preambule: 2, 3, 4 
 
Exameneenheden: K1,K2,K3,K6, 
V1,V2, 
 
Stof van SE  

Spreekvaardigheid  Spreekvaardigheid 
 
15 min 
 

cijfer 2 ja 

2-03W1 
taalvaardigheden 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2,K3,K4,K5,K7 
V1,V2,V4,V5 
 
Stof van SE  

 
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

Schriftelijke toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 

Berekening cijfer periode: Berekening cijfer periode: Het cijfer voor dSE 2 is het gemiddelde van de toetsen 2-01W1, 2-02W2, 2-03W1 . Het cijfer van de 
toets 2-02W2 telt daarbij dus tweemaal. 
 

 

Periode 3   Deelschoolexamen 3 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en 
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

3-01W1 
Leesvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K4,V1,V2, 
 
Stof van SE en CE  

Leesvaardigheid Leesvaardigheid 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

3-02W1 
Kijk- 
luistervaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2, K3, K5 
 
Stof van SE  

Kijk- luistervaardigheid Kijken en 
luisteren 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

3-03W1 
taalvaardigheden 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K4,K5,K7 
V1,V2,V4,V5 
 
Stof van SE  

 
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 

Schriftelijke 
toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 
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Leesvaardigheid 

Berekening cijfer schoolexamen 3: Het cijfer voor DSE 3 is het gemiddelde van de toetsen 3-01W1, 3-02W1, 3-03W1  

 

Periode 4  Deelschoolexamen 4 

Toetscode en  
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en -
duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

4-01W1 
schrijfvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K7, 
V1,V2 
 
Stof van SE + CE  

schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

4-02W2 
spreekvaardigheid 

Preambule: 2, 3, 
4 
 
Exameneenheden: 
K1,K2,K3,K6, 
V1,V2, 
Stof van SE  

Spreekvaardigheid o.a. aan de hand van een tevoren 
gekregen tekst 

Spreekvaardigheid 
 
15 min. 
 

cijfer 2 ja 

4-03W1 
Taalvaardigheden 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K4,K5,K7 
V1,V2,V4,V5 
 
Stof van SE  

 
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

Schriftelijke toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 

Berekening cijfer periode: Het cijfer voor dSE 4 is het gemiddelde van de toetsen 4-01W1,4-02W2, 4-03W1. Het cijfer van de toets 4-02W2 telt daarbij 
dus tweemaal. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Basisberoepsgerichte Leerweg  
Profiel Groen   Cohort 2022 - 2024  

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen1 en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Groene productie - 
a  
  

1.1 t/m 1.3  
  
Stof van CE  

Combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten welke lijkt 
op het CSPE profiel groen onderdeel A. Je gaat aan de slag in 
de plantenteelt, niet alleen met de teelt zelf maar ook met 
groei- en randvoorwaarden. Ook laat je zien hoe jij met 
productiedieren moet omgaan, je weet hoe het met de 
ruwvoerverstrekking zit en hoe de dieren gehuisvest moeten 
worden en je de gezondheid controleert.   

Combitoets (p+t)  
  
dagdeel  

Cijfer  1  ja  
  

1-02W1  
Tussen prodcutie 
en verkoop - a  
  

2.1 t/m 2.3   

  
Stof van CE  

combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten welke lijkt 
op het CSPE profiel groen onderdeel B. Je maakt in opdracht 
van een bedrijf een product en krijgt over het proces en 
bereiden verschillende (theoretische) vragen.  

Combitoets (p+t)  
  
dagdeel  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: cijfer 1 + cijfer 2 : 2 = eindcijfer DSE 1   
  

  
  

 
1 1 Eindtermen voor het profiel groen zijn ruim uitgeschreven in kennis en vaardigheden, de sylabus profiel groen geeft uitgebreid weer wat precies met iedere eindterm wordt bedoeld. 
 Voor de complete uitwerking hiervan kun je naar https://www.platformsvmbo.nl/profielen/groen. Tijdens de lessen worden deze eindtermen besproken.   

https://www.platformsvmbo.nl/profielen/groen
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Vergroening 
stedelijke omgeving - 
a  
  

3.1 t/m 3.4  
  
Stof van CE  

Combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten welke lijkt 
op het CSPE profiel groen onderdeel C. Je gaat aan de slag 
met het verzorgen, de gezondheid en huisvesten van 
gezelschapsdieren, daarnaast (her)ken je werkzaamheden 
van een hovenier en kun je deze ook uitvoeren. Je 
vaardigheden en kennis worden zowel in de theorie als in de 
praktijk beoordeeld.   

Combitoets (p+t)  
  
dagdeel  
  

cijfer  1  ja  
  

2-02W1  
Groene vormgeving 
en verkoop - a  
  

4.1 t/m 4.3  
  
Stof van CE  

combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten welke lijkt 
op het CSPE profiel groen onderdeel D. Tijdens deze toets ga 
je in opdracht van een bloemenwinkel aan het werk. Je werkt 
aan een voorbeeldproduct met groene materialen en berekend 
hierover zaken als de kostprijs, BTW en geeft advies in een 
gesprek of mail. Zowel theorie als praktisch laat je zien dat je 
kennis hebt.   

Combitoets (p+t)  
  
dagdeel  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: cijfer 1 + cijfer 2 : 2 = eindcijfer DSE2  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Groene productie - b  
  

1.1 t/m 1.3  
  
Stof van CE  

Tijdens deze combinatietoets heb je zowel een theoriedeel 
als een praktijkdeel. Je gaat aan de slag in de kas rondom 
plantenteelt en laat zien hoe jij met productiedieren moet 
omgaan. Over beide onderdelen krijg je ook theoretische 
vragen.   

Combitoets (p+t)  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W1  
Tussen productie en 
verkoop - b  
  

2.1 t/m 2.3  
  
Stof van CE  

Tijdens deze combinatietoets ga je aan de slag met 
voorraadbeheer en de logistiek rondom in groen 
geproduceerde producten. Je krijgt hierover zowel praktisch 
al theoretisch vragen.    

Combitoets (p+t)  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: cijfer 1 + cijfer 2 : 2 = eindcijfer DSE3  
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Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Vergroening stedelijke 
omgeving - b  
  

3.1 t/m 3.4Klik hier 
als u tekst wilt 
invoeren.  
  
Stof van CE  

Combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten. Je laat 
zien hoe je een tuin moet aanleggen, kunt hier vragen over 
beantwoorden en je toont je kennis en vaardigheden 
rondom het hanteren en verzorgen van gezelschapsdieren.   

Combitoets (p+t)  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-02W1  
Groene vormgeving 
en verkoop - b  
  

4.1 t/m 4.3  
  
Stof van CE  

Tijdens deze toets laat je je vaardigheden zien die passen in 
de bloemen- en plantendetailhandel. Je gaat in de theorie 
rekenen met bv BTW en je kunt verkoophandelingen 
verrichten, zowel in de theorie als in de praktijk.  

Combitoets (p+t)  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: cijfer 1 + cijfer 2 : 2 = eindcijfer DSE4  
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PTA’s klas 3K en 4K cohort 2022 -2024 

In dit programma van toetsing en afsluiting staan de toetsen van het schoolexamen programma dat je in jaar 3 en 4 volgt; in het overzicht staan de 
onderdelen die worden getoetst, hoe vaak het meetelt en hoe lang je over een toets mag doen. De cijfers en beoordelingen op deze toetsen horen 
bij je examen. Achter iedere toets staat of een toets herkansbaar is, dit betekend niet dat je hem altijd mag herkansen, maar pas na het einde van 
DSE 2 of 4 zijn deze toetsen bruikbaar om te herkansen mocht je op zittenblijven of zakken staan. Dit gebeurd altijd in overleg met de 
docentenvergadering en de vakdocent. 

 

Naast de onderdelen die je afsluit met een toets of opdracht werk je in de lessen van ieder vak en tijdens LOB ook aan de volgende vaardigheden, die 
onderdeel zijn van het schoolexamen (inhoud van de preambule). 

 
13. Werken aan vakoverstijgende thema's; 
14. Leren uitvoeren; 
15. Leren leren; 
16. Leren communiceren; 
17. Leren reflecteren op het leer- en werkproces; 
18. Leren reflecteren op de toekomst. 

 

Ook komt bij ieder vak oriëntatie op leren en werken aan bod (eindterm K1). In de les komt de theoretische kant aan bod: hoe het vak in de 

maatschappij en bij verschillende beroepen handig is. De praktijk van ‘leren werken’ komt tijdens stage aan bod. Oriëntatie op leren en werken 

wordt afgetekend d.m.v. onderdeel Stage in het LOB-PTA. 

In de lessen wordt ook formatief getoetst. Een formatieve toetst meet hoeveel je van de stof kent of een vaardigheid beheerst. Je krijgt dan een 
score of feedback van je docent, deze tellen niet mee in het eindexamen. 

Voor de keuzevakken geldt dat de PTA’s van deze keuzevakken voor alle niveaus gelijk zijn. De opsplitsing in de uitwerking van de eindtermen wordt 
besproken tijdens het keuzevak en vindt je terug op de site van nieuwvmbo.nl onder het kopje keuzevakken. De PTA’s van de keuzevakken vindt je 
aan het eind van dit document. Alleen de keuzevakken die jij volgt zijn voor jou onderdeel van je PTA.  
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Kaderberoepsgerichte Leerweg  
Nederlands     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W2  
Grote toets 1   

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en CE  

Hoofdstuktoets 1:   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling   

Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  2  ja  

1-02W2  
Grote toets 2  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7   

  
Stof van SE en CE  

Hoofdstuktoets 2 & 3:   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

1-03W1  
Grote opdracht 
Nederlands P1  

Eindtermen:   
K1, K2, K4, K5 & 
K8   

  

Stof van SE   

Grote opdracht Nederlands Periode 1  
  
Hierin zit een boekverslag en een presentatie   

Presentatie  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  nee  
  

Berekening periodecijfer: Totaal 5 = DSE 1  
  

  
  

Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  
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2-01W2  
Grote toets 3  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en 

CE  

Hoofdstuktoets 4 & 5   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

2-02W1  
Schrijfvaardigheid   

Eindtermen:   
K1, K2, K3, K4, 
K5, K7, K8  
  
Stof van SE en 

CE  

Grote opdracht schrijfvaardigheid:   
  

• Zakelijke brief   

• Filmverslag   

Schrijfvaardigheid  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
Kijk- en luistertoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K5  
  
Stof van SE en 
CE   

Kijk- en luistertoets CITO   Kijken en luisteren  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 4 = DSE 2  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W2  
Grote opdracht P3  

Eindtermen:   
K1, K2, K3, K4, 
K5, K7, K8  
  
Stof van SE en CE  

Grote opdracht periode 3:   
  

• Zakelijke e-mail   

• Boekverslag   

• Presentatie   

Verslag  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  2  ja  
  

3-02W2  
Leestoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K6  
  
Stof van CE  

Toets leesvaardigheid  Leesvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

3-03W2  
Kijk- en luistertoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K5  
  
Stof van SE en CE  

Kijk- en luistertoets CITO  Kijken en luisteren  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 6 = DSE 3  
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Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W2  
Schrijftoets  

Eindtermen:   
K1, K2 & K7  
  
Stof van CE  

Toets schrijfvaardigheid: artikel   Schrijfvaardigheid  
  
45 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

4-02W2  
Leestoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K6  
  
Stof van SE en CE  

Toets leesvaardigheid  Leesvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

4-03W2  
Examentoets  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en CE  

Compleet examen  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 6 = DSE 4  
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Kaderberoepsgerichte Leerweg  
Wiskunde   cohort 2022-2024  

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/5 -2,4 en 
WI/V/1-4  
  
  
Stof van SE en CE  

Procenten  
hoofdstuk 1  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/6 -1,2,3   

  
Stof van SE en CE  

Meetkunde  
hoofdstuk 2  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/4-1,2,3,4,5,6 
WI/K/6-3 en V1.2   

  
Stof van CE en SE  

Formules, grafieken en goniometrie  
hoofdstuk 3 en 5  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2 + 2 x toets 3) : 4  
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/7-1,2 
WI/K/8  
  
Stof van SE   

Statistiek  
hoofdstuk 4  

Presentatie  
  
45 min.  
  

cijfer  1  nee  
  

2-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/4  WI/V/1    
  
Stof van SE en 

CE  

Verschillende verbanden, grafieken en vergelijkingen  
hoofdstuk 6 en 9  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

2-03W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/5  K/6-
2  V/1-5  WI/VI/4  
  
  
Stof van SE en 
CE   

Oppervlakte, inhoud en getallen  
hoofdstuk 7 en 8  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets + 2 x toets 2 + 2 x toets 3) :5  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1,2,3,4  
  
Stof van SE en CE  

Verbanden  
hoofdstuk 2  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/6   
  
Stof van SE en CE  

Drie dimensies, afstanden en hoeken  
hoofdstuk 3  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1,2,3,4  
  
  
Stof van SE en CE  

Grafieken en vergelijkingen  
hoofdstuk 4  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2 + toets 3) : 3  
  



 

61 
 

  

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1, 2, 3, 4, 5  
  
  
Kies een item.  

Rekenen, meten, schatten   
hoofdstuk 5  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-02W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1, 2, 3, 4  
  
Kies een item.  

Verbanden  
hoofdstuk 7  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1, 2, 3, 5, 6  
  
Kies een item.  

Vlakke figuren en ruimtemeetkunde  
hoofdstuk 6 en 8  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2 + 2 x toets 3) : 4  
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Kaderberoepsgerichte Leerweg  
Biologie     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
  
  

BI/K/4, BI/K/5  
  
Stof van SE en CE  

Organismen uit vier rijken  
  
  

Theorietoets  
  
45 min.  

Cijfer  1  n.v.t.  
  

1-02W1  
  
  

BI/K/6, BI/K/8   

  
Stof van SE en CE  

Organismen bewegen en leven samen  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

1-03W1  
  
  

BI/K/2, BI/K/3, 

BI/K/5,  
  

Stof van SE   

Praktische opdracht ecologie   Praktijk opdracht  
  
90 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening periodecijfer: Cijfer Dse 1 is het gemiddelde van bovenstaande  
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
  
  

BI/K/11  
  
Stof van SE en 

CE  

Waarnemen  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

2-02W1  
  
  

BI/K/10  
  
Stof van SE   

Bescherming  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

2-03W1  
  
  

BI/K/1, BI/K/2, 
BI/K/7  
  
Stof van SE    

Praktische opdracht duurzaamheid  Onderzoek/ontwerp  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening cijfer periode: Cijfer Dse 2 is het gemiddelde van bovenstaande  
  

  
 

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
  
  

BI/K/4, BI/K/9  
  
Stof van CE  

Voeding en energie  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

3-02W1  
  
  

BI/K/9, BI/K/8  
  
Stof van SE en CE  

Het lichaam  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

3-03W1  
  
  

BI/K/1, BI/K/2, 
BI/K/8  
  
Stof van SE   

Praktische opdracht gezonde levensstijl  Werkstuk  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening cijfer periode: Cijfer Dse 3 is het gemiddelde van bovenstaande  
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Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
  
  

BI/K/10, BI/K/11,  
BI/K/12  
  
Stof van SE en CE  

Afweer, bescherming en voortplanting  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

4-02W1  
  
  

BI/K/13  
  
Stof van SE   

Erfelijkheid en evolutie  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening cijfer periode: Cijfer Dse 4 is het gemiddelde van bovenstaande  
  

 
  



 

65 
 

   Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Kaderberoepsgerichte Leerweg  
NaSk 1 - (natuurkunde)     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Krachten en 
materie  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/9, 10  
  
Stof van CE  

Krachten en Materie  Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
Schakelingen en 
elektriciteit  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/ 5  
  
  
Stof van SE en CE  

schakelingen en elektriciteit  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W1  
practicum  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/5, 9,10  
  

Stof van SE en CE  

practicum met onderwerpen horende bij schakelingen, 
elektriciteit, krachten en materie.  

Prakticum  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: totaal : 3 = eindcijfer DSE 1  
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Energie en het 
weer  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/6, 12  
  
Stof van SE en CE  

Energie en het weer  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-02W1  
Licht en straling  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/7,11  
  
Stof van SE en CE  

Licht en straling  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
Practicum  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/6,7,11,12   
  
Stof van SE en CE   

Practicum met onderwerpen uit: licht, straling en energie en 
het weer  

Prakticum  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal : 3 = eindcijfer DSE2  
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Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
warmte en energie  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/6  
  
  
Stof van SE en CE  

Warmte en Energie  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W1  
Elektriciteit en 
schakelingen  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/5  
  
  
Stof van SE en CE  

Elektriciteit en Schakelingen  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
krachten en 
werktuigen  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/9  
NSK1/V/2  
  
Stof van SE en CE  

krachten en werktuigen  
  

  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal : 3 = eindcijfer DSE 3  
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   Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Kaderberoepsgerichte Leerweg  
NaSk 1 - (natuurkunde)     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Krachten en 
materie  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/9, 10  
  
Stof van CE  

Krachten en Materie  Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
Schakelingen en 
elektriciteit  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/ 5  
  
  
Stof van SE en CE  

schakelingen en elektriciteit  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W1  
practicum  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/5, 9,10  
  

Stof van SE en CE  

practicum met onderwerpen horende bij schakelingen, 
elektriciteit, krachten en materie.  

Prakticum  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: totaal : 3 = eindcijfer DSE 1  
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 Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Energie en het 
weer  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/6, 12  
  
Stof van SE en CE  

Energie en het weer  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-02W1  
Licht en straling  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/7,11  
  
Stof van SE en CE  

Licht en straling  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
Practicum  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/6,7,11,12   
  
Stof van SE en CE   

Practicum met onderwerpen uit: licht, straling en energie en 
het weer  

Prakticum  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal : 3 = eindcijfer DSE2  
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Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
warmte en energie  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/6  
  
  
Stof van SE en CE  

Warmte en Energie  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W1  
Elektriciteit en 
schakelingen  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/5  
  
  
Stof van SE en CE  

Elektriciteit en Schakelingen  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
krachten en 
werktuigen  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/9  
NSK1/V/2  
  
Stof van SE en CE  

krachten en werktuigen  
  

  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal : 3 = eindcijfer DSE 3  
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Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
beweging, kracht en 
beweging  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/4, 5, 6  
  
  
Stof van CE  

beweging en kracht en beweging  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-02W1  
geluid, stoffen en 
materialen  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/8, 9  
  
  
Stof van SE en CE  

geluid, stoffen en materialen  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W1  
Prakticum  

NSK1/K/1, 2 ,3  
NSK1/K/4, 5, 6, 

8, 9, 10  
  
  
Stof van SE en CE  

Groot afsluitend practicum over gehele jaarstof.  Prakticum  
  
90 min.  
  

cijfer  1  nee  
  

Berekening cijfer periode: totaal : 3 = eindcijfer DSE 4  
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Kaderberoepsgerichte Leerweg  
PTA LO2 Deelexamen 1                                                                    Leerjaar 3 en 4 cohort 2022-2024  

  

Periode 1     Deelexamen 1   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  

Stof van SE   Badminton   
Basketbal  
Volleybal  
Unihockey   

• Techniek/tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter/spelregelkennis  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
  
Zelfverdediging   

K8  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Stoeispelen/ trefspelen   
• Techniek  
• Tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter  
• Regels  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W1  
  
Turnen   

K5  
K1,2,3  

Stof van SE   Acrogym  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 1 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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Periode 2     Deelexamen 2   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Softbal  
Voetbal  
  

• Techniek/tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter/spelregelkennis  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  
  
  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

2-02W1  
  
Atletiek    

K7  
K1,2,3  

Stof van SE   • Kogelstoten  

• Speerwerpen  

• Verspringen  

• Loopnummers (sprint, estafette)   
  

Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
  
Bewegen op 
muziek   

K6  
K1,2,3  
  

Stof van SE   • ritme en bewegen  
• techniek  
• choreografie  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 2 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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Periode 3     Deelexamen 3   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  
  

Stof van SE   Softbal  
Volleybal  
Badminton  
  

• Techniek/tactiek  

• Wedstrijd  

• Scheidsrechter/spelregelkennis  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

3-02W1  
  
Atletiek    

K7  
K1,2,3  

Stof van SE   • 80 mtr sprint   
• Verspringen  
• Duurloop  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
  
Turnen  

K5  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Steun en vrij springen   
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 3 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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Periode 4     Deelexamen 4   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
  
Bewegen op 
muziek   

K6  
K1,2,3  
  
  
  
  

Stof van SE   • ritme en bewegen  
• techniek  
• choreografie  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  
  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

4-02W1  
  
Spel   

K4.3  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Voetbal  
Basketbal  

• Techniek/Tactiek  

• Wedstrijd  

• Scheidsrechter/spelregelkennis  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W1  
  
Zelfverdediging  

K8  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Stoeispelen / trefspelen   
• techniek  
• tactiek  
• wedstrijd  
• scheidsrechter  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 4 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
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K 1,2,3 Beschrijving algemene leervaardigheden  voor het vak lichamelijke opvoeding :  
1. De leerling kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij verwoorden.  
2. De leerling kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen) werken en informatie verwerven en 
verwerken.  
3. de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van zichzelf en anderen in bewegingssituaties  

o blessurerisico’s vermijden  
o goed en veilig omgaan met toestellen en spelmaterialen  
o hygiënische voorschriften volgen v.w.b. sportkleding en schoeisel  
o lang haar in een staart, geen kauwgum in de mond en geen sierraden dragen  

4. zelfstandig werken: individueel of samen met anderen bewegingssituaties analyseren, aanpassen, ontwerpen, inrichten en op gang brengen  
5. eenvoudige regelende taken uitvoeren  

o hulpverlenen  
o leiden van een spel, scheidsrechter zijn, score bijhouden  
o het geven van aanwijzingen, coachen  
o het maken van organisatorische afspraken, wisselsystemen, toernooischema  

6. in bewegingssituaties overleggen en samenwerken in teamverband  
o verdelen en wisselen van taken en rollen  
o leiding geven en ontvangen  
o maken van en houden aan afspraken  

7. in bewegingssituaties omgaan met elementen als:  
o lukken en mislukken  
o winnen en verliezen  
o verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses en geslacht in je de klas  
o werkhouding/inzet  

 Let op: Dit onderdeel (K 1,2,3) moet ten allen tijde voldoende/goed worden afgerond!!!  

 Vervangende opdracht L.O.:  
Inhalen praktijk tijdens andere lessen L.O., meewerken aan sportdagen onderbouw, maken van een werkstuk.   
Je komt voor deze opdracht in aanmerking:  
- als een DSE niet wordt afgesloten.  
- als je langdurig een blessure hebt, waardoor je niet actief mee kan            
  doen aan de lessen L.O.  
- vanwege te veel afwezigheid tijdens de lessen, waardoor er een presentie tekort is ontstaan voor het vak L.O.  
- als je ongeoorloofd afwezig bent geweest tijdens de les, sportdagen, toernooien of   
   buitenschoolse activiteiten  
- op vrijwillige basis ter opwaardering van je cijfer L.O.. Dit na overleg met de docent L.O.  
  Het officiële werkstukdocument ontvang je van je docent L.O. Hierin staat de uitleg omschreven waaraan het werkstuk moet voldoen. In overleg met de docent wordt een 
inleverdatum vastgesteld.   
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Kaderberoepsgerichte Leerweg  
Maatschappijleer     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

ML1/k/1,2,3  
  
Examenstof Aeres 
vmbo  

Introductie op het vak Maatschappijleer. De leerling kan 
maatschappelijke problemen in de samenleving herkennen en 
benoemen  

Presentatie  
  
Kies een item.  

Cijfer  2  ja  

1-02W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

ML1/k2,4,6   

  
Kies een item.  

Jongeren. Wat houdt jongeren bezig. De leerling kan aangeven 
hoe gedrag  door socialisatieproces ontstaat en welke regels 
en plichten er gelden voor jongeren in een veranderende 
samenleving.De invloed van de subcultuur op het gedrag en 
socialisatieproces kan beschreven worden.   

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

1-03W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

ML1/k/1,2,4   

  
Kies een item.  

Subcultuur heeft invloed op gedrag en uitingsvormen. De 
leerling kan dit herkennen bij zichzelf en anderen en 
voorbeelden gevcen.   

Verslag  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: totaal: 5 is eindcijfer DSE1  
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/3,4,6  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Het kunnen benoemen van verschillen tussen democratie en 
dictatuur adhv film  

Verslag  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,3,6  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets over politiek, Nederland en de wereld  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

2-03W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/4,7  
  
Examenstof Aeres 
vmbo   

Rol van de massamedia in onze samenleving kennen en 
verwoorden hoe de mens beinvloed wordt. Aan de hand van 
reclame kan de leerling laten zien hoe dit werk en kan dit zelf 
ook toepassen. De leerling kan beschrijven hoe mensen 
beinvloed worden door selectie van informatie  

Keuze opdracht  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal : 4 is eindcijfer DSE2  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/2,3,4,5,7  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets pluriforme samenleving: de verschillende culturen in 
Nederland.  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,2,3,4,5,6  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets over werk  
  
Onderzoek en presentatie. Hoe ontwikkelt een mens zich in 
de samenleving:  Over beroep, maatschappelijke ladder, 
sociale mobiliteit , inkomen en rol onderwijs..   

Combitoets (p+t)  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,2,3,4  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Verschillende vormen van discriminatie herkennen, 
benoemen . en uitleggen  

Verslag  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal : 4 is eindcijfer DSE 3  
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Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  
  

ML1/k/2,3,4,5,6,7  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Onderzoek in de multiculturele samenleving : rituelen, 
waarden en normen herkennen die inhoud geven aan die 
cultuur.   

Werkstuk  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-02W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  
  

ML1/k/1,2,3,4  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Wat heeft invloed heeft(gehad) op ontwikkeling eigen 
identititeit. Bewust zijn van eigen achtergrond, interesses, 
motivatie, kwaliteiten en belemmeringen en de (politeke) 
keuzes die gemaakt worden  

Werkstuk  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  
  

ML1/k/3,4,5,6,7  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets Criminaliteit  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal : 4 is eindcijfer DSE 4  
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Kaderberoepsgerichte Leerweg  
CKV     

Dit vak heeft een éénjarig schoolexamen . Het vak CKV wordt in leerjaar 3 afgesloten, daarom bestaat het slechts uit 2 DSE perioden. Om over te kunnen naar 
leerjaar 4 of om deel te nemen aan het examen moet CKV afgesloten zijn met minimaal een v (voldoende). 

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
  

KV/K/1  
Oriëntatie op leren 
en werken  
KV/K/2  
Basisvaardigheden  
KV/K/3  
Culturele en 
kunstzinnige 
vorming en 
verdieping  
KV/K/4  
Reflectie en 
kunstdossier  
  
Examenstof Aeres 
vmbo  

De leerling legt een portfolio aan. Daarin zitten alle opdrachten 
uit het examen: kunstdossier; 4 culturele activiteiten, kijkwijzers 
en beeldverslagen; 1 eindopdracht waarbij het proces 
zichtbaar is en aanvullende opdrachten om te onderzoeken 
waar hun eigen voorkeur ligt op het gebied van Kunst en 
Cultuur. Dit wordt o.a. zichtbaar in hun cultureel zelfportret.  
Deze periode wordt afgesloten met een voortgangsgesprek.  

Portfoliobeoordeling  
  
zie omschrijving  

Naar behoren / 
niet naar 
behoren  

wel/niet 
voldaan of 
naar 
behoren 
afgerond  

ja  

Berekening periodecijfer: Als zowel 1 culturele activiteit met kijkwijzer en verwerking en het cultureel zelfportret naar behoren zijn afgerond en in het 
kunstdossier zitten wordt deze periode met voldoende of goed afgesloten  
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
  

KV/K/1  
Oriëntatie op leren 
en werken  
KV/K/2  
Basisvaardigheden  
KV/K/3  
Culturele en 
kunstzinnige 
vorming en 
verdieping  
KV/K/4  
  
Reflectie en 
kunstdossier  
  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

De leerling legt een portfolio aan. Daarin zitten alle 
opdrachten uit het examen: kunstdossier; 4 culturele 
activiteiten, kijkwijzers en beeldverslagen; 1 eindopdracht 
waarbij het proces zichtbaar is en aanvullende opdrachten 
om te onderzoeken waar hun eigen voorkeur ligt op het 
gebied van Kunst en Cultuur. Dit wordt o.a. zichtbaar in hun 
cultureel zelfportret.  
  
Deze periode wordt afgesloten met een 
beoordelingsgesprek.  

Portfolioproduct  
  
zie omschrijving  
  

O-V-G  wel/niet 
voldaan of 
naar 
behoren 
afgerond  

ja  
  

Berekening cijfer periode: Als opdrachten naar behoren zijn afgerond en in het kunstdossier zitten wordt deze periode met voldoende of goed 
afgesloten  
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Periode 1   Deelschoolexamen 1 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen en 
Onderdeel van 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
Leesvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2,K3,K4,V1,V2, 
 
Stof van SE en CE 

Leesvaardigheid Leesvaardigheid 
90 min. 

cijfer 1 ja 

1-02W1 
Kijk- en 
luistervaardighei
d 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2, K3, K5 
 
Stof van SE  

Kijk- en luistervaardigheid Kijken en 
luisteren 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

1-03W1 
Taalvaardighed
en 

Preambule: 2, 3 
 

Exameneenheden: 
K2,K3,K4,K5,K7V1,V2,V4,V5 

 

examenstof SE 

taaltoets 
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

Schriftelijke 
toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 

Berekening cijfer periode: Het cijfer voor dSE 1 is het gemiddelde van de toetsen 1-01W1, 1-02W1,1-03W1 
 

 

Periode 2   Deelschoolexamen 2 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen en onderdeel van 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en -
duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

2-01W1 
schrijfvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2,K3,K7, 
V1,V2 
Stof van SE en CE 

Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

VMBO-groen            PTA Engels Leerweg  KB  Leerjaar 3 en 4 - cohort  2022 - 2024 
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2-02W2 
spreekvaardigheid 

Preambule: 2, 3, 4 
 
Exameneenheden: K1,K2,K3,K6, 
V1,V2, 
 
Stof van SE  

Spreekvaardigheid  Spreekvaardigheid 
 
15 min 
 

cijfer 2 ja 

2-03W1 
taalvaardigheden 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2,K3,K4,K5,K7 
V1,V2,V4,V5 
 
Stof van SE  

Taaltoets  
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

Schriftelijke toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 

Berekening cijfer periode: Berekening cijfer periode: Het cijfer voor dSE 2 is het gemiddelde van de toetsen 2-01W1, 2-02W2, 2-03W1 . Het cijfer van de 
toets 2-02W2 telt daarbij dus tweemaal. 
 

 

Periode 3   Deelschoolexamen 3 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en 
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

3-01W1 
Leesvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K4,V1,V2, 
 
Stof van SE en CE  

Leesvaardigheid Leesvaardigheid 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

3-02W1 
Kijk- 
luistervaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2, K3, K5 
 
Stof van SE  

Kijk- luistervaardigheid Kijken en 
luisteren 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

3-03W1 
taalvaardigheden 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K4,K5,K7 
V1,V2,V4,V5 
 
Stof van SE  

taaltoets 
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 

Schriftelijke 
toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 
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Leesvaardigheid 

Berekening cijfer schoolexamen 3: Het cijfer voor DSE 3 is het gemiddelde van de toetsen 3-01W1, 3-02W1, 3-03W1  

 

Periode 4  Deelschoolexamen 4 

Toetscode en  
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en -
duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

4-01W1 
schrijfvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K7, 
V1,V2 
 
Stof van SE + CE  

schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

4-02W2 
spreekvaardigheid 

Preambule: 2, 3, 
4 
 
Exameneenheden: 
K1,K2,K3,K6, 
V1,V2, 
Stof van SE  

Spreekvaardigheid Spreekvaardigheid 
 
15 min. 
 

cijfer 2 ja 

4-03W1 
Taalvaardigheden 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K4,K5,K7 
V1,V2,V4,V5 
 
Stof van SE  

taaltoets 
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

Schriftelijke toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 

Berekening cijfer periode: Het cijfer voor dSE 4 is het gemiddelde van de toetsen 4-01W1,4-02W2, 4-03W1. Het cijfer van de toets 4-02W2 telt daarbij 
dus tweemaal. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting                                          Kaderberoepsgerichte Leerweg  
Profiel Groen   Cohort 2022 - 2024  

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen2 en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Groene productie - 
a  

1.1 t/m 1.3  
  
Stof van CE  

Combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten welke lijkt 
op het CSPE profiel groen onderdeel A. Je gaat aan de slag in 
de plantenteelt, niet alleen met de teelt zelf maar ook met 
groei- en randvoorwaarden. Ook laat je zien hoe jij met 
productiedieren moet omgaan, je weet hoe het met de 
ruwvoerverstrekking zit en hoe de dieren gehuisvest moeten 
worden en je de gezondheid controleert.   

Combitoets (p+t)  
  
dagdeel  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
Tussen prodcutie 
en verkoop - a  

2.1 t/m 2.3   

  
Stof van CE  

combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten welke lijkt 
op het CSPE profiel groen onderdeel B. Je maakt in opdracht 
van een bedrijf een product en krijgt over het proces en 
bereiden verschillende (theoretische) vragen.  

Combitoets (p+t)  
  
dagdeel  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: cijfer 1 + cijfer 2 : 2 = eindcijfer DSE 1   
  

  
  

 
2 Eindtermen voor het profiel groen zijn ruim uitgeschreven in kennis en vaardigheden, de sylabus profiel groen geeft uitgebreid weer wat precies met iedere eindterm wordt bedoeld. 
 Voor de complete uitwerking hiervan kun je naar https://www.platformsvmbo.nl/profielen/groen. Tijdens de lessen worden deze eindtermen besproken.   
 

https://www.platformsvmbo.nl/profielen/groen
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Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Vergroening 
stedelijke omgeving - 
a  

3.1 t/m 3.4Klik 
hier als u tekst wilt 
invoeren.  
  
Stof van CE  

Combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten welke lijkt 
op het CSPE profiel groen onderdeel C. Je gaat aan de slag 
met het verzorgen, de gezondheid en huisvesten van 
gezelschapsdieren, daarnaast (her)ken je werkzaamheden 
van een hovenier en kun je deze ook uitvoeren. Je 
vaardigheden en kennis worden zowel in de theorie als in de 
praktijk beoordeeld.   

Combitoets (p+t)  
  
dagdeel  
  

cijfer  1  ja  
  

2-02W1  
Groene vormgeving 
en verkoop - a  

4.1 t/m 4.3Klik 
hier als u tekst wilt 
invoeren.  
  
Stof van CE  

combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten welke lijkt 
op het CSPE profiel groen onderdeel D. Tijdens deze toets ga 
je in opdracht van een bloemenwinkel aan het werk. Je werkt 
aan een voorbeeldproduct met groene materialen en berekend 
hierover zaken als de kostprijs, BTW en geeft advies in een 
gesprek of mail. Zowel theorie als praktisch laat je zien dat je 
kennis hebt.   

Combitoets (p+t)  
  
dagdeel  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: cijfer 1 + cijfer 2 : 2 = eindcijfer DSE2  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Groene productie - b  

1.1 t/m 1.33  
Stof van CE  

Tijdens deze combinatietoets heb je zowel een theoriedeel 
als een praktijkdeel. Je gaat aan de slag in de kas rondom 
plantenteelt en laat zien hoe jij met productiedieren moet 
omgaan. Over beide onderdelen krijg je ook theoretische 
vragen.   

Combitoets (p+t)  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W1  
Tussen productie en 
verkoop - b  

2.1 t/m 2.3  
  
Stof van CE  

Tijdens deze combinatietoets ga je aan de slag met 
voorraadbeheer en de logistiek rondom in groen 
geproduceerde producten. Je krijgt hierover zowel praktisch 
al theoretisch vragen.    

Combitoets (p+t)  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: cijfer 1 + cijfer 2 : 2 = eindcijfer DSE3  
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Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Vergroening stedelijke 
omgeving - b  

3.1 t/m 3.4Klik hier 
als u tekst wilt 
invoeren.  
  
Stof van CE  

Combinatietoets met praktijk en theorieopdrachten. Je laat 
zien hoe je een tuin moet aanleggen, kunt hier vragen over 
beantwoorden en je toont je kennis en vaardigheden 
rondom het hanteren en verzorgen van gezelschapsdieren.   

Combitoets (p+t)  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-02W1  
Groene vormgeving 
en verkoop - b  

4.1 t/m 4.4Klik hier 
als u tekst wilt 
invoeren.  
  
Stof van CE  

Tijdens deze toets laat je je vaardigheden zien die passen in 
de bloemen- en plantendetailhandel. Je gaat in de theorie 
rekenen met bv BTW en je kunt verkoophandelingen 
verrichten, zowel in de theorie als in de praktijk.  

Combitoets (p+t)  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: cijfer 1 + cijfer 2 : 2 = eindcijfer DSE4  
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PTA’s klas 3DNL en 4DNL cohort 2022 - 2024 

In dit programma van toetsing en afsluiting staan de toetsen van het schoolexamen programma dat je in jaar 3 en 4 volgt; in het overzicht staan de 
onderdelen die worden getoetst, hoe vaak het meetelt en hoe lang je over een toets mag doen. De cijfers en beoordelingen op deze toetsen horen bij je 
examen. Achter iedere toets staat of een toets herkansbaar is, dit betekend niet dat je hem altijd mag herkansen, maar pas na het einde van DSE 2 of 4 
zijn deze toetsen bruikbaar om te herkansen mocht je op zittenblijven of zakken staan. Dit gebeurd altijd in overleg met de docentenvergadering en de 
vakdocent. 

 
Naast de onderdelen die je afsluit met een toets of opdracht werk je in de lessen van ieder vak en tijdens LOB ook aan de volgende vaardigheden, die 
onderdeel zijn van het schoolexamen (inhoud van de preambule). 

 

19. Werken aan vakoverstijgende thema's; 
20. Leren uitvoeren; 
21. Leren leren; 
22. Leren communiceren; 
23. Leren reflecteren op het leer- en werkproces; 
24. Leren reflecteren op de toekomst. 

 

Ook komt bij ieder vak oriëntatie op leren en werken aan bod (eindterm K1). In de les komt de theoretische kant aan bod: hoe het vak in de maatschappij en 

bij verschillende beroepen handig is. De praktijk van ‘leren werken’ komt tijdens stage aan bod. Oriëntatie op leren en werken wordt afgetekend d.m.v. 

onderdeel Stage in het LOB-PTA. 

In de lessen wordt ook formatief getoetst. Een formatieve toetst meet hoeveel je van de stof kent of een vaardigheid beheerst. Je krijgt dan een score of 
feedback van je docent, deze tellen niet mee in het eindexamen. 

Voor de keuzevakken geldt dat de PTA’s van deze keuzevakken voor alle niveaus gelijk zijn. De opsplitsing in de uitwerking van de eindtermen wordt 
besproken tijdens het keuzevak en vindt je terug op de site van nieuwvmbo.nl onder het kopje keuzevakken. De PTA’s van de keuzevakken vindt je 
aan het eind van dit document. Alleen de keuzevakken die jij volgt zijn voor jou onderdeel van je PTA.  

 
Heel veel succes! 



   
 

PTA format 2022, concept 0.2 -  Aeres VMBO 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting                                          De Nieuwe Leerweg  
Nederlands     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W2  
Grote toets 1   

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en CE  

Hoofdstuktoets 1:   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling   

Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  2  ja  

1-02W2  
Grote toets 2  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7   

  
Stof van SE en CE  

Hoofdstuktoets 2 & 3:   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

1-03W1  
Grote opdracht 
Nederlands P1  

Eindtermen:   
K1, K2, K4, K5 & 
K8   

  

Stof van SE   

Grote opdracht Nederlands Periode 1  
  
Hierin zit een boekverslag en een presentatie   

Presentatie  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  nee  
  

Berekening periodecijfer: Totaal 5 = DSE 1  
  

  
  



   
 

   
 

Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W2  
Grote toets 3  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en 

CE  

Hoofdstuktoets 4 & 5   
  

• Leesvaardigheid   

• Woorden   

• Spelling  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

2-02W1  
Schrijfvaardigheid   

Eindtermen:   
K1, K2, K3, K4, 
K5, K7, K8  
  
Stof van SE en 

CE  

Grote opdracht schrijfvaardigheid:   
  

• Zakelijke brief   

• Filmverslag   

Schrijfvaardigheid  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
Kijk- en luistertoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K5  
  
Stof van SE en 
CE   

Kijk- en luistertoets CITO   Kijken en luisteren  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 4 = DSE 2  
  

  
  



   
 

   
 

 

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W2  
Grote opdracht P3  

Eindtermen:   
K1, K2, K3, K4, 
K5, K7, K8  
  
Stof van SE en CE  

Grote opdracht periode 3:   
  

• Zakelijke e-mail   

• Boekverslag   

• Presentatie   

Verslag  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  2  ja  
  

3-02W2  
Leestoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K6  
  
Stof van CE  

Toets leesvaardigheid  Leesvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

3-03W2  
Kijk- en luistertoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K5  
  
Stof van SE en CE  

Kijk- en luistertoets CITO  Kijken en luisteren  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 6 = DSE 3  
  
  

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W2  
Schrijftoets  

Eindtermen:   
K1, K2 & K7  
  
Stof van CE  

Toets schrijfvaardigheid: artikel   Schrijfvaardigheid  
  
45 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

4-02W2  
Leestoets  

Eindtermen:   
K2, K3 & K6  
  
Stof van SE en CE  

Toets leesvaardigheid  Leesvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

4-03W2  
Examentoets  

Eindtermen:   
K2, K3, K6 & K7  
  
Stof van SE en CE  

Compleet examen  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal 6 = DSE 4  
  

 



   
 

   
 

Programma van Toetsing en Afsluiting                                          De Nieuwe Leerweg  
Wiskunde   cohort 2022-2024  

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/5 -2,4 en 
WI/V/1-4  
  
  
Stof van SE en CE  

Procenten  
hoofdstuk 1  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/6 -1,2,3   

  
Stof van SE en CE  

Meetkunde  
hoofdstuk 2  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/4-1,2,3,4,5,6 
WI/K/6-3 en V1.2   

  
Stof van CE en SE  

Formules, grafieken en goniometrie  
hoofdstuk 3 en 5  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2 + 2 x toets 3) : 4  
  

  
Pagina-einde  
  

Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/7-1,2 
WI/K/8  
  

Statistiek  
hoofdstuk 4  

Presentatie  
  
45 min.  

cijfer  1  nee  
  



   
 

   
 

Stof van SE     

2-02W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/4  WI/V/1    
  
Stof van SE en 

CE  

Verschillende verbanden, grafieken en vergelijkingen  
hoofdstuk 6 en 9  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

2-03W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

WI/K/5  K/6-
2  V/1-5  WI/VI/4  
  
  
Stof van SE en 
CE   

Oppervlakte, inhoud en getallen  
hoofdstuk 7 en 8  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets + 2 x toets 2 + 2 x toets 3) :5  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1,2,3,4  
  
Stof van SE en CE  

Verbanden  
hoofdstuk 2  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/6   
  
Stof van SE en CE  

Drie dimensies, afstanden en hoeken  
hoofdstuk 3  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1,2,3,4  
  
  
Stof van SE en CE  

Grafieken en vergelijkingen  
hoofdstuk 4  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2 + toets 3) : 3  
  
  
  



   
 

   
 

 

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1, 2, 3, 4, 5  
  
  
Kies een item.  

Rekenen, meten, schatten   
hoofdstuk 5  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-02W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1, 2, 3, 4  
  
Kies een item.  

Verbanden  
hoofdstuk 7  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

WI/K/1, 2, 3, 5, 6  
  
Kies een item.  

Vlakke figuren en ruimtemeetkunde  
hoofdstuk 6 en 8  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2 + 2 x toets 3) : 4  
  

  



   
 

   
 

Programma van Toetsing en Afsluiting                                          De Nieuwe Leerweg  
Biologie     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Hoofdstuk 1  

K4 en K5  
  
Kies een item.  

Thema 1: Vier rijken  Schriftelijke toets  
  
45 min.  

Cijfer  1  n.v.t.  
  

1-02W1  
Hoofdstuk 2  
  

K6 en K8   

  
Kies een item.  

Thema 2: Bewegen  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

1-03W1  
Hoofdstuk 3  

K4 en K6   

  
Kies een item.  

Thema 3: Organismen leven samen  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening periodecijfer: Cijfer DSE 1 is het gemiddelde van de drie hoofdstukcijfers  
  

  
  



   
 

   
 

  

Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Hoofdstuk 4  

K 11  
  
Kies een item.  

Thema 4: Waarnemen  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

2-02W1  
Hoofdstuk 5  

V1  
  
Kies een item.  

Thema 5: Gedrag  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

2-03W1  
Hoofdstuk 6  

K7  
  
Kies een item.   

Thema 6: Mens en Milieu  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

2-04W2  
Biotoop  

K1, K2 en K3  Biotoop, inleveren deel 1 in december 2022, deel 2 in juni 
2023  

opdracht  cijfer  2  n.v.t.  

Berekening cijfer periode: : Cijfer DSE 2 is het gemiddelde van de drie hoofdstukcijfers en het cijfer van het biotoop  
  

  
  



   
 

   
 

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W0  
Hoofdstuk 7  

K4, K6 en K9  
  
Kies een item.  

Thema 7: Ademen en eten  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

3-02W1  
Hoofdstuk 8  

K9  
  
Kies een item.  

Thema 8: Bloed  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

3-03W1  
Hoofdstuk 9  

K10 en V1  
  
Kies een item.  

Thema 9: Afweer en Bescherming  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening cijfer periode: : Cijfer periode 3 is het gemiddelde van de drie hoofdstukcijfers  
  
  
  

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Hoofdstuk 10  

K 12  
  
Kies een item.  

Thema 10: Voortplanting  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

4-02W1  
Hoofdstuk 11  

K 13  
  
Kies een item.  

Thema 11: Erfelijkheid  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

4-03W1  
Hoofdstuk 12  

K 13  
  
Kies een item.  

Thema 12: Evolutie  Schriftelijke toets  
  
45 min.  
  

cijfer  1  n.v.t.  
  

Berekening cijfer periode: : Cijfer periode 4 is het gemiddelde van de drie hoofdstukcijfers  
  
NB: het kan zijn dat er van dit PTA wordt afgeweken v.w.b. de volgorde van de hoofdstukken; dit gebeurt dan in overleg met de examensecretaris en de 
teamleider.  

  



   
 

   
 

Programma van Toetsing en Afsluiting 2022-2024 Leerjaar 3 (+4)                        Gemengde Leerweg / Theoretische Leerweg  
Duits     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Toetsen en opdrachten leerjaar 3   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
Leesvaardigheid  

Preambule: 2, 3, 5  
  
Exameneenheden: K2, K3, 
K4, V1, V2  
  

Stof van SE en CE  

Leesvaardigheid > Leesboek  
  

• Gedurende meerdere lessen 
lezen en schriftelijk afsluiten.  

Leesvaardigheid  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  nee  

1-02W1  
Kijk- en 
luistervaardigheid  

Preambule 2, 3   

  
Exameneenheden:  
K2, K3, K5  
  
Stof van SE   

Kijk- en luistervaardigheid  
• Neuneinhalb / TrabiTour  

Kijken en luisteren  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W2  
Taalvaardigheden  

Preambule 1, 2, 3, 5  
  
Exameneenheden  
K2,K3,K4,K5,K7,V1,V2,V4,V5  
  
Stof van SE en CE  

Taaltaak verdeeld over een aantal lessen  
  

• Toepassen van een aantal 
vaardigheden (Schrijfvaardigheid, 
leesvaardigheid)  

• Toepassen van 
taalonderwerpen:   

(Idioom, spelling, grammatica)  
  

Onderzoek/ontwerp  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Het cijfer voor DSE 1 is het gemiddelde van de toetsen 1-01W1, 1-02-W1, 1-03W2.   
  

  
  



   
 

   
 

 

Periode 2   Toetsen en opdrachten leerjaar 3   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Schrijfvaardigheid  

Preambule 2,3, 5  
  
Exameneenheden:  
K2,K3,K7,V1,V2  
  
Stof van SE en CE  

Schrijfvaardigheid (Taak)  
  
Bericht schrijven gekoppeld aan 
interesse/directe belevingswereld van de 
leerlingen.   

Schrijfvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-02W1  
Taalvaardigheden  
  
Schrijfvaardigheid 
en 
spreekvaardigheid  
  

Preambule 1, 2, 3, 5  
  
Exameneenheden  
K2,K3,K4,K5,K7,V1,V2,V3, 
V4,V5  
  
  
Stof van SE en CE  

Taaltaak:   
Passend bij behandelde hoofdstuk(ken) DSE 2 
en interculturaliteit  
  

• Productvorm   

Onderzoek/ontwerp  
zie omschrijving  
  

Cijfer  1  ja  

2-03W1  
Leesvaardigheid  

Preambule: 2, 3, 5  
  
Exameneenheden: K2, K3, 
K4, V1, V2  
  
  
Stof van SE en CE  

Leesvaardigheid  
  

• Oefening: lezen op 
examenniveau  

Leesvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Het cijfer voor DSE 2 is het gemiddelde van de toetsen 2-01W1, 2-02W1, 2-03W2. Het cijfer 2-03W2 telt daarbij dus 
tweemaal.  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
 

   
 

 

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Leesvaardigheid  

Preambule 2,3,5  
  
Exameneenheden:  
K2,K3,K4,V1,V2  
  
Stof van SE en CE  

Leesvaardigheid:   
  
Gedurende meerdere lessen lezen en 
schriftelijk afsluiten.  

Leesvaardigheid  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  2  ja  
  

3-02W1  
Kijk- en 
luistervaardigheid  

Preambule 2,3  
  
Exameneenheden:   
K2,K3,K5  
  
Stof van SE   

Kijk- en luistervaardigheid  
  
  

• Kijk en 
luistervaardigheidsproduct   

• Gedurende het jaar maken 
leerlingen een kijk- en 
luisterportfolio.  

  

Portfolioproduct  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  nee  
  

3-03W2  
Taalvaardigheden  

Preambule 1,2,3,5  
  
Exameneenheden:  
K2,K3,K4,K5,K7,V1,V2,V3, 
V4,V5  
  
Stof van SE en CE  

Taaltaak / project  
  

• Product passend bij de 
benodigde kennis en kunde voor 
het examen.  

  

Onderzoek/ontwerp  
  
100 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: Het cijfer voor DSE 3 is het gemiddelde van de toetsen 3-01W1, 3-02W1, 3-03W2. Het cijfer 3-01W2 telt daarbij dus 
tweemaal.  
  
  
  
  
  
  
  



   
 

   
 

 

  

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Schrijfvaardigheid  

Preambule 2,3  
  
Exameneenheden:  
K2,K3,K7  
V1,V2  
  
Stof van SE en CE  

Schrijfvaardigheid:  
  

• Taak / brief met daarin geleerde en/of 
benodigde woorden/onderdelen voor bij 
het examen.   

Schrijfvaardigheid  
  
90 min.  
  

cijfer  1  nee  
  

4-02W1  
Spreekvaardigheid  

Preambule 2,3,4  
  
Exameneenheden:  
K1,K2,K3,K6,V1,V2  
  
Stof van SE   

Spreekvaardigheid:  
• Taaldorp/Sprachstadt  

Spreekvaardigheid  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  nee  
  

4-03W1  
Taalvaardigheden  
Leesvaardigheid  

Preambule 2,3  
  
Exameneenheden:  
K2,K3,K4,K5,K7  
V1,V2,V4,V5  
  
Stof van SE en CE  

Leesvaardigheid  
  

• Leesexamen/leestoets  

Leesvaardigheid  
  
100 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: : Het cijfer voor DSE 4 is het gemiddelde van de toetsen 4-01W1, 4-02W1, 4-03W2.  
  

 
  



   
 

   
 

Programma van Toetsing en Afsluiting                                          De Nieuwe Leerweg  
PTA LO2 Deelexamen 1                                                                    Leerjaar 3 en 4 cohort 2022-2024  

  

Periode 1     Deelexamen 1   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  

Stof van SE   Badminton   
Basketbal  
Volleybal  
Unihockey   

• Techniek/tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter/spelregelkennis  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

1-02W1  
  
Zelfverdediging   

K8   

K1,2,3  
  

Stof van SE   Stoeispelen/ trefspelen   
• Techniek  
• Tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter  
• Regels  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

1-03W1  
  
Turnen   

K5  
K1,2,3  

Stof van SE   Acrogym  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 1 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
  



   
 

   
 

Periode 2     Deelexamen 2   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
  
Spel   

K4.  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Softbal  
Voetbal  
  

• Techniek/tactiek  
• Wedstrijd  
• Scheidsrechter/spelregelkennis  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  
  
  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

2-02W1  
  
Atletiek    

K7  
K1,2,3  

Stof van SE   • Kogelstoten  

• Speerwerpen  

• Verspringen  

• Loopnummers (sprint, estafette)   
  

Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

2-03W1  
  
Bewegen op 
muziek   

K6  
K1,2,3  
  

Stof van SE   • ritme en bewegen  
• techniek  
• choreografie  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 2 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
  

  
  



   
 

   
 

 

Periode 3     Deelexamen 3   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  
  

Stof van SE   Softbal  
Volleybal  
Badminton  
  

• Techniek/tactiek  

• Wedstrijd  

• Scheidsrechter/spelregelkennis  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

3-02W1  
  
Atletiek    

K7  
K1,2,3  

Stof van SE   • 80 mtr sprint   
• Verspringen  
• Duurloop  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

3-03W1  
  
Turnen  

K5  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Steun en vrij springen   
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 3 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
  

  
  



   
 

   
 

 

Periode 4     Deelexamen 4   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Examen  
eenheid  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
  
Bewegen op 
muziek   

K6.  
K1,2,3  
  
  
  
  

Stof van SE   • ritme en bewegen  
• techniek  
• choreografie  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald.  
  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  

Cijfer  1  ja  

4-02W1  
  
Spel   

K4  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Voetbal  
Basketbal  

• Techniek/Tactiek  

• Wedstrijd  

• Scheidsrechter/spelregelkennis  
  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W1  
  
Zelfverdediging  

K8  
K1,2,3  
  
  

Stof van SE   Stoeispelen / trefspelen   
• techniek  
• tactiek  
• wedstrijd  
• scheidsrechter  

  
Gedurende de periode komt dit vaker naar voren 
en wordt het toets cijfer bepaald  

Praktijk opdracht  
  
zie omschrijving  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal delen door 3 is eindbeoordeling DSE 4 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,onvoldoende   
  

  
  



   
 

   
 

K 1,2,3 Beschrijving algemene leervaardigheden  voor het vak lichamelijke opvoeding :  
1. De leerling kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij verwoorden.  
2. De leerling kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen) werken en informatie 
verwerven en verwerken.  
3. de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van zichzelf en anderen in bewegingssituaties  

o blessurerisico’s vermijden  
o goed en veilig omgaan met toestellen en spelmaterialen  
o hygiënische voorschriften volgen v.w.b. sportkleding en schoeisel  
o lang haar in een staart, geen kauwgum in de mond en geen sierraden dragen  

4. zelfstandig werken: individueel of samen met anderen bewegingssituaties analyseren, aanpassen, ontwerpen, inrichten en op gang brengen  
5. eenvoudige regelende taken uitvoeren  

o hulpverlenen  
o leiden van een spel, scheidsrechter zijn, score bijhouden  
o het geven van aanwijzingen, coachen  
o het maken van organisatorische afspraken, wisselsystemen, toernooischema  

6. in bewegingssituaties overleggen en samenwerken in teamverband  
o verdelen en wisselen van taken en rollen  
o leiding geven en ontvangen  
o maken van en houden aan afspraken  

7. in bewegingssituaties omgaan met elementen als:  
o lukken en mislukken  
o winnen en verliezen  
o verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses en geslacht in je de klas  
o werkhouding/inzet  

Let op: Dit onderdeel (K 1,2,3) moet ten allen tijde voldoende/goed worden afgerond!!!  

 Vervangende opdracht L.O.:  
Inhalen praktijk tijdens andere lessen L.O., meewerken aan sportdagen onderbouw, maken van een werkstuk.   
Je komt voor deze opdracht in aanmerking:  
- als een DSE niet wordt afgesloten.  
- als je langdurig een blessure hebt, waardoor je niet actief mee kan            
  doen aan de lessen L.O.  
- vanwege te veel afwezigheid tijdens de lessen, waardoor er een presentie tekort is ontstaan voor het vak L.O.  
- als je ongeoorloofd afwezig bent geweest tijdens de les, sportdagen, toernooien of   
   buitenschoolse activiteiten  
- op vrijwillige basis ter opwaardering van je cijfer L.O.. Dit na overleg met de docent L.O.  



   
 

   
 

  Het officiële werkstukdocument ontvang je van je docent L.O. Hierin staat de uitleg omschreven waaraan het werkstuk moet voldoen. In overleg met de 
docent wordt een inleverdatum vastgesteld.  

Programma van Toetsing en Afsluiting                                          De Nieuwe Leerweg  
Maatschappijleer     

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen  

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

ML1/k/1,2,3  
  
Examenstof Aeres 
vmbo  

Introductie op het vak maatschappijleer, 
Herkennen,benoemen van maatschappelijke problemen in 
de samenleving en eigen leefomgeving.   

Presentatie  
  
Kies een item.  

Cijfer  2  ja  

1-02W2  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

ML1/k/2,4,6   

  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Wat houdt jongeren bezig? De leerling kan aangeven hoe 
het gedrag door socialisatieproces ontstaat en welke regels, 
plichtern er in een veranderende samenleving 
gelden.  Invloed van de subcultuur op het gedrag en 
socialisatieproces.  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

1-03W1  
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  

Ml1/k/1,2,4   

  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Subcultuur heeft invloed op gedrag en uitingsvormen. De 
leerling kan dit benoemen en voorbeelden van zichzelf/eigen 
omgeving geven.   

Verslag  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening periodecijfer: Totaal : 5 is eindcijfer DSE1  
  

  
  



   
 

   
 

 Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/2,3,4,6  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Het kunnen benoemen van vershillen tussen democratie en 
dictatuur adhv film . Herkennen van vormen van macht en 
machtsmiddelen  

Verslag  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

2-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,3,6  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets over politiek, Nederland en de wereld  Schriftelijke toets  
  
Kies een item.  
  

cijfer  2  ja  
  

2-03W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

Ml1k/4,7  
  
Examenstof Aeres 
vmbo   

Rol van de massamedia in onze samenleving(her) kennen en 
verwoorden hoe de mens beinvloed wordt. Aan de hand van 
reclame kan de leerling laten zien hoe dit werkt en kan dit zelf 
ook toepassen. De leerling kan beschrijven hoe mensen 
beinvloed worden door selectie van informatie.  

Keuze opdracht  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal: 4 is eindcijfer DSE2  
  

  

Periode 3   Schoolexamen  
Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

3-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/2,3,4,5,7  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets pluriforme samenleving: de verschillende culturen 
in Nederland  

Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  1  ja  
  

3-02W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,2,3,4,5,6  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets over Werk  
  
Onderzoek en presentatie. Hoe ontwikkelt een mens zich 
in de samenleving:  Over beroep, maatschappelijke 
ladder, sociale mobiliteit , inkomen en rol onderwijs..  

Combitoets (p+t)  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

3-03W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  

ML1/k/1,2,3,4  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Verschillende vormen  van discriminatie, herkennen, 
benoemen in alledaagse situaties en uitleggen  

Verslag  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

Berekening cijfer periode: totaal: 4 is eindcijfer DSE4  
  



   
 

   
 

  

Periode 4  Schoolexamen  
Toetscode en   
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

4-01W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  
  

ML1/k/2,3,4,5,6,7  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Onderzoek in de multiculturele samenleving : rituelen, 
waarden en normen herkennen die inhoud geven aan die 
cultuur.   

Werkstuk  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-02W1  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  
  

ML1/k/1,2,3,4  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Wat heeft invloed heeft(gehad) op ontwikkeling eigen 
identiteit. Bewust zijn van eigen achtergrond, interesses, 
motivatie, kwaliteiten en belemmeringen en de (politieke) 
keuzes die gemaakt worden.  

Werkstuk  
  
Kies een item.  
  

cijfer  1  ja  
  

4-03W2  
Klik hier als u tekst wilt 
invoeren.  
  

ML1/k/3,4,5,6,7  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

Toets Criminaliteit  Schriftelijke toets  
  
90 min.  
  

cijfer  2  ja  
  

Berekening cijfer periode: Totaal: 4 is eindcijfer DSE 4  
  

 
  



   
 

   
 

Programma van Toetsing en Afsluiting                                          De Nieuwe Leerweg  
CKV     

Dit vak heeft een éénjarig schoolexamen. CKV wordt in leerjaar 3 afgesloten, daarom heeft het ook slechts 2 DSE cijfers. Dit betekend dat je aan het eind 

van leerjaar 3 minimaal een v (voldoende) moet staan voor CKV om over te mogen naar klas 4 en deel te nemen aan het examen.   

  

Periode 1 Schoolexamen   

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen en  
Onderdeel van  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en   
-duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

1-01W1  
  

KV/K/1  
Oriëntatie op leren 
en werken  
KV/K/2  
Basisvaardigheden  
KV/K/3  
Culturele en 
kunstzinnige 
vorming en 
verdieping  
KV/K/4  
Reflectie en 
kunstdossier  
  
Examenstof Aeres 
vmbo  

De leerling legt een portfolio aan. Daarin zitten alle 
opdrachten uit het examen: kunstdossier; 4 culturele 
activiteiten, kijkwijzers en beeldverslagen; 1 eindopdracht 
waarbij het proces zichtbaar is en aanvullende opdrachten 
om te onderzoeken waar hun eigen voorkeur ligt op het 
gebied van Kunst en Cultuur. Dit wordt o.a. zichtbaar in hun 
cultureel zelfportret.  
Deze periode wordt afgesloten met een 
voortgangsgesprek.  

Portfoliobeoordeling  
  
zie omschrijving  

Naar behoren / 
niet naar 
behoren  

wel/niet 
voldaan of 
naar 
behoren 
afgerond  

ja  

Berekening periodecijfer: Als zowel 1 culturele activiteit met kijkwijzer en verwerking en het cultureel zelfportret naar behoren zijn afgerond en in 
het kunstdossier zitten wordt deze periode met voldoende of goed afgesloten  
  
  
  



   
 

   
 

  

Periode 2   Schoolexamen  

Toetscode en  
Toetstitel  

Eindtermen  
  

Leerstof en/of omschrijving  Toetsvorm en -
duur  

Beoordeling  Weging  Herkansing  

2-01W1  
  

KV/K/1  
Oriëntatie op leren 
en werken  
KV/K/2  
Basisvaardigheden  
KV/K/3  
Culturele en 
kunstzinnige 
vorming en 
verdieping  
KV/K/4  
  
Reflectie en 
kunstdossier  
  
  
Examenstof Aeres 

vmbo  

De leerling legt een portfolio aan. Daarin zitten alle 
opdrachten uit het examen: kunstdossier; 4 culturele 
activiteiten, kijkwijzers en beeldverslagen; 1 eindopdracht 
waarbij het proces zichtbaar is en aanvullende 
opdrachten om te onderzoeken waar hun eigen voorkeur 
ligt op het gebied van Kunst en Cultuur. Dit wordt o.a. 
zichtbaar in hun cultureel zelfportret.  
  
Deze periode wordt afgesloten met een 
beoordelingsgesprek.  

Portfolioproduct  
  
zie omschrijving  
  

O-V-G  wel/niet 
voldaan of 
naar 
behoren 
afgerond  

ja  
  

Berekening cijfer periode: Als opdrachten naar behoren zijn afgerond en in het kunstdossier zitten wordt deze periode met voldoende of goed 
afgesloten  
  

 
  



   
 

   
 

 

Periode 1 Toetsen en opdrachten leerjaar 3  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen en 
Onderdeel van 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

EC/K2 
EC/K/4A 
 
Stof van SE en CE 

Module Consumptie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Schriftelijke 
toets 
 
45 min. 

Cijfer 1 ja 

1-02W1 
Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

EC/K2  

EC/K/4A 
EC/K/4B 

 
Stof van SE en CE 

Module Consumptie Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 Schriftelijke 
toets 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

1-03W2 
Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

EC/K2  
EC/K/4A 
EC/K/4B 

 
Stof van SE en CE 

Module Consumptie Hoofdstuk 1, 2 en 3 Schriftelijke 
toets 
 
90 min. 
 

cijfer 2 ja 
 

Berekening periodecijfer: (toets 1 + toets 2 + 2x toets 3): 4 = cijfer DSE 1 
 

 
  

Programma van Toetsing en Afsluiting                                           De Nieuwe Leerweg 

Economie    

Dit vak heeft een tweejarig schoolexamen 



   
 

   
 

 

Periode 2   Toetsen en opdrachten leerjaar 3  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en 
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

2-01W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

EC/K/1  
EC/K/3 
EC/K/5 
EC/K/6 

EC/K/8 
Stof van SE en CE 

Module Arbeid en Productie Hoofdstuk  5 en Hoofdstuk 
6 

Schriftelijke toets 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

2-02W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
 
 
Stof van SE en CE 

Module Arbeid en Productie Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 Schriftelijke toets 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

2-03W2 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

EC/K/1  
EC/K/3 
EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/6 

EC/K/8 
 
 
Stof van SE en CE  

Module Arbeid en Productie Hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 Schriftelijke toets 
 
90 min. 
 

cijfer 2 ja 
 

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2 + 2x toets 3): 4 = cijfer DSE 2 
 

 
  



   
 

   
 

 

Periode 3    Schoolexamen 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en 
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

3-01W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

EC/K/5A 
 
Stof van SE en CE 

Module Arbeid en productie Schriftelijke 
toets 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

3-02W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/2 
EC/V/2 
EC/K/3 
 
Stof van SE en CE 

Module Overheid en Bestuur  Schriftelijke 
toets 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

3-03W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/2 
EC/V/2 
EC/K/3 
 
 
 
Stof van SE en CE 

Module Arbeid en Productie & Overheid en Bestuur  Schriftelijke 
toets 
 
90 min. 
 

cijfer 2 ja 
 

Berekening cijfer periode: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
(toets 1 + toets 2 + 2x toets 3): 4 = cijfer DSE 3 
 

 
  



   
 

   
 

 

Periode 4  Schoolexamen 

Toetscode en  
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en 
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

4-01W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

EC/V/1 
 
Stof van SE en 
CE 

Module Verrijking Schriftelijke toets 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

4-02W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

EC/K/7 
 
Stof van SE en 
CE 

Module Internationale ontwikkeling Schriftelijke toets 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

4-03W2 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

EC/V/1 
EC/K/7 
 
Stof van SE en 
CE 

Module Verrijking & Module Internationale ontwikkeling Schriftelijke toets 
 
90 min. 
 

cijfer 2 ja 
 

Berekening cijfer periode: (toets 1 + toets 2 + 2x toets 3): 4 = cijfer DSE 4 
 

 
 

  



   
 

   
 

 
 

Periode 1   Deelschoolexamen 1 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen en 
Onderdeel van 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
Leesvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2,K3,K4,V1,V2, 
 
Stof van SE en CE 

Leesvaardigheid Leesvaardigheid 
90 min. 

cijfer 1 ja 

1-02W1 
Kijk- en 
luistervaardighei
d 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2, K3, K5 
 
Stof van SE  

Kijk- en luistervaardigheid Kijken en 
luisteren 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

1-03W1 
Taalvaardighed
en 

Preambule: 2, 3 
 

Exameneenheden: 
K2,K3,K4,K5,K7V1,V2,V4,V5 

 

examenstof SE 

2 tot 5 Toetsen   
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

Schriftelijke 
toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 

Berekening cijfer periode: Het cijfer voor dSE 1 is het gemiddelde van de toetsen 1-01W1, 1-02W1,1-03W1 
 

 

Periode 2   Deelschoolexamen 2 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen en onderdeel van 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en -
duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

2-01W1 
schrijfvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2,K3,K7, 
V1,V2 

Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

VMBO-groen            PTA Engels  Nieuwe leerweg  Leerjaar 3 en 4 - cohort  2022 - 2024 



   
 

   
 

Stof van SE en CE 

2-02W2 
spreekvaardigheid 

Preambule: 2, 3, 4 
 
Exameneenheden: K1,K2,K3,K6, 
V1,V2, 
 
Stof van SE  

Spreekvaardigheid  Spreekvaardigheid 
 
15 min 
 

cijfer 2 ja 

2-03W1 
taalvaardigheden 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2,K3,K4,K5,K7 
V1,V2,V4,V5 
 
Stof van SE  

taaltoets 
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

Schriftelijke toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 

Berekening cijfer periode: Berekening cijfer periode: Het cijfer voor dSE 2 is het gemiddelde van de toetsen 2-01W1, 2-02W2, 2-03W1 . Het cijfer van de 
toets 2-02W2 telt daarbij dus tweemaal. 
 

 

Periode 3   Deelschoolexamen 3 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en 
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

3-01W1 
Leesvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K4,V1,V2, 
 
Stof van SE en CE  

Leesvaardigheid Leesvaardigheid 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

3-02W1 
Kijk- 
luistervaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2, K3, K5 
 
Stof van SE  

Kijk- luistervaardigheid Kijken en 
luisteren 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

3-03W1 
taalvaardigheden 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 

Taaltoets 
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 

Schriftelijke 
toets 
 

cijfer 1 ja 



   
 

   
 

K2,K3,K4,K5,K7 
V1,V2,V4,V5 
 
Stof van SE  

Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

n.v.t. 
 

Berekening cijfer schoolexamen 3: Het cijfer voor DSE 3 is het gemiddelde van de toetsen 3-01W1, 3-02W1, 3-03W1  

 

Periode 4  Deelschoolexamen 4 

Toetscode en  
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en -
duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

4-01W1 
schrijfvaardigheid 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K7, 
V1,V2 
 
Stof van SE + CE  

schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid 
 
90 min. 
 

cijfer 1 ja 

4-02W2 
spreekvaardigheid 

Preambule: 2, 3, 
4 
 
Exameneenheden: 
K1,K2,K3,K6, 
V1,V2, 
Stof van SE  

Spreekvaardigheid  Spreekvaardigheid 
 
15 min. 
 

cijfer 2 ja 

4-03W1 
Taalvaardigheden 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: 
K2,K3,K4,K5,K7 
V1,V2,V4,V5 
 
Stof van SE  

Taaltoets   
Onderwerpen o.a.: 
Idioom 
Grammatica 
Spelling 
Schrijfvaardigheid 
Leesvaardigheid 

Schriftelijke toets 
 
n.v.t. 
 

cijfer 1 ja 

Berekening cijfer periode: Het cijfer voor dSE 4 is het gemiddelde van de toetsen 4-01W1,4-02W2, 4-03W1. Het cijfer van de toets 4-02W2 telt daarbij 
dus tweemaal. 
 

 
 

  



   
 

   
 

Dit vak heeft een eenjarig schoolexamen, dit betekend dat ALLEEN cijfers gehaald in leerjaar 4 meetellen voor het SE cijfer van dit vak. Het vak 

wordt NIET afgesloten met een landelijk examen. Het SE cijfer (gemiddelde DSE 3 en 4) is je eindcijfer wat op je diploma komt. Het cijfer van 

klas 3 is een overgangscijfer, dit telt mee voor de overgang naar klas 4 en laat zien hoe jij er op dat moment voor staat voor dit vak.  

 
Het examenprogramma van het praktijkgerichte programma bestaat uit zes domeinen. Vier domeinen bevatten dezelfde eindtermen voor alle 
praktijkgerichte programma’s (A, B, C en F). Twee domeinen worden programma specifiek ingevuld (D, E). Al deze domeinen samen horen tot 
de vorming van jou kennis over het profiel Groen. Omdat wij een groene school zijn volg jij het profiel Groen. De domeinen D en E worden 
daarom met groene eindtermen ingevuld.  De opsplitsing van de domeinen is als volgt: 
 
 

A. Praktijkgerichte vaardigheden 

B. Werken in opdracht van een externe opdrachtgever 

C. Loopbaanontwikkeling 

D. Werkvelden 

1. Mens en gezondheid; 

2. Energie, water en veiligheid; 

3. Natuur, leefomgeving en klimaat; 

4. Voeding; 

5. Wonen, werken en recreatie; 

6. Productie, wereldhandel en logistiek; 

7. Mens en dier; 

8. Hightech, science & design 

 
 
 

 
E. Programma specifieke kennis en vaardigheden 

1. Vormgeven en onderhoud 

2. Voedsel en voedselproductie 

3. Water- en landschapsbeheer 

4. Dierenwelzijn en gezondheid 

5. Teelt 

6. Biodiversiteit en ecosystemen 

7. Energietransitie en innovatie 

8. Ondernemen in de groene sector 

F. Mondiale vraagstukken

Programma van Toetsing en Afsluiting                                          De Nieuwe Leerweg 

Praktijk Gericht Programma (PGP) de nieuwe leerweg (DNL)    

Dit vak heeft een éénjarig schoolexamen, dit betekend dat ALLEEN cijfers gehaald in leerjaar 4 meetellen voor het SE cijfer van dit vak. Het vak wordt 

NIET afgesloten met een landelijk examen. Het SE cijfer (gemiddelde DSE 3 en 4) is je eindcijfer wat op je diploma komt. Het cijfer van klas 3 is een 

overgangscijfer, dit telt mee voor de overgang naar klas 4 en laat zien hoe jij er op dat moment voor staat voor dit vak.  



   
 

   
 

 
Tijdens het volgen van het praktijkgericht programma  (het vak PGP) doe je onderzoek en werk je vraagstukken uit die rechtstreeks uit het bedrijfsleven 
komen. Jij bent degene die bepaald welke richting die vraagstukken op gaan en hoe jij ze oplost. Hierdoor is het vullen van dit PTA en het afronden van de 
eindtermen die er in zitten persoonlijk en niet op voorhand vast te leggen. De docenten van het vak PGP en jij houden samen een (digitale)boekhouding bij 
aan welke eindtermen jij al wel en welke je nog niet hebt gewerkt.  
 
Toetsen (of eigenlijk opdrachten en portfoliogesprekken) die je tijdens PGP maakt, maak je vaak samen en (bijna) altijd in opdracht van een externe 
opdrachtgever. Je krijgt voor een opdracht zowel een gezamenlijk cijfer als ook een individueel cijfer. Zo wordt JIJ beoordeeld op JOUW inzet en werk en 
worden jullie als groep beoordeeld voor jullie gezamenlijke werk. Beoordeling van het vak PGP gebeurd altijd tijdens een reflectiegesprek. Hierin kun jij 
aangeven wat jij gedaan hebt en bespreek je met je groep en met de docent welke kansen er liggen voor volgende opdrachten.  
 
Om DSE 4 af te sluiten moet je aan alle eindtermen gewerkt hebben. Dit hoeft niet alleen in leerjaar 4, maar mag ook in leerjaar 3. Je meesterproef sluit je af 
binnen het werkveld (Domein D) wat het beste bij jou past. Met de meesterproef sluit je het vak PGP af, hieraan mag je pas deelnemen als je alle voorgaande 
onderdelen naar behoren hebt afgerond. Voor domein D geldt dat je tijdens PGP binnen tenminste 5 werkvelden praktische en realistische opdrachten hebt 
uitgevoerd. Uitwerking van de eindtermen vind je terug in de onderwijseenheid PGP in onze ELO. Daar vind je ook de boekhouding waarin je kunt zien welke 
onderdelen je al wel en welke je nog niet hebt afgesloten. https://cumlaude.aeres.nl/ , ga naar de onderwijseenheid PGP, ga naar het kopje “boekhouding 
eindtermen” en naar het kopje “uitwerking eindtermen” voor meer informatie. Je houdt je eigen bewijsstukken bij en verzameld deze in je portfolio. Met een 
portfoliogesprek sluit je het vak PGP definitief af. De meesterproef (product en proces) en je portfoliogesprek vormen samen je eindcijfer voor PGP.  
  

https://cumlaude.aeres.nl/


   
 

   
 

 

Periode 1 Toetsen en opdrachten leerjaar 3  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
3 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
Opdracht/ 
Onderzoek 
Themakist 

A1, A3,, A5, A7 
B1, 
C, D, E 
F 
 

Je maakt met een groep een Themakist met lesprogramma 
waarmee een basisschool in de omgeving een les kan geven 
die gaat over het door jullie gevolgde Keuzevak 4 
 
Bewijsstukken bewaar je in je portfolio.  

Onderzoek/ont
werp 
 
zie 
omschrijving 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
Portfolio1 

A1, A3,, A5, A7 
B1, 
C, D, E 
F 
 

Bewijsstukken uit je onderzoek (go-nogo, gesprekken etc) 
bewaar je in je portfolio. In een afsluitend evaluatiegesprek 
over je portfolio laat je zien wat je gedaan hebt en waar je 
staat.  

Evaluatie 
 
zie 
omschrijving 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = cijfer periode 1 2 

 
  

 
3 Je leert tijdens de opdrachten op systematische manier levensechte opdrachten uitvoeren van een (externe) opdrachtgever. Hierbij maak je kennis met de verschillende 
werkvelden (D) en werk je aan kennis en vaardigheden (A en E) samen met je groep om de opdracht binnen het groene domein tot een goed eind te brengen. Je levert een 
eindproduct op wat voldoet aan de wensen van de klant (B en F) en kunt reflecteren op het handelen van de groep en jezelf (A). Elke pgp opdracht bevat een LOB component 
en draagt daarbij bij aan de opbouw van het loopbaandossier van de leerling. De LOB doelen worden verantwoord in het LOB PTA van de school (onderdeel C 
examenprogramma). Grijs schuingedrukt betekend dat je hier aan werkt. Bewijzen wat je gedaan hebt en hoe je aan de domeinen hebt gewerkt doe je door alle gegevens in 
je portfolio te verzamelen en tijdens het portfoliogesprek te bespreken. 
4 Werkvelden (D) en vakspecifieke vaardigheden en kennis ( E) zijn afhankelijk van het onderwerp van de kist. 



   
 

   
 

 

Periode 2   Toetsen en opdrachten leerjaar 3  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen1 

 
Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en -

duur 
Beoordeling Weging Herkansing 

2-01W1 
Onderzoek / 
opdracht 

A2, A4, A8 
B2,  
C, D, E 
F 

Je maakt met een groep een Themakist met 
lesprogramma waarmee een basisschool in de omgeving 
een les kan geven die gaat over het door jullie gevolgde 
Keuzevak 5 
 
Bewijsstukken bewaar je in je portfolio.  

Onderzoek/ontwerp 
 
zie omschrijving 
 

cijfer 1 nee 
 

2-02W1 
Portfolio6 

A2, A4, A8 
B2,  
C, D, E 
F 

Bewijsstukken uit je onderzoek (go-nogo, gesprekken etc) 
bewaar je in je portfolio. In een afsluitend evaluatiegesprek 
over je portfolio laat je zien wat je gedaan hebt en waar je 
staat.  

Evaluatie 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening cijfer periode: (2-01W1 + 2-02W1): 2 = periode 2 
 

 
  

 
5 Werkvelden (D) en vakspecifieke vaardigheden en kennis ( E) zijn afhankelijk van het onderwerp van de kist. 
 
6 Je leert tijdens de opdrachten op systematische manier levensechte opdrachten uitvoeren van een (externe) opdrachtgever. Hierbij maak je kennis met de verschillende 
werkvelden (D) en werk je aan kennis en vaardigheden (A en E) samen met je groep om de opdracht binnen het groene domein tot een goed eind te brengen. Je levert een 
eindproduct op wat voldoet aan de wensen van de klant (B en F) en kunt reflecteren op het handelen van de groep en jezelf (A). Elke pgp opdracht bevat een LOB component 
en draagt daarbij bij aan de opbouw van het loopbaandossier van de leerling. De LOB doelen worden verantwoord in het LOB PTA van de school (onderdeel C 
examenprogramma). Grijs schuingedrukt betekend dat je hier aan werkt. Bewijzen wat je gedaan hebt en hoe je aan de domeinen hebt gewerkt doe je door alle gegevens in 
je portfolio te verzamelen en tijdens het portfoliogesprek te bespreken. 
 



   
 

   
 

Periode 3   Schoolexamen 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen1 

 
Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en -duur Beoordeling Weging Herkansing 

3-01W1 
Meesterproef 
Product 

Afhankelijk van 
de keuzen die 
gemaakt worden 
en de eindtermen 
die nog 
ontbreken in de 
“boekhouding” 

De meesterproef is een eindopdracht volledig 
naar keuze van de leerlingen zelf. Jullie gaan zelf 
op zoek naar een opdrachtgever en bepalen zelf 
op welke manier jullie vorm geven aan de 
meesterproef. Je sluit de meesterproef af met 
een tentoonstelling welke meetelt bij het 
sectorwerkstuk voor het vak Nederlands7.  
Meesterproef verwerken in portfolio8  

Onderzoek/ontwerp 
 
Zie omschrijving 
 
Tentoonstellingspresentatie 

cijfer 1 nee 
 

3-02W1 
Meesterproef 
proces 

Afhankelijk van 
de keuzen die 
gemaakt worden 
en de eindtermen 
die nog 
ontbreken in de 
“boekhouding” 

In een afsluitend evaluatiegesprek met je groep 
en de docent bespreek je wat jullie gedaan 
hebben, daarnaast tellen hier de GO-NO GO 
momenten mee, zie opdracht voor het 
beoordelingsformulier. 
Bewijsstukken hieruit voeg je toe aan je portfolio 

Evaluatie 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening cijfer periode: (3-01W1 + 3-02W1): 2 = cijfer profielmodule 3 (DSE 3) 
 

 
  

 
7 Je sectorwerkstukbeoordeling wordt apart opgenomen in het PTA maar komt uit deze tentoonstelling. De voorbereiding hierop vindt plaats bij zowel de lessen Nederlands 
als de lessen PGP. 
8 De uitwerking van het product en proces rondom de meesterproef, alsmede de route er naar toe (contact met bedrijfsleven, opdracht binnen halen, stappen etc) verwerk je 
in periode 4 in je portfolio.  



   
 

   
 

 

Periode 4  Schoolexamen 

Toetscode en  
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en -
duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

4-03W1 
Eindgesprek 
portfolio9 

A1-8 
B1-3 
C1 
D110 
E1-8 
F1 
 
Stof van SE  

Een individueel portfoliogesprek waarin je met behulp 
van je digitaal opgebouwde portfolio laat zien dat je alle 
domeinen van het PGP hebt afgerond. Tijdens dit 
gesprek ga je in op wat je geleerd hebt en laat je jou 
ontwikkeling zien. 

Portfolio en 
gesprek 
 
45 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening cijfer periode: 4-01W1 = cijfer profielmodule 4 (DSE 4) 
 

 
  

 
9 Alle gegevens die je in leerjaar 3 en 4 hebt verzameld komen samen in het portfolio. Zie Elo voor de uitgewerkte opdrachten en de beschrijving van de eindtermen die je in 

je portfolio moet verantwoorden. https://cumlaude.aeres.nl . Aan het eind van iedere periode is een tussentijds portfoliogesprek en 
10 In je portfolio laat je zien dat je aan minimaal 5 van de 8 werkvelden uit domein D hebt gewerkt.  

https://cumlaude.aeres.nl/


   
 

   
 

Profielwerkstuk  De Nieuwe Leerweg combinatie van PGP, Nederlands en de vreemde talen 

Onderdeel Eindtermen Omschrijving Toetsvorm en -
duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

Voorbereiding 
 

 Vereiste: het onderwerp sluit aan op profiel Groen en wordt 
uitgevoerd tijdens het praktijkgericht programma en de 
lessen Nederlands  
 
Beschrijf je motivatie voor de keuze van dit onderwerp  

Planning Cijfer 1 Ja 

Verslag en 
product 
meesterproef 

NE/V/1 
NE/V/2 
NE/V/3 
MVT/V/4 
 

Onderdelen van het werkstuk: 
 
- Voorblad en inleiding;  
- Inhoud: onderzoeksvraag, hypothese, verslag en 
onderzoeksresultaten, conclusie. 

- In je onderzoek en verslag neem je Engelstalige 

bronnen op. 

- Heb je Duits in je vakkenpakket; dan neem je ook 

Duitstalige bronnen op in je onderzoek en verslag. 

- - Bronvermelding. 

 

Inhoud:  
Het onderzoek, verwerking en beschrijving zijn op Nieuwe 
leerweg niveau. 
Vormgeving 
Overzichtelijk, relevante afbeeldingen, grafieken, tabellen, 
etc. 
Het productcijfer van de meesterproef PGP geldt hier ook, 
aangevuld met het cijfer voor de verslaglegging. Samen 
vormt dit het cijfer voor verslag en product (dit cijfer).  

Verslag en 
onderzoek/product 

Combinatiecijfer 
uit PGP en 
verslag 

2 nee 

Proces 
meesterproef 

 In een afsluitend evaluatiegesprek met je groep en de 
docent bespreek je wat jullie gedaan hebben, daarnaast 
tellen hier de GO-NO GO momenten mee, zie opdracht 
voor het beoordelingsformulier. 
Bewijsstukken hieruit voeg je toe aan je portfolio, het 
procescijfer van de meesterproef geldt hier ook 

Evaluatiegesprek  Cijfer uit PGP 1 Ja 

Presentatie  Je presenteert jullie meesterproef aan ouders/leerlingen en 
opdrachtgever(s). Dit doen jullie op een afsluitende 
tentoonstelling. De organisatie en uitvoering van deze 

Organisatie 
tentoonstelling 

Cijfer  2 Nee  



   
 

   
 

tentoonstelling levert je dit cijfer op.  

Het profielwerkstuk (verslag, presentatie en 
voorbereiding) wordt door 2 examinatoren 
vanuit school beoordeeld. De PGP 
onderdelen worden door de docent en 
externe opdrachtgever beoordeeld. 
Zij bepalen samen op basis van de eigen 
puntentoekenning welke beoordeling de 
examenkandidaat behaald.  

Beoordeling 
Voldoende: bij 5.5. of hoger 
Goed: bij 7.5 of hoger 
Herkansen: een eindscore minder dan 5.5, herkansing is slechts op 2 onderdelen mogelijk en vindt plaats door 
middel van een herstelopdracht over de voorbereiding en het proces rondom de meesterproef. 

  



   
 

   
 

 
 
 
 

Bij Aeres VMBO te Buitenpost kunnen leerlingen in 5 perioden (3 in lj3 en 2 in lj4) kiezen uit 25 keuzevakken. LWT (hierna genoemd BB omdat  
het niveau gelijk is aan BB), BB en KB kiest minimaal 4 keuzevakken. De nieuwe leerweg mag er 2 kiezen (alleen in de 1e 2 perioden).  
De keuzevakken lopen een aaneengesloten periode en worden tussentijds getoetst met een theorietoets en worden aan het eind afgesloten  
met een proeve van bekwaamheid. Tijdens de proeve laat jij zien dat je de vakkennis en vakvaardigheden die bij het gekozen keuzevak horen  
beheerst. Voor LWT, BB en KB vormt het gemiddelde van de 4 keuzevakken het eindcijfer voor de keuzevakken op het diploma. Extra  
gevolgde keuzevakken geven. Een extra cijfer op je cijferlijst maar tellen niet mee in de zak- slaagregeling. De keuzevakken worden bij de  
nieuwe leerweg als basis voor de 1e 2 opdrachten gebruikt. Daarnaast krijgt een nieuwe leerweg leerling een cijfer voor het keuzevak wat  
ook op het diploma terug te  zien zal zijn. Deze cijfers tellen niet mee in de zak- slaagregeling. Vanaf de volgende bladzijde volgt een volledige  
lijst met keuzevakken die in cohort 2022-2024 door de LWT, BB, KB en DNL leerlingen gekozen kunnen worden. Uitwerking van de eindtermen  
van de keuzevakken (gedetailleerde uitwerking) is terug te vinden op: www.platformsvmbo.nl/profielen/groen  
 
  

Programma van Toetsing en Afsluiting                                         KEUZEVAKKEN 
 

Een keuzevak heeft slechts 1 periode. Hierdoor wordt er per keuzevak slechts 1 periode weergegeven. 

http://www.platformsvmbo.nl/profielen/groen


   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/4 
bloemwerk 
 
K/GR/4.1 
K/GR/4.2 
K/GR/4.3 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets  

K/GR/4 
bloemwerk  

 

K/GR/4.1 
K/GR/4.2 
K/GR/4.3 

 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Bloemwerk    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BHBRordeli
ng 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/HBR/2 
Brood en 
banket 
specialisatie 
 
K/HBR/2.1 
K/HBR/2.2 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/HBR/2 
Brood en 
banket  
specialisatie 
 
K/HBR/2.1 
K/HBR/2.2 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-2W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Brood en banketspecialisatie    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/HBR/6 
De 
bijzondere 
keuken 
 
K/HBR/6.1 
K/HBR/6.2 
 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/HBR/6 
De 
bijzondere 
keuken 
 
K/HBR/6.1 
K/HBR/6.2 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
60 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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De bijzondere keuken    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/PIE/22 
Drone 
techniek 1 
 
K/PIE/22.1 
K/PIE/22.2 
K/PIE/22.3 
 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/PIE/22 
Drone 
techniek 1 
 
K/PIE/22.1 
K/PIE/22.2 
K/PIE/22.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Dronetechniek 1    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/14 
Duurzame 
melkvee 
houderij 
 
K/GR/14.1 
K/GR/14.2 
K/GR/14.3 
 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/14 
Duurzame 
melkvee 
houderij 
 
K/GR/14.1 
K/GR/14.2 
K/GR/14.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
140 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Duurzame melkveehouderij    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BGRordelin
g 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/7 
Fotografie 
 
K/GR/7.1 
K/GR/7.2 
K/GR/7.3 
K/GR/7.4 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/7 
Fotografie 
 
K/GR/7.1 
K/GR/7.2 
K/GR/7.3 
K/GR/7.4 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-2W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Fotografie    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/9 
Gezonde 
dieren 
 
K/GR/9.1 
K/GR/9.2 
K/GR/9.3 
K/GR/9.4 
 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/9 
Gezonde 
dieren 
 
K/GR/9.1 
K/GR/9.2 
K/GR/9.3 
K/GR/9.4 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Gezonde dieren    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BGRordelin
g 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/7 
Groei en 
oogst 
 
K/GR/7.1 
K/GR/7.7 
K/GR/7.3 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/7 
Groei en 
oogst 
 
K/GR/7.1 
K/GR/7.7 
K/GR/7.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Groei en oogst    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/5 
Groene 
vormgeving 
en styling 
 
K/GR/5.1 
K/GR/5.2 
K/GR/5.3 
K/GR/5.4 
 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/5 
Groene 
vormgeving 
en styling 
 
K/GR/5.1 
K/GR/5.2 
K/GR/5.3 
K/GR/5.4 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Groene vormgeving en styling    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BGRordelin
g 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/12 
Groene zorg 
 
K/GR/12.1 
K/GR/12.2 
K/GR/12.3 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/12 
Groene zorg 
 
K/GR/12.1 
K/GR/12.2 
K/GR/12.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-2W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Groene zorg    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/1 
Het groene 
machinepark 
 
K/GR/1.1 
K/GR/1.2 
K/GR/1.3 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/1 
Het groene 
machinepark 
 
K/GR/1.1 
K/GR/1.2 
K/GR/1.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Het groene machinepark    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/8 
Het houden 
van dieren 
 
K/GR/8.1 
K/GR/8.2 
K/GR/8.3 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/8 
Het houden 
van dieren 
 
K/GR/8.1 
K/GR/8.2 
K/GR/8.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Het houden van dieren    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BMVIordelin
g 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/MVI/13 
Innovatie & 
prototyping 
 
K/MVI/13.1 
K/MVI/13.2 
K/MVI/13.3 
K/MVI/13.4 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/MVI/13 
Innovatie & 
prototyping 
 
K/MVI/13.1 
K/MVI/13.2 
K/MVI/13.3 
K/MVI/13.4 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-2W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Innovatie & prototyping    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/EO/8 
Mode en 
design 
 
K/EO/8.1 
K/EO/8.2 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/EO/8 
Mode en 
design 
 
K/EO/8.1 
K/EO/8.2 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Mode en design    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BMETordeli
ng 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/MET/1 
Motor 
systemen 
 
K/MET/1.1 
K/MET/1.2 
K/MET/1.3 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/MET/1 
Motor 
systemen 
 
K/MET/1.1 
K/MET/1.2 
K/MET/1.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
10 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-2W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Motorsystemen    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/13 
Natuurlijk 
groen 
 
K/GR/13.1 
K/GR/13.2 
K/GR/13.3 
K/GR/13.4 
 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/13 
Natuurlijk 
groen 
 
K/GR/13.1 
K/GR/13.2 
K/GR/13.3 
K/GR/13.4 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Natuurlijk groen    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BEOordelin
g 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/EO/5 
Ondernemen 
 
K/EO/5.1 
K/EO/5.2 
K/EO/5.3 
K/EO/5.4 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/EO/5 
Ondernemen 
 
K/EO/5.1 
K/EO/5.2 
K/EO/5.3 
K/EO/5.4 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-2W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Ondernemen    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/PIE/8 
Praktisch 
booglassen 
 
K/PIE/8.1 
K/PIE/8.2 
K/PIE/8.3 
K/PIE/8.4 
 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/PIE/8 
Praktisch 
booglassen 
 
K/PIE/8.1 
K/PIE/8.2 
K/PIE/8.3 
K/PIE/8.4 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Praktisch booglassen    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BD&Pordeli
ng 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/D&P/2 
Robotica 
 
K/D&P/2.1 
K/D&P/2.2 
K/D&P/2.3 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/D&P/2 
Robotica 
 
K/D&P/2.1 
K/D&P/2.2 
K/D&P/2.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Robotica    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BHBRordeli
ng 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/HBR/21 
Slimme 
technologie 
 
K/HBR/21.1 
K/HBR/21.2 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/HBR/21 
Slimme 
technologie 
 
K/HBR/21.1 
K/HBR/21.2 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-2W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Slimme technologie    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BHBRordeli
ng 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/HBR/7 
Traiteur 
 
K/HBR/7.1 
K/HBR/7.2 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/HBR/7 
Traiteur 
 
K/HBR/7.1 
K/HBR/7.2 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Traiteur    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/2 
Tuinontwerp 
en aanleg 
 
K/GR/2.1 
K/GR/2.2 
K/GR/2.3 
 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/2 
Tuinontwerp 
en aanleg 
 
K/GR/2.1 
K/GR/2.2 
K/GR/2.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Tuinontwerp en -aanleg    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/11 
Voeding hoe 
maak je het 
 
K/GR/11.1 
K/GR/11.2 
K/GR/11.3 
K/GR/11.4 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/11 
Voeding hoe 
maak je het 
 
K/GR/11.1 
K/GR/11.2 
K/GR/11.3 
K/GR/11.4 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Voeding hoe maak je het    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

BGRordelin
g 

Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/GR/10 
Water 
 
K/GR/10.1 
K/GR/10.2 
K/GR/10.3 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/GR/10 
Water 
 
K/GR/10.1 
K/GR/10.2 
K/GR/10.3 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-2W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Water    

 



   
 

   
 

 

  

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Examen 
eenheid 
 

Leerstof en/of omschrijving Toetsvorm en  
-duur 

Beoordeling Weging Herkansing 

1-01W1 
 
PvB 

K/D&P/3 
Werken aan 
natuur en 
milieu 
 
K/D&P/3.1 
K/D&P/3.2 
 
 

Stof van SE  Je krijgt een praktische proeve, een proeve van 
bekwaamheid waarin jij aantoont de 
vaardigheden en kennis die dit keuzevak horen 
te beheersen. 

PvB 
 
dagdeel 

Cijfer 1 nee 

1-02W1 
 
Theorietoets 

K/D&P/3 
Werken aan 
natuur en 
milieu  
 
K/D&P/3.1 
K/D&P/3.2 
 

Stof van SE  Je maakt een theorietoets met vragen over 
onderwerpen uit dit keuzevak, hiermee toon jij 
aan dat je de kennis beheerst die nodig is om dit 
keuzevak af te kunnen sluiten. 

Schriftelijke 
toets 
 
50 min. 
 

cijfer 1 ja 
 

Berekening periodecijfer: (1-01W1 + 1-02W1): 2 = SE cijfer keuzevak 
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Werken aan natuur en milieu    

 


