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Schoolonderzoek rooster klas 4, niveau BL: 

 

 

 

 

 

     

SO-6:    SO-8:   

       

datum dag vak  datum dag vak 
1-nov maandag Engels  28-mrt maandag biologie of natuur/scheikunde 
1-nov maandag biologie of natuur/scheikunde  28-mrt maandag wiskunde 

2-nov dinsdag profiel Groen **  29-mrt dinsdag Nederlands 

3-nov woensdag stage  30-mrt woensdag stage 

4-nov donderdag wiskunde  31-mrt donderdag rekenen * 
5-nov vrijdag Nederlands      

5-nov vrijdag rekenen     

 
 
       

SO-7:       

       

datum dag vak     
17-jan maandag rekenen  ** = 75 minuten      

17-jan maandag Nederlands, alleen kijk-luistertoets   *   = 90 minuten   
18-jan dinsdag wiskunde     
19-jan woensdag stage     
20-jan donderdag Engels     
21-jan vrijdag profiel Groen **     

21-jan vrijdag biologie of natuur/scheikunde     

      



 
 
 

waarbij SO-5 vanwege corona 1x meetelt en SO6, SO7 en SO8 allen 2x. 

 

Vaardigheden leren: 

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

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

Ook komt bij ieder vak oriëntatie op leren en werken aan bod (eindterm K1). In de les komt  

de theoretische kant aan bod: hoe het vak in de maatschappij en bij verschillende beroepen  

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

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

 

  

Bepaling van de uitslag van het schoolexamen Aeres VMBO Lelystad. 
 
Het schoolexamen van klas 4 bestaat uit 3 periodes, die alle drie één cijfer opleveren. (SO6-SO7-SO8) 
Het gemiddelde van de schoolexamens van klas 3 heeft eerder al een cijfer opgeleverd. (SO-5). 
Het eerste cijfer in de toetscode geeft aan tot welke periode de gescoorde cijfers behoren.  
De weging geeft aan hoe zwaar de verschillende cijfers binnen één periode t.o.v. van elkaar meetellen en dus niet t.o.v. alle cijfers. 
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van bovenstaande 4 cijfers afgerond op één decimaal,  



 
 

Examenreglement VMBO, aanvullende algemene regels Aeres VMBO Lelystad. 
 

Het complete examenreglement VMBO is gepubliceerd op de  

website van Aeres VMBO Lelystad. 

 

In aanvulling op artikel 14, lid 1: 

Tijdens de schoolonderzoekweken en examenweken kan er  

geen verlof worden aangevraagd voor zaken die ook in andere  

weken kunnen worden geregeld.  

 

In aanvulling op artikel 14a: 

Indien een schoolexamen op grond van reglementaire afwezigheid niet is afgelegd, kan de 

kandidaat het schoolexamen inhalen tijdens de vastgestelde herkansingsperiode van het 

desbetreffende schoolexamen. Herkansing van het ingehaalde schoolexamen vindt plaats 

tijdens de daaropvolgende herkansingsperiode. 

 

In aanvulling op artikel 25 , lid 1: 

Iedere kandidaat heeft recht op maximaal één herkansing per  
vak (indien de toets herkansbaar is) gedurende de  
schoolonderzoekperioden 6 en 7, met een maximum van twee herkansingen.  
In schoolonderzoekperiode 8 is geen enkel vak herkansbaar. 
Aan de herkansingen zijn de volgende voorwaarde verbonden: 

- Het cijfer voor het betrokken onderdeel van het  
schoolonderzoek moet lager zijn dan het cijfer 5,5. 

- De herkansing moet binnen 3 werkdagen na het uitreiken  
van de cijferlijst aan de kandidaat schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van 
de examencommissie via de blauwe brievenbus in school. 

- Indien een kandidaat voor het desbetreffende schoolonderzoek is ziek  

gemeld mag deze worden ingehaald tijdens de volgende herkansingsperiode.  

Deze moet binnen 3 werkdagen na het uitreiken van de  
cijferlijst aan de kandidaat schriftelijk worden aangevraagd bij de  
secretaris van de examencommissie. 

BELANGRIJKE DATA: (om geen andere afspraken te maken, ook niet met een 
specialist, dokter e.d.) 

  
datum activiteit 

1 nov t/m 5 nov SO6-week 

15 nov 
formulier aanvraag herkansing & inhalen beschikbaar 
bij de administratie 

26 nov  
(voor 12:15 uur) 

deadline inleveren aanvraag herkansingen & inhalen 
SO-6 (aanvragen die te laat zijn worden om 
organisatorische redenen niet meer gehonoreerd) 

13 dec t/m 17 dec Herkansingen SO-6 

17 jan t/m 21 jan SO7-week 

31 jan 
formulier aanvraag herkansing & inhalen beschikbaar 
bij de administratie 

11  feb  
(voor 12:15 uur) 

deadline inleveren aanvraag herkansingen & inhalen 
SO-7 (aanvragen die te laat zijn worden om 
organisatorische redenen niet meer gehonoreerd) 

7 mrt t/m 11 mrt Herkansingen SO-7 

28 mrt t/m 1 apr SO8-week 

9 mei t/m 3 juni praktijkexamens (CSPE), beroepsgericht profielvakken 

16 mei t/m 3 juni 
 

theorie-examens (CSE), algemene vakken 

15 juni (15.00 uur) leerlingen worden gebeld voor uitslag examen 

15 juni 
(van 15:30 tot 16:30 uur) 

gezakten cijferlijst ophalen en evt. herexamen 
bespreken bij Ipa (examensecretaris) 

15 jun  
(van16:30 tot 17:30 uur) 

geslaagden cijferlijst ophalen bij de teamleider, evt. 
herexamen bespreken met Ip (examensecretaris) 

16 jun (voor 11:00 uur) herexamen aanvragen voor 11 uur bij Ipa 

20 t/m 22 jun herkansingen examens (CSE & CSPE) 

1 juli (vanaf 14:00) herkansers gebeld voor uitslag examen 

6 juli (vanaf 19:30)  diploma uitreiking 



 
 

Nederlands           
          
Leerjaar 4 BB           

           

Periode/data Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

3e klas Zie PTA klas 3 Neb51  1X Overgangscijfer van klas 3 naar klas 4 

1 nov t/m 5 nov 

2021 

NE/K6, K7 Nieuw Nederlands: 

H1 + H2 + artikel 
Examenstof van SE en CE 

Neb61 schriftelijk 45 min 1X 13 t/m 17 

dec 2021 

cijfer  

10 jan t/m 14 jan 
2022 

NE/K7  Schrijfopdrachten: 

zakelijke e-mail en 

sollicitatiebrief 
Examenstof van SE en CE 

Neb71 handelingsopdracht 45 min 1X Nee cijfer  

17 jan t/m 21 jan 

2022 

NE/K4 Kijk- en luistertoets 
Examenstof van SE  

Neb72 schriftelijk 45 min 1X Nee* cijfer  

28 mrt t/m 1 apr 

2022 

NE/K6, K7 Nieuw Nederlands: 

H3 + H4 + betoog 
Examenstof van SE en CE 

Neb81 schriftelijk 45 min 1X Nee cijfer  

7 mrt t/m 11 mrt 

2022 

NE/K5, K8 Fictiedossier** 
Examenstof van SE  

Neb82 mondeling 15 min 1X Nee* cijfer  

* De kijk- en luistertoets en het mondeling tentamen kunnen bij afwezigheid slechts op één ander vooraf bekend gemaakt moment worden ingehaald. 

**Het fictiedossier bestaat uit drie verschillende verwerkingen van drie verschillende boeken van de leeslijst. In de periodes 1, 2 en 3 maakt de leerling een verwerking. 

Aan het eind van periode 3 geeft de leerling een mondelinge presentatie over de drie verwerkingen. De data per leerling volgt te zijner tijd.  

 

  



 
 

Engels  
  
Leerjaar 4 BB 
  

  

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging 
Her- 
kansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Enb51 Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 1x nee cijfer overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

 

1 t/m 5 nov 
2021 

MVT/ K2, K3, K4, 

K5, K7, V1, V2 

Unit 1 & 2** 
Examenstof van SE en CE 

Enb61 Schriftelijk 45 min 1X 13 t/m 17 

dec 2021 

Cijfer  

17 t/m 21 jan 
2022 

MVT/ K2, K3, K4, 

K5, K7, V1, V2 

Unit 3 & 4** 
Examenstof van SE en CE 

Enb71 Schriftelijk  45 min 1X 7 t/m 11 

mrt 

Cijfer  

14 t/m 18 feb 
2022 

MVT/ K5 Kijk- en luistertoets 
Examenstof van SE en CE 

Enb81 Schriftelijk 90 min 1X Nee* Cijfer  

4 t/m 8 april 

2022 

MVT/K2/K6 Mondeling op basis 

van leesdossier 
Examenstof van SE  

Enb82 Mondeling  ± 15 min 1X Nee* Cijfer  

  
 

*   Het mondeling tentamen en de kijk- en luistertoets kunnen bij geldige afwezigheid slechts op één ander vooraf bekend gemaakt moment worden ingehaald. 

** Bij unittoetsen wordt alle lesstof uit de desbetreffende units getoetst, waaronder vocabulaire, grammatica, leesvaardigheid en zinnen 

 

 

 

 

 



 
 

 

Wiskunde          
          

Leerjaar 4 BB           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Wib51 Zie pta 

klas 3 

Zie pta klas 

3 

0,5X nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

1 nov t/m 5 nov 
2021 

Wi/K2, K3, K4, K5 H1 + H2 
Examenstof van SE en CE 

Wib61 Schriftelijk 

 

45 min 1X 13 t/m 17 dec 

2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

17 jan t/m 21 jan 

2022 

Wi/K2, K3, K6, K7 H3 + H4 
Examenstof van SE en CE 

Wib71 Schriftelijk 45 min 1X 7 t/m 11 mrt 

2022 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

28 mrt t/m 1 apr 

2022 

Wi/K2, K3, K5, K6 H6 + H8 
Examenstof van SE en CE 

Wib81 Schriftelijk 45 min 1X nee cijfer Zie aanvullende 

regels 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Biologie          
          

Leerjaar 4 BB           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Bib51 Zie pta klas 

3 

Zie pta klas 

3 

0,5X nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

23 aug t/m 11 okt 
2021 

Bio/K1, K2, K7 H3 
Examenstof van SE 

Bib 61 Praktische 

opdracht 

 1X nee cijfer Inleverdatum: 

11 okt 2021 

1 nov t/m 5 nov 
2021 
 

Bio/K1, K3, K5, K9 H4 
Examenstof van SE en CE 

Bib61 Schriftelijk 

 

45 min 1X 13 t/m 17 

dec 2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

17 t/m 21 jan 2022 Bio/K1, K3, K4, K9, 

K10, K11 

H5, H6, H7  
Examenstof van SE en CE 

Bib71 Schriftelijk 45 min 1X 7 t/m 11 mrt 

2022 

 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

5 nov t/m 14 jan 

2022 

Bio/K1, K3, K4, K9, 

K10, K11 

 

H5, H6, H7 

Examenstof van SE en CE 

Bib71 Praktische 

opdracht 

 1x nee cijfer Inleverdatum: 

14 jan 2022 

28 mrt t/m 1 apr 

2022 

 

Bio/K1, K2, K3, K4, 

K5, K6 

H1, H2  
Examenstof van SE en CE 

Bib81 Schriftelijk 45 min 1X nee cijfer Zie aanvullende 

regels 

aug 2021 t/m 28 

februari 2022 

Bio/ K1, K2, K3, K4, 

K5, K6, K8, K12 

H1 t/m H7 

Examenstof van SE 

 Praktijk, 

handelings-

opdrachten 

   Behaald/niet 

behaald 

Opdrachten ter 

ondersteuning 

voor theorie 

  
 



 
 
      Voor het examen worden ook een aantal thema’s uit klas 3 behandeld.  



 
 
 

Natuur- en scheikunde 1         
          

Leerjaar 4 BB           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas  Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Nskb51 Zie pta klas 

3 

Zie pta klas 

3 

1X  nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

1 t/m 5 nov 2021 NASK1/ K3, K5, K6, 

K9 

H2 + H3  

+ H4.1 t/m 4.3 

+ Binas + vaardigheden 
Examenstof van SE en CE 

Nskb61 Schriftelijk 

 

45 min 1X 13 t/m 17 dec 

2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

17 t/m 21 jan 2022 NASK1/  K4, K8 H4 + H5  

+ H6.1 t/m 6.5  

+ vaardigheden 
Examenstof van SE en CE 

Nskb71 Schriftelijk 45 min 1X 7 t/m 11 mrt 

2022 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

28 mrt t/m 1 apr 

2022 

NASK1/ K3,K4, K8, 

K9 

H6 + H7 + H8 

+ vaardigheden 
Examenstof van SE en CE 

Nskb81 Schriftelijk 45 min 1X nee cijfer Zie aanvullende 

regels 

  
 

 

 

 



 
 
 

 

Rekenen           
Indien niet behaald 
in klas 3          

Leerjaar 4 BB           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

 1 nov t/m 5 nov  
2021 

Rek/K1, K2, K3, K5 Blok 1 taak 1 t/m 6 Reb61 Schriftelijk 

 

45 min 1X nee cijfer 
 

17 t/m 21 jan 2022 Rek/K1, K2, K3, K5 Blok 2 taak 7 t/m 12 Reb71 Schriftelijk 45 min 1X nee cijfer 
 

28 mrt t/m 1 april 

2022 

Rek/K1, K2, K3, K4, 

K5, K6, K7 

Eindtoets rekenen, alle 

behandelde leerstof 

Reb81 Schriftelijk 90 min 3X nee cijfer 
 

  
 

    Het cijfer voor rekenen telt niet mee voor de slaag- of zakregeling, wordt vermeld op het diploma 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sport & bewegen         
          

Leerjaar 4 BB           
 

Periode/ datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Weging Herkansing Beoordeling  Opmerking 

3de Klas Zie PTA klas 3 Zie PTA klas 3 LOB 51 Zie PTA 

klas 3 

1x Nee Cijfer Overgangscijfer van klas 3 

naar klas 4 

Periode 5 LO/K2, K3, K4, 

K5, K7, K8 

Spel, turnen, atletiek 

& inzet en organisatie 

LOB 61 Praktisch 2x 

  

  

Nee 

  

  

Cijfer  Toetsen wordt afgenomen in 

de les. 

Lesvoorbereiding 

Lesgeven 

LOB 62 Verslag 1x Ja Cijfer Bij het niet inleveren van de 

les zullen er geen cijfers 

ingevoerd worden. 

Inleverdatum les:  

1 oktober 2021, 23:59 

Periode 6 LO/K2, K3, K4, 

K5, K6, K7 

Spel, turnen, atletiek 

& Inzet en Organisatie 

  

LOB 71 

  

Praktisch 

  

1x 

  

Nee 

  

Cijfer 

  

Toetsen worden afgenomen 

in de les. 

Periode 7 LO/K2, K3, K4, 

K5, K7 

Lesgeven aan je eigen 

klas & Inzet en 

Organisatie 

LOB 81 Praktisch 1x Ja Cijfer Het geven van de les aan 

klasgenoten zal vanaf periode 

2 plaatsvinden. 

  
  
 Het gemiddelde eindcijfer moet hoger of gelijk zijn aan 5,5 voor een voldoende voor lichamelijke opvoeding. 
 
 



 
 

Profiel groen          
          
Leerjaar 4 BB 
           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Gprb51 Zie pta klas 3 Zie pta klas 

3 

 
Nee cijfer Zie 1) 

1 nov - 5 nov 2021 P/GR/ 1.1 t/m 1.3 Profielmodule 1: 

Groene productie 

Gprb61 Schriftelijke  45  min Samen 

met 

gprb62 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

23 aug  t/m 29 okt 
2021 

P/GR/ 1.1 t/m 1.3 Profielmodule 1: 

Groene productie 

Gprb62 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprb61 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

1 nov - 5 nov 2021  P/GR/ 2.1 t/m 2.3 Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop  

 

Gprb63 Schriftelijke  45 min Samen 

met 

gprb64 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

23 aug  t/m 29 okt 
2021 

P/GR/ 2.1 t/m 2.3 Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop  

 

Gprb64 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprb63 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

1 nov - 5 nov 2021 P/GR/ 3.1 t/m 3.4 Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

 

Gprb65 Schriftelijke  45 min Samen 

met 

gprb66 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

 



 
 

23 aug  t/m 29 okt 
2021 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

Gprb66 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprb65 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

1 nov t/m 5 nov  

2021 

P/GR/4.1 t/m 4.3 Profielmodule 4: 

Groene 

vormgeving en 

verkoop 

Gprb67 Schriftelijke  45  min Samen 

met 

gprb68 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

23 aug  t/m 29 okt 
2021 

P/GR/4.1 t/m 4.3 Profielmodule 4: 

Groene 

vormgeving en 

verkoop 

Gprb68 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprb67 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

17 jan t/m 21 jan  
2022 

P/GR/ 1.1 t/m 1.3 Profielmodule 1: 

Groene productie 

Gprb71 Schriftelijke  45 min Samen 

met 

gprb72 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

8 nov 2021 t/m 14 
jan 2022 

P/GR/ 1.1 t/m 1.3 Profielmodule 1: 

Groene productie 

Gprb72 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprb71 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

17 jan t/m 21 jan 
2022 

P/GR/ 2.1 t/m 2.3 Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop  

 

Gprb73 Schriftelijke  45 min Samen 

met 

gprb74 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

8 nov 2021 t/m 14 
jan 2022 
 

P/GR/ 2.1 t/m 2.3 Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop  

 

Gprb74 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprb73 

1X 

 

 

Nee cijfer Zie 2) 3) 



 
 

17 jan t/m 21 jan 
2022 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

Gprb75 Schriftelijke  45 min Samen 

met 

gprb76 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

8 nov 2021 t/m 14 
jan 2022 
 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

Gprb76 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprb75 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

17 jan t/m 21 jan 

2022 

P/GR/4.1 t/m 4.3 Profielmodule 4: 

Groene 

vormgeving en 

verkoop 

Gprb77 Schriftelijke  45 min Samen 

met 

gprb78 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

8 nov 2021 t/m 14 
jan 2022 
 

P/GR/4.1 t/m 4.3 Profielmodule 4: 

Groene 

vormgeving en 

verkoop 

Gprb78 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprb77 

1X 

Nee cijfer Zie 2) 3) 

          

jun t/m  nov 2019  Stageperiode 1 Gprb79 Handeling 

stage 

  Nee Moet worden 

afgerond met 

een voldoende 

of goed 

Zie bijlage 1 

nov 2019  t/m  

febr 2020 

 Stageperiode 2 Gprb80 Handeling 

stage 

  Nee Moet worden 

afgerond met 

een voldoende 

of goed 

Zie bijlage 1 

 

1) Dit cijfer is het gemiddelde van de cijfers van klas 3 voor de vier profielmodules van het profiel groen.  
2) Je volgt twee van de vier profielmodules per periode. Je krijgt een overhoring van de twee profielmodules die je in de afgelopen periode gedaan hebt tijdens de 

lessen. Dit kan dus per praktijkgroep verschillen.  
3) Bij ziekte/afwezigheid wordt de toets ingehaald op een door de docent te bepalen moment. 

 
 



 
 

 
HIERNA VOLGT EEN OVERZICHT VAN DE TALENTVAKKEN. 

 

Het PTA voor de talentvakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, in de eerste of de tweede helft van het schooljaar (dit is afhankelijk van het moment  

waarop dit vak gegeven wordt).  

De lessen worden op de dinsdag en donderdagmiddag gegeven, toetsing wordt in lessen aangegeven bijv: ‘les 4’ of  ‘les 7’ i.p.v. een vaste datum.  

Dit om flexibiliteit in het programma te kunnen houden.  

 

De behaalde cijfers beschreven in het PTA per talentvak worden gemiddeld tot 1 eindcijfer.  

BBL + KBL volgen in leerjaar 3+4 in totaal vier talentvakken. In klas 3 volg je er drie en in klas 4 volg je er één. 

 

Elk eindcijfer telt per vak voor BBL en KBL voor 25% mee. Het gemiddelde cijfer van vier talentvakken komt op de eindlijst te staan.   

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Talentvak 
Applicatie-
ontwikkelaar          
          

Leerjaar 4BL           
          

Periode/datu
m Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging 

Herka
nsing 

Beoor
deling 

Opmerk
ingen 

                    

Periode 1 + 2 K/MVI/9.2.1  Een programmeertaal 

hanteren.   

App1  Online opdrachten NVT 5X Nee cijfer  

Periode 1 + 2 K/MVI/9.2.3  Applicaties maken.  App2 Online opdrachten NVT 10X Nee cijfer  

Periode 1 + 2 K/MVI/9.1.2 een technisch ontwerp van 

de applicatie maken 

App5 Mondeling NVT 1X Nee cijfer  

Periode 1 + 2 K/MVI/9.1.3 een plan van aanpak maken   App6 Online opdracht NVT 2X Nee cijfer  



 
 

 

Talentvak:  Bloemwerk  
 
Leerjaar 4BL  
 
   

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                   

Periode 1  

Les 1- 14 

P/GR/4.2.5 

Een decoratieve schikking 

ontwerpen met behulp van 

steektechnieken in 

steekschuim. 

Een decoratieve schikking 

in steekschuim 

ontwerpen, in opdracht 

van de opdrachtgever.  

Op basis van een ontwerp 

een decoratieve schikking 

in steekschuim maken en 

rekening houden met 

compositie, vormgeving, 

kleur, vorm, textuur en 

techniek.    

P/GR/4.2.5.1.a/b 

 
Praktische 

opdracht    

(Uitwerken 

Portfolio)  

 
1X Nee cijfer  



 
 

Periode 1 

Les 1- 14 

P/GR/4.2.7 

Een ontwerp maken voor de 

inrichting van een ruimte en 

een ruimte inrichten passend 

bij de winkelformule, een 

doelgroep, seizoenen en 

trends. 

Aan de hand van een 

ontwerp een ruimte 

inrichten en daarbij 

rekening houden met 

kleur, vorm, textuur, 

compositie en 

vormgeving. 

 Praktische 

opdracht    

(Uitwerken 

Portfolio)   

1X Nee  

 

   Een plan maken voor de 
inrichting van een ruimte 
en daarbij een 
moodboard maken waarin 
sfeer en elementen van 
de in te richten ruimte 
zichtbaar zijn.  
P/GR/4.2.7.1.a/b 

 Praktische 

opdracht   

(Uitwerken 

Portfolio) 

 

 1X Nee   

Periode 1  

Les 15 

 

P/GR/4.2.6  

Een boeket samenstellen met 

behulp van een korenschoof 

bindtechniek. 

Een boeket ontwerpen, 

rekening houdend met de 

wensen van de 

opdrachtgever.  Op basis 

van een ontwerp een 

boeket maken en 

rekening houden met 

compositie, vormgeving, 

kleur, vorm, textuur en 

techniek. P/GR/4.2.6.1 b. 

P/GR/4.2.6.2.a 

 

 Praktische 

opdracht  

90 min 2X Nee cijfer  



 
 

 

  

Periode 1 

Les 1- 14 

P/GR/4.2.7 

Een ontwerp maken voor de 

inrichting van een ruimte en 

een ruimte inrichten passend 

bij de winkelformule, een 

doelgroep, seizoenen en 

trends. 

Aan de hand van een 

ontwerp een ruimte 

inrichten en daarbij 

rekening houden met 

kleur, vorm, textuur, 

compositie en 

vormgeving. 

 Praktische 

opdracht    

(Uitwerken 

Portfolio)   

1X Nee  

 

   Een plan maken voor de 
inrichting van een ruimte 
en daarbij een 
moodboard maken waarin 
sfeer en elementen van 
de in te richten ruimte 
zichtbaar zijn.  
P/GR/4.2.7.1.a/b 

 Praktische 

opdracht   

(Uitwerken 

Portfolio) 

 

 1X Nee   

Periode 1  

Les 15 

 

P/GR/4.2.6  

Een boeket samenstellen met 

behulp van een korenschoof 

bindtechniek. 

Een boeket ontwerpen, 

rekening houdend met de 

wensen van de 

opdrachtgever.  Op basis 

van een ontwerp een 

boeket maken en 

rekening houden met 

compositie, vormgeving, 

kleur, vorm, textuur en 

techniek. P/GR/4.2.6.1 b. 

P/GR/4.2.6.2.a 

 Praktische 

opdracht  

90 min 2X Nee cijfer  



 
 
 

Talentvak 
Voeding hoe maak je 
het?          
          

Leerjaar 4BB           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 13 
Periode 2.  
Les 13 

K/GR/11.1 * ontwikkelingen in de 

levensmiddelenbranche en 

de 

voedingsmiddelenindustrie 

beschrijven en hier op 

eenvoudige wijze op 

inspelen 

 
Praktische 

opdracht 

135 min 

1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 8 

K/GR/11.2 * grondstoffen verwerken 

en bereiden tot een 

kwalitatief goed 

halffabricaat of 

eindproduct 

 
Praktische 

opdracht 

30 min 

1X Nee cijfer  

 

 

 

 

Periode 1.  

Les 13 

Periode 2.  

Les 13. 

K/GR/11.3 * een voedingsadvies 

geven 

 Praktische 

opdracht  

135 min 1X Nee cijfer  



 
 

Periode 1. 

Les 13 

Periode 2.  

Les 13 

K/GR/11.4 * de kwaliteit en 

voedselveiligheid van 

voedingsmiddelen 

beoordelen en bewaken 

 Praktische 

opdracht 

30 min 1X Nee cijfer  

Periode 1  

Les 13. 

Periode 2 

Les 13  

Eindopdracht   

K/GR/11.1 

K/GR/11.2 

K/GR/11.3 

K/GR/11.4 

Deeltaak 1.1, 1.3, 1.4 en 

1.6. 

 

 Praktische 

opdracht  

180 min 1X Nee cijfer  

Periode 1  

Les 15. 

Periode 2 

Les 17 en 

donderdaggroep les 

14 

Verslag 

K/GR/11.1 

K/GR/11.2 

K/GR/11.3 

K/GR/11.4 

Verslagen van alle 

deelopdrachten, inclusief 

foto’s. 

 Portfolio  1X Nee Cijfer  

 

 

 

 

 

 



 
 

Talentvak 
Houden van 
dieren          
          

Leerjaar 4BL           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling 
Opmer
kingen 

                    

Periode 1.  
Les 4 
Periode 2.  
Les 5.  

Deeltaak 1 :  
K /GR/8.1 
 

Deeltaak 1:  
Gangbare rassen herkennen en 
benoemen. 
De belangrijkste raseigenschappen 
herkennen en beschrijven. 
Een signalement opstellen van een 
ras. 
Een relatie leggen tussen de 
uiterlijke kenmerken van het dier. 
Exterieuronderdelen van het dier 
herkennen en beschrijven. 

 
Praktische 
opdracht 

45 min 1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 9  

Deeltaak 2 :  
K/GR/8.2 

Deeltaak 2:  
Verschillende huisvestingsvormen 
herkennen en beschrijven. 
Een hok inrichten volgens de juiste 
eisen 
Ethogram maken 

 
Praktische 
opdracht 

45 min 1X Nee cijfer  
 
 
 
 

Periode 1.  
Les 12. 
Periode 2.  
Les 13.  

Deeltaak 3 : 
K/GR/8.3 

Deeltaak 3:  
Dagelijkse 
verzorgingswerkzaamheden 
uitvoeren 
Periodieke 
verzorgingswerkzaamheden 
uitvoeren.  

 Praktische 
opdracht.  

45min.  
 

1X Nee cijfer  

Periode 1 
Les 15. 
periode 2 
Les 17 

Eindopdracht/portfolio 
K/GR/8.1 
K/GR/8.2 
K/GR/8.3 

  Praktische 
opdracht + 
theorie 

90 min  
 

3x Nee cijfer  



 
 
 

Talentvak 
Gemotoriseerde 
tweewieler          
          

Leerjaar 4BB           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 4 
Periode 2.  
Les 5.  

K/MET/6.1 Een 

gemotoriseerde 

tweewieler 

controleren, 

meten en 

afleveringsklaar 

maken. 

*Onderdelen van een 

motorfiets benoemen. 

Kenteken tweewieler 

uitlezen. Tweewieler 

afleveringsklaar maken. 

Tweewieler technisch 

controleren adhv 

checklist. Technische 

maten motorfiets 

opmeten. 

C1/C2/C3/C4/C5 

 
Praktische 

opdracht 

45 min 1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 9  

K/MET/6.2 Een 

elektrisch systeem 

van een 

gemotoriseerde 

tweewieler testen 

en repareren. 

*De elektrische 

systemen van 

motorfiets benoemen. 

C1/C2/C3/C4/C5 

 
Praktische 

opdracht 

30 min 1X Nee cijfer  

 

 

 

 



 
 

Periode 1.  

Les 12. 

Periode 2.  

Les 13.  

K/MET/6.3 

Aandrijf- en 

veersysteem van 

gemotoriseerde 

tweewieler testen, 

vervangen en 

afstellen. 

*Vervangen van 

aandrijfketting. 

Tandwielen controleren 

en vervangen. 

Vervangen monoshock / 

achterveer. 

C1/C2/C3/C4/C5 

 Praktische 

opdracht + 

theorie.  

Praktijk 

45min.  

Theorie 30 

min.  

1X Nee cijfer  

Periode 1  

Les 15. 

Periode 2 

Les 17. 

Eindopdracht / 

presentatie.  

Motorfiets: aflevering 

gereed maken. 

Presenteren tweewieler.  

 Praktische 

opdracht  

90 min 2X Nee cijfer  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Talentvak 
Groene Zorg          
          

Leerjaar 4BB           
                     

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 1t/m 5 
  

 

  

Oriëntatie op 
zorgboerderijen  
 K/GR/12.1  

 
 

 

1. functie en aard van 
een zorgboerderij 
typeren 
2. de doelgroep en de 
werkzaamheden op een 
zorgboerderij 
karakteriseren 
3. motieven, voor- en 
nadelen benoemen voor 
het uitoefenen van zorg 
als neventak van een 
(van oorsprong) 
agrarisch bedrijf 
C1/C2/C3 

 
Portfolio   

 

1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 10 t/m 14 

  

In een 
zorgboerderij 
planten en 
dieren 
verzorgen, 

hygiënisch 
werken en 
daarbij een 

individu en 
groep 
instrueren, 
motiveren en 

helpen 
K/GR/12.2  

 

1. planten verzorgen   
2. dieren voeren en 
verzorgen 
 3. voor een bepaalde 
doelgroep 
informatiemateriaal 
ontwikkelen over de 
verzorging van planten 
en dieren  
4. de logistiek 
voorbereiden en een 
planning maken  

 
Portfolio  

 

1X Nee cijfer  

 

 

 

 



 
 

5. derden motiveren en 
ondersteunen bij de 
verzorging van planten 
en dieren   
 6. de activiteit met een 
individu en een groep 
afsluiten 
C1/C2/C4/C5/C6/C8 

Periode 1.  

Les 6 t/m 10 

Toezien op 
welzijn van 
dieren 
K/GR/12.3  

 

1. handelen naar de vijf 
vrijheden van een dier  
2. een individu en een 
groep begeleiden tijdens 
het werken met  
C1/C2 
 

 Portfolio      1X Nee cijfer  

Periode 1  

Les 15. 

 

Eindgesprek   Leerling voert 

eindgesprek met 

begeleidende docent  

 Mondeling  10 minuten  1X Nee cijfer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Talentvak 
ondernemen         
         

Leerjaar 4 KL          

          
         

Periode/datum Exameneenheid Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                  

Periode 1.  
Les 3 
  

 

 K/EO/5.1  

Deeltaak:  

jezelf als 

ondernemer 

beschrijven.  

 

 
Elevator 

pitch maken 

 

1x Nee Cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

  

K/EO/5.3 

Deeltaak: 

een (eenvoudig) 

financieel plan 

maken 

 
Praktische 

opdracht + 

Power point  

1x Nee cijfer  

Periode 2.  

Les 14  

K/EO/5.4  

Het uitvoeren van 

het 

ondernemersplan 

 Praktische 

opdracht  

Theorie 30 

min.  

1x Nee cijfer  

Periode 2 

Les 17. 

Eindopdracht / 

presentatie.  

 Eindgesprek  1x  Cijfer  



 
 

Talentvak 
Ondersteunen bij 
sport – en 
bewegingsactiviteiten 

 
 
        

 
Leerjaar 4BB         

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling 

                  

Les 3. 11.1  
 informatie verstrekken 
over mogelijkheden om 
te bewegen en te 
sporten in de eigen 
regio.  

 

 

Toets softbal. 

De opgedane kennis zal 

worden getest door 

middel van een 

schriftelijke overhoring. 

De leerlingen sluiten 

softbal af bij de 

softbalvereniging van de 

falcons. 

 
Schriftelijke 

opdracht 

30 min 1X ja cijfer 

Les 7.  11.1  
 informatie verstrekken 
over mogelijkheden om 
te bewegen en te 
sporten in de eigen 
regio.  

11.3  
 assisteren en instructie 
geven bij sport- en 
bewegingsactiviteiten.  

11.4  
 omgaan met veiligheid 
en het voorkomen van 
blessures.  

 

Inleveren bootcamp 

De leerlingen leveren 

met een 2-tal een 

bootcamp in die ze 

vooraf opgesteld 

hebben en elkaar geven. 

Hierbij verzamelen ze 

videobewijs en vormen 

dit samen tot een 

verslag.  

 
Praktische 

opdracht + 

verslag   

60 min 1X ja cijfer 



 
 

Les 8 t/m 11 11.4   
 omgaan met veiligheid 
en het voorkomen van 
blessures.  

11.5  
 assisteren bij de 
uitvoering van 
bewegingsprogramma's.  

 

Gym inn.  

De leerlingen krijgen 

workshops in de 

sportschool die ze 

kennis bied over de 

veiligheid en blessures 

binnen de sport. Ook 

krijgen de leerlingen 

kennis over het gebruik 

van hun 

bewegingsapparaat 

binnen de sportschool. 

 Actieve 

deelname 

 1x nee o/v/g (4-6-8) 

Les 14. 11.2  
 voor een doelgroep een 
eenvoudig 
sportevenement of 
toernooi organiseren en 
uitvoeren.  

 

 

Toernooischema 

volleybal 

De leerlingen 

organiseren een fictief 

toernooi waarbij ze aan 

de eisen voldoen van 

het examenprogramma. 

De leerlingen gaan de 

lessen hiervoor mee aan 

de slag.  

 Schriftelijke 

opdracht 

30 min  

 

1X Nee cijfer 

Gehele periode Actief meedoen + 

aanwezigheid 

De leerlingen mogen 1 

les per onderdeel 

missen, anders zullen ze 

een vervangende 

opdracht krijgen. 

 Actieve 

deelname 

 1x  nee o/v/g (4-6-8) 

 



 
 
 

Talentvak 
K/D&P/5 Podium          
          

Leerjaar 4 BB           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 4 
Periode 2.  
Les 5.  

K/D&P/5.1 

In groepsverband 

een idee voor een 

voorstelling met 

dans, muziek of 

drama (of een 

combinatie 

hiervan) bedenken 

en uitwerken 

- De doelgroep voor de 

voorstelling bepalen en 

beschrijven 

- Een idee voor een 

voorstelling bedenken 

en uitwerken 

- Een passend ontwerp 

maken voor kleding of 

decor of grime 

 
Praktische 

opdracht in 

les.  

45 min 1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 9  

K/D&P/5.2 

In groepsverband 

een idee voor een 

voorstelling met 

dans, muziek of 

drama (of een 

combinatie 

hiervan) bedenken 

en uitwerken 

-Een deel van de 

voorstelling repeteren  

- De voorstelling onder 

de aandacht brengen 

van de doelgroep 

 

 

 
Praktische 

opdracht in 

les.  

30 min 1X Nee cijfer  

 

 

 

 



 
 

Periode 1.  

Les 12. 

Periode 2.  

Les 13.  

K/D&P/5.3 

In groepsverband 

een idee voor een 

voorstelling met 

dans, muziek of 

drama (of een 

combinatie 

hiervan) bedenken 

en uitwerken 

 

-Het podium inrichten, 

kennis hebben van het 

gebruik van de ruimte.  

- Improviseren op het 

toneel en in de 

organisatie.  

 Praktische 

opdracht in 

les.   

Praktijk 

45min.  

Theorie 30 

min.  

1X Nee cijfer  

Periode 1  

Les 15. 

Periode 2 

Les 17. 

K/D&P/5.4 

In groepsverband 

een idee voor een 

voorstelling met 

dans, muziek of 

drama (of een 

combinatie 

hiervan) bedenken 

en uitwerken 

Reflecteren op een 

voorstelling en 

verbeterpunten 

benoemen. 

 Praktische 

opdracht in 

les.   

90 min 1X Nee cijfer  

 

 

 

 

 

 



 
 

Talentvak 
Vormgeven en 
Typografie          
          

Leerjaar 4 BB           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Deadline P1 : 
2021 week 1 
Deadline P2 : 
2021 week 23 

Deeltaak K/MVI 

12.1, 12.2, 12.4 

(zie link in 

opmerkingen) 

Maken van een 

opdracht met de 

techniek 

linodruk/hoogdruk. 

 Praktische 

opdracht 

Variabel 

0,25 x 

 

Zie 

‘beoordeling’ 

nee 

1 cijfer voor 

het hele 

opgebouwde 

portfolio, 

gegeven in 

een 

eindgesprek. 

https://www.platform 

 

 Deadline P1 : 
2021 week 1 
Deadline P2 : 
2021 week 23 

Deeltaak K/MVI 

12.1, 12.2, 12.4 

(zie link in 

opmerkingen) 

Maken van een 

opdracht met de 

techniek 

etsen/diepdruk. 

 Praktische 

opdracht 

variabel 

0,25 x 

 

Zie 

‘beoordeling’ 

nee 

1 cijfer voor 

het hele 

opgebouwde 

portfolio, 

gegeven in 

een 

eindgesprek. 

 

 

 

Deadline P1 : 
2021 week 1 
Deadline P2 : 
2021 week 23 

Deeltaak K/MVI 

12.1, 12.2, 12.4 

(zie link in 

opmerkingen) 

Maken van een 

opdracht met de 

techniek 

zeefdruk/doordruk 

 Praktische 

opdracht 

variabel 0,25 x 

 

Zie 

‘beoordeling’ 

nee 1 cijfer voor 

het hele 

opgebouwde 

portfolio, 

gegeven in een 

eindgesprek. 

 

https://www.platform/


 
 

Deadline P1 : 
2021 week 1 
Deadline P2 : 
2021 week 23 

Deeltaak K/MVI 

12.1, 12.2, 12.3, 

12.4 

(zie link in 

opmerkingen) 

Op zoek gaan naar 

een opdrachtgever, 

een opdracht maken 

voor die 

opdrachtgever. Deze 

opdracht uitwerken 

met de vergaarde 

kennis van de 

afgelopen jaren. 

 Praktische 

opdracht 

variabel 0,25 x 

 

Zie 

‘beoordeling’ 

nee 1 cijfer voor 

het hele 

opgebouwde 

portfolio, 

gegeven in 

een 

eindgesprek. 

 

 
 
 
  



 
 

Talentvak 
Welzijn – Werken 
in de dagbesteding          
Leerjaar 4 BB           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 5 
Periode 2.  
Les 6  

K/ZW/8.2: 

Volwassenen en 

ouderen 

ondersteunen bij 

het vinden van een 

geschikte 

dagbesteding in de 

buurt, dorp of de 

stad. 

Diversiteit aan 

doelgroepen en de 

daarbij specifieke 

vormen van 

dagbesteding. 

 
Presentatie 

 

1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 9  

K/ZW/8.1: 

Volwassenen en 

ouderen 

ondersteunen in 

dagelijkse situaties 

en hierbij de 

zelfredzaamheid 

bevorderen. 

 

 

 

Hulpvragen van 

specifieke beperkingen 

in de dagelijkse situaties 

en mogelijkheden die 

zelfredzaamheid 

bevorderen 

 Praktisch en 

verslag. 

 

1X Nee cijfer  

 

 

 

 



 
 

 Periode 1. 

Les 12 

Periode 2.  

Les 14 

K/ZW/8.3:           

Een (re)creatieve 

activiteit voor 

volwassenen en 

ouderen 

organiseren en 

uitvoeren op het 

gebied van muziek, 

drama, beeldende 

vorming.  

Diversiteit aan 

(re)creatieve activiteiten 

die kunnen worden 

ingezet in de 

dagbesteding. 

 Praktisch en 

verslag. 

 1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 14 

Periode 2.  

Les 16 

K/ZW/8.4:           

Een cliënt 

observeren tijdens 

het uitvoeren van 

een activiteit en 

daarover 

rapporteren. 

Manieren van 

observeren en 

verslaglegging. 

 Verslag van de 

observatie. 

 1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 15 

Periode 2.  

Les 17 

   Inleveren 

Portfolio met  

opdrachten en 

eindgesprek 

 1X Nee cijfer  

 

 

  



 
 
 

Talentvak 
Werk in tuin 
en landschap          
          

Leerjaar 4BL           
          

Periode/datu
m Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging 

Herka
nsing 

Beoor
deling 

Opmerk
ingen 

                    

Periode 1 + 2 K/GR/3.1 - een onderhoudsplan 

voor een tuin of deel 

van een landschap 

opstellen 

 Praktische opdracht NVT 1X Nee cijfer  

Periode 1 + 2 K/GR/3.2 - plaatsen van en 

technisch onderhoud 

uitvoeren aan 

recreatieve 

voorzieningen. 

 Praktische opdracht NVT 1X Nee cijfer  

Periode 1 + 2 K/GR/3.3 - plantrubrieken 

herkennen en 

benoemen 

 Praktische opdracht NVT 1X Nee cijfer  

Periode 1 + 2 K/GR/3.4 - seizoensgebonden 

onderhoud 

verrichten in tuin of 

landschap. 

 Praktische opdracht  NVT 1X Nee cijfer  

Periode 1+2 K/GR/3.1, K/GR/3.2, K/GR/3.3, K/GR/3.4 Eindopdracht en 

portfolio  

 Praktische en 

schriftelijke opdracht 

NVT 1X Nee cijfer  



 
 BIJLAGE 1:                                                                    PTA KLAS 4 BL  STAGE   

Grote Praktische Opdracht 1 en 2  

Hierbij informatie over de stages in klas 4  

De onderstaande eisen gelden voor het stageadres:  

 Op Aeres VMBO Lelystad kiest de leerling zelf zijn/haar stageadres.  

 Alle stages zijn “vrije” stages, niet gebonden aan het profiel groen.  

 Het kan zijn dat er in bijzondere gevallen goedkeuring nodig is van de stage coördinatoren (mevr. Vennik en mevr. Holland)  

 Er wordt niet onder de directe leiding van ouders of verzorgers stage gelopen.  

 Het stagebedrijf ligt op maximaal 35 km van Aeres VMBO Lelystad.  

 Een stagedag heeft een minimum van 7 uur.  

 Bij ziekte worden de stagedagen ingehaald. 

 Tijdens de SO weken loopt de stage door, tenzij er van tevoren is aangegeven dat er wel een SO gepland staat.  

 In de schoolvakanties hoeft er geen stage te worden gelopen. De leerling stelt het bedrijf hiervan zelf op de hoogte. Eventuele stagedagen 

die ingehaald moeten worden, kunnen wel in vakanties gelopen worden.  

  

Stage is een handelingsopdracht  

 De stage is een handelingsopdracht die voldoende of goed moet worden afgesloten. Het volledig ingevulde stageboekje en het 

stageverslag is de handelingsopdracht die voldoende of goed moet worden afgesloten.   

 Het niet afsluiten van de handelingsopdracht betekent dat er door de leerling niet deelgenomen kan worden aan het centraal schriftelijk 

examen.   

 Totaal aantal te lopen stagedagen van Periode 1 en Periode 2: 36 dagen 

 Bij ziekte en calamiteiten wordt een minimum aangehouden tussen de 30 en 36 dagen. 

 Alleen de examencommissie kan besluiten dat hiervan afgeweken mag worden. 

 Een verzoek hiervoor kan schriftelijk worden ingediend bij de examencommissie.  



 
 

  

Periode 1 (Grote Praktische Opdracht 1) 

 Eindstage klas 3 en Periode 1 van klas 4 is samen Stageperiode 1. 

 Stageperiode 1 loopt vanaf de eindstage (in klas 3), en de 1e week na de zomervakantie: 23 augustus t/m 27 augustus 2021,           

daarna elke woensdag t/m 17 november 2021. 

 Stageboekje van eindstage klas 3 is ook voor periode 1 van klas 4. 

 Inleveren volledige stageboekje en stageverslag: 30 november 2021. 

  

 

Periode 2 (Grote Praktische Opdracht 2) 

 Periode 2 loopt vanaf 24 november 2021 t/m 15 februari 2022. 

 Ook wanneer er in Periode 2 op hetzelfde bedrijf stage wordt gelopen als in Periode 1, moet er een nieuwe stageovereenkomst worden 

ondertekenden ingeleverd. 

 Inleveren stageovereenkomst periode 2: 26 oktober 2021 

 Inleveren volledig ingevulde stageboekje en stageverslag: 1 maart 2022. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 Stageregels (staan ook in je stageboekje)  

 Vul iedere dag je stageboekje in en laat het aftekenen door de stagebieder.  

 Kom op tijd!  

 Gedraag je fatsoenlijk. Beantwoord vragen netjes en zorg ervoor dat je de juiste kleding draagt.  

 Je loopt elke dag minimaal 7 uur stage.  

 Zorg ervoor dat je veilig werkt. Kom nooit ergens aan als je de werking van het apparaat niet kent.                                                                

Vraag het eerst aan je praktijkbegeleider.   

 Wees actief en toon eigen initiatief, maar volg wel altijd de instructies.  

 Het je een probleem, ga dan naar je praktijkbegeleider en probeer een oplossing te vinden.                                                                                 

Lukt het dan nog niet, bel je stagebegeleider op school.  

 Zorg van tevoren dat de telefoonnummers goed staan ingevuld.  

 Bij ziekte: altijd direct doorgeven aan school (zeg dat je stage moet lopen) en bel het                                                                                       

bedrijf waar je stage loopt.  

 Ga zuinig om met de materialen waarmee je werkt.  

 Laat het beoordelingsformulier in je stageboekje invullen 

  

Algemene informatie stage:  

 De leerlingen krijgen in principe geen vergoeding. Ze mogen niet op de loonlijst komen te staan. Anders wordt eventuele schade in ieder 

geval niet gedekt door de aanvullende verzekering.  

 De leerlingen zijn vanuit school verzeker voor dat deel waar Aeres VMBO Lelystad aansprakelijk voor is. Uitgangspunt is dat het bedrijf zelf 

verzekerd is.  

 Geen der partijen zal zonder overleg met de andere, de stage voortijdig afbreken.   

  

  



 
 

 

  

 
  

 

BIJLAGE 2:  LOB 

Handelingsopdracht ‘LOB’. 

 

 

Periode/datum Exameneenheid Leerstof 
toets- 
code Toetsvorm Waar / wie 

Verplicht  
Aanbevolen Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

          Optioneel       

23 augustus 
2021 t/m 7 
maart 2022 

Preambule 
LN/K1 

Qompas 
stappenplan 
geheel 
gemaakt van 
leerjaar 4BL 

LOB1 Alle stappen 
uit het 
integraal LOB 
plan klas 4 
zijn verwerkt 
in Qompas.  

Mentorles / 
Mentor 

Verplicht nee Moet 
voldoende 
worden 
afgerond. 

Loopbaandossier 
uitprinten en getekend 
inleveren. Mentor 
controleert achter de 
schermen of alle 
opdrachten voldoende 
zijn gemaakt. Indien dit 
het geval is zal de mentor 
het loopbaandossier 
tekenen en innemen. 
7 maart 2022 inleveren 

 

 
Voor open- of meeloopdagen kan er verlof worden gevraagd bij de verzuimcoördinator, deze stelt de decaan op de hoogte. De leerling kan een aantal maal de 
mogelijkheden voor vervolgopleidingen buiten school onderzoeken. Deze mogelijkheden worden alleen toegestaan buiten de tentamenweek. 
 

   



 
 

 
Kolomuitleg 

Periode SE/data 
 

In deze kolom staat in welke SE-periode of op welke datum een toets wordt afgenomen. Van de docent hoor je welke dag dat is. 
Noteer in je agenda wanneer de toets is, maar ook wat je moet kennen en/of kunnen. 

Exameneenheid 
 

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

Leerstof 
 

In deze kolom staat aangegeven wat je moet leren, wat je moet doen of moet kunnen. Het is duidelijk dat dit voor jou  
een belangrijke kolom is. Kijk hier dus goed naar. 

Toetscode 
 

Elke toets heeft een code.  
Voor de docenten is deze kolom belangrijk omdat zij bij elke afgenomen toets een cijfer of woordbeoordeling moeten geven. De 
gegeven cijfers en woordbeoordelingen worden met deze toets code vastgelegd in het examendossier. 

Toetsvorm 
 

In deze kolom kun je zien of een toets ‘schriftelijk’, ‘mondeling’ of ‘praktisch’ is. Een toets kan ook een handelingsopdracht zijn. Voor 
elke handelingsopdracht die je moet maken krijg je geen cijfer, maar je moet het wel ‘naar behoren’ doen. Wat ‘naar behoren’ 
betekent hoor je van de docent. Het kan bij verschillende vakken iets anders zijn. 
Hoewel je er geen cijfer voor krijgt ben je toch verplicht om elke handelingsopdracht te maken. Doe je dit niet dan kom je in de 
problemen.  

Toetsduur 
 

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

Gewicht toets 
 

Hier kun je zien hoe zwaar een toets meetelt in het periode cijfer van je SE. Sommige toetsen tellen 1 keer mee, maar er  
zijn ook toetsen die 2 of zelfs nog meer keer meetellen. 

Herkansing ja/nee 
 

Soms heb je het recht om een toets in een vak opnieuw te doen. Je kunt hierdoor je cijfer voor de toets verbeteren. Het hoogste 
cijfer telt. Alleen de toetsen met ‘Ja’ kun je herkansen. 

Beoordeling 
 

In deze kolom kun je zien wat voor soort beoordeling je krijgt, bijvoorbeeld een cijfer of een voldoende.  

Opmerkingen 
 

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