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AERES VMBO Velp PTA klas 3 Basis Beroepsgerichte Leerweg 

Inleiding 

Beste examenleerlingen, 
 
Dit boekje is bestemd voor derdeklassers die dit schooljaar begonnen zijn aan de Basis 
Beroepsgerichte leerweg. De leerjaren 3 en 4 vormen samen de examenjaren. 
 
In dit boekje kun je belangrijke informatie vinden zoals: 
 

▪ Een toelichting op het examenreglement.  
De regels en afspraken rond het Schoolexamen en het Centraal examen. 

▪ Schoolafspraken. 
Afspraken m.b.t. herkansen en inhalen van toetsen, bepalen van het SE-cijfer. 

▪ Stage. 
▪ Het Programma van Toetsing en Afsluiting. 

Informatie per vak over wat je moet doen voor het Schoolexamen. 
 
We raden je aan alles nauwkeurig door te lezen om problemen te voorkomen. Ook aan de ouders / 
verzorgers adviseren we om de informatie door te lezen en alle belangrijke data in een agenda of op 
een kalender te noteren. 
 
Aan het begin van de 4e klas is er weer een PTA-boekje met daarin o.a. het PTA van klas 4, de 
omschrijving van het Centraal Examen en de data ervan.  
Wanneer er onduidelijkheden zijn of problemen met betrekking tot het Schoolexamen / Centraal 
Examen, dan kun je terecht bij de examenorganisatie*. 
 
De examenorganisatie communiceert naar de leerling via Its Learning. Wij gaan er van uit dat leerlingen 
elke schooldag hun berichten in Its Learning controleren. 
Naar ouder / verzorger communiceert de examenorganisatie via het bij ons bekende mailadres. Het is 
daarom van belang dat het juiste mailadres op school bekend is. 
 
 

We wensen je een succesvol schooljaar toe! 
 
 
 
De Lokale Examenorganisatie (LEO) en  
het personeel van AERES VMBO Velp 
augustus 2022 
 
 
 
 
 
 
*de lokale examenorganisatie bestaat uit: 

dhr. Bartels (voorzitter), 
mevr. Kamerman-Mostard (secretaris), 
mevr. Claes (lid). 
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Toelichting examenreglement 2022-2023 

Inleiding 
In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen 
zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk belangrijk dat de examens goed 
verlopen. Het examenreglement geldt voor de schoolexamens én de centrale examens. In dit document 
volgt een toelichting op de belangrijkste onderdelen van het examenreglement. Als je vragen hebt over 
het examenreglement of er meer over wilt weten, vraag dan op school om uitleg. 
 
Toetsen van het schoolexamen 
 
Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen: 
1 mondelinge toetsen 
2 schriftelijke of digitale toetsen met gesloten en/of open vragen 
3 praktische opdrachten: dit zijn opdrachten waarin bepaalde vaardigheden worden getoetst die niet 

mondeling of schriftelijk kunnen worden getoetst, bijvoorbeeld het houden van een presentatie of een 
proeve van bekwaamheid (PvB).  

4  handelingsopdrachten: dit zijn opdrachten, die moeilijk met een cijfer kunnen worden beoordeeld en 
waarin de nadruk ligt op het “doen” (bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een bedrijf).  

 
Als je de theoretische of de gemengde leerweg volgt, moet je daarnaast een profielwerkstuk maken en 
presenteren. Dit werkstuk gaat over een onderwerp dat past bij je gekozen profiel. Voor het 
profielwerkstuk moet de beoordeling “voldoende” of “goed” worden behaald. 
 
Beoordeling van het schoolexamen 
 
Het resultaat van iedere toets wordt binnen 10 schooldagen bekend gemaakt. Je hebt het recht het 
gemaakte werk in te zien. Alle behaalde cijfers en beoordelingen worden genoteerd in jouw digitale 
‘examendossier’ (Eduarte). Voor aanvang van het centraal examen rond je het schoolexamen af.  
Op het schoolexamendossier dat je uitgereikt krijgt staan de eindcijfers van het schoolexamen. 
Controleer deze goed zodat eventuele fouten in de cijfers nog op tijd hersteld kunnen worden. 
 
Het centraal examen 
 
Uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvang je het rooster van het centraal 
examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld: 

• de plaats waar het centraal examen worden afgenomen 

• het tijdstip waarop het examen wordt afgenomen 

• de duur van het examen. 
 
In het examenreglement zijn regels opgenomen waaraan je je tijdens de toetsen van het centraal 
examen en het schoolexamen moet houden. Lees deze regels goed door voordat je aan het examen 
begint. 
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Computerexamens 
 
In de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg worden met uitzondering van 
het praktisch examen alle centrale examens afgenomen op de computer. Hiervoor gelden soms andere 
regels. Deze kan je vinden in het examenreglement. 
 
Onregelmatigheden bij het schoolexamen of het centraal examen  
 
In het examenreglement is geregeld hoe de school moet handelen als er zich ‘onregelmatigheden’ 
voordoen. Voorbeelden van onregelmatigheden zijn: 

• je spijbelt voor een toets, 

• je levert een werkstuk te laat in, 

• je wordt betrapt op spieken. 
 

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

• je krijgt het cijfer 1 voor een toets, 

• je mag niet meer deelnemen aan de rest van het examen, 

• de toetsen die je al hebt gedaan worden ongeldig verklaard. 
 

Absentie (afwezig zijn bij het schoolexamen of het centraal examen) 
 
Als je door ziekte of om een andere geldige reden afwezig bent bij een schoolexamen of een centraal 
examen, dan dienen je ouders/verzorgers dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van het examen 
voor de aanvang van het examen te melden aan de school. 
 
Als je zonder afmelding afwezig bent of geen verklaring afgeeft na terugkomst, kan de directeur/LEO 
een van de maatregelen nemen die hierboven zijn genoemd.  
Als je om een geldige reden afwezig bent, kun je de toets inhalen. 
 
Profielvak en keuzevakken 
 
Het beroepsgerichte programma bestaat uit twee onderdelen: het profielvak groen en een aantal 
beroepsgerichte keuzevakken (minimaal 4 beroepsgerichte keuzevakken voor leerlingen in de basis- of 
kaderberoepsgerichte leerweg en minimaal 2 beroepsgerichte keuzevakken voor leerlingen in de 
gemengde leerweg). 
Het profielvak groen wordt afgesloten met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). De 
beroepsgerichte keuzevakken worden elk afgesloten met een eigen schoolexamen.  
 
Eindcijfers beroepsgericht programma 
 
In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijg je op de cijferlijst twee meetellende eindcijfers, te 
weten een eindcijfer voor het profielvak en een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het gemiddelde 
van de keuzevakken. De behaalde schoolexamencijfers voor de afzonderlijke keuzevakken worden wel 
apart vermeld op de cijferlijst, maar tellen afzonderlijk niet mee voor de uitslagbepaling. Elk afzonderlijke 
keuzevak moet met minimaal een 4 worden afgesloten om te kunnen slagen.  
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In de gemengde leerweg krijg je op de cijferlijst één meetellend eindcijfer, te weten een 
combinatiecijfer. Het combinatiecijfer wordt bepaald door het cijfer van het profielvak en de cijfers van 
de afzonderlijke keuzevakken. De behaalde schoolexamencijfers voor de afzonderlijke keuzevakken 
worden wel apart vermeld op de cijferlijst, maar tellen afzonderlijk niet mee voor de uitslagbepaling. Elk 
afzonderlijk keuzevak moet minimaal met een 4 worden afgesloten om te kunnen slagen.  
 
Herkansen 
 
Centraal examen: Basisberoepsgerichte leerweg: Eén algemeen vak dat deel uitmaakt van het 

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

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

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

Toelating tot het centraal examen 
 
Voordat het centraal examen begint moet je alle schoolexamens hebben afgerond en hebben voldaan 
aan de voorwaarden zoals in het PTA zijn opgenomen. 
Ook de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken I (en in de gemengde en de theoretische 
leerweg het profielwerkstuk) moet je hebben afgesloten met een “voldoende” of “goed”. Wanneer deze 
vakken niet zijn afgerond voor het centraal examen mag je niet meedoen aan het examen.  
 
De uitslag van het examen  
 
Hoe wordt het eindcijfer van een examenvak berekend? 
In alle leerwegen wordt het eindcijfer als volgt berekend: 
het eindcijfer van het schoolexamen plus het cijfer van het centraal examen gedeeld door 2  
[(1 × SE + 1 × CE) : 2] 
 
Voor de leerwegen BB, KB en GL gelden de exameneisen: 

✓ Het gemiddelde van al je centraal examencijfers, waaronder het CSPE, is 5,5 of hoger (een 
5,49 is niet voldoende) 

✓ het eindcijfer voor het vak Nederlands is een 5 of hoger 
✓ er is een lob-dossier samengesteld 
✓ Lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV zijn minimaal met een ‘voldoende’ 

afgerond 
 

  



 
 

 

7 
 

AERES VMBO Velp PTA klas 3 Basis Beroepsgerichte Leerweg 

Verder geldt dat je: 
✓ voor al je examenvakken een 6 of hoger hebt OF 
✓ voor ten hoogste één van je examenvakken een 5 hebt en voor je overige examenvakken een 6 of 

hoger OF 
✓ voor ten hoogste één van je examenvakken een 4 hebt, niet zijnde het vak Nederlands en je 

overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger OF 
✓ voor twee van je examenvakken, het eindcijfer 5 hebt en voor je overige examenvakken een 6 of 

hoger waarvan tenminste één 7 of hoger  
 
En aanvullend per leerweg: 
 
Volg je de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, dan krijg je twee beroepsgerichte eindcijfers:  
een eindcijfer voor het profielvak bestaande uit het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het 
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen (cspe) en een combinatiecijfer voor de 
keuzevakken bestaande uit het afgeronde rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfer van de 
afzonderlijke keuzevakken. Hierbij geldt ook dat je voor elk keuzevak afzonderlijk minimaal een 4 haalt. 
 
Volg je de gemengde leerweg dan krijg je één beroepsgericht eindcijfer.  
Dit cijfer is een combinatiecijfer en wordt bepaald door de eindcijfers vak de keuzevakken en het 
eindcijfer voor het profielvak. Het eindcijfer van het profielvak telt net zo vaak mee als het aantal 
keuzevakken.  Daarnaast moet je een voldoende hebben voor je profielwerkstuk. 
 
Als er dit jaar opnieuw wijzigingen zijn in de exameneisen (wegens corona) dan wordt je daarover door 
de school geïnformeerd. 
 
Geschillen 
Als je het niet eens bent met een besluit van de school rondom de examinering dan kan je bezwaar 
aantekenen op grond van het reglement bezwaar leerlingenzaken vmbo. 
Als je het niet eens bent een besluit van de school om een maatregel op te leggen, dan kan je beroep 
aantekenen op grond van het reglement beroep examinering vmbo. 
Hoe dit moet staat beschreven in het examenreglement en de reglementen bezwaar leerlingenzaken 
vmbo en beroep examinering vmbo. 
 
Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen over de toepassing van het 
examenreglement, gelden uitsluitend de bepalingen uit het examenreglement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het volledige examenreglement is terug te vinden via https://www.aeresvmbo.nl/over-aeres-
vmbo/regelingen-en-statuten 
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Schoolafspraken 2022-2023 
 

Toetsweken 
 
Het jaar is verdeeld in 3 perioden. In elke periode is er één toetsweek. 
Toetsweek 1: Maandag 21 november t/m maandag 28 november 2022 
Toetsweek 2: Donderdag 2 maart t/m donderdag 9 maart 2023 
Toetsweek 3: Maandag 5 juni t/m maandag 12 juni 2023 
 
Herkansen 
 
Herkansen is het opnieuw afleggen van een toets met als doel het verbeteren van de toetsresultaten. 
Als herkansingsregel geldt dat je bij elk herkansingsmoment één toets mag herkansen.  
Bij het eerste herkansingsmoment kies je een toets uit periode 1. 
Bij het tweede herkansingsmoment kies je een toets uit periode 2. 
Bij het derde herkansingsmoment kies je een toets uit periode 1, 2 of 3. 
 
Indien een leerling een toets moet inhalen is het streven om dit te doen voor de sluitingsdatum van 
inschrijven voor een herkansing. Mocht dit niet lukken dat doet een leerling wel mee met de reguliere 
herkansingen, maar mag hij / zij, indien later nodig blijkt, de reeds gemaakte herkansing inruilen voor 
een herkansing van de later ingehaalde toets (het cijfer van de reeds gemaakte herkansing komt 
daarmee te vervallen). Toetsen ingehaald na vrijdag 16 juni kunnen niet meer herkanst worden. 
 
De mogelijkheid om te herkansen geldt alleen voor die toetsen waar in de kolom herkansbaar een “ja” 
vermeld is, dus niet alle toetsen zijn herkansbaar. 
 
Altijd herkansbaar, dus buiten de herkansingsregel om, is een handelingsopdracht. Dit is een opdracht 
waarvoor geen cijfer gegeven wordt, maar een “o” (onvoldoende) of “v” (voldoende) of “g” (goed).  
Uiteindelijk moeten alle in het PTA vermelde handelingsopdrachten voor aanvang van het examen met 
een voldoende worden afgesloten, anders kun je volgens het examenreglement niet slagen voor het 
vmbo.  
 
De herkansingen moeten via Its Learning aangevraagd worden. Dat kan vanaf een week voor de 
sluitingsdatum. Voor het indienen van een aanvraag worden strikte sluitingsdata gehanteerd, deze zijn 
ook terug te vinden in het jaarrooster. 
 
Inschrijfperioden voor aanvraag van een herkansing zijn: 
Herkansing 1: maandag 12 december t/m vrijdag 16 december 2022 
Herkansing 2: maandag 27 maart t/m donderdag 30 maart 2023 
Herkansing 3: maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni 2023 
 
Als voor een herkansing een hoger cijfer behaald wordt komt dit in de plaats van het oude cijfer; is het 
cijfer van de herkansing lager dan blijft het oorspronkelijke cijfer staan. 
 
Herkansingsdata zijn:  
Herkansing 1: donderdag 22 december 2022, het 1e en 2e lesuur 
Herkansing 2: woensdag 5 april 2023, het 1e en 2e lesuur 
Herkansing 3 klas 3AB: woensdag 28 juni 2023, het 1e en 2e lesuur 
Herkansing 3 klas 3CDEFG: donderdag 29 juni 2023, het 1e en 2e lesuur 
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Inhalen 
 
Inhalen is het afleggen van een toets op een afwijkend toetsmoment als gevolg van het feit dat de 
leerling door reglementaire afwezigheid de toets op het oorspronkelijk geplande tijdstip heeft gemist. 
 
Als een toets met een geldige reden gemist is, maakt de leerling met de docent een afspraak om de 
toets in te halen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van het eerstvolgende inhaalmoment. Deze 
inhaalmomenten zijn op maandagmiddag om 14.20 uur. Indien een leerling een toets moet inhalen is 
het streven om dit te doen voor de sluitingsdatum van inschrijven voor een herkansing. 
Een docent kan in overleg met de leerling er voor kiezen een inhaalmoment te plannen, buiten de vaste 
inhaalmomenten om. 
Een docent kan in overleg met de leerling er voor kiezen een inhaalmoment te plannen, buiten de vaste 
inhaalmomenten om. 
 
Toetsen ingehaald na vrijdag 16 juni kunnen niet meer herkanst worden. 
 
Als een leerling zonder opgaaf van reden een inhaaltoets mist, dan wordt de leerling doorverwezen naar 
de examenorganisatie. Op grond van het examenreglement zal er een beslissing genomen worden. 
 
 
Dispenserende en compenserende maatregelen 
 
Als een leerling recht heeft op dispenserende of compenserende maatregelen en daarvan gebruik wil 
maken, dan dient daarvoor een aanvraagformulier ingevuld te worden. Ouders kunnen dit 
aanvraagformulier opvragen bij de examenorganisatie, s.mostard@aeres.nl, of downloaden via de 
website. Als een leerling niet langer gebruik wil maken van een maatregel dienen ouders dit schriftelijk 
aan te geven bij de examencommissie. 
 
 
Toets rooster en toets cijfers 
 
Twee weken voor de toetsweek zal het toetsrooster via Its Learning bekend worden gemaakt. Tijdens 
de toetsweek zal het rooster ook via de reguliere roosterapp zichtbaar zijn. 
 
De behaalde cijfers zullen aan de leerlingen bekend gemaakt worden uiterlijk 3 dagen voor de 
sluitingsdatum voor het indienen van een herkansingsaanvraag. De cijfers zullen vanaf dat moment ook 
zichtbaar zijn in de Eduarte-app. 
 
Gedurende het schooljaar kunnen alle behaalde resultaten en het voortschrijdend gemiddelde via de 
Eduarte-app worden ingezien. Een leerling krijgt aan het einde van het jaar een overgangsrapport. 
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Cijferbepaling  
 
Het eindcijfer van klas 3 (SE-3) van een vak wordt bepaald door de PTA-toetsen die in dit boekje 
vermeld staan. Dit cijfer is het voortschrijdend gemiddelde cijfer, dan wel een beoordeling 
onvoldoende/voldoende/goed van alle PTA toetsen. 
 
Maatschappijleer wordt gegeven en afgesloten in klas 3. Het eindcijfer van klas 3 (SE-3) bepaalt het 
diplomacijfer. 
 
Kunstvakken 1 wordt gegeven in klas 3 en beoordeeld met onvoldoende/voldoende/goed. Alle 
afzonderlijke onderdelen en daarmee het eindoordeel (SE-3) moeten voldoende zijn om examen te 
mogen doen. 
 
Groen Profielvak wordt gegeven en afgesloten in klas 3. Het eindcijfer van klas 3 (SE-3) bepaalt samen 
met het Praktijkexamen (CSPE) het diplomacijfer. Weging SE-3 : CSPE = 50% : 50% 
 
Lichamelijke Opvoeding wordt gegeven in klas 3 en klas 4 en per onderdeel beoordeeld met een cijfer. 
Het eindoordeel wordt beoordeeld met onvoldoende/voldoende/goed. Alle afzonderlijke onderdelen en 
daarmee het eindoordeel van beide leerjaren (SE-3 en SE-4) moeten voldoende zijn om examen te 
mogen doen. 
 
De overige vakken worden gegeven in klas 3 en klas 4. Ze krijgen elk hun eigen eindcijfer (SE-3), dit 
eindcijfer gaat mee naar klas 4. Weging SE3 : SE4 = 30% : 70%. 
 
 
Keuzevakken klas 4 
 
Uiterlijk dinsdag 18 april moeten de leerlingen via Its Learning een keuze maken voor 4 van de 
hieronder genoemde keuzevakken. 

 
- Tekenen schilderen en illustreren 
- Wonen en design 
- Tuinontwerp en –aanleg 
- Werken in tuin en landschap 
- Het houden van dieren 
- Gezonde dieren 
- Bloemwerk 
- Groene vormgeving en styling 
- Administratie 
- Voeding hoe maak je het.  

 
Ook is er de mogelijkheid om een keuzevak tijdens de stage te volgen. 
 
Leerlingen en ouders zullen over de te maken keuzes tijdig geïnformeerd worden. 
  



 
 

 

11 
 

AERES VMBO Velp PTA klas 3 Basis Beroepsgerichte Leerweg 

Overgang 
 
Een leerling wordt bevorderd van klas 3 naar klas 4 als hij / zij maximaal 3 getelde vijven heeft in de 
vakken waarin de leerling het examen afrond, te weten: 
Tijdens de cijferbespreking op maandag 3 juli wordt de overgang bepaald op basis van de cijfers en 
beoordelingen op dat moment. 
 

• Nederlands 
• Engels 
• Wiskunde 
• Natuur- scheikunde, dan wel Biologie 
• Maatschappijleer 
• Groen profielvak 
• Kunstvakken1 (een onvoldoende telt als één getelde vijf) 
• Lichamelijke opvoeding (een onvoldoende telt als één getelde vijf) 
 

Als een leerling uit de 3e klas BB niet aan bovenstaande norm voldoet, dan blijft de leerling zitten. 
 
 
Maatschappijleer 
  
Indien het afgeronde eindcijfer van maatschappijleer een 6 of lager is, wordt een leerling via Its 
Learning uitgenodigd om het schoolexamen te herkansen. De inhoud van deze herkansing beslaat de 
gehele leerstof van het 3e leerjaar. Indien het behaalde resultaat van deze herkansing hoger is dan het 
oorspronkelijke cijfer, vervangt het herkansingscijfer het reeds behaalde eindcijfer. Het herexamen 
wordt direct na de zomervakantie afgenomen. 
 
Indien het afgeronde cijfer van maatschappijleer een 7 of hoger is heeft de leerling ook het recht om 
het schoolexamen te herkansen. Echter dit moet de leerling zelf aangeven bij de examenorganisatie. 
 
 
 
Onregelmatigheden 
  
Indien er tijdens de afname van een PTA onderdeel sprake is van een onregelmatigheid, wordt de 
leerling via Its Learning uitgenodigd voor een gesprek bij de examenorganisatie. Een leerling mag zich 
bij dit gesprek laten bijstaan door een meerderjarige vertegenwoordiger, indien gewenst.  
 
Na het gesprek zal de examenorganisatie overleggen en een besluit nemen conform het 
examenreglement. Dit besluit wordt aan de leerling medegedeeld via Its Learning en aan ouder / 
verzorger via de mail. 
 
Indien u het niet eens bent met een genomen beslissing, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de 
examenorganisatie. Mocht deze besluiten bij het genomen standpunt te blijven en kunt u zich daar niet 
in vinden, dan verwijzen wij u naar de locatie directeur, mevrouw M. Rensen. 
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Stage 

 
Stage 
 
Als vervolg op de schoolstage in klas 2 gaan de leerlingen in klas 3 twee keer op stage.  
In een stageperiode moet in overleg met het stagebedrijf gedurende 21 uur stage worden gelopen. De 
leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de adressen en overige gegevens. 
 
De leerlingen kiezen minimaal één stage in een vakrichting die op onze school wordt aangeboden.  
 
 
Stagedagen 
 
De stagedagen zijn als volgt gepland: 
Eerste periode: dinsdag 29 november t/m vrijdag 2 december 2022 
Tweede periode: maandag 13 maart t/m vrijdag 16 maart 2023 
 
Voor aanvang van een stage moet de leerling een stagecontract inleveren bij mevrouw de Jong. Voor 
de eerste stage is dit op maandag 7 november 2022. Voor de tweede stage moet het contract uiterlijk 
dinsdag 14 februari 2023 worden ingeleverd bij mevrouw de Jong. 
 
Belangrijk voor leerlingen en ouders, verzorgers te weten is: 
Leerlingen die in het 3e jaar de bovengenoemde stages niet met een voldoende afsluiten, zullen, 
voordat het nieuwe 4e jaar begint, dit alsnog in orde moeten maken, anders kan bevordering naar klas 4 
niet plaatsvinden. De vakantietaak wordt in overleg met de leerlingen vastgesteld. 
 
Na de eerste stageperiode voert de leerlingen een LOB gesprek met een docent uit het LOB team. Na 
de tweede stage volgt een gesprek met de mentor. Van de stages en de LOB gesprekken moet de 
leerling een terugblik in Qompas uploaden. 
 
Zie ook verderop in het PTA van Stage (pg. 27). 
 

 
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

 
Bij Loopbaanoriëntatie en -begeleiding bereidt de leerling zich voor op het maken van een keuze voor 
vervolgonderwijs. Belangrijk is dat een leerling deelneemt aan een opendag, een meeloopdag en/of de 
scholenmarkt. Daarnaast is deelname aan de beroepen-speeddate-avond verplicht. 

De leerling voert n.a.v. zijn / haar stage LOB gesprekken en moet de online methode Qompas volledig 
en voldoende afronden. Hiervoor zal enerzijds in de mentorles ruimte worden gemaakt en anderzijds zal 
de leerling hier thuis de nodige uren aan moeten werken. 

Zie ook verderop in het PTA van LOB (pg. 28). 
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Centraal schriftelijk en praktisch examen 
(CSPE) 

 
Aan het eind van leerjaar 3 zal Groen Profielvak worden afgesloten met een landelijk CSPE.  
De afnameperiode is van woensdag 14 juni t/m vrijdag 30 juni 2023. De leerlingen krijgen ruim op tijd de 
definitieve planning voor de afname CSPE. 
 
Dit landelijke examen is tevens de afronding van het vak Groen Profielvak. 
Het vak wordt in leerjaar 4 niet meer gegeven. Een leerling kan het CSPE van het vak Groen Profielvak 
herkansen in leerjaar 4, indien tijdens de uitslagbepaling blijkt dat dat nodig is om te slagen. 
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PTA  
Basis Beroepsgerichte Leerweg 
2022- 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In het PTA vind je per vak beschreven welke toetsen er gemaakt moeten worden voor het 
schoolexamen. 
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. 
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Kolomuitleg 

 
  

P PERIODE Geeft aan in welke periode een toets wordt afgenomen, 1 / 2 / 3. De toetsweek toetsen worden aangegeven met TW1 / TW2 / TW3 

EE EXAMENEENHEID Geeft aan welke exameneenheden er behandeld worden 

LS LEERSTOF Geeft aan wat de leerling moet leren, tevens of het CE / SE / SO leerstof is (Centraal Examen, School Examen, School Opdracht) 

TC TOETSCODE De code waarmee de toets geregistreerd wordt en online te zien is 

TV TOETSVORM De manier waarop de toets wordt afgenomen, S / M / P / H / D (schriftelijk / mondeling / praktijktoets / handelingsopdracht / digitaal) 

TD TOETSDUUR De tijd die een leerling over de toets mag doen, indien van toepassing 

W WEGING Geeft aan hoe zwaar een toets mee telt 

HK HERKANSBAAR Geeft aan of een toets herkansbaar is of niet 

B BEOORDELING Geeft aan hoe de toets wordt beoordeeld, met een cijfer of o/v/g 

O OPMERKING Ruimte voor opmerkingen 
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Nederlands  

Methode “Op Niveau”  
  

P EE  LS TC  TV TD W HK B  O 

1  K1,K2,K3,K8 Leesvaardigheid (SE) BB-ne-01  S  50 min 4% Ja  Cijfer Leestoets  

TW1  K1,K2,K3,K4,K6 Blok 1 en 2 (SE) BB-ne-02  S  100 min 6% Ja  Cijfer  Grammatica, Spelling, Over taal, Lezen 

2  K1,K2,K3,K5 Spreekvaardigheid (SO) BB-ne-03  M  10 min 
 
- 
 

Ja  o/v/g  Gespreksvaardigheden 

TW2  K1,K2,K3,K4 K6 Blok 3 en 4 (SE) BB-ne-04  S  100 min 6% Ja  Cijfer  Grammatica, Spelling, Over taal, Lezen 

3  K1 K2,K3,K7,V2 Schrijfvaardigheid (SE) BB-ne-05  S  50 min 4% Ja Cijfer Brief, e-mail of artikel schrijven 

3  K1,K2,K3,K4,K6 Blok 5 en 6 (SE) BB-ne-06  S  50 min 6% Ja  Cijfer Grammatica, Spelling, Over taal, Lezen 

TW3  K1,K2,K3,K4 Kijk- en luistertoets (SE) BB-ne-07  S  100 min 4% Nee  Cijfer  Cito kijk- en luistertoets 

3 K1,K2,K3,K4,K6 Leesvaardigheid (SO) BB-ne-08 M  100 min - Ja o/v/g 
Leesvaardigheid; boek lezen en verwerking; 
verslag/vlog/verwerkingsopdracht 
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Engels 
Methode “Stepping Stones” 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

TW1 K2,K3,K4,K5,K7 Chapter 1 en 2 (SE en CE) BB-en-01 S 100 min 5% Ja Cijfer woordjes, zinnen, grammatica  

2 K2,K3,K4,K5 Geen (SE) BB-en-02 M - 5% Nee Cijfer praktische spreekopdracht 

TW2 K2,K3,K4,K5,K7  Chapter 3 en 4 (SE en CE) BB-en-03 S 100 min 5% Ja Cijfer woordjes, zinnen, grammatica 

3 K1,K2,K3,K4,K7  Geen (SE) BB-en-04 S - 5% Nee Cijfer boekopdracht 

3 K1,K2,K3,K4,K7 Geen (SE) BB-en-05 S - 5% Nee Cijfer praktische schrijfopdracht 

TW3 K2,K3,K4,K5,K7  Chapter 5 en exam prep (SE en CE) BB-en-06 S 100 min 5% Ja Cijfer woordjes, zinnen, grammatica 
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Wiskunde  
Methode “Getal en Ruimte” 

 
  

P EE LS TC TV TD W HK B O 

1 K1, K2, K3, K4, K6, K8 
H1 Rekenen (CE) 
H2 Meetkunde (CE) 

BB-wi-01 S 50 min 8% Ja Cijfer  

TW1 K1, K2, K3, K5, K8 H3 Rekenen en procenten (CE) BB-wi-02 S 50 min 6% Ja Cijfer  

TW2 
K1, K2, K3, K4, K5, 

K6, K8 
H4 Formules en grafieken (CE) 
H5 Oplossen (CE) 

BB-wi-03 S 50 min 8% Ja Cijfer  

3 K1, K2, K3, K6, K8 H7 Statistiek (SE)  BB-wi-04 H 200 min - Ja o/v/g  

TW3 K1, K2, K3, K6, K7, K8 
H6 Oppervlakte en omtrek (CE) 
H8 Meetkunde (CE) 

BB-wi-05 S 100 min 8% Ja Cijfer  
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Biologie  
Methode “Biologie voor jou”  
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

1 K3, K4, K5 Thema 1 Organen en Cellen (CE)         BB-bi-01 S 50 min 5% Ja Cijfer  

TW1 K12 Thema 2 Voortplanting (CE) BB-bi-02 S 50 min 5% Ja Cijfer  

2 K6 Thema 3 Ordening (CE) BB-bi-03 S 50 min 5% Ja Cijfer  

TW2 K8 Thema 4 Stevigheid en beweging (SE) BB-bi-04 S 50 min 5% Ja Cijfer  

3 K3, K6 Algemene vaardigheden (SO) BB-bi-05 S/P - 3% Nee Cijfer Herbarium 

TW3 K6, K7 
Thema 5 Ecologie (CE)    
Thema 6 Duurzaam leven (SE) 

BB-bi-06 S 100 min 7% Ja Cijfer  

  



 

21 
AERES VMBO Velp PTA klas 3 Basis Beroepsgerichte leerweg 

Natuur-/Scheikunde  
Methode “Pulsar” 
 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

1 K3, K4, K10 H1 Stoffen (CE) BB-ns-01 S 50 min 6% Ja Cijfer  

TW1 K7 H2 Licht (SE) BB-ns-02 S 50 min 6% Ja Cijfer  

TW2 K5 H3 Elektriciteit (CE) BB-ns-03 S 50 min 6% Ja Cijfer  

3 K9 H4 Krachten en beweging (CE) BB-ns-04 S 50 min 6% Ja Cijfer  

TW3 K12 H5 Het weer (SO) BB-ns-05 S 50 min 6% Ja Cijfer  
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Groen (profielvak) 

Methode “Aeres Velp” 
 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

1 P/GR/1 en 3 
PM1 Praktische vaardigheden: Zaaibak maken. 
Plantenkennis lijst 1 
Berekeningen oppervlakte en bemesting 

BB-grpr-01 P 100 min 7% Nee Cijfer Groene Productie 

1 P/GR/2 

PM2 Volgens recept grondstoffen bewerken en 
bereiden tot houdbare producten. Werken 
volgens de werkvolgorde en 
schoonmaakprocedure en daarbij duurzame 
keuzes maken. 

BB-tpv-02 P 45 min 5% Nee Cijfer Tussen productie en verkoop 

1 P/GR/4 

PM4 Behandelde praktische vaardigheden 
Bloemwerk met bindtechniek  
Plantenboekje 1 t/m 15 – 15 Nederlandse 
namen en bij ieder soort één kenmerk 

BB-grvv-03 P 100 min 5% Nee Cijfer 

Groene vormgeving en verkoop 

Cijfer BB-grvv-04:  
70% praktijkopdracht  
30% plantenkennis  

TW1 P/GR/1 t/m 4 

grpr: H 1.1-1.5 
tpv: H1 t/m H8 
vgso: Vakwerk H1 t/m 2 
grvv: H1 t/m 5 

BB-gp-04 S 50 min 20% Ja Cijfer Kennisbrede toets 

 
De app toont een voortschrijdend gemiddelde 
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Groen (profielvak) vervolg 
Methode “Aeres Velp” 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

2 P/GR/1 en 3 
PM1 Praktische vaardigheden: Tuinaanleg 
Plantenkennis lijst 2 
Ontwerp een tuin 

BB-grpr-05 P 100 min 8% Nee Cijfer Groene Productie 

2 P/GR/2 

PM2 Voedingsmiddelen verwerken, 
bereiden, bewaren, verpakken, etiketteren 
en transport klaar maken. Werken volgens 
de werkvolgorde en schoonmaakprocedure 
en daarbij duurzame keuzes maken 

BB-tpv-06 P 100 min 10% Nee Cijfer Tussen productie en verkoop 

1/2* P/GR/1 en 3 
PM3 Behandelde praktische vaardigheden 
van de verzorging worden becijferd volgens 
vooraf besproken beoordelingsmodel. 

BB-vgso-07 P 100 min 15% Nee Cijfer Vergroening stedelijke omgeving 

2 P/GR/4 

PM4 Behandelde praktische vaardigheden 
Bloemwerk steektechniek  
Plantenboekje 16 t/m 30 – 15 Nederlandse 
namen en bij ieder soort één kenmerk 

BB-grvv-08 P 100 min 10% Nee Cijfer 

Groene vormgeving en verkoop 

Cijfer BB-grvv-09:  
70% praktijkopdracht  
30% plantenkennis   

TW2 P/GR/1 t/m 4 

grpr: H2.1-2.6 
tpv: H9 t/m H15 
vgso: Vakwerk H3 t/m 5 
grvv: H6 t/m 9 + H12 

BB-gp-09 S 50 min 20% Ja Cijfer Kennisbrede toets 

 

De app toont een voortschrijdend gemiddelde 

* In welke periode het PM3 cijfer wordt gegeven, wordt bepaald door het rooster. 
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Maatschappijleer  
Methode “Thema’s Maatschappijleer” 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

1 K1 t/m K7 
H1 Wat is maatschappijleer? (SE) 
H2. Jongeren (SE) 

BB-ml-01 S 50 min 17% Ja Cijfer  

TW1 K1 t/m K3, K6 H3 Politiek (SE) BB-ml-02 S 50 min 17% Ja Cijfer  

2 K1 t/m K5, K7 H4 Pluriforme samenleving (SE) BB-ml-03 S 50 min 16% Ja Cijfer  

2 K2, K3 Nieuwsopdracht (SE) BB-ml-04 H - - Ja o/v/g  

TW2 K1 t/m K3, K7 H5 Media (SE) BB-ml-05 S 50 min 17% Ja Cijfer  

3 K1 t/m K3, K5, K7 H6 Werk (SE) BB-ml-06 S 50 min 16% Ja Cijfer  

3 K2, K3 Opdracht criminaliteit (SE) BB-ml-07 H - - Ja o/v/g  

TW3 K1 t/m K5 H7 Criminaliteit (SE) BB-ml-08 S 50 min 17% Ja Cijfer  
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Kunstvakken I 
Methode “CKV1” 
 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

1 K1,K2  
Kunst uit het vuistje  
Cultureel Zelfportret  (SE) 

BB-kv1-01  H  200 min  -  Ja  o/v/g  Cultureel Zelfportret  

TW1 K1,K2  
Kunst uit het vuistje  
Vormgeving  (SE) 

BB-kv1-02  H  100 min  -  Ja  o/v/g  Toets Cultuur - Subcultuur  

2 K1,K2,K3,K4 Lesinhoud  (SE) BB-kv1-03  H  400 min  -  Ja  o/v/g  Typografie  

TW2 K1,K2,K3,K4 Leerblad Street-art  (SE) BB-kv1-04  H  100 min  -  Ja  o/v/g  Toets Street-art  

3 K1,K2,K4 
Kunst uit het vuistje 
Muziek/Architectuur/Theater  (SE) 

BB-kv1-05  H  600 min  -  Ja  o/v/g  Praktijk keuze opdracht  

3 K1,K2  
Kunst uit het vuistje  
Beeldende Kunst (SE) 

BB-kv1-06  H  200 min  -  Ja  o/v/g  Oriëntatie Beeldende kunst  

3 K1,K3,K4 
Kunst uit het vuistje       
Dans en Film  (SE) 

BB-kv1-07  H  300 min  -  Ja  o/v/g  Buitenschoolse activiteiten  
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Lichamelijke Opvoeding 
Geen lesmethode 
 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

1 K3, K4 Doelspelen (SE) BB-lo-01 H - - Ja Cijfer  

1 K2, K3, K5 Oefening springen (SE) BB-lo-02 H - - Ja Cijfer  

1 K2, K3, K5 Aanwezigheid periode 1 (SO) BB-lo-03 H - - Ja Cijfer  

2 K2, K3, K4 Badminton (SE) BB-lo-04 H - - Ja Cijfer  

2 K2, K3, K6 Show (SE) BB-lo-05 H - - Ja Cijfer  

2 K2, K3, K5 Aanwezigheid periode 2 (SO) BB-lo-06 H - - Ja Cijfer  

3 K3, K4 Hockey (SE) BB-lo-07 H - - Ja Cijfer  

3 K2, K3, K4 Softbal (SE) BB-lo-08 H - - Ja Cijfer  

3 K3, K7 Atletiek (SE) BB-lo-09 H - - Ja Cijfer  

3 K2, K3, K5 Aanwezigheid periode 3 (SO) BB-lo-10 H - - Ja Cijfer  

 
Voor elk onderdeel moet een voldoende behaald worden en de eindbeoordeling zal zijn o/v/g  
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Stage 
Methode “geen” 
 

 

  

P EE LS TC TV TD W HK B O 

1 - Stage (SO) BB-st-01 H 21 uur - Ja o/v/g Vakinhoudelijke stage afgerond 

2 - Stage (SO) BB-st-02 H - - Ja o/v/g 
Verslag 1e stage en LOB gesprek uploaden in Qompas, onder 
het kopje “zelf aan zet” 

2 - Stage (SO) BB-st-03 H 21 uur - Ja o/v/g Vakinhoudelijke stage afgerond 

3 - Stage (SO) BB-st-04 H - - Ja o/v/g 
Verslag 2e stage en LOB gesprek uploaden in Qompas, onder 
het kopje “zelf aan zet” 
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Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) 
Methode “Qompas” 
 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

2 C1 

Keuze uit: 
- Oriëntatie dag MBO (SO) 
- Open dag op een MBO (SO) 
- Scholen- of beroepenmarkt (SO) 

BB-lg-01 H - - Ja o/v/g 
Verslag van één, zelfgekozen activiteit, uploaden in 
Qompas, onder het kopje “zelf aan zet” . 

3 C1 Stappenplan Qompas (SO) BB-lg-02 H - - Ja o/v/g Verplichte stappen uit de methode Qompas 

3 C1 Speeddate beroepen avond (SO) BB-lg-03 H - - Ja o/v/g 
Verslag, uploaden in Qompas, onder het kopje “zelf 
aan zet”. 
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Vakkenkeuze 3E 

3E      Biologie Nask 

1 Khatra   Ali 1  

2 Shannen van Amrooij 1  

3 Noor   Andes 1  

4 Keano   Barink 1  

5 Eline   Booij 1  

6 Pim   Bouwman 1  

7 Lyrixen   Camelia 1  

8 Tygo van Elk  1 

9 David   Frentz 1  

10 Jenna   Hoogveld 1  

11 Yildiray    Jansen 1  

12 Simav   Mohammad 1  

13 Jasmijn   Rooijen 1  

14 Mijs   Sonderen 1  

15 Mats   Stam 1  

16 Kane   Wiggers 1  

17 Ziggy   Wigman 1  

18 Quentin   Zweedijk 1  

   Totaal 17 1 
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Vakkenkeuze 3F 

3F      Biologie Nask 

1 Merlijn  Arbeek 1  

2 Dave   Bakker 1  

3 Dionne van de Beeten 1  

4 Wessel van den Bergh 1  

5 Sven   Besselink  1 

6 Job   Bouwman 1  

7 Jasper   Bouwman 1  

8 Gioia   Budel 1  

9 Daan   Buiteman 1  

10 Freek   Dinkela 1  

11 Desteny van Dongen 1  

12 Anouk   Gerrits  1 

13 Jits   Kastein  1 

14 Lars van Knijff 1  

15 Jomar    Lucas 1  

16 Richelle   Meijer 1  

17 Jermain van Mierle 1  

18 Tim van der Pol 1  

   Totaal 15 3 
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Vakkenkeuze 3G 

3G      Biologie Nask 

1 Dévanna   Bierens 1  

2 Mikha   Blankestijn  1 

3 Denzy   Gerritsen 1  

4 Julie   Goedhart 1  

5 Demian   Groeneveld  1 

6 Alicia   Groeneweg  1 

7 Bridget   Hammer  1 

8 Mitchell   Janssen 1  

9 Sigrun   Kusters 1  

10 Fabienne van Langen 1  

11 Yaily   Poot 1  

12 Esmer   Schoop 1  

13 Mike   Smeier 1  

14 Sophie   Tupanwaël 1  

15 Eva   Zaal 1  

16 Dinant  van Zeist 1  

   Totaal 12 4 

 


