
1 
 

 

 

 

 

programma van toetsing en afsluiting (PTA) 

VMBO locatie Buitenpost 

periode 2020-2022 

 

Gemengde / Theoretische leerweg (GL / TL) 

 

 

 

 



2 
 

 

 

voorwoord 

 

Beste leerling, 
 
Je zit op het Nordwin College te Buitenpost. Het Nordwin College is een VMBO-school. VMBO betekent Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Na 
het VMBO ga je dus naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) of misschien zelfs naar de HAVO. 
 
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, 
 
B. de Haan 
b.dehaan@nordwincollege.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:b.dehaan@nordwincollege.nl
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Informatie over de leerweg 
 
Leerwegen  
 
Op het Nordwin College in Buitenpost hebben we de Basisberoepsgerichte leerweg (B), de Kaderberoepsgerichte leerweg (K) en de Gemengde en 
Theoretische  leerweg (GT).  Leerlingen in de GT volgen een extra vak waardoor ze het theoretisch leerwegdiploma kunnen halen. Voor de leerwegen 
worden de afkortingen B, K en GT 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. 
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 GT.  Bovendien heb je in de GT minder praktijk en veel meer 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 3GT en 4GT volgen de Gemengde en Theoretische leerweg. Leerlingen in klas 4W volgen het leerwerktraject (LWT)  
 
 
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 GT 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. Het vak CKV wordt in het derde jaar al afgesloten. Let op: Dit geldt alleen voor het vak CKV en niet voor het Lichamelijke Opvoeding. 
  
 
 
 
 
In klas 3 al met je examen beginnen 
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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 is geen landelijk examen. Deze vakken sluit je af met het schoolexamen. 
 
Profielwerkstuk GT 
 
In klas 4GT maak je een profielwerkstuk. 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 is de bedoeling 
dat elke groep zijn profielwerkstuk presenteert op een avond voor docenten en ouders. Het profielwerkstuk wordt ook beoordeeld, dit wordt gedaan aan de 
hand van het bijgevoegde beoordelingsformulier. Dit wordt ingevuld door de beide begeleiders, 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 wel minimaal een voldoende halen, om te slagen voor je 
examen. Bij het maken van het profielwerkstuk word je begeleid door de docent Nederlands 
 
 
Wat moet ik doen als ik een onderdeel van een deelschoolexamen gemist heb? 
 
Vanaf begin klas 3 zijn toetsen, werkstukken en stages onderdeel van het examen. Niet gemaakt werk zal moeten worden ingehaald. Wanneer iets niet 
gemaakt of afgerond is, is niet aan de opdracht voldaan. Je kan dan niet meedoen aan het centraal (landelijk) examen! 
 
Wanneer er sprake is van gemelde ziekte of overmacht, vraag je aan de docent om een tweede toetsmoment. Je maakt binnen een week na terugkomst 
daarvoor een afspraak.  
 
Wanneer er geen sprake is van ziekte of overmacht, dan kan alleen een nieuwe toets of inlevermoment worden vastgesteld als je ouders hiervoor een 
verzoek indienen bij dhr. Van der Molen, directeur van het Nordwin College locatie Buitenpost (voorzitter van de examencommissie). De directeur beslist of 
aan dit verzoek wordt voldaan. 
 
 
 
 
Krijg ik ook een rapport? 
 
Jazeker, het is de bedoeling dat je gewoon net als in klas 1 en 2  een rapport krijgt. 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) 
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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 2020 - 2022.  
Herkansing DSE 
 
Na periode dSE 2 en 4  heb je het recht om bij  maximaal 2 vakken te herkansen. Bij de overgang van klas 3 naar 4 moet je voldoen aan de overgangsregels. 
Je mag herkansen als je gemiddelde cijfers voor de gekozen examenvakken niet aan de slaagregels voldoen (zie examenreglement punt 9 en 10). Het 
herexamen gaat over het hele DSE of een gedeelte er van. Daarnaast mag je na periode 2 in klas 4 ook een herkansing van maatschappijleer  en het profiel 
maken wanneer je voor deze vakken onvoldoende staat (5,4 of lager). Deze herkansing gaat ook over het hele DSE of een gedeelte er van. 
 
 
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 

De docentenvergadering beslist of je doorgaat naar klas 4. 
 
 
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. De leerling heeft een keuze 
gemaakt voor Nask of biologie. 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 
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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 
 
g geen enkel eindcijfer heeft behaald dat een 3 of lager is 

 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 
einde DSE1-periode klas 3  11-12-2020 
einde DSE2-periode klas 3 28-05-2021 
einde DSE3-periode klas 4 december 2021 (exacte datum volgt) 
einde DSE4-periode klas 4 april 2022 (exacte datum volgt) 
 
 
 
week 47   2020  toetsweek klas 3GT 
week 12   2021  toetsweek klas 3BKGT 
week 15 en 16  2021  blokstage klas 3B en 3K 
week 23   2021  terugkomweek 
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Voorwoord  

Examen doen is als het spelen van een wedstrijd. Net als bij een wedstrijd zijn er bij een examen een aantal spelregels waaraan je je moet houden. Die 
spelregels zijn vastgelegd in een examenreglement. De taal die daarbij gebruikt is, vertelt heel precies wat wel en wat niet mag, maar is minder prettig te 
lezen.  
Daarom is deze samenvatting gemaakt. De samenvatting is wat minder precies, en daarom niet officieel, maar leest een stuk makkelijker. Hij is bedoeld 

voor jullie, de leerlingen die examen doen, om op die manier gemakkelijk te kunnen lezen waar je op moet letten bij het doen van examen, wat belangrijk 

is, wat wel en niet mag. 

Samenvatting examenreglement 

Nordwin College Vmbo-groen 

(schooljaar 2020-2021) 

Aan deze samenvatting kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

Hiervoor wordt verwezen naar 

het volledige document. Dit 

volledige document is te 

verkrijgen bij de directeur van 

de school.  
Deze samenvatting is geschreven 

om voor leerlingen in korte, 

eigentijdse taal de belangrijkste 

regels aan te geven. 
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Toezichthouder en examencommissie  
Ook hier lijkt het weer op een wedstrijd. Van de meeste sporten weet je wel ongeveer de regels, maar je zit nooit met de officiële regels op je knie naar een 

wedstrijd te kijken. Alleen als er iets mis gaat, bijvoorbeeld als er een overtreding wordt begaan, dan moeten de regels precies volgens het officiële boekje 

worden toegepast. Daarvoor is er een scheidsrechter en eventueel een strafcommissie. Bij het examen op school is de toezichthouder de scheidsrechter 

en de examencommissie de strafcommissie. Net als bij sport is er ook een commissie van beroep die beslissingen van de examencommissie opnieuw kan 

beoordelen. 

 

Jury  
Daarnaast is er ook een jury. In de sport zie je dat bijvoorbeeld bij kunstrijden op de schaats of bij turnen. Je kunt dit vergelijken met de docenten die je 
examenwerk moeten beoordelen. Het oordeel van de jury staat vast. Zo is het ook bij het beoordelen van examenwerk.  
Naast de spelregels is er de inhoud van het spel. Wat weet je van het spel zelf, hoe goed beheers je iets, wat is je tactiek en hoe is je techniek. Ook wordt 

van tevoren aangegeven wat er van je verwacht wordt en hoe dat beoordeeld wordt. 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting  
Al deze zaken staan beschreven in een Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA genoemd. Bij deze samenvatting van het examenreglement 
verwijzen we zo nu en dan naar het PTA. (Elk jaar wordt op school een nieuw PTA uitgereikt.)  
 
In deze samenvatting vind je de belangrijkste regels weergegeven. Voor alle duidelijkheid zeggen we nogmaals dat als je precies wilt weten hoe de regels 
zijn, dat je dan een officieel examenreglement moet lezen. Deze kun je opvragen bij de directeur of teamleider bovenbouw van de school.  
 
De directeur 

 

 

 

Inhoud 

 

1. Keuze van de leerweg 11 
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1. Keuze van de leerweg  

Voor je aan klas 3 begint, kies je eerst een leerweg waarin je examen doet. Afhankelijk van de keuzes die de school aanbiedt, kun je ook examen doen in 

een vak van een hogere leerweg als je erg goed bent in dat vak. Als je denkt dat dit voor jou geldt, bespreek dit dan met je mentor en/of decaan. (Een 

voorbeeld. Je doet de basisberoepsgerichte leerweg, maar je bent erg goed in Engels. Dan kun je vragen om je lessen Engels en je examen Engels op het 

niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg te doen.) 

 

2. Examenonderdelen: welke vakken moet/kun je kiezen? 

 

vakken Basisberoeps-

gerichte leerweg 

Kaderberoeps-

gerichte leerweg 

Gemengde leerweg 

Verplichte vakken 

Nederlands X X X 

Engels X X X 

CKV X X X 

Maatschappijleer X X X 

Lichamelijke 

opvoeding 

X X X 

Wiskunde X X X 

Verplichte keuze: 

Biologie Φ  Φ Φ 

Natuurkunde Φ Φ Φ 



12 
 

Profiel Groen:  

profiel groen bestaat uit: 

1) kennis en vaardigheden die staan in ‘Kern Groen’  

2) en de onderstaande profielmodules: 

Groene Productie X X  

Tussen productie en 

verkoop 

X X X 

Vergroening 

stedelijke omgeving 

X X X 

Groene vormgeving 

en verkoop 

X X  

Beroepsgerichte Keuzevakken::  

Je kiest één keuzepakket. Het aanbod verschilt per locatie! 

B= Buitenpost, H = Heerenveen, L = Leeuwarden, S= Sneek 

Bloem & Styling B, H, L, S B, H, L, S B, H, L, S 

Voeding & 

Gezondheid 

H, L, S H, L, S H, L, S 

Veehouderij & 

Akkerbouw 

H, L, S H, L, S H, L, S 

Water & Natuur   H, L, S 

Natuur & Recreatie H, L, S H, L, S  

Dier & Welzijn H, L, S H, L, S H 

Groene Techniek H, L, S H, L, S H 
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Voeding & Dier B B B 

Groenvoorziening & 

Techniek 

B B  

Techniek & het 

Boerenbedrijf 

B B B 

Sportief in de Natuur B* B* B* 

Vakken GL of extra vakken (BB/KB): 

Verplicht minimaal één keuze voor GL leerlingen 

Algemene economie # # Φ 

Duits # # Φ 

Biologie # # Φ 

Natuurkunde # # Φ 

LO2 # #   Φ* 

 

X = verplicht;  
Φ = 1 keuze verplicht; 

# = keuze voor een extra vak;  

* = als het wordt aangeboden.  

 

 

LWT 

Voor de leerlingen van de LWT-variant geldt een afwijkende keuze.  

Binnen het LWT zijn Nederlands en het volledige beroepsgerichte programma (profiel + keuzevakken) verplicht, de overige vakken zijn te kiezen. 
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3. Andere verplichte onderdelen van het examen  

Naast de vakken die je (al dan niet verplicht) hebt gekozen, zijn er nog enkele zaken waaraan je ook moet voldoen wil je een diploma kunnen halen. Zo 
moet je een loopbaandossier maken; opdrachten die hierin zitten gaan bijvoorbeeld over oriënteren op een toekomstige opleiding en kennismaken met 
werken in de beroepspraktijk. 
Ook moet je je in algemene leerdoelen (competenties en vaardigheden) ontwikkelen zoals leren: uitvoeren, communiceren, reflecteren en omgaan met 

ICT. Deze leerdoelen kom je verspreid over alle vakken tegen. 

Voor het LWT zijn dit geen aparte eisen.  

Zit je in de gemengde leerweg? Dan moet je bovendien een profielwerkstuk maken. Dit werkstuk moet je met een voldoende afsluiten. 

 

4. Hoe verloopt het examen?  

Het examen duurt in totaal 2 jaren, klas drie en vier. Het examen bestaat uit 2 delen: het schoolexamen en het centraal examen.  
Het schoolexamen start aan het begin van jaar drie en duurt tot 1 week1) voor het landelijke examen. Alle proefwerken, praktijkopdrachten, werkstukken, 
enz. die je in deze periode maakt tellen mee voor het examen. Je krijgt cijfers of een beoordeling hiervoor van je leraren. (Dus je verzamelt 2 jaar lang 
cijfers die meetellen).  
Het centraal examen wordt landelijk vastgesteld. Je leraar beoordeelt het wel, maar er is ook nog iemand van een andere school die het examen 
beoordeelt. 
Het centraal examen vindt grotendeels plaats in de maand mei van het vierde leerjaar.  
 

 

1) Dit geldt voor alle vakken met een landelijk examen. 

 

 

5. Wat moet je precies weten en kunnen?  

Er bestaat een landelijk vastgesteld examenprogramma van elk vak. De leraren hiervan een PTA gemaakt (PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting).  

In het PTA staat kort wat je moet weten en kunnen. Ook staat erin hoe en wanneer er getoetst wordt of wanneer je een werkstuk klaar moet hebben. De 

leraar van het vak bespreekt het PTA en geeft uitleg over de leerdoelen. 
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6. Uitzonderingen  

In enkele speciale gevallen kan de examencommissie uitzonderingen maken voor een leerling in de examenstof en de manier waarop het examen 

verloopt.  

Een voorbeeld van een uitzondering is niet mee kunnen doen met LO of het vragen van extra tijd voor examens maken als je dyslectisch bent. Dit moet 

wel op tijd gevraagd worden en een verklaring van een deskundige is verplicht! 

Als je denkt dat je voor een uitzondering in aanmerking komt, dan kun je het beste contact opnemen met je directeur of de examensecretaris.  
 

Locatie:  Examensecretaris: 

Buitenpost mevrouw M. de Boer 

Heerenveen meneer E. Poortman 

Leeuwarden mevrouw R. van der Wal 

Sneek meneer T. Strikwerda 

 
7. Wat moet je doen als je niet kunt deelnemen aan een examen?  

Als je ziek bent of op een andere manier verhinderd om een examen te maken of een onderdeel daarvan, (elke toets is een onderdeel) dan moet je dat 
van tevoren (telefonisch) melden. De directeur kan je vragen om dit binnen enkele dagen schriftelijk door jou en/of je ouders te bevestigen.  
Heb je akkoord gekregen van de directeur? Dan kun je het examen(s) later inhalen 2) Je leraar regelt met jou inhalen van de schoolexamens. Hij/zij zal je 
meestal een vervangend schoolexamen laten maken. Als het gaat het om een centrale examen, dan hangt het af van de momenten waarop deze examens 
zijn gepland. Er zijn 3 tijdvakken. Het eerste is in mei, dan doen bijna alle leerlingen examen. Het tweede is in juni, voor de meeste leerlingen is dit de 
herkansingsperiode. De derde periode is in augustus en vindt niet op de eigen school plaats, maar ergens centraal in het land.  
 
2) Inhalen is iets anders dan herkansen. Als je een examen inhaalt dan heb je het eerste examen gemist. Voor dit missen moet je wel een zeer goede 
reden hebben (bijv ziek zijn). 
 
 

8a. Regels bij de centrale (landelijke) examens  

▪ je moet 10 minuten voor het examen begint aanwezig zijn.  
▪ als je meer dan een halfuur te laat bent, dan mag je niet meer aan het examen deelnemen. Afhankelijk van de reden krijg je later eventueel een 

nieuwe kans.  
▪ mobiele telefoons, tassen en jassen e.d. mogen niet mee in de examenruimte.  
▪ de examens moeten op papier van school gemaakt worden.  
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▪ schrijfwerk moet met pen gebeuren, tekenwerk en CvTE meerkeuze vragen met potlood.  
▪ je mag de examenruimte alleen met toestemming van de toezichthouder verlaten.  
▪ je mag in de examenruimte niet met andere kandidaten praten.  
▪ als je klaar bent, dan lever je je werk in bij een van de toezichthouders.  
▪ door aan het examen deel te nemen geef je aan dat je op de hoogte bent met de regels die gelden bij het examen. 

 

8b. Regels bij schoolexamens  

Hier gelden dezelfde regels als bij het centraal examen, tenzij de examinator (meestal je leraar) of de directeur zegt dat er andere regels van toepassing 
zijn. (Een voorbeeld is een praktijkexamen op een bedrijf). 
 
9. Als er iets fout gaat?  

Als je merkt dat er iets fout gaat, meld je dat direct bij je docent of bij de directeur.  

Als je opzettelijk iets verkeerd doet bij de examens, dan kan de directeur maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn de volgende:  

- je krijgt het cijfer 1 voor het gemaakte werk, of  

- je mag niet verder aan het examen deelnemen, of  

- de directeur verklaart (een) gemaakte toets(en) ongeldig, je zult die dan over moeten doen.  

 

Ben je het niet eens met de genomen maatregelen, dan kun je beroep aantekenen.  

Dit moet binnen 3 dagen nadat je de maatregelen schriftelijk bevestigd hebt gekregen.  

Beroep aantekenen moet op het volgende adres:  

 

Commissie van Beroep Examenaangelegenheden  

Postbus 675  

8901 BL Leeuwarden  
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10. Wanneer ben je geslaagd?  

In het PTA staat aangegeven hoe de cijfers van het schoolexamen worden berekend, je moet alle toetsen hebben gemaakt. Ook maak je alle centrale 

examens die bij de vakken van je leerweg horen. Als alle cijfers vaststaan, dan kan beoordeeld worden of je geslaagd bent. Hiervoor gelden de volgende 

regels: 

 

Voor BB, KB en GL ben je geslaagd als: 

1. je hebt een loopbaandossier gemaakt, en je hebt een voldoende of goed voor LO en CKV en evt. het profielwerkstuk (GL) 
2. voor Nederlands heb je tenminste als eindcijfer een 5 behaald. 
3. het gemiddelde van de centrale examens ≥ 5,5 is.  

voor alle vakken geldt bovendien: 
▪ je hebt maximaal één 5 als eindcijfer en de overige eindcijfers zijn een 6 of hoger.  
▪ je hebt maximaal één 4 als eindcijfer en tenminste één 7 of hoger als eindcijfer, terwijl de andere vakken een eindcijfer van 6 of hoger hebben.  
▪ je hebt twee maal een 5 als eindcijfer, van de overige cijfers moet minimaal één eindcijfer een 7 of hoger zijn en de andere eindcijfers een 6 of 

hoger. 

 

Van het beroepsgerichte programma telt voor GL het ‘beroepsgerichte combinatiecijfer’ 1 keer mee bij de eindcijfers. Voor BB en KB telt het 

‘combinatiecijfer keuzevakken’ 1 keer mee, en het eindcijfer voor profielvak Groen ook 1 keer mee. 

 

Voor de BB LWT variant ben je geslaagd als: 

- voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 6 of meer hebt behaald.  

- ten minste een 6 voor het profielvak hebt behaald.  

- ten minste een 6 als eindcijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken  

 
 

11. Herkansing  

a. Schoolexamens  

De examentijd (klas 3 en 4) verdelen we in een aantal perioden. Dit staat in het PTA.  

Na periode 2 en periode 4 mag je in maximaal 2 vakken herexamen doen als je cijfer op dat moment niet aan de slaagregels van punt 10 voldoen. 

Bovendien kun je voor maatschappij-leer aan het eind van DSE4 een herkansing maken als je onvoldoende staat op dit vak. 

Het SchoolExamen van profiel Groen wordt al in maart afgesloten, als je daarop op dat moment een onvoldoende staat mag je een herkansing doen voor 
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dit vak. 

De docentenvergadering of examencommissie stelt vast over welke leerstof je herexamen gaat en welk(e) cijfers daardoor worden vervangen. Ook voor de 

vakken waarin je met goed of voldoende beoordeeld wordt, kun je een herexamen afleggen (in de vorm van een extra opdracht) als je hier nog niet 

voldoende op staat. Het is het beste dat je zelf aan je docent vraagt of je herexamen mag doen.  

 

b. Centrale (theorie) examens Ι (CSE)  

Je mag, nadat de voorlopige einduitslag bekend is, in maximaal 1 vak herexamen doen. Je moet dit binnen 1 werkdag, nadat de voorlopige uitslag bekend 

is schriftelijk vragen bij je directeur. Na het herexamen telt het hoogste cijfer.  

 

c. Centrale schriftelijke en praktijkexamens ΙΙ (CSPE)  

Los van je recht om 1 centraal theorie-examen over te mogen doen, mag je als je de basis- of kaderberoepsgerichteleerweg (BB en KB) volgt, het CSPE of 

(in overleg) een deel daarvan overdoen.  

 

NB  
Een BB- of KB-leerling mag dus in 2 vakken herexamen doen voor het centraal examen.  
Eén AVO-vak (Ned., Eng., wisk., bio., nask.) en het CSPE (of een deel van het CSPE).  
Een GL-leerling mag maar in 1 vak herexamen doen. In één AVO-vak (Ned., Eng., wisk., bio., nask., Duits of alg. economie ) of het CSPE. 
 
 

12. Slot  

Voor alle duidelijkheid willen we nogmaals opmerken dat je hier te maken hebt met een samenvatting van het echte examenreglement in omgangstaal. Je 

kunt daarom aan dit document geen rechten ontlenen, daarvoor moet je het echte examenreglement hebben. Dit kun je altijd opvragen bij de directeur of 

de secretaris van de examencommissie.  

Mochten er onduidelijkheden zijn over bepaalde zaken, dan beslist de directeur. 
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Programma van toetsing en afsluiting (alle leerwegen) 
 

 
Stage 
 
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 3GT. Beide blokstages zijn gekoppeld aan je praktijkvakken.  
 
Na de zomervakantie doen de leerlingen in klas 4B en 4K twee weken de oriënterende  stage. De leerlingen in klas 4GT beginnen dan met één week 
oriënterende stage.  
 
Bij de oriënterende stage en de groene stage horen stage-opdrachten. Deze tellen mee bij de vakken wiskunde (groene stage) en Nederlands 
(oriënterende stage). De stagebeoordeling wordt opgenomen in je portfolio dat je maakt bij LOB. 
 
Gemiste stagedagen moeten worden ingehaald. 
 

 

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) Nordwin College 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, 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. 



20 
 

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. 

 

De kandidaat heeft de 

vaardigheid de eigen 

loopbaan vorm te geven door 

op systematische wijze om te 

gaan met 

‘loopbaancompetenties’. 

Inhoud/mogelijkheden Bewijs Herkan-

sing 

Ja/nee 

Beoordeling klas 3/4 

nvt / o / v 

 

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 
 

Diverse loopbaangesprekken 
verdeeld over klas 3 en 4. Dat 
kan met mentor, decaan, 

Reflectiegesprek mbt. deze 
loopbaancompetentie met je mentor.  
 

ja    
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Wat kan ik het best en hoe weet ik 
dat? 
 
Ontdek je talent! 

iemand uit het bedrijfsleven of 
tijdens een bezoek aan een 
vervolgopleiding 

Maak kort verslag in portfolio. 
 

1.2. Motievenreflectie 
 
Waar ga ik voor; waar sta ik voor? 
Waarom? 
 
Dus, je moet nadenken over 
wensen en nadenken over 
waarden;  
Bovendien: Bewustwording: wat 
heb ik nodig om prettig te kunnen 
werken? 
 
Ontdek je passie! 

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

Beroepen-poster of een verslag van je 
bezoek maken. 
 
 
Reflectiegesprek mbt. deze 
loopbaancompetentie met je mentor.  
 
Maak kort verslag in portfolio. 

ja    

1.3. Werkexploratie 
 
Waar ben ik het meest op mijn plek 
en waarom daar 
 
 
Onderzoeken van de eisen en 
waarden en de mogelijkheden om 
te veranderen in werk. 
 
Ontdek je werkplek! 
 

Een stageperiode die gekoppeld 
is aan je keuzepakket. 
 
Een stageperiode buiten het 
keuzepakket. 
 
Een baantje of vrijwilligerswerk 
naast school. 

Stageopdrachten passend bij je 
keuzepakket (klas 3 en 4). 
 
Een verslag of presentatie van de stage 
buiten het keuzepakket. 
Opnemen in portfolio. 
 
Reflectiegesprek mbt. deze 
loopbaancompetentie met je mentor.  
 
Resultaat moet zichtbaar zijn in portfolio. 

ja    

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

Minimaal één meeloopdag op 
een MBO opleiding (of anders) 
in de lijn met de beroepskeuze 
die gemaakt gaat worden. 
 
NB: Indien de leerling geen 
vervolgopleiding heeft bezocht 

Foto of ander bewijsstuk in je portfolio 
plaatsen. 
 
Reflectiegesprek mbt. deze 
loopbaancompetentie met je mentor. 
 
Resultaat moet zichtbaar zijn in portfolio. 

ja    
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Werken gericht op 
loopbaanontwikkeling. 

moet de reden duidelijk en 
gemotiveerd staan vermeld in 
het portfolio. 

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

Bouwen aan een netwerk! 
 
 

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

Ëén 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 Eindpresentatie richting mentor 
betreffende het LOB deel van het portfolio 
in klas 4. 

ja    
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De leerling voldoet aan de eisen van het LOB portfolio zoals bepaald in het LOB PTA van de leerling.        

Berekening eindcijfer keuzepakket: (cijfers SE thema 1 + cijfer SE thema 2 + cijfer SE thema 3 + cijfer SE thema 4)/4 = eindcijfer SE beroepsgerichte keuzevakken. 

Dit eindcijfer is tevens van toepassing op de 4 onderliggende keuzevakken in dit keuzepakket: 

1. Houden van dieren (Groen)    2. Gezonde dieren (Groen) 

3. Voeding hoe maakt u het? (Groen)  4. Voeding en beweging (Dienstverlening en producten) 

 

Dit cijfer komt op de cijferlijst behorende bij het diploma van de leerling te staan. 
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PTA’s klas 3GT en 4GT cohort 2020 - 2022 

 

 

Inleiding 

In dit PTA staat het schoolexamen programma dat je in jaar 3 en 4 volgt; in de tabel staan de onderdelen die worden getoetst, hoe vaak het 

meetelt en hoe lang je over een toets mag doen.  

In de tabel staat ook of de toets herkanst kan worden; dit betekent niet dat je iedere toets opnieuw kan doen. Na dSE2 en dSE4 mag je, als je 

het eindexamen niet zou halen met je resultaten, maximaal voor twee vakken een herkansing maken. Bespreek met je mentor of coach welk 

vak/welke toets jou dan de beste kansen geeft. 

Naast de onderdelen die je afsluit met een toets, werkstuk of presentatie werk je in de lessen van dit vak en tijdens LOB ook aan de volgende 

vaardigheden: 

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. 

Oriëntatie op leren en werken is bij ieder vak als doel beschreven (K1). In de les komt de theoretische kant aan bod: hoe het vak in de 

maatschappij en bij verschillende beroepen handig is. De praktische kant van ‘leren werken’ komt bij stage aan bod. Stage wordt afgetekend 

in het LOB-PTA.  
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Heel veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

VMBO-groen            PTA Nederlands    GT         Leerjaar 3 en 4                 cohort    2020 - 2022 
 

DSE 1 – periode 1 
 
Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

1-01W3 
Grote toets 1 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3, 6 & 7 

Hoofdstuktoets 1:  
- Leesvaardigheid  
- Woorden  
- Spelling  

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

3 ja 

1-02W3 
Grote toets 2 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3, 6, & 7 

Hoofdstuktoets 2:  
- Leesvaardigheid  
- Woorden 
- Spelling  

Schriftelijke 
toets  
90 min.  

3 Ja  

1-03W3  
Grote toets 3 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3, 6, & 7 

Hoofdstuktoets 3:  
- Leesvaardigheid  
- Woorden  
- Spelling  

Schriftelijke 
toets  
90 min.  

3 Ja  

1-04W1 
Fictie 

Eindtermen syllabus:  
K 1, 2 & 8 

Boekverslag Werkstuk  
n.v.t.  

1 Nee 

1-05W2 
Presentatie 

Eindtermen syllabus:  
K1, 2, 4 & 5 

Pitch Presentatie  
n.v.t.  

2 Nee 

Berekening cijfer schoolexamen: Totaal : 12 is cijfer DSE 1 
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DSE 2 – periode 2 
 
Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

2-01W3 
Grote toets 4 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3, 6 & 7 

Hoofdstuktoets 4:  
- Leesvaardigheid  
- Woorden  
- Spelling  

Schriftelijke toets 
90 min. 

3 ja 

2-02W3 
Grote toets 5 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3, 6, & 7 

Hoofdstuktoets 5:  
- Leesvaardigheid  
- Woorden 
- Spelling  

Schriftelijke toets  
90 min.  

3 Ja  

2-03W1 
Fictie 

Eindtermen syllabus:  
K 1, 2 & 8 

Filmverslag Werkstuk  
n.v.t.  

1 Nee 

2-04W2 
Schrijfvaardigheid 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3 & 7 

Schrijfopdracht: zakelijke brief  Schrijfvaardigheid  
90 min. 

2 Ja 

2-05W2 
Kijk- en luistertoets 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3 & 5 

Kijk- en luistertoets  
(Cito versie 2020-2021) 

Kijken en 
luisteren  
100 min.  

2 Nee 

2-06W1 
Filmopdracht 

Eindtermen syllabus:  
K 1, 2 & 5 

Instructiefilmpje  Filmopdracht 
n.v.t.  

1 Nee 

Berekening cijfer schoolexamen: Totaal : 13 is cijfer DSE 2 
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DSE 3 – periode 3 
 
Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

3-01W1 
Presentatie 

Eindtermen syllabus:  
K 1, 2, 4 & 5 

Presentatie. Presentatie  
n.v.t. 

1 Nee 

3-02W1 
Fictie 

Eindtermen syllabus:  
K 1, 2, & 8 

Boekverslag Werkstuk  
n.v.t. 

1 Nee 

3-03W2 
Kijk- en luistertoets 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3 & 5 

Kijk- en luistertoets 
(cito versie 2021-2022) 

Kijken en 
luisteren  
100 min.  

2 Ja 

3-04W2 
Schrijfvaardigheid 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3 & 7 

Schrijftoets: zakelijke e-mail  Schrijfvaardigheid  
90 min.  

2 Ja 

3-05W2 
Leesvaardigheid 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3 & 6 

Toets leesvaardigheid  Schriftelijke toets  
90 min.  

2 Ja  

Berekening cijfer schoolexamen: Totaal : 8 is cijfer DSE 3 
 
 

DSE 4 – periode 4 
 
Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

4-01W1 
Fictie 

Eindtermen syllabus:  
K 1, 2, & 8 

Filmverslag Werkstuk  
n.v.t. 

1 Nee 

4-02W2 
Schrijfvaardigheid 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3 & 7 

Schrijftoets: artikel Schrijfvaardigheid  
90 min.  

2 Ja 

4-03W2 
Leesvaardigheid 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3 & 6 

Toets leesvaardigheid  Schriftelijke toets  
90 min.  

2 Ja  

4-04W1 
Presentatie 

Eindtermen syllabus:  
K 1, 2, 4 7 5 

Presentatie profielwerkstuk  Presentatie  
n.v.t.  

1 Nee 

4-05W2 
Examentoets 

Eindtermen syllabus:  
K 2, 3, 6 & 7 

Compleet examen Schriftelijke toets  
90 min.  

2 Ja  

Berekening cijfer schoolexamen: Totaal : 7 is cijfer DSE 4 
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VMBO-groen            PTA Engels    GT         Leerjaar 3 en 4                 cohort    2020 - 2022 
 

Informatie: Het examen in klas 3 bestaat uit 2 deelschoolexamens en in klas 4 uit 2 deelschoolexamens. (DSE’s). Deze zijn opgebouwd uit verschillende toetsen welke hieronder zijn 

aangegeven. Alle DSE’s wegen voor het eindcijfer even zwaar. De docent behoudt zich het recht voor om tijdens de periode van het PTA de toetsen en de toetsmomenten op redelijke 
wijze aan te passen aan de situatie. Voor wat betreft de normering voor het bepalen van het DSE-cijfer wordt dan de weging in evenredigheid aangepast. 
Boek: Stepping STones 5e Editie 

 

DSE 1 – periode 1 
 
Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

Komt aan bod bij: 
1-01W1 
1-02W1 

1-03W1Kies een 
item. 

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 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. n.v.t. n.v.t.  

1-01W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

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

Leesvaardigheid Leesvaardigheid  
90 min. 

1 JA 

1-02W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2, K3, K5 

Kijk- en luistervaardigheid Kijken en 
luisteren 
90 min. 

1 JA 

1-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

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

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

Schriftelijke 
toets 
n.v.t. 

1 JA 

Berekening cijfer schoolexamen 1: Het cijfer voor DSE 1 is het gemiddelde van de toetsen 1-01W1, 1-02W1,1-03W1Kies een item.  
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DSE 2 – periode 2 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets: 
2-01W1 
2-02W2 
2-03W1 

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 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. n.v.t. n.v.t.  

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

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

Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid 
90 min. 

1 JA 

2-02W2 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

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

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

Spreekvaardigheid 
15 min. 

2 JA 

2-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

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

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

Schriftelijke toets 
n.v.t. 

1 nee 

Berekening cijfer schoolexamen 2: 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. 
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DSE 3 – periode 3 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets 
3-01W1 
3-02W1 
3-03W1 

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 

Kies een item. 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. n.v.t. n.v.t.  

3-01W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

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

Leesvaardigheid Leesvaardigheid 
90 min. 

1 JA 

3-02W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

Preambule: 2, 3 
 
Exameneenheden: K2, K3, K5 

Kijk- en luistervaardigheid Kijken en 
luisteren 
90 min. 

1 JA 

3-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

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

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

Schriftelijke 
toets 
n.v.t. 

1 JA 

Berekening cijfer schoolexamen 3: Het cijfer voor DSE 3 is het gemiddelde van de toetsen 3-01W1, 3-02W1, 3-03W1  
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DSE 4 – periode 4 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets: 
4-01W1 
4-02W2 
4-03W1 

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 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. n.v.t. n.v.t.  

4-01W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

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

Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid 
90 min. 

1 JA 

4-02W2 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

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

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

Spreekvaardigheid 
15 min. 

2 JA 

4-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

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

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

Schriftelijke toets 
n.v.t. 

1 JA 

Berekening cijfer schoolexamen 4: 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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VMBO-groen            PTA Wiskunde    GT         Leerjaar 3 en 4                 cohort    2020 - 2022 
 

dSE 1 – periode 1 
 
 
In een periode  van onderwijs op afstand kan er gekozen voor een andere toetsvorm, toetsduur en weging. Dat geldt voor alle DSE-periodes. 
 

Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

1-01W1 Examenprogramma: WI/K/5 -
2,4 en WI/V/1-4 
 
Referentieniveau 2F: domein 
Verhoudingen 

Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 1: Procenten 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 

1-02W1 Examenprogramma: WI/K/6 -
1,2,3 
Referentieniveau 2F: domein 
Meten & meetkunde 

Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 2: Kaart en doorsnede  

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 
 

1-03W1 Examenprogramma: WI/K/4 – 
1,2,3,4,5,6 
 
Referentieniveau 2F: domein 
Verbanden 

Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 3: Formules en Grafieken 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 

 
 

1-04W1 Examenprogramma: WI/K/7 – 
1,2 
 
Referentieniveau 2F: domein 
Verbanden 

Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 4: Statistiek  

Presentatie 
 

1 nee 

1-05W1 Examenprogramma: WI/K/6 -3 
en V1.2 

Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 5: Goniometrie  
 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 

1-06W2 Examenprogramma: WI/K/5 -
2,4 en WI/V/1-4 
Referentieniveau 2F: domein 
Verhoudingen 

  Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 1: Procenten 
Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 2: Kaart en doorsnede  

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

2 ja 
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Examenprogramma: WI/K/6 -
1,2,3 
Referentieniveau 2F: domein 
Meten & meetkunde 

Toets voor toetsweek 
 
 

Berekening cijfer schoolexamen:  totaal cijfers toets 1 t/m 6) : 7  
 
 

dSE 2 – periode 2 
 

Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

2-01W1 Examenprogramma: WI/K/4 
en WI/V/1 
 
Referentieniveau 2F: domein 
Verbanden 

Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 6: Verschillende verbanden  

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 

 
 

2-02W2 Examenprogramma: WI/K/5-
3,4 k/6-2, V/1-5 
 
Referentieniveau 2F: domein 
Meten & meetkunde 
Examenprogramma: WI/K/5 
WI/VI/4 
 
Referentieniveau 2F: domein 
Verhoudingen 

Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 7: Oppervlakte en inhoud 
 
 
 
Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 8: Getallen 
 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

2 ja 

 
 

2-03W1 Examenprogramma: WI/K/4 
WI/VI/1 
 
Referentieniveau 2F: domein 
Verbanden 

Getal & Ruimte 3 VMBO-KGT 
Hoofdstuk 9: Grafieken en vergelijkingen  

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 

Berekening cijfer schoolexamen:  (totaal cijfers toets 1 t/m 3) : 4  
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dSE 3 – periode 3 
 

Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

3-01W1 Examenprogramma: WI/K/1,2 Stageverslag groene stage Werkstuk 
n.v.t. 

1 ja 
 
 

3-02W1 Examenprogramma: 
WI/K/1,2,3,7,8 

Getal & ruimte 4VMBO KGT 
Hoofdstuk 1 Statistiek en kans 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 
 
 

3-03W1 Examenprogramma: 
WI/K/1,2,3,4 

Getal en ruimte 4KGT 
Hoofdstuk 2 Verbanden 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 
 
 

3-04W2 Examenprogramma: WI/K/1 
t/m 8 

Getal & Ruimte 4VMBO KGT 
Hoofdstuk 2 en 3  toetsweek 
 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

2 ja 

3-05W1 Examenprogramma: 
WI/K1,2,3,4 

Getal & ruimte 4VMBO KGT 
Hoofdstuk 4 Grafieken en vergelijkingen 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 

Berekening cijfer schoolexamen: (totaal cijfers toets 1 t/m 5) : 6 
 

 

 

dSE 4 – periode 4 
 

Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

4-01W1 Examenprogramma: 
WI/K/1,2,3,5 

Getal & ruimte 4VMBO KGT 
Hoofdstuk 5 Rekenen, meten en schatten 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 
 
 

4-02W1 Examenprogramma: 
WI/K/1,2,3,6 

Getal & ruimte 4VMBO KGT 
Hoofdstuk 6 Vlakke figuren 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 
 
 

4-03W1 Examenprogramma: 
WI/K/1,2,3,4,8 

Getal & ruimte 4VMBO KGT 
Hoofdstuk 7 Verbanden 

Schriftelijke 
toets 

1 ja 
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90 min. 

4-04W1 Examenprogramma: 
WI/K/1,2,3,6,8 

Getal & ruimte 4VMBO KGT 
Hoofdstuk 8 Ruimtemeetkunde 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

1 ja 

4-05W2 Examenprogramma : WI/K/ 1 
t/m 6 en 8 

Getal & Ruimte 4VMBO KGT 
Hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

2 ja 

Berekening cijfer schoolexamen: : (totaal cijfers toets 1 t/m 5) : 6 
 

 

 

 

 

 

VMBO-groen            PTA Maatschappijleer    GT         Leerjaar 3 en 4                 cohort    2020 - 2022 
 

dSE 1 – periode 1 
 
Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

Komt aan bod bij: 
1-01W2 
 
 
 
1-02W2 
 
 
1-03W1 

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

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
2.1,2.2,2.3,2.7 
3.1,3.5,3.7 
4.2,4.3,4.7 
 
1.1,1.2 
2.1,2.2,2.3 
4.4,4.5 
 
1.8 
2.2,2.3 
3.1,3.6 
 

n.v.t. n.v.t.  
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Kies een item. 

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

ML1/k/1,2,3 
De leerling kan maatschappelijke problemen in 
de samenleving herkennen en benoemen 
 

Wat is maatschappijleer, introductie op het vak 
Maatschappijleer 
 
 

Presentatie 

Kies een item. 
2 Nee 

1-02W2 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

ML1/k/2,4,6 
De leerling kan aangeven hoe gedrag door 
socialisatieproces ontstaat en welke regels en 
plichten er voor jongeren in de veranderende 
samenleving gelden. Daarnaast de invloed van 
de subcultuur op het gedrag 
ensocialisatieproces  beschrijven 

Jongeren . Wat houdt jongeren bezig. Uitgaan, 
drugs, drankgebruik. Rechten en plichten 
Aangeboren en aangeleerd gedrag. Normen 
en Waarden. 

Schriftelijke 
toets 

Kies een item. 

2 Ja 

1-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

. ML/k/1,2,4 
De leerling kan  uitleggen dat mensen bij een 
subcultuur horen  en dat elke subcultuur 
invloed heeft op gedrag . Daarnaast kan 
leerling  de voorbeeldfunctie en beïnvloeding 
van muziek voor zichzelf en anderen 
benoemen 

Opdracht bij thema jongeren. Beinvloeding Opdracht 

Kies een item. 
1 Nee 

Berekening cijfer schoolexamen: Klik hier als u tekst wilt invoeren. totaal: 5 is cijfer DSE 1 

 
 

 
 

 

dSE 2 – periode 2 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets: 
2-01W1 

 
 
2-02W2 
 
 
 
 
 
2-03W1 
 

Preambule  
2. Leren uitvoeren 
3. Leren leren 

 
1. Werken aan vakoverstijgende thema's. 
2. Leren uitvoeren 
3. Leren leren 
4. Leren communiceren 

 
 
1. Werken aan vakoverstijgende thema's. 
2. Leren uitvoeren 
3. Leren leren 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
2.2,2.3,2.7 
3.7 
 
1.4 
2.2 
3.1,3.2,3.7 
4.4, 4.6 
 
 
1.1,1.2 
2.1,2.2,2.3,2.7 

n.v.t. n.v.t.  



38 
 

 
 

3.1,3.7 
 
 
 

2-01W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

ML1/k/2,3,4,6 
De leerling kan  vormen van macht en 
machtsmiddelen herkennen.   

 

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

Filmverslag 

Kies een item. 
1 nee 

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

ML1/k/1,3,6 
De leerling raakt bekend met de manier waarop 
Nederland wordt bestuurd, kan kenmerken van 
de parlementaire democratie benoemen, 
herkennen en toelichten. De leerling de rol van 
Europese Unie benoemen.  

Toets over politiek, Nederland en de 
wereld 

Schriftelijke 
toets 
90 min. 

2 Ja 

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

ML1/k/4,7 
De leerling kent de rol van de massamedia in 
onze samenleving en kan verwoorden hoe deze 
invloed heeft op onze samenleving.  De leerling 
kan laten zien aan de hand van reclame hoe dit 
werkt en dit zelf ook toepassen. De leerling kan 
beschrijven hoe mensen beïnvloed worden door 
selectie van informatie.   

Opdracht massamedia: communicatie, 
beïnvloeding, selectieve waarneming. 

Opdracht 
Kies een item. 

1 nee 

Berekening cijfer schoolexamen: totaal: 4 is cijfer DSE 2 
 

 

 

dSE 3 – periode 3 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets 

Kies een item. 
Verwerkt in toets 
3-01W2 
 
 
 
 

Preambule  
1. Werken aan vakoverstijgende thema's. 
2. Leren uitvoeren 
3. Leren leren 
4. Leren communiceren 
 
 
1. Werken aan vakoverstijgende thema's. 
2. Leren uitvoeren 

Klik hier als u tekst wilt invoeren.  
1.1,1.2,1.4 
2.1,2.2 
3.1,3.2,3.43.7 
4.4,4.5, 
 
1.7 
2.1,2.2,2.3 

n.v.t. n.v.t.  
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3-01W2 
 
 
 
 
 
3-01W2 

3. Leren leren 
6. Leren reflecteren op de toekomst 
 
 
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 
 

 

3.1,3.2,3.3,3.7 
6.5,6.6 
 
1.5,1.7 
2.1,2.2,2.3,2.7 
3.1,3.6,3.7 
4.1,4.2,4.3,4.4,4.6,4.7 
 
6.1,6.2,6.3,6.4,6.7 
 
 
 

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

ML1/k/2,3,4,5,7 
De leerling kan verschillen tussen de dominante 
Nederlandse cultuur en verschillende 
subculturen benoemen. 

Toets pluriforme samenleving: de 
verschillende culturen in Nederland 

Schriftelijke 
toets 
Kies een item. 

2 Ja 

3-02W2 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

ML1/k/1,3,4,5,6 
De leerling kent de rechten en plichten van werk 
in de samenleving en kan de sociale functie van 
werk omschrijven. De rol van overheidsbeleid ten 
aanzien van sociale ongelijkheid beschrijven en 
verklaren. 

Toets over Werk: cao en vakbond, 
inkomen, maatschappelijke positie,  

Schriftelijke 
toets 

Kies een item. 

2 Ja 

3-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

ML1/k/1,2,4,5 
De leerling kan aangeven hoe de plaats op de 
maatschappelijke ladder kan veranderen, en de 
rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling 
van een mens in samenleving.  

Onderzoek naar beroep, plaats 
maatschappelijke ladder en rol onderwijs. 

Presentatie 

Kies een item. 
1 nee 

Berekening cijfer schoolexamen: totaal: 5 is cijfer  DSE 3  
 

 

 

dSE 4 – periode 4 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets: 
 
4-01W1  

Preambule 1. Werken aan vakoverstijgende 

thema's. 
1. Werken aan vakoverstijgende thema's. 

1.1,1.2,1.8 
2.1,2.2,2.3,2.7 
3.1,37 

n.v.t. n.v.t.  
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4-02W1  
 
 
 
 
 
 
4-03W1 
 
 
 
 
 
 4-04W2 

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

 

4.4,4.5 
 
 
1.1,.2 
2.1,2.2,2.3,2.7 
3.6,3.7 
4.7 
6.1,6.2,6.4 
 
1.1,1.2 
2.1,2.2,2.3,2.7 
3.1,3.2,3.6,3.7 
4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7 
5.1,5.2,5.3 
 
1.1,1.2,1,6 
2.1,2.2,2.3 
3.1,3.7 
4.4,4.5,4.6 
 
 

4-01W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

ML1/k/1,2,3,5,7 
De leerling kan verschillende vormen van 
discriminatie, uitingen van vooroordelen en 
beeldvorming ten aanzien van oa.  mannen en 
vrouwen herkennen in alledaagse situaties en 
omschrijven hoe beldvorming erover tot stand 
komt/gekomen is.  

Discriminatie herkennen in beeld, woord en 
kunst. 

Opdracht 

Kies een item. 
1 nee 

4-02W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

ML1/k/1,2,3,4 
De leerling is zich bewust van eigen 
achtergrond, interesses, motivatie, sterke en 
zwakke punten en kan dat creatief verwerken 

Creatieve verwerking bij het thema : Wie ben 
ik? ( over identiteit, (politieke) keuzes, 
levensbeschouwing en (sub)cultuur 

Opdracht 

Kies een item. 
1 nee 

4-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

ML1/k/2,3,4,5,6,7 
De leerling kan in rituelen van verschillende 
culturen/godsdiensten waarden en normen 
herkennen die inhoud geven aan die cultuur 

Onderzoek naar gebruiken in multiculturele 
samenleving/wereldgodsdiensten( tijdens 
belangrijke levensmomenten van de mens) 

Werkstuk 

Kies een item. 
1 nee 

4-04W2 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

ML1/k/3,4,5,6,7 
De leerling kan de oorzaken en gevolgen van 
criminaliteit aangeven, omschrijven hoe 
straffen in Nederland wettelijk geregeld zijn.  

Toets over Criminaliteit Schriftelijke 
toets 
Kies een item. 

2 Ja 
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Berekening cijfer schoolexamen: totaal: 5 is cijfer DSE 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

VMBO-groen            PTA CKV    GT         Leerjaar 3 en 4                 cohort    2020 - 2022 
 

dSE 1 – periode 1 
 
Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

1-01W2 
Kunstmap 

De leerling kan een digitaal 
reflectie en kunstdossier 
samenstellen 

 kunstmap plus opdrachten die deels in periode dse 2 vallen  Digitaal 
Kunstdossier 

Kies een item. 

2 ja 

1-02W1 
Cultureel zelfprotret 

 De leerling heeft een Cultureel 
Zelfportret gemaakt.  

 Hierin wordt zichtbaar wat de leerling aan culturele 
activiteiten heeft gedaan of zou willen doen en waar zijn 
persoonlijke voorkeur  bij Kunst en Cultuur ligt.   
Dit wordt ook digitaal vast gelegd. 

Collage 

Kies een item. 
1 ja 

 

1-03W1 
Beeldverslag 

 De leerling heeft een verslag 
van de voorbereidingen en de 
activiteit, d.m.v. woord, beeld, 
beweging en/of geluid gemaakt  

  
Culturele activiteit na voorbereidende onderzoek d.m.v.  
kijkwijzer en verslaglegging d.m.v. woord, beeld , beweging 
en/of geluid 
Dit wordt digitaal vastgelegd 
 
 

 Beeldverslag 
d.m.v. 
zelfgekozen 
techniek  

Kies een item. 

1 ja 

 
 

Berekening cijfer schoolexamen:  alle opdrachten worden met O/V/G beoordeeld. Niet ingeleverd is een O. Bovenstaande onderdelen worden opgeteld en door 
4 gedeeld. Alle onderdelen zijn herkansbaar, zodat CKV met een V afgesloten kan worden . 
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dSE 2 – periode 2 
 

Toetscode +  
Titel Toets 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

2-01W1 
 Beeldverslag  

 De leerling heeft een verslag van de 
voorbereidingen en de activiteit, d.m.v. 
woord, beeld, beweging en/of geluid 
gemaakt  

  
Culturele activiteit na voorbereidende onderzoek 
d.m.v.  kijkwijzer en verslaglegging d.m.v. woord, 
beeld , beweging en/of geluid 
Dit wordt digitaal vastgelegd 

 Beeldverslag d.m.v. 
zelfgekozen techniek  
Kies een item. 

1 ja 

 
 

2-02W1 
 Beeldverslag  

 De leerling heeft een verslag van de 
voorbereidingen en de activiteit, d.m.v. 
woord, beeld, beweging en/of geluid 
gemaakt  

  
Culturele activiteit na voorbereidende onderzoek 
d.m.v.  kijkwijzer en verslaglegging d.m.v. woord, 
beeld , beweging en/of geluid 
Dit wordt digitaal vastgelegd 

 Beeldverslag d.m.v. 
zelfgekozen techniek  

Kies een item. 

1 ja 

 
 

2-03W1 

Beeldverslag 
De leerling heeft een verslag van de 
voorbereidingen en de activiteit, d.m.v. 
woord, beeld, beweging en/of geluid 
gemaakt 

 Culturele activiteit na voorbereidende onderzoek 
d.m.v.  kijkwijzer en verslaglegging d.m.v. woord, 
beeld , beweging en/of geluid. Dit wordt digitaal 
vastgelegd 

Beeldverslag d.m.v. 
zelfgekozen techniek 

1 ja 
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VMBO-groen            PTA LO1    GT         Leerjaar 3 en 4                 cohort    2020 - 2022 
 

dSE 1 – periode 1 
Informatie: Lichamelijke oefening 
Het examen in klas 3 bestaat uit 2 schoolexamens (DSE). Deze zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen welke hieronder zijn aangegeven. Alle DSE’s wegen 
voor de eindbeoordeling even zwaar. Een DSE beoordeling kan pas plaats vinden als aan alle praktijkverplichtingen is voldaan. 
Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

Komt aan bod bij: 
 
Alle onderdelen 
Kies een item. 

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 

Indien aan de orde is worden onderdelen 
vervangen door thuisopdrachten i.v.m. leren op 
afstand 

n.v.t. n.v.t.  

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

K4.5 Badminton  

- Techniek/tactiek 
- Enkel/dubbelspel 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

2-04W2 
Eindopdracht 

Creatieve verwerking van 1 van 
bovenstaande culturele activiteiten => 
creatief product De leerling legt het 
creatieve proces vast en maakt dit 
zichtbaar (d.m.v. onderzoek, schetsen, 
ideeën verzamelen, etc) in de 
presentatie. 

Creatieve verwerking n.a.v. culturele activiteit, 
waarvan het proces zichtbaar is.Dit wordt digitaal 
vastgelegd 

Kunstwerk met 
zichtbaar proces 

2 ja 

2-03W2 
Zelfreflectie 

 De leerling reflecteert schriftelijk en 
maakt zijn keuzen en waardering 
duidelijk en wat hij geleerd heeft bij CKV  

Reflecteren op eigen ervaringen. Toelichten en 
verduidelijken van gemaakte keuzes en de 
waardering daarvan 

 Digitaal vragen 
beantwoorden en 
opgeslagen 

Kies een item. 

1 ja 
 

Berekening cijfer schoolexamen:   alle opdrachten worden met O/V/G beoordeeld. Niet ingeleverd is een O. Bovenstaande onderdelen worden opgeteld en door 
7 gedeeld.  
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- Spelregelkennis 
 

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

K4.4 Volleybal 
- Techniek/tactiek 
- 4-4/6-6, eindspel 
- Spelregelkennis 

Prakticum 
Kies een item. 

1 Ja 

1-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K4.1 Softbal 
- Technieken, werpen/vangen/slaan 
- Tactiek 
- Eindspel 9:9 
- Spelregelkennis 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

1-04W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K4.3 Basketbal 
- Basistechnieken 
- Tactiek, balbezit/balverlies 
- eindspel 5:5 
- Spelregelkennis 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

1-05W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K8/8.1 Zelfverdediging/ Judo 
- Techniek 
- Tactiek 
- Wedstrijd 
- Scheidsrechter 

 

Prakticum 
Kies een item. 

1 Ja 

1-06W1 K1,2,3 Algemene leer- vaardigheden 
- Zie beschrijving 

Prakticum 1 Ja 

Berekening cijfer schoolexamen: Totaal delen door 6 is eindbeoordeling DSE 1 (domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed,voldoende,    
onvoldoende) 
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dSE 2 – periode 2 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets: 

Kies een item. 
Bij alle onderdelen 

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 

Indien aan de orde is worden onderdelen 
vervangen door thuisopdrachten i.v.m. leren 
op afstand 

n.v.t. n.v.t.  

2-01W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K4.1 Softbal 
- techniek werpen/vangen/slaan 
- tactiek 
- spelregelkennis 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

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

K4.3 Voetbal 
- techniek  
- tactiek 
- spelregelkennis 

Prakticum 
Kies een item. 

1 Ja 

2-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K7.2/7.3/7.6 Atletiek 
- 80 mtr sprint  
- Verspringen 
- Duurloop 

- Kogelstoten 

- Speerwerpen 

- Verspringen 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

2-04W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K6.2/6.3 Bewegen op Muziek 
- ritme en bewegen 
- techniek 
- choreografie 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

2-05W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K5 Turnen 
- minitrampoline 
- plank/kast/bok 
- lange mat 
- acro-gymnastiek 

Prakticum 
Kies een item. 

1 Ja 

2-06W1 K1,2,3 Algemene leervaardigheden Prakticum 1 Ja 
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       - zie beschrijving 
Berekening cijfer schoolexamen: delen door 6 is eindbeoordeling DSE 2 (5 domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed, voldoende, onvoldoende) 
 

 

 

dSE 3 – periode 3 
Informatie: Lichamelijke oefening 
Het examen in klas 4 bestaat uit 2 schoolexamens (DSE). Deze zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen welke hieronder zijn aangegeven. Alle DSE’s wegen 
voor de eindbeoordeling even zwaar. Een DSE beoordeling kan pas plaats vinden als aan alle praktijkverplichtingen is voldaan. 
Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets 

Kies een item. 
Bij alle onderdelen 

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 

Indien aan de orde is worden onderdelen 
vervangen door thuisopdrachten i.v.m. leren 
op afstand 

n.v.t. n.v.t.  

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

K4.5 Badminton 
- techniek 
- tactiek 
- enkel/dubbelspel 
- spelregelkennis 

Prakticum 
Kies een item. 

1 Ja 

3-02W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K4.4 Volleybal 
- techniek 
- tactiek 
- 6-6 eindspel 
- spelregelkennis 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

3-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K5 Turnen 
- minitrampoline 
- plank/kast/bok/ 
- lange mat 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

3-04W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K4.1 Softbal 
- techniek: werpen/vangen/slaan 
- tactiek 

Prakticum 
Kies een item. 

1 Ja 
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- eindspel 9-9 
- spelregelkennis 

3-05W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K7.2/7.3/7.6 Atletiek 
- kogelstoten 
- hordenlopen 
- speerwerpen 
- estafette 

Prakticum 
Kies een item. 

1 Ja 

3-06W1 K1,2,3 Algemene leervaardigheden 
- zie beschrijving 

Prakticum 1 Ja 

Berekening cijfer schoolexamen: Totaal delen door 6 is eindbeoordeling DSE 3 (5 domeinen en Algemene vaardigheden wordt gemiddeld goed, voldoende, onvoldoende) 
 

 

dSE 4 – periode 4 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en - 
duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets: 

Kies een item. 
Bij alle onderdelen 

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 

Indien aan de orde is worden onderdelen 
vervangen door thuisopdrachten i.v.m. leren op 
afstand 

n.v.t. n.v.t.  

4-01W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K8/K8.1/K8.6 Zelfverdediging/Judo 
- techniek 
- tactiek 
- wedstrijd 
- scheidsrechter 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

4-02W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K4.3 Basketbal 
- basistechnieken 
- tactiek balbezit/balverlies 
- spelregelkennis 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

4-03W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K5 Turnen 
- acrogym 
- minitrampoline 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 
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- plank/kast/bok 
- lange mat 

4-04W1 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K6.2/6.3 Bewegen op Muziek 
- ritme en bewegen 
- choreografie  
- techniek 

Prakticum 
Kies een item. 

1 Ja 

4-05W1 

Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

K4.3 Voetbal 
- techniek 
- tactiek 
- spelregelkennis 

Prakticum 

Kies een item. 
1 Ja 

4-06W1 K1,2,3 Algemene leervaardigheden 
- zie beschrijving 

Prakticum 1 Ja 

Berekening cijfer schoolexamen: Totaal delen door 6 is eindbeoordeling DSE 4 (5 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 
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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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VMBO-groen            PTA Biologie    GT         Leerjaar 3 en 4                 cohort    2020 - 2022 
 

dSE 1 – periode 1, Gemengd/theoretische leerweg. 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving/Informatie: 
 

Toetsvorm en – 
duur: 
 

Weging Herkansing 

Komt aan bod bij: 
In principe komt de 
preambule bij elk 
hoofdstuk/onderdeel 
aan de orde. Dat 
kan zijn bij de 
verwerking, maar 
ook bij de instructie 
van de 
verschillende 
vakinhoudelijke 
onderdelen. 
Kies een item. 

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 
Kies een item. 

                                                                                              
Er is in dit PTA rekening gehouden 
met stage e.d., mocht het nodig zijn, 
dan kan de docent afwijken van dit 
PTA. De S.E. cijfers zullen daar dan 
aan worden aangepast.                                                        
Het toetsmoment van de 
hoofdstuktoets is een benadering van 
het moment waarop de toets wordt 
gehouden, uiterlijk één week van 
tevoren geeft de docent het 
definitieve moment van toetsen aan.                                                                                                            
De deeltoesten, overhoringen e.d. 
worden minimaal 1 les van tevoren 
opgegeven.                                                                                  
De onderwerpen die worden herhaald 
en getoetst worden door de docent 
bepaald.  
 

Boek: Nectar, 
VMBO G/T, klas 
3 en 4. 
 
Toetsvorm en 
toetsduur: Het 
eindcijfer van 
een thema 
wordt bepaald 
door het 
gemiddelde 
cijfer van 
overhoringen, 
opdrachten en 
de 
hoofdstuktoets. 
 

n.v.t.  

1-01W1 
Hoofdstuk 1 

K4, K5 Thema 1: Organismen uit vier rijken. 
 

Toets, 
overhoringen en 
opdrachten 
Kies een item. 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

1-02W1 
Hoofdstuk 2 

K6, K8 Thema 2: Bewegen Toets, 
overhoringen en 
opdrachten 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

1-03W1 
Hoofdstuk 3 

K4, K6 Thema 3: Organismen leven samen Toets, 
overhoringen en 
opdrachten 

1 Nee, tenzij 
daar een 
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Kies een item. goede reden 
voor is 

1-04W2 
TWT periode 1 

afhankelijk van behandelde lesstof. Toetsweek toets, afhankelijk van 
behandelde lesstof. 

Schriftelijke 
toets 
Kies een item. 

2 Ja/nee 

Berekening cijfer schoolexamen: : dSE 1 is het gemiddelde van de hierboven beschreven toetsen. 
 

 
 

 

dSE 2 – periode 2 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm 
en - duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets: 
Kies een item. 

Preambule  
Kies een item. 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. n.v.t. n.v.t.  

2-01W1 
Hoofdstuk 4 

K11 Thema 4:Waarnemen en reageren Diverse toetsen 
en toetsvormen 
bepalen het 
eindcijfer. De 
hoofdstuktoets 
wordt 
afgenomen 
tijdens de 
toetsweektoets, 
samen met de 
toets van 
hoofdstuk 10 

 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

2-02W1 
Hoofdstuk 10 

K6, K11, K12 Thema 10: Voortplanting (Dit hoofdstuk 
komt uit het boek van klas 4, wordt 
behandeld in klas 3 vanwege 

combinatieklas kader  en G/T) 

Diverse toetsen 
en toetsvormen 
bepalen het 
eindcijfer. De 
hoofdstuktoets 
wordt 
afgenomen 
tijdens de 
toetsweektoets, 
samen met de 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 
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toets van 
hoofdstuk 4 

 

2-03W1 
Hoofdstuk 6 

K7 Thema 6: Mens en milieu. Toets, 
overhoringen 
en 
opdrachten 
Kies een 
item. 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

2-04W2 
TWT periode 2 

afhankelijk van behandelde lesstof. Toetsweektoets, afhankelijk van 
behandelde lesstof. 

Schriftelijke 
toets 
Kies een 
item. 

2 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

2-05W2 
Biotoop 

K1, K2, K3 Inleveren biotoop, december 2020 
(deel 1) en juni 2021 (deel 2). 

Werkstuk 
Kies een 
item. 

2 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

Berekening cijfer schoolexamen: dSE 2 is het gemiddelde van de hierboven beschreven toetsen. 
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dSE 3 – periode 3 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in toets 
Kies een item. 

Preambule  
Kies een item. 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. n.v.t. n.v.t.  

3-01W1 
Hoofdstuk 7 

K4, K6, K9 Thema 7: Ademen en eten Toets, 
overhoringen 
en opdrachten 
Kies een item. 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

3-02W1 
Hoofdstuk 8 

K9 Thema 8: Bloed. Toets, 
overhoringen 
en opdrachten 
Kies een item. 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

3-03W1 
Hoofdstuk 9 

K10, K11, V2 Thema 9: Afweer en bescherming. Toets, 
overhoringen 
en opdrachten 
 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

3-04W2 
TWT periode 3 

afhankelijk van behandelde lesstof. Toetsweektoets, afhankelijk van 
behandelde lesstof. 

Schriftelijke 
toets 
Kies een item. 

2 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

Berekening cijfer schoolexamen: dSE 3 is het gemiddelde van de hierboven beschreven toetsen. 
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dSE 4 – periode 4 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging Herkansing 

Verwerkt in 
toets: 
Kies een item. 

Preambule  
Kies een item. 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. n.v.t. n.v.t.  

4-01W1 
Hoofdstuk 5 

V1 Thema 5: Gedrag, thema boek klas 3 Toets, 
overhoringen 
en opdrachten 
Kies een item. 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

4-02W1 
Hoofdstuk 11 

K13 Thema 11: Erfelijkheid Toets, 
overhoringen 
en opdrachten 
Kies een item. 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

4-03W1 
Hoofdstuk 12 

K 13 Thema 12: Evolutie. Toets, 
overhoringen 
en opdrachten 
Kies een item. 

1 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

4-04W2 
TWT periode 4 

afhankelijk van behandelde lesstof Toetsweektoets, afhankelijk van 
behandelde lesstof 

Schriftelijke 
toets 
Kies een item. 

2 Nee, tenzij 
daar een 
goede reden 
voor is 

Berekening cijfer schoolexamen: dSE 4 is het gemiddelde van de hierboven beschreven toetsen. 
 

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 teamleider en de examen 

commissaris.  

Daarnaast kan het zijn dat het jaarprogramma dusdanig gewijzigd wordt dat er een andere reden is af te wijken van dit PTA. Mocht dat zo zijn dat er van 

dit schema wordt afgeweken, dan wordt de kandidaat daarvan op de hoogte gebracht, evenals zijn wettelijke vertegenwoordigers. De lesstof, zoals 

hierboven wordt beschreven wordt ondanks de wijzigingen wel behandeld en getoetst. 
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PTA  GT        Natuur-scheikunde   Leerjaar 3 en 4    2020-2022 
 

Informatie:  Het examen in klas 3 bestaat uit 2 deelschoolexamens (DSE’s). 

Deze zijn opgebouwd uit verschillende toetsen, welke hieronder zijn aangegeven. 
Alle DSE’s wegen voor het eindcijfer even zwaar. De docent behoudt zich het 
recht voor om tijdens de periode van het PTA de toetsen en de toetsmomenten 
op redelijke wijze aan te passen aan de situatie. Voor wat betreft de normering 
voor het bepalen van het DSE-cijfer wordt dan de weging in evenredigheid 
aangepast.                                                                          Wanneer iets niet is 
gemaakt en/of op tijd is ingeleverd, is niet aan de opdracht voldaan. De docent 
kan je dan een 1 geven voor dat onderdeel. 
 

Nova 3 VMBO-KGT Nask1 4e editie 
 

dSE 1 – periode 1 
 
Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging 

 Komt aan bod bij: 
In principe komt de 
preambule bij elk 
hoofdstuk/onderdeel 
aan de orde. Dat 
kan zijn bij de 
verwerking, maar 
ook bij de instructie 
van de 
verschillende 
vakinhoudelijke 
onderdelen 

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 

Zie voor exacte definiëring Examenblad.nl 

                                                                                               
Er is in dit PTA rekening gehouden met stage e.d., 
mocht het nodig zijn, dan kan de docent afwijken 
van dit PTA. De S.E. cijfers zullen daar dan aan 
worden aangepast.                                                        
Het toetsmoment van de hoofdstuktoets is een 
benadering van het moment waarop de toets wordt 
gehouden, uiterlijk één week van tevoren geeft de 
docent het definitieve moment van toetsen aan.                                                                                                            
De deeltoetsen, overhoringen e.d. worden 
minimaal 1 les van tevoren opgegeven.                                                                                  
De onderwerpen die worden herhaald en getoetst 
worden door de docent bepaald.  

  

Kies een item. 
G3ns1 

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

H1: Krachten Toets 
45 min. 

1 

Kies een item. 
G3ns2 

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

H2: Elektriciteit Toets 
45 min. 

1 

G3ns3 NSK1/K/1, 2 ,3 
NSK1/K/6 

H3: Energie Toets 
45 min. 

1 

G3ns4 NSK1/K/1, 2 ,3 
NSK1/K/12 

H4: Het weer Toets 
45 min. 

1 

G3ns5 NSK1/K/1, 2 ,3 Gemiddelde aanvullende opdrachten periode 1 Logboek 2 
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NSK1/V/4 n.v.t. 

Berekening cijfer schoolexamen: Aantal punten : 6 
 

 

 

dSE 2 – periode 2 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging 

Kies een item. 
G3ns6 

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

H6: Schakelingen Toets 
45 min. 

1 

Kies een item. 
G3ns7 

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

H7: Materie Toets 
45 min. 

1 

Kies een item. 
G3ns8 

NSK1/K/1, 2 ,3 
NSK1/K/11 

H8: Straling Toets 
45 min. 

1 

G3ns9 NSK1/K/1, 2 ,3 
NSK1/K/7 

H5: Licht Toets 
45 min. 

1 

G3ns10 NSK1/K/1, 2 ,3 
NSK1/V/4 

Gemiddelde aanvullende opdrachten periode 2 Logboek 
n.v.t. 

2 

Berekening cijfer schoolexamen: Aantal punten : 6 
 

 

dSE 3 – periode 3 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging 

Kies een item. 
G4ns1 

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

H2 warmte + H3: energie Toets 
45 min. 

1 

Kies een item. 
G4ns2 

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

H4: elektriciteit + H9: schakelingen Toets 
90 min. 

2 

Kies een item. 
G4ns3 

NSK1/K/1, 2 ,3 
NSK1/K/9 
NSK1/V/2 

H1: krachten + H6: werktuigen Toets 
90 min. 

2 

     

Berekening cijfer schoolexamen: Aantal punten : 5 
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dSE 4 – periode 4 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging 

   Toets 
90 min. 

2 

Kies een item. 
G4ns5 

NSK1/K/1, 2 ,3 
NSK1/K/9 
NSK1/V/1, 2 

H10: bewegingen en H11: Kracht en beweging Toets 
90 min. 

2 

Kies een item. 
G4ns6 

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

H5: geluid Toets 
45 min. 

1 

Kies een item. 
G4ns4 

NSK1/K/1, 2 ,3 
NSK1/4/10 

H7: stoffen en H8: materialen Toets 
90 min. 

2 

G4ns7 NSK1/K/1, 2 ,3 
NSK1/V/4 

Practicatoets   

     

Berekening cijfer schoolexamen: Aantal punten : 7 
 

 

NB: Het kan zijn dat er van dit PTA wordt afgeweken in volgorde van de hoofdstukken; dit gebeurt dan in overleg met de teamleider en de examen 

commissaris.  

Voor alle onderdelen is herkansing voor de leerlingen mogelijk met uitzondering van de practicatoets en H5: geluid. 
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VMBO-groen PTA Duits GT Leerjaar 3 en 4 cohort 2020 - 2022 

dSE 1 – periode 1 

Toetscode + 
Toetsnaam 

 Eindtermen:    Leerstofomschrijving   Toetsvorm en - 
duur 

 Weging 

Verwerkt in toets: 
Kies een item. 

 Preambule 
Kies een item. 

   Klik hier als u tekst wilt invoeren.   n.v.t.  n.v.t. 

1-01W1 
Lesen 

  K4, V1, V5, K7    Lesen + idioom Kapitel 10-11   Schriftelijk 60 
min. 

 1 

1-02W0 
Grammatik 

 K4, K7, V5    Grammatik:  Hoofdstuktoets Kapitel 10-11  
 

 Schriftelijke toets 
45 min. 

  (0)? 

1-03W1 
Hören 

 
 

 K5    
 

Luistertoets   
 

Luistervaardigheid 
30 min. 

 
 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (som beide cijfers) :2      

dSE 2 – periode 2 

Toetscode + 
Toetsnaam 

 Eindtermen:    Leerstofomschrijving  Toetsvorm en - 
duur 

 Weging 

Verwerkt in toets: 
Kies een item. 

 Preambule 
Kies een item. 

   Klik hier als u tekst wilt invoeren.  n.v.t.  n.v.t. 

           

2-01W1 
Lesen 

 K4, V1, V5, K7    Lesen + idioom Kapitel 12-13  Schriftelijke toets 
60 min. 

 1 

2-02W0 
Grammatik 

 K4, K7, V5    Grammatik:  Hoofdstuktoets Kapitel 12-13  Schriftelijke toets 
45 min. 

 (0)? 

2-03W1 
Sprechen 

 K2, K3, K4, K6, K7. V5  
 

  Sprechen: vlog  Spreekvaardigheid 
10 min. 

 1 

Berekening cijfer schoolexamen: (som beide cijfers) :2     
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dSE 3 – periode 3  

Toetscode + 
Toetsnaam 

 Eindtermen:    Leerstofomschrijving  Toetsvorm en - 
duur 

 Weging her 

Verwerkt in toets 
Kies een item. 

 Preambule 
Kies een item. 

   Klik hier als u tekst wilt invoeren.  n.v.t.  n.v.t.  

3-01W1 
Schreiben 

 K4, K5, V1    Brief met gebruik grammatica Kapitel 10-15 
Je mag hierbij gebruik maken van een woordenboek 

 Schriftelijke 
toets60 min. 

 1 ja 

3-02W1 
Lesen 

 K3, K4, K7    Lesen + examenidioom (woordjes en signaalwoorden)  Schriftelijke toets 
60 min. 

 1 nee 

3-03W1 
Hoofdstuktoets 

 K2, K3,     Kapitel 19-20  Woordenlijsten en gebruik signaalwoorden  Schriftelijke toets 
45 min. 

 1 ja 

Berekening cijfer schoolexamen: (som toets 1, 2 en 3) :3      

dSE 4 – periode 4  

Toetscode + 
Toetsnaam 

 Eindtermen:   Leerstofomschrijving   Toetsvorm en - 
duur 

 Weging herk 

Verwerkt in toets: 
Kies een item. 

 Preambule 
Kies een item. 

  Klik hier als u tekst wilt invoeren.   n.v.t.  n.v.t.  

4-01W1 
hören 

 K5, V1   Kijk en luistertoets Cito   Luistervaardighei
d 60 min. 

 1 n 

4-02W1 
Examenidioom en 
lezen 

 K3, K4, K7   Woorden, veel voorkomende vragen en signaalwoorden 
en leesteksten 

  Schriftelijke toets 
90 min. 

 1 j 

4-03W2 
Spreektoets 

 K2, K3, K4, K5, K6, K7, V5  
 

    Spreekvaardigheid 
(Sprachstadt Dld) 

 1 n 

Berekening cijfer schoolexamen: (som toets 1, 2 en 3) :3       
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PTA  GT      Economie   Leerjaar 3 en 4   2020-2022 
 

Informatie: Algemene Economie 
 

Boek: Economisch Bekeken 
 

dSE 1 – periode 1 
 
Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging 

1-01W1 
H114 

EC/K2 
EC/K/4A 

Module Consumptie Hoofdstuk 1 
Wikken en wegen paragraaf 1 t/m 4 

Toets 
45 min. 

1 

1-02W1 
H157 
 

EC//K/4A Module Consumptie Hoofdstuk 1 
Wikken en wegen paragraaf 5 t/m 7 

Toets 
45 min. 

1 

1-03W1 
H214 
 

EC/K2 
EC/K/4A 

Module Consumptie Hoofdstuk 2 
Thuis in geldzaken paragraaf 1 t/m 4 

Toets 
45 min. 

1 

1-04W1 
H257 
 

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

Module Consumptie Hoofdstuk 2 
Thuis in geldzaken paragraaf 5 t/m 7 

Toets 
45 min. 

1 

1-05W2 
H314 
 

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

Module Consumptie Hoofdstuk 3 
Geld over en tekort paragraaf 1 t/m 4 
 

Toets 
45 min. 

1 

1-06W1 
TW31 
 

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

Module Consumptie 
 

Toets 
90 min. 

2 

Berekening cijfer schoolexamen: DSE 1 = totaal/7 
 

 

dSE 2 – periode 2 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging 

2-01W1 
H357 

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

Module Consumptie Hoofdstuk 3 
Geld over en tekort paragraaf 5 t/m 7 

Toets 
45 min. 

1 
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2-02W1 
H517 

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

Module Arbeid en Productie Hoofdstuk 5 
Werk voor de overheid paragraaf 1 t/m 7 
 

Toets 
45 min. 

1 

2-03W1 
H6 

EC/K/8 Module Arbeid en Productie Hoofdstuk 6 
Laat nog wat over  

Toets 
45 min. 

1 

2-05W1 
H7 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
 

Module Arbeid en Productie Hoofdstuk 7 
Werken voor de winst  

Toets 
45 min. 

1 

2-06W1 
H8 

EC/K/5A 
EC/K/5B 

Module Arbeid en Productie Hoofdstuk 8 
Productie en technologie  

Toets 
45 min. 

1 

2-04W2 
TW32 

EC/K/1  
EC/K/3 
EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/5A  
EC/K/5B 

Module Consumptie + Module Arbeid en Productie 
 

Toets 
90 min. 

2 

     
Berekening cijfer schoolexamen: DSE 2 = totaal/7 
 

 

dSE 3 – periode 3 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging 

3-02W1 
H1 

EC/K/5A Module Arbeid en productie  
Hoofdstuk 1 Werken voor de winst   

Toets 
45 min. 

1 

3-03W1 
H2 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/2 
EC/V/2 
EC/K/3 

Module Overheid en Bestuur 
Hoofdstuk 2 Werkloos  

Toets 
45 min. 

1 

3-04W1 EC/V/1 Module Verrijkingsdeel  Toets 1 
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H3 Hoofdstuk 3 Geld voor de overheid  45 min. 

3-05W2 
TW41 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/V/1 
EC/K/2 
EC/V/2 
EC/K/3 

Module Arbeid en Productie  
Module Overheid en Bestuur  
Module Verrijkingsdeel 

Toets 
90 min. 

2 

Berekening cijfer schoolexamen: DSE = totaal/5 
 

 

dSE 4 – periode 4 
 

Toetscode + 
Toetsnaam 

Eindtermen: 
 

Leerstofomschrijving Toetsvorm en 
- duur 

Weging 

4-01W1 
H4 

EC/V/1 Module Verrijkingsdeel  
Hoofdstuk 4 Inkomen  

Toets 
45 min. 

1 

4-02W1 
H5 

EC/K/7 Module Internationale ontwikkeling 
Hoofdstuk 5 Nederland in de wereld 

Toets 
45 min. 

1 

4-03W1 
H6 

EC/K/7 Module Internationale Ontwikkeling 
Hoofdstuk 6 Samen in de wereld 

Werkstuk 
n.v.t. 

1 

4-04W2 
TW42 

EC/K/7 
EC/V/1 

Module Verrijkingsdeel 
Module Internationale Ontwikkelingen 
 

Toets 
90 min. 

2 

Berekening cijfer schoolexamen: DSE 4 = totaal/5 
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PTA GL keuzepakket: Voeding & Dier 
Bij Voeding en dier leer je vanalles over het bereiden van voeding en het houden van gezonde dieren. Je gaat aan de slag met gezonde voeding 
voor mens en dier, beweging en dierenwelzijn. Je kunt informatie overdragen aan anderen en activiteiten als een gastles organiseren. Je krijgt 
hier les over dieren en diervoeding, huisvesting en gezondheid van dieren. Maar je krijgt ook les over gezonde voeding voor verschillende 
doelgroepen (mensen) en hoe je voeding bereid en presenteert.    

THEMA 1  

Naam + code 
thematoetsen 
thema 1 

THEMA 1 (deel)taken en leerdoelen: 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud Toetsvorm en - duur Herkansing Weging 

Diervoeding en 
dierenwelzijn 
1-01W1 

K/GR/9.1.1 Diverse voersoorten herkennen en 
benoemen 
K/GR/9.1.1 Diverse voersoorten herkennen en 
benoemen K/GR/9.1.2 Voeretiketten lezen en 
interpreteren 
K/GR/9.1.3 Rantsoenberekeningen maken gelet 
op de productiefase en de conditie van het dier 
K/GR/9.1.4 Voorraadberekeningen uitvoeren 
K/GR/9.1.5 Voer- en watervoorzieningen 
herkennen en voor- en nadelen benoemen 
K/GR/9.1.6 Reparaties aan voer- en 
watervoorzieningen uitvoeren 
K/GR/9.1.7 Voer en water aan dieren verstrekken 
K/GR/9.2.1 Gezondheidskenmerken van dieren 
herkennen en benoemen 
K/GR/9.2.2 Aan de hand van 
gezondheidskenmerken de gezondheid van het 
dier controleren 
K/GR/9.2.3 De conditiescore van het dier 
bepalen 
K/GR/9.2.4 Preventieve 
gezondheidsmaatregelen uitvoeren 
K/GR/9.3.3 De omgeving controleren en 
beoordelen en volgens de norm inrichten, 

Als je dieren houdt wil je ze gezond hebben en 
houden. 
We geven informatie over juiste voeding en 
hoeveel voer een dier nodig heeft per dag en 
waaraan je kunt zien of een dier gezond is en 
wat je kunt doen om dierwelzijn te waarborgen. 
Je kunt dit niet alleen uitleggen maar ook 
beoordelen of de dieren wat betreft de gestelde 
welzijnseisen gehouden worden. 

Combinatietoets 
(dagdeel.) 

ja 1 
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rekening houdend met de levensfase en de 
productiecycli van het dier 

Verwerken, 
bereiden & kwaliteit 
1-02W1 

K/GR/11.4.1 de kwaliteit van voedingsmiddelen 
en nonalcoholische dranken bepalen en 
beoordelen (organoleptisch onderzoek) 
K/GR/11.4.3 mogelijke gevolgen van dier- en 
plantziekten op voedselveiligheid benoemen en 
verklaren.  
K/GR/11.4.4 aspecten uit warenwetgeving en 
HACCP benoemen en uitleggen  
K/GR/11.4.5 werken volgens de richtlijnen van de 
warenwetgeving en HACCP tijdens de productie 
van voedingsmiddelen. 
K/GR/11.4.7 HACCP – administratie bijhouden. 
K/GR/11.2.1 gebruikelijk materiaal en 
standaardapparatuur bedienen en onderhouden 
K/GR/11.2.2 werken volgens procedures, 
receptuur en voorschriften  
K/GR/11.2.4 product en procesvariabelen 
toepassen (denk hier bijvoorbeeld aan 
bereidingstijd, temperatuur, veranderende 
samenstelling)  
K/GR/11.2.5 het geproduceerde product 
adequaat opslaan en bewaren denkend aan de 

De kwaliteit van een voedingsmiddel is van veel 
dingen afhankelijk. Bijvoorbeeld van de smaak 
of de bewaaromstandigheden. Je kunt natuurlijk 
proeven of iets lekker is. Of je kunt kijken of het 
product er goed uit ziet. Maar je kunt kwaliteit 
ook meten. Bedrijven doen dat regelmatig. 
Want ze willen een goed product maken. Niet 
één keer, maar altijd, dit geldt ook voor 
voedselveiligheid. Het is niet altijd gemakkelijk 
om de veiligheid te waarborgen. Want het kan 
op veel plekken in een bedrijf misgaan. Daarom 
is een veiligheidssysteem ontwikkeld: HACCP. 
Met dat systeem controleert een bedrijf de 
veiligheid continu. In de voedingsindustrie wordt 
vaak over grondstoffen gesproken. 
Grondstoffen vormen de basis van ieder 
voedingsmiddel. Maar wat zijn het eigenlijk, 
grondstoffen en tussenproducten)? En hoe 
maak je van grondstoffen of tussenproducten 
een eindproduct? Hoe bewaar en bewaak je de 
kwaliteit van een eindproducten?  

Combinatietoets 
(dagdeel) 

Ja 1 
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juiste opslag condities voor (geconserveerde) 
opslag  
K/GR/11.2.6 de houdbaarheid van grond- en 
hulpstoffen en gereed product bewaken 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((1-01W1x1) + (1-02W2 x1))/2  = cijfer SE thema 1 

In de beoordeling van de (deel)schoolexamens van dit thema worden de prestaties en ontwikkeling van de leerling meegewogen ten aanzien van: 
 

Competenties:  a.1. beslissen en activiteiten uitvoeren; a.2. met mensen samenwerken en overleggen; a.3. verantwoordelijk, ethisch en integer, 

handelen; a.12. planmatig en doelgericht werken; a.14. zorgdragen voor een goede werkuitvoering en een goede kwaliteit van het eindproduct, 

a.15. volgens instructie en geldende procedures werken; a.16. met veranderingen omgaan en zich aanpassen.  
 

Professionele vaardigheden:  b.1. het economisch en maatschappelijk belang van de groene sector benoemen en de positie op de wereldmarkt 

aangeven; b.7. onderzoeksactiviteiten verrichten en daarbij onder andere vergelijken, meten en wegen, resultaten verwerken en 

beargumenteerde keuzes maken; b.8. meerdere oplossingen en variaties bedenken voor een ontwerp of een probleem en daarbij verschillende 

denkstrategieën gebruiken 
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THEMA 2:   

Naam + code 
thematoetsen 
thema 2 

THEMA 2 (deel)taken en leerdoelen: 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud Toetsvorm en - duur Herkansing Weging 

Fokkerij 
2-01W1 

K/GR/9.2.6 Wettelijke maatregelen met 
betrekking tot identificatie en registratie van 
dieren benoemen (KB/GL) 
K/GR/9.2.7 Hygiënische maatregelen bij 
geboorte benoemen en toepassen 
K/GR/9.3.1 De levenscycli en productiecycli van 
het dier herkennen en benoemen 
K/GR/9.3.2 De specifieke behoefte van het dier 
tijdens de verschillende levensfasen en 
productiecycli beschrijven 
K/GR/9.3.4 Verschillende fasen van de 
voortplantingscyclus benoemen en herkennen 
K/GR/9.3.5 Erfelijkheidsregels benoemen. 
K/GR/9.4.2 Uiterlijke kenmerken van het dier in 
relatie tot gebruiksdoel(en) herkennen en 
benoemen 
K/GR/9.4.3 Exterieuronderdelen van het dier in 
relatie tot gebruiksdoel(en) herkennen en 
benoemen 

Fokken met dieren is een belangrijk onderdeel 
van de dierhouderij. Maar fokken is aan regels 
gebonden. In dit onderdeel leer je hoe de 
wettelijke identificatie en registratie van dieren is 
geregeld. Je leert hoe je gericht kunt fokken 
zodat gewenste erfelijke eigenschappen van 
exterieur en productie kunnen worden 
doorgegeven. Daarnaast is het belangrijk dat je 
weet waar het dier tijdens dracht en zoogperiode 
behoefte aan heeft zodat de moeder en het 
(ongeboren) jong gezond blijven. 

Theorietoets 
(45 min.) 

Ja  1 

Gastles. 
2-02W1 

K/GR/9.1.1 Diverse voersoorten herkennen en 
benoemen 
K/GR/9.1.7 Voer en water aan dieren verstrekken 
K/GR/9.2.2 Aan de hand van 
gezondheidskenmerken de gezondheid van het 
dier controleren. 
K/GR/9.2.5 Hygiënemaatregelen toepassen 
K/GR/9.4.1 Dieren op de juiste manier 
benaderen, vangen, fixeren en hanteren 
K/GR/9.2.1 Gezondheidskenmerken van dieren 
herkennen en benoemen. 

Je gaat een gastles geven op bijvoorbeeld een   
basisschool waarbij je anderen vertelt hoe 
verschillende dieren gezond gehouden moeten 
worden. Uitgangspunt hierbij is veilig werken en 
informatie verstrekken.  Als jij liever voorlichting 
geeft over de verzorging van dieren aan een 
andere doelgroep, kan dat natuurlijk ook. Maak 
maar een plan en overtuig je docent! 

Beoordeling van 
de les en het 
proces. 
(voorbereiding 3 
lessen, gastles 20 
min) 

Ja  1 
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Duurzame & 
verantwoorde 
voeding  
2-03W2 

K/GR/11.1.1 schaarste, overproductie en 
verspilling van voedsel in de (groene) 
(wereld)markt benoemen  
K/GR/11.1.3 voorbeelden van nieuwe 
aandachtsgebieden in de 
levensmiddelenbranche en de 
voedingsmiddelenindustrie benoemen en 
verklaren.  
K/GR/11.1.4 voorbeelden van nieuwe 
technologieën in de voedingsmiddelenindustrie 
benoemen  
K/GR/11.1.5 verschillende voedingstrends 
herkennen, denk aan vegetarisch, kant en klaar, 
biologisch, eiwitrijk, koolhydraatarm  
K/GR/11.2.3 aan de hand van onderzoek een 
'nieuw' product ontwikkelen en bereiden wat past 
binnen een bepaalde voedingstrend 
K/GR/11.3.2 Informatie van een etiket aflezen en 
intepreteren. 
K/GR/11.3.3 informeren over 
produccgteigenschappen 
K/GR/11.3.4 aan de hand van een etiket bepalen 
of voeding geschikt en verantwoord is voor een 
bepaalde doelgroep 
K/GR/11.3.5 een voedingsadvies geven aan een 
inidvidu of een bepaalde doelgroep 

De winkels liggen vol met producten. Die moeten 
allemaal worden geproduceerd in fabrieken. Er 
wordt veel gemaakt en snel gewerkt. Om dat te 
kunnen doen, moeten de onderdelen van het 
productieproces goed op elkaar aansluiten. Ook 
leer je hoe fabrikanten omgaan met 
duurzaamheid. Bijvoorbeeld als het gaat om afval 
inzamelen, hergebruik van materialen en 
composteren. Duurzaamheid heeft ook met 
voedselproductie te maken. Je leert nu wat 
duurzaamheid is. Ook lees je hoe producenten 
duurzaam kunnen produceren en hoe 
producenten omgaan met verschillende 
voedingstrends zoals allergieën en intoleranties. 
Veel van wat een producent doet en gebruikt 
staat ook op een product, hiervoor wordt het 
etiket gebruikt. Je weet wat er op een etiket kan 
en moet staan en welke keuzes je hiermee moet 
maken. 

Theorie- en 
praktijktoets 
(dagdeel) 

Ja 2 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((2-01W1x1) + (2-02W1x1) + (2-03W2x2)) /4  = cijfer SE thema 2 

In de beoordeling van de (deel)schoolexamens van dit thema worden de prestaties en ontwikkeling van de leerling meegewogen ten aanzien van: 
 
Competenties: a.3. verantwoordelijk, ethisch en integer, handelen; a.4. relaties opbouwen en netwerken onderhouden; a.5. communiceren en zich presenteren, zowel 
verbaal als non-verbaal; a.6. schriftelijk formuleren en rapporteren; a.7. beroepshandelingen uitvoeren en vakdeskundigheid toepassen; a.8. juiste materialen en 
middelen inzetten a.9. analyseren en problemen oplossen; a.10. informatie verwerven en verwerken om iets doelgericht te onderzoeken; a.11. leren en reflecteren op 
eigen toekomstmogelijkheden en interesses; a.13. op de behoefte en verwachtingen van de klant richten en klanten helpen; a.16. met veranderingen omgaan en zich 
aanpassen; a.15. volgens instructie en geldende procedures werken; a.17. omgaan met druk en tegenslagen; a.18. met productiemiddelen omgaan en bedrijfsmatig 
handelen. 
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De leerling voldoet aan de eisen van het LOB portfolio zoals bepaald in het LOB PTA van de leerling.        

 

Berekening eindcijfer keuzepakket: (cijfers SE thema 1 + cijfer SE thema 2)/2 = eindcijfer SE beroepsgerichte keuzevakken. 

 

Dit eindcijfer is tevens van toepassing op de 2 onderliggende keuzevakken in dit keuzepakket: 

 

1. Gezonde dieren (Groen) 

2. Voeding hoe maakt u het? (Groen)  

 

Dit cijfer komt op de cijferlijst behorende bij het diploma van de leerling te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

Professionele vaardigheden:  b.1. het economisch en maatschappelijk belang van de groene sector benoemen en de positie op de wereldmarkt aangeven b.2. de 
begrippen duurzaamheid en kringloop (her)kennen, benoemen en toepassen. Op basis daarvan kan de kandidaat bewuste afwegingen maken en relaties leggen 
tussen milieu, mensen en werkprocessen in arbeid en beroep met het oog op concepten als people, planet en profit; b.3. het belang beschrijven en voorbeelden 
noemen van technologische en innovatieve ontwikkelingen in de groene sector; b.4. gangbare technieken hanteren ten behoeve van onderhoud, reparatie, creatie en 
realisatie in een groene context b.5. gangbare gereedschappen, apparaten en materialen gebruiken en onderhouden in een groene context; b.6. met behulp van 
informatiebronnen organismen of groepen van organismen op naam brengen; b.7. onderzoeksactiviteiten verrichten en daarbij onder andere vergelijken, meten en 
wegen, resultaten verwerken en beargumenteerde keuzes   
;  
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PTA GL keuzepakket: Techniek op de boerderij 

THEMA 1  

Naam + code 
thematoetsen 
thema 1 

THEMA 1 (deel)taken en leerdoelen: 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud Toetsvorm en - duur Herkansing Weging 

Aan de slag met 
dieren 
1-01W1 

k/gr/9.2.1  
Gezondheidskenmerken van dieren herkennen 
en benoemen  
k/gr/9.2.2 
Aan de hand van gezondheidskenmerken de 
gezondheid van een dier controleren 
k/gr/9.2.3 
de conditiescore van het dier bepalen 
k/gr/9.2.4 preventieve gezondheidsmaatregelen 
uitvoeren 
k/gr/9.2.5 
Hygiënemaatregelen toepassen 
k/gr/9.2.6 wettelijke maatregelen met betrekking 
tot identificatie en registratie van dieren 
benoemen 
k/gr/9.2.7  
Hygiënemaatregelen bij geboorte benoemen en 
toepassen  
k/gr/9.4.1 
Dieren op de juiste manier benaderen, vangen, 
fixeren en hanteren 
k/gr/9.4.2 uiterlijke kenmerken van het dieren in 
relatie tot gebruiksdoel(en) herkennen en 
benoemen 

. Proeve van 
bekwaamheid 

nee 1 
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k/gr/9.4.3 exterieuronderdelen van het dier in 
relatie tot gebruiksdoel(en) beoordelen 
k/gr/9.4.4 
Assisterende werkzaamheden verrichten bij het 
omgaan met dieren 

Onderhouden en 
werken met en 
afstellen van 
machines in de 
land en tuinbouw 
1-02W1 

k/gr/1.2.1 
Getrokken en aangedreven land- en 
tuinbouwmachines herkennen en benoemen 
k/gr/1.2.2 
op basis van de te verrichten taak de juiste land- 
en tuinbouwmachines gebruiken 
k/gr/1.2.3 
Dagelijks en periodiek onderhoud verrichten aan 
getrokken en aangedreven land- en 
tuinbouwmachines 
k/gr/1.2.4 
Veiligheidsaanduidingen op land- en 
tuinbouwmachines herkennen, verklaren en er 
naar handelen 

 Theorietoets 
 

Ja 1 

Electrische 
systemen 
1-03W1 

k/gr/1.3.1  
Algemene symbolen voor elektrische circuits 
herkennen, benoemen en toepassen in een 2D-
tekening  
k/gr/1.3.2  
Het belang van kleuraanduiding voor elektrische 
bedrading herkennen benoemen en toepassen  
k/gr/1.3.3  
Aan de hand van een tekening een elektrisch 
circuit realiseren  
k/gr/1.3.4  
Een storing aan een elektrisch circuit opzoeken 
en verhelpen met behulp van een digitale 
spanningsmeter 

 Praktijkopdracht Nee 1 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((1-01W1x1) + (1-02W2 x1) + (1-03W1 x1))/3 = cijfer SE thema 1 

 



77 
 

 

THEMA 2:   

Naam + code 
thematoetsen 
thema 2 

THEMA 2 (deel)taken en leerdoelen: 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud Toetsvorm en - duur Herkansing Weging 

Gezonde 
dierhouderij 
2-01W1 

k/gr/9.1.1  
Diverse voersoorten herkennen en benoemen  
k/gr/9.1.2  
Voeretiketten lezen en interpreteren  
k/gr/9.1.3  
Rantsoenberekeningen maken gelet op de 
productiefase en de conditie van het dier  
k/gr/9.1.4  
Voorraadberekeningen uitvoeren  
k/gr/9.1.5  
Voer- en watervoorzieningen herkennen en voor- 
en nadelen benoemen  
k/gr/9.1.6 reparaties aan voer- en 
watervoorzieningen uitvoeren 
k/gr/9.1.7 voer en water aan dieren verstrekken 
k/gr/9.3.1  
De levenscycli en productiecycli van het dier 
herkennen en benoemen  
k/gr/9.3.2  
De specifieke behoefte van het dier tijdens de 
verschillende levensfasen en productiecycli 
beschrijven  
k/gr/9.3.3 
De omgeving controleren en beoordelen en 
volgens de norm inrichten, rekening houdend 
met de levensfase en productiecycli van het dier 
k/gr/9.3.4  
Verschillende fasen van de voortplantingscyclus 
benoemen en herkennen  
k/gr/9.3.5 erfelijksheidsregels benoemen 
 

 VLOG Ja  1 
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Brandstofmotoren 
2-02W1 

k/gr/1.1.1  
Brandstofmotoren herkennen en benoemen op 
basis van de toegepaste energiebron  
k/gr/1.1.2  
Dagelijks en periodiek onderhoud verrichten aan 
brandstofmotoren  
k/gr/1.1.3  
De werking van brandstofmotoren verklaren 
 

 Theorietoets Ja  1 

Pneumatiek en 
hydrauliek 
2-03W2 

k/gr/1.4.1 mechanische overbrengingen 
herkennen, benoemen en toepassen 
k/gr/1.4.2 toepassingen van hydrauliek 
herkennen, verklaren en hanteren 
k/gr/1.4.3 toepassingen van pneumatiek 
herkennen, verklaren en hanteren 

 Presentatie van 
eigen onderzoek 

Nee 1 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((2-01W1x1) + (2-02W1x1) + (2-03W2x1)) /3  = cijfer SE thema 2 

 


