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AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

Inleiding 

 
Beste examenleerlingen, 
 
Dit boekje is bestemd voor vierdeklassers die dit schooljaar de Kaderberoepsgerichte Leerweg 
volgen. Zoals bekend ben je in klas 3 en 4 bezig met je examen.  
 
Het boekje heeft dezelfde opzet als het boekje van vorig schooljaar. Je kunt er belangrijke informatie in 
vinden zoals: 
 

▪ Een toelichting bij het examenreglement. 
▪ Schoolafspraken. 

Afspraken m.b.t. herkansen en inhalen van toetsen, bepalen SE-cijfer. 
▪ Stage. 
▪ Een overzicht met examendata. 
▪ Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 

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. 
 
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. 
 

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. 
 



 

5  
 

AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

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.  

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.  

 
 
 
  



 

6  
 

AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

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.  
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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 en TL 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 
 
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. 
 
Voor de theoretische leerweg geldt: 
Daarnaast moet je een voldoende hebben voor je profielwerkstuk. 
Als je geen wiskunde doet, moet je een schoolexamen rekenen afleggen. Het behaalde cijfer telt niet 

mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst. 
 
 
Als er dit jaar opnieuw wijzigingen zijn in de exameneisen (wegens corona) dan wordt je daarover door 
de school geïnformeerd. 
 
 
  



 

8  
 

AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

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: 
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022 
Vrijdag 17 december t/m donderdag 22 december 2022 
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 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). 
 
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 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 op onze website. 
 
Inschrijfperioden voor aanvraag van een herkansing zijn: 
Herkansing 1: maandag 7 november t/m vrijdag 11 november 2022 
Herkansing 2: maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari 2023 
Herkansing 3: maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart 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: vrijdag 18 november 2022, het 1e en 2e lesuur 
Herkansing 2: vrijdag 27 januari 2023, het 1e en 2e lesuur 
Herkansing 3: vrijdag 31 maart 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 vaste inhaalmoment 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 ervoor kiezen een inhaalmoment te plannen, buiten de vaste 
inhaalmomenten om. 
 
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 dienen ouders dit via de mail aan te geven bij de 
examenorganisatie. 
 
 
Toetsweekrooster en toetscijfers 
 
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 
 
De meeste vakken worden gegeven in klas 3 en klas 4. Het schoolexamencijfer (SE-cijfer) is het cijfer 
waarmee een leerling uiteindelijk zijn Centraal Eindexamen ingaat. Het SE-cijfer komt tot stand door 
SE-3 en SE-4 te middelen. Weging SE-3 : SE-4 = 30% : 70%. 
 
Een uitzondering hierop is het vak Groen Profielvak. Groen Profielvak werd gegeven en afgerond in klas 
3 (vanwege corona zonder examen / CSPE). Het afgeronde eindcijfer van klas 3 (SE-3) is tevens het 
diploma-cijfer. 
 
Voor een aantal vakken wordt er geen Centraal Eindexamen gedaan: 
 
De keuzevakken worden gegeven in klas 4. Het afgeronde eindcijfer van elk afzonderlijk keuzevak (SE-
4) is tevens het eindcijfer (SE). 
Vervolgens worden de afgeronde SE-eindcijfers van de keuzevakken gemiddeld tot het combinatiecijfer. 
Dit combinatiecijfer is tevens het diplomacijfer. 
 
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. 
 
Maatschappijleer werd gegeven en afgesloten in klas 3. Het afgeronde eindcijfer van klas 3 (SE-3) 
bepaalt het SE cijfer en daarmee ook het diplomacijfer. 
 
Kunstvakken 1 werd 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. 
 
 
Onregelmatigheden 
  
Indien er tijdens de afname van een PTA onderdeel sprake is van een onregelmatigheid, dan wordt de 
leerling uitgenodigd voor een gesprek bij de examenorganisatie. Deze uitnodiging ontvangt de leerling 
via Its Learning. Een leerling mag zich bij dit gesprek laten bijstaan door een meerderjarige 
vertegenwoordiger, indien gewenst. Dat kan ook telefonisch of via TEAMs. 
 
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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Stapelen 

  
Er bestaat de mogelijkheid tot stapelen op AERES VMBO in Velp. Dit betekent dat een leerling die een 
diploma voor een bepaald niveau behaalt de mogelijkheid krijgt om het jaar erna een niveau hoger te 
starten, om uiteindelijk het diploma van een niveau hoger te halen. 
Een leerling die zijn diploma haalt voor de KB krijgt de mogelijkheid om in klas 4 van de gemengde 
leerweg te starten, om uiteindelijk ook het GL-diploma te behalen. 
  
Toelating 

• Wanneer de leerling zijn diploma haalt, wordt hij automatisch, net als alle andere 
gediplomeerden, uitgeschreven op ons VMBO. 

• Dit betekent dat de leerling opnieuw moet worden aangemeld voor klas 4. De leerling komt 
hiermee opnieuw in een intakeprocedure, waarin opnieuw gekeken wordt naar de capaciteiten 
van de leerling. 

• Bij een aanmelding voor een stapeling zal de intakecommissie, na aanmelding, een verzoek bij 
de examenorganisatie indienen voor een advies op basis van de eerder behaalde resultaten 
van de leerling. 

• De examenorganisatie gaat vervolgens de behaalde resultaten analyseren. Dit doet de 
examenorganisatie voor zowel het behaalde schoolexamen (klas 3 en 4) alsmede de behaalde 
resultaten op het landelijke Centrale Examen. 

• De criteria die de examenorganisatie hierbij zal hanteren liggen in lijn met de algemeen 
geldende criteria voor stapelen binnen AERES. Hierbij kunt u uitgaan van een gemiddeld 
eindcijfer van een 7 voor de volgende vijf vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie of 
Natuur- Scheikunde, Praktijkvak. 

• Dit advies neemt de intakecommissie mee in de aannameprocedure van de leerling. 
 
Programma inhoud en vrijstellingen 

• Bij stapelen worden de vakken Maatschappijleer en Kunstvakken 1 opnieuw beoordeeld op het 
hogere niveau. 

• De leerling zal voor het vak Groen Profielvak het CSPE moeten afleggen voor aanvang van de 
theorie-examens. Het behaalde cijfer is tevens eindcijfer voor Groen Profielvak. 

• Voor de overige vakken geldt dat bij stapelen de SE-resultaten van klas 3 en klas 4 vervallen. 
Het nieuwe SE-cijfer zal bepaald worden door de behaalde resultaten in klas 4. De directeur 
kan op advies van de DEO vrijstelling verlenen voor (delen van) het PTA van jaar 3, op basis 
van de diplomacijferlijst. 

• Voor niet-gedekte eindtermen van jaar 3 en hiaten stelt de DEO een verplicht af te ronden 
maatwerkprogramma op. Te denken valt hierbij aan het inhalen van enkele eindtermen van een 
bepaald vak. In elk geval moet van het vak Economie het PTA van leerjaar 3 ingehaald worden. 
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Stage 
 
De stage bestaat uit 2 periodes en valt op de woensdag. 
 
1e periode. 
De eerste stageperiode duurt tien weken en loopt van woensdag 14 september 2022 t/m woensdag 23 
november 2022.  
 
2e periode. 
De tweede stageperiode duurt tien weken en loopt van woensdag 30 november 2022 t/m woensdag 1 
maart 2023. 
 
Voor aanvang van een stage moet de leerling zijn stageovereenkomst inleveren bij Mevr. Zeevalk.  
Voor de eerste stage kan dit uiterlijk tot woensdag 7 september 2022. Een leerling die dan nog geen 
stageplek heeft, moet zich na de introductieochtend melden bij Mevr. Zeevalk en het diezelfde 
woensdag nog regelen. 
 
Voor de tweede stage moet de stageovereenkomst uiterlijk dinsdag 1 november 2022 worden 
ingeleverd bij Mevr. Zeevalk. 
 
Heeft een leerling bij aanvang van een stageperiode geen stageplek, dan moet hij/zij zich direct melden 
bij Mevr. Zeevalk. Zo niet, dan valt dit onder ongeoorloofd verzuim (8 uur per dag). 
 
De stage in klas 4 valt onder de handelingsopdrachten en moet dus met een voldoende worden 
afgesloten. Is de stage onvoldoende dan kan een leerling niet deelnemen aan het examen.  
 
Een toelichting t.a.v. de stages wordt in het begin van het schooljaar gegeven door de 
stagebegeleiders.  
 
De leerlingen worden in beide stageperiodes bezocht door een praktijkdocent. 

 

Keuzevakken 
 
In leerjaar 3 hebben de leerlingen voorlichting gekregen en heeft u een informatieboekje ontvangen 
over de keuzevakken. De leerlingen hebben zich vervolgens ingeschreven voor een keuzevak. 
 
Een keuzevak volg je gedurende een half jaar, al dan niet tijdens een stage. 
De eerste keuzevak periode is afgerond op vrijdag 16 december 20222. 
De tweede keuzevak periode is afgerond op vrijdag 7 april 2023. 
 
In welke periode een keuzevak wordt gevolgd, wordt bepaald door het rooster. 
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Loopbaan Ontwikkeling en –Begeleiding (LOB)  
 
Met de invoering van profielen in het vmbo is LOB een verplicht onderdeel van de beroepsgerichte 
examenprogramma's in het vmbo. Daarin staat onder andere: 
  
“De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een oriëntatie 
op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie 
op ervaringen. De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor 
anderen door middel van een loopbaandossier.” 
  
Op maandag 20 maart 2023 moeten de leerlingen dit loopbaandossier presenteren. Dan zal beoordeeld 
worden of je LOB met een voldoende of goed kunt afsluiten. 
 
Voordat het loopbaandossier gepresenteerd wordt, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, 
deze worden op 13 maart 2023 al gecontroleerd. 
1. Het Digitaal Doorstroom Dossier is ingevuld door leerling en mentor 
2. Alle stappen van klas 4 uit de methode Qompas zijn afgesloten 
3. In Qompas zijn de volgende documenten geüpload (bij de zelf aan zet opdrachten) 

Twee verslagen naar aanleiding van het stagebezoek 
Een verslag van een MBO oriëntatie. Je kunt natuurlijk meerdere oriëntatie mogelijkheden 
bezoeken, maar minimaal één is verplicht en daar moet dan ook een verslag van komen in 
Qompas. 

 
Als op 14 maart aan deze drie voorwaarden is voldaan, dan kun je op 20 maart je loopbaandossier 
presenteren. Er vindt een gesprek plaats met een docent over je loopbaankeuze. Tijdens het gesprek 
moeten, ter inzage, de volgende zaken op tafel liggen: 

- Een uitdraai van het loopbaandossier uit Qompas (ontvang je via DO). 
- De stageverslagen van de gelopen twee stages in klas 4. 
- Een poster op A3 formaat, waarop je loopbaanontwikkeling van de achterliggende 

vier jaren zichtbaar is. 
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Rooster 
voor de CENTRALE EXAMENS van de KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 2023 
 
 
Centraal Schriftelijk Examen 
 
De examens voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en natuur- scheikunde zullen in de 
basisberoepsgerichte leerweg per computer afgenomen worden. De precieze data en tijden van deze 
computerexamens zijn nog niet bekend, maar zullen minimaal 14 dagen van tevoren bekend gemaakt 
worden.  
 
De computerexamens zullen plaatsvinden in de periode van maandag 8  t/m vrijdag 26 mei 2023. 
 
 
Uitslagbepaling van de Examens 
 
Op woensdag 14 juni 2023 worden de leerlingen vanaf 13.00 uur gebeld over de examenuitslag.  

 
De geslaagde leerlingen worden op woensdag 14 juni 2023 om 15.00 uur op school verwacht om hun 
voorlopige cijferlijst op te halen. 
 
De gezakte leerlingen en de leerlingen die een herkansing (praktijk en/of theorie) nodig hebben om te 
slagen worden op donderdag 15 juni 2023 om 09.00 uur op school verwacht om hun voorlopige cijferlijst 
op te halen en afspraken te maken over herexamens. 

 
 

Herexamens 
 
Van maandag 19 t/m donderdag 22 juni 2022 (rooster volgt). 
 
 
Uitslagbepaling van de Herexamens 
 
Vrijdag 30 juni 2023. 
Leerlingen worden hierover vanaf 11.00 uur gebeld. 
 
 
Diplomering 
 
Informatie en uitnodiging volgt. 
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PTA  
Kader Beroepsgerichte Leerweg 
2022 – 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In het PTA vind je per vak beschreven welke toetsen er gemaakt moeten worden voor het 
schoolexamen. Om deel te kunnen nemen aan de Centralen Examens dient het volledige School 
Examen afgerond te zijn op 14 april. 
 
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 
Voor de keuzevakken m.u.v. ADM geldt deze periodeverdeling niet. 

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, 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 

TW1 NE/K/1,2,3,4,6 Blok 1 en 2 (CE) KB-ne-09 S 100 min 20% Ja Cijfer Hoofdstuktoets 

2 NE/K/1,2,3,7 Schrijfvaardigheid (CE) KB-ne-10 H - - Ja o/v/g 
Schrijfdossier: Artikel, Motivatiebrief, 
Zakelijke e-mail 

TW2 NE/K/1,2,3,4,6 Blok 3 + 4 (CE) KB-ne-11 S 100 min 20%  Ja Cijfer Hoofdstuktoets 

3 NE/K/1,2,3,4,6 Blok 5 (CE) KB-ne-12 S 50 min 10% Ja Cijfer Hoofdstuktoets 

TW3 NE/K/1,2,3,4 Kijk- en luistertoets (CE) KB-ne-13 S 100 min 20%  Nee Cijfer Cito kijk- en luistertoets 
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Engels 
Methode “Stepping Stones” 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

1 K2,K3,K4,K5,K6 Geen (SE) KB-en-07 M - 11% Nee Cijfer  spreekopdracht 

TW1 K2,K3,K4,K5,K7 Chapter 1 en 2 (CE) KB-en-08 S 100 min 12% Ja Cijfer  woordjes, zinnen en grammatica 

2 K1,K2,K3,K4,K6,K7 Geen (SE) KB-en-09 S - 11% Nee Cijfer  schrijfopdracht 

TW2 K2,K3,K4,K5,K7 Chapter 3 en 4 (CE) KB-en-10 S 100 min 12% Ja Cijfer  woordjes, zinnen en grammatica 

3 K1,K2,K3,K4,K5,K7 Geen (SE) KB-en-11 S/M - 12% Nee Cijfer  boekverslag 

TW3 K2,K3,K4,K5,K7 
Chapter 5 (CE) en 
examenoefening (CE) 

KB-en-12 S 100 min 12% Ja Cijfer  woordjes, zinnen en grammatica 
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Wiskunde  
Methode “Getal en Ruimte” 
 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

TW1 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8 
H1 Statistiek en Kans (SE) 
H2 Verbanden (CE) 

KB-wi-07 S 100 min 20% Ja Cijfer  

TW2 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 
H3 Afstanden en Hoeken (CE) 
H4 Grafieken en Vergelijkingen  (CE) 
H5 Rekenen, meten en schatten (CE) 

KB-wi-08 S 100 min 25% Ja Cijfer  

TW3 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 
H6 Vlakke figuren (CE) 
H7 Verbanden (CE) 
H8 Ruimtemeetkunde (CE) 

KB-wi-09 S 100 min 25% Ja Cijfer  
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Biologie  
Methode “Nectar” 
 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

TW1 K9 
H7: Ademen en eten (CE) 
H8: Bloed (CE) 

KB-bi-07 S 100 min 20% Ja Cijfer  

2 K7 Handout: Mens en milieu (SE) KB-bi-08 S 50 5% Nee Cijfer  

TW2 K10,K12 H9: Gezond lichaam (CE) KB-bi-09 S 100 min 20% Ja Cijfer  

3 K1 t/m V2 Geen (SO) KB-bi-10 S/P 300 min 5% Nee Cijfer Groepsopdracht Burgers Zoo. 

TW3 K13 
H10: Voortplanting (CE) 
H11: Erfelijkheid en evolutie (SE) 

KB-bi-11 S 50 min 20% Ja Cijfer  
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Natuur-/Scheikunde  
Methode “Pulsar” 
 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

TW1 K3 K4 K5 K6 K7 K9 K10 K11 
H7 Basisnatuurkunde (CE/SE) 
H8 Straling (SE) 

KB-ns-07 S 100 min 20% Ja Cijfer  

TW2 K3 K5 K8 
H9 Werken met elektriciteit  (CE) 
H10 Geluid (CE) 

KB-ns-08 S 100 min 25% Ja Cijfer  

TW3 K3 K9 V1 V2 
H11 Veilig bewegen (CE) 
H12 Constructies (12.1 t/m 12.4) (CE) 

KB-ns-09 S 100 min 25% Ja Cijfer  
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Administratie 

Methode “Economie en ondernemen: Administratie” 
  

P EE LS TC TV TD W HK B O 

TW1 
P/EO/4.1  
P/EO/4.2 

H1 Een bedrijf van dichtbij (SE) 
H2 Samenwerken in een bedrijf (SE) 

KB-adm-01 S 50 min 25% Ja Cijfer  

TW2 P/EO/4.2 H3 Boekingsstukken verwerken (SE) KB-adm-02 S 50 min 30% Ja Cijfer  

TW3 
P/EO/4.1 
P/EO/4.2 

H1 t/m H3 (SE) 
H4 Onderdelen rekenen met resultaten (SE) 

KB-adm-03 S 100 min 45% Ja Cijfer Afsluitende toets 
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Voeding, hoe maak je het? 

Methode “Voeding, hoe maak je het? ” 
 
  

EE LS TC TV TD W HK B O 

K/GR/11.1 
K/GR/11.2 

Werkboek De gezonde en duurzame 
wereldkeuken- hoofdstuk 1 tot en met 5) 

KB-voed-01 P 100 min 50% Nee Cijfer 
Praktijktoets in duo’s 
Wordt tijdens de les afgenomen 

K/GR/11.1 
K/GR/11.2 
K/GR/11.3 
K/GR/11.4 

Werkboek De gezonde en duurzame 
wereldkeuken 

KB-voed-02 P 190 min  50% Nee Cijfer 
Praktijktoets in duo’s 
Wordt tijdens de les afgenomen 
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Tekenen, Schilderen en Illustreren  
Methode Aeres VMBO 
 

EE LS TC TV TD W HK B O 

K5.1 
Les 1: onderzoek doen naar licht, ruimte, vorm, 
compositie, kleur, materiaal en structuur (SE) 

KB-tsi-01 P - 15% Ja Cijfer Optische illusie 

K5.1 Les 2: Typografie (SE) KB-tsi-02 P - 10% Ja Cijfer Alfabet 

K5.1 
Les 3: onderzoek doen naar licht, ruimte, vorm, 
compositie, kleur, materiaal en structuur (SE) 

KB-tsi-03 P - 20% Ja Cijfer Boekenkaft 

K5.2 
Les 4: Een personage tekenen in een modelsheet en 
een walkcycle maken (SE) 

KB-tsi-04 P - 20% Ja Cijfer 
Karakter/ 
modelsheet 

K5.3 
Les 5: Op een 2D medium een plastische weergave 
maken (SE) 

KB-tsi-05 P - 15% Ja Cijfer 
Filmpje met 
omgeving 

K5.4, K5.5, K5.6 
Les 6: Een mediaproduct vormgeven passend bij een 
specifieke doelgroep (SE) 

KB-tsi-06 P - 20% Ja Cijfer 
Folder/ 
verpakking 

 
* De deadline per opdracht krijg je te horen van de lesgever en zal twee weken voortijds in Its Learning worden vermeld. 
Een eventuele herkansing is dan tijdens het herkansingsmoment aansluitend aan de deadline. 
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Wonen en -design  
Methode Aeres VMBO 
 

EE LS TC TV TD W HK B O 

K/EO/10.1 Les 1: woonstijlen KB-wode-01 P - 15% Ja Cijfer Stijlen boekje 

K/ EO/10.1 Leerblad woonstijlen KB-wode-02 D 50 min 15% Nee Cijfer 
Toets verschillende stijlen, 
kleurgebruik 

K/ EO/10.1 Les 2: Moodboard  KB-wode-03 P - 15% Ja Cijfer 
Moodboard maken voor eigen 
woonstijl 

K/ EO/10.1 Les 3: Meubelbord en plattegrond KB-wode-04 P - 15% Ja Cijfer 
Meubelbord met plattegrond 
maken voor eigen woonstijl 

K/ EO/10.2 
K/ EO/10.3 

Les 4: Behang- of  gordijnprint 
ontwerpen 

KB-wode-05 P - 15% Ja Cijfer 
Print ontwerpen voor gordijn- of 
behangstof 

K/ EO/10.2 
K/ EO/10.3 

Les 5: Woonaccessoire ontwerpen 
en uitwerken 

KB-wode-06 P - 25% Ja Cijfer 
Woonaccessoire ontwikkelen en 
uitwerken 

 
* De deadline per opdracht krijg je te horen van de lesgever en zal twee weken voortijds in Its Learning worden vermeld. 
Een eventuele herkansing is dan tijdens het herkansingsmoment aansluitend aan de deadline. 
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Tuinontwerp en –aanleg  
Methode Aeres VMBO 
 

EE LS TC TV TD W HK B O 

K/GR/2.1  
Boekje Tuinontwerp en –aanleg 
Hoofdstuk 2.1.1 en 2.2.1 

KB-toa-01 P/S - 45% Nee Cijfer Beoordeling presentatie digitaal tuinontwerp 

K/GR/2.2 / 2.3 
Praktijkopdrachten 
Aanleg 

KB-toa-02 P - 45% Nee Cijfer Beoordeling praktische opdrachten 

K/GR/2.1 / 2.2 / 2.3 Boekje Tuinontwerp en -aanleg KB-toa-03 S - 10% Nee Cijfer Beoordeling opdrachtenboek 
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Werk in tuin en landschap  
Methode Aeres VMBO 
 

EE LS TC TV TD W HK B O 

K/GR/3.1 / 3.4 
Praktijkopdrachten 
Onderhoud 

KB-wtl-01 P - 45% Nee Cijfer Beoordeling praktische opdrachten 

K/GR/ 3.3 
Plantenkennis: 
Bomen, Vaste planten, Groenblijvende heesters, 
Bollen en knollen, Bladverliezende heesters 

KB-wtl-02 S - 45% Nee Cijfer Plantenkennis 

K/GR/3.1 / 3.2 / 3.4 
Boekje 
Werken in tuin en landschap 

KB-wtl-03 S - 10% Nee Cijfer Beoordeling opdrachtenboek 
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Het houden van dieren  
Methode Aeres VMBO. 
 

EE LS TC TV TD W HK B O 

K/GR/8.1 en 8.2 Vakwerk 2 Hoofstuk 1 t/m 3 (SE) KB-hvdr-01 S 50 min 50% Ja Cijfer  

K/GR/8.2 en 8.3 
Aangeleerde vaardigheden  
tijdens de lessen (SE) 

KB-hvdr-02 P 250 min 50% Ja Cijfer 
Beoordeling praktische opdrachten 
en deelname excursies. 

 

. 
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Gezonde dieren 
Methode Aeres VMBO 
 

EE LS TC TV TD W HK B O 

K/GR/9.1, 9.2, 9.3 Vakwerk 2 hoofdstuk 4 en 5 (SE) KB-gzdr-01 S 50 min 50% Ja Cijfer  

K/GR/9.1, 9.2, 9.3, 9.4  
Aangeleerde vaardigheden tijdens 
de lessen (SE) 

KB-gzdr-02 P 250 min 50% Ja Cijfer 
Beoordeling praktische opdrachten 
en deelname excursies. 
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Bloemwerk 
Methode “Aeres Velp” 
 

EE L TC TV TD W HK B O 

K/GR/4.1/4.2/4.3/4.
4/4.5 

Portfolio met zes onderwerpen 
inclusief beoordelingen, deze worden 
kenbaar gemaakt tijdens de les 

KB-blwk-01 S - 40% Nee Cijfer 

Portfolio inleveren: 

Bestaat uit 6 onderwerpen incl. 6 

beoordelingen.  

K/GR/4.1/4.2/4.3/4.
4/4.5 

Bloemwerk met een bindtechniek  KB- blwk-02 P - 20% Nee Cijfer 
Behandelde praktische vaardigheden tijdens 

de les 

K/GR/4.1/4.2/4.3/4.
4/4.5 

Bloemwerk met een steektechniek KB- blwk-03 P - 20% Nee Cijfer 
Behandelde praktische vaardigheden tijdens 

de les 

K/GR/4.1/4.2/4.3/4.
4/4.5 

Behandelde theorie 

Deeltaak 1 t/ 3 
KB- blwk-04 S 50 min 20% Nee Cijfer Theorie toets 
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Groene vormgeving en Styling  
Methode “Aeres Velp” 
 

EE L TC TV TD W HK B O 

K/GR/5.1/5.2/5
.3/5.4/5.5 

Portfolio met zes onderwerpen 
inclusief beoordelingen, deze worden 
kenbaar gemaakt tijdens de les 

KB-grvs-01 S - 40% Nee Cijfer 

Portfolio inleveren: 

Bestaat uit 6 onderwerpen incl. 6 

beoordelingen. 

K/GR/5.1/5.2/5
.3/5.4/5.5 

Praktische vaardigheden  

Opdracht duurzame ondergrond. 
KB-grvs-02 P - 20% Nee Cijfer  

Behandelde praktische 

vaardigheden 

K/GR/5.1/5.2/5
.3/5.4/5.5 

Praktische vaardigheden  

Opdracht stijlkamer 
KB-grvs-03 P - 20% Nee Cijfer  

Behandelde praktische 

vaardigheden 

K/GR/5.1/5.2/5
.3/5.4/5.5 

Theorieboek: Groene Vormgeving en 

Styling – kunstgeschiedenis  
KB-grvs-04 P - 20% Nee Cijfer 

Presentatie kunststroom –  

In de lessen behandelde theorie.  
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AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

Keuzevak op stage 

 

 

EE  LS  TC  TV  TD  W  HK  B  O  

* 
Praktische uitvoering van deeltaken zoals 
beschreven in deeltakenoverzicht keuzevak. 

KB-kvst-01 P  -  50%  Nee  Cijfer  Beoordeling door stagebieder 

* Bewijs van uitvoering deeltaken. KB-kvst-02 S  -  50% Nee  Cijfer  Beoordeling door stagebegeleider  

 
* De exameneenheid (EE) is afhankelijk van welk keuzevak de leerling tijdens stage doet. 
Een overzicht wordt toegevoegd aan de stagemap. 
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AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

Lichamelijke Opvoeding 
Geen lesmethode 
 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

2 K9 Sportoriëntatie (SE) KB-lo-11 H - - Ja Cijfer  

2 K3, K4 Volleybal (SE) KB-lo-12 H - - Ja Cijfer  

3 K8 Zelfverdediging (SE) KB-lo-13 H - - Ja Cijfer  

3 K1, K3 Oriëntatie op leren en werken. (SE) KB-lo-14 H - - Ja Cijfer Verslag 

 
Voor elk onderdeel moet een voldoende behaald worden en de eindbeoordeling zal zijn o/v/g  
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AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

Stage 
Methode “geen” 
 

 
Voor elk onderdeel moet een voldoende behaald worden en de eindbeoordeling zal zijn o/v/g 

P EE LS TC TV TD W HK B O 

2 nvt Stage (SO) KB-st-05 H 14 dagen - Ja o/v/g Vakinhoudelijke stage afgerond 

2 nvt Stage (SO) KB-st-06 H - - Ja o/v/g Verslag 1e stage 

3 nvt Stage (SO) KB-st-07 H 10 dagen - Ja o/v/g Vakinhoudelijke stage afgerond 

3 nvt Stage (SO) KB-st-08 H - - Ja o/v/g Verslag 2e stage 
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AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) 

Methode “Qompas” 
 
 

 

  

P EE LS TC TV TD W HK B O 

3 C1,2 Toelichting op pg. 13 (SO) KB-lg-04 H - - Ja o/v/g Presentatie loopbaandossier 
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AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

Keuzevakken 
 

4C     Bio Nask Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Keuze 4 

1 Joy  Baumann 1  BLWK GRVS TSI WNDS 

2 Luc  Bergsma 1  GZDR HVDR TOA WTL 

3 Nova  Boesveld 1  ADM VOED WNDS GRVS 

4 Rosa  Boverhof   TSI WNDS KVST1 KVST2 

5 Naomi  Dorland 1  VOED BLWK HVDR GZDR 

6 Chris  Gerrits 1  TSI WODE HVDR GZDR 

7 Lisa  Hoedt 1  VOED BLWK WNDS HVDR 

8 Emma van 't Hoff 1  VOED KVST1 BLWK HVDR 

9 Sven  Janssen  1 ADM GRVS GZDR HVDR 

10 Isa van der Kaaij  1 VOED GRVS TSI WNDS 

11 Noah  Koranteng 1  ADM VOED TOA WTL 

12 Bente van der Korput 1  ADM GRVS HVDR GZDR 

13 Veerle van der Korput 1  ADM GRVS HVDR GZDR 

14 Job  Matser  1 ADM HVDR TSI WNDS 

15 Stan van der Most  1 ADM HVDR KVST1 KVST2 

16 Devano van Munster 1  VOED BLWK KVST1 TSI 

17 Wouter van Nielen 1  VOED KVST2 TSI WNDS 

18 Ruben  Spaan  1 HVDR KVST2 TOA WTL 

19 Thom  Tijmense  1 ADM TSI HVDR GZDR 

20 Yasmin de Vries  1 BLWK HVDR TSI WNDS 

21 Jada van Zeist 1  VOED BLWK TSI WNDS 

   Totaal 13 7     
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AERES VMBO Velp PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 

Keuzevakken 
 

4D     Bio Nask Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Keuze 4 

1 Jesper de Boer  1 WNDS KVST2 HVDR GZDR 

2 Anne  Broersma 1  VOED BLWK TSI KVST2 

3 Sten  Derksen  1 VOED ADM GZDR HVDR 

4 Kaya van Elburg 1  VOED BLWK KVST1 KVST2 

5 Tide de Hartog  1 TSI HVDR TOA WTL 

6 Peikens  Heeren  1 VOED KVST2 HVDR GZDR 

7 Mads ter Hoeven  1 TSI WNDS TOA WTL 

8 Gijs  Janssen  1 VOED HVDR KVST1 KVST2 

9 Nikki  Kemink 1  VOED BLWK TSI KVST2 

10 Angelina  Landman 1  BLWK TSI HVDR GZDR 

11 Fleur de Lange 1  VOED BLWK WNDS GZDR 

12 Famke  Lankheet  1 VOED BLWK WNDS GRVS 

13 Roos  Leijen 1  VOED BLWK WNDS GRVS 

14 Dylan van Mierle 1  VOED KVST1 HVDR GZDR 

15 Bas  Pennekamp  1 VOED ADM KVST1 KVST2 

16 Gian  Sakoetoe  1 ADM KVST2 TSI WNDS 

17 Delano  Sanders 1  VOED GZDR KVST1 KVST2 

18 Estelle  Spitman  1 VOED WNDS BLWK GRVS 

19 Nora  Teerink 1  VOED WNDS BLWK GRVS 

20 Lana  Tofik 1  VOED BLWK TSI WNDS 

21 Gerben van Xanten  1 KVST1 KVST2 TOA WTL 

   Totaal 10 11     

 

 


