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Voorwoord 
 
In het derde leerjaar van de kaderberoepsgerichte leerweg maak je al toetsen en opdrachten die meetellen voor het schoolexamen (SE). Voor elk vak is er 
een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) gemaakt, waarin je kunt lezen welke toetsen en opdrachten meetellen voor het schoolexamen. Alle 
onderdelen van het schoolexamen moet je gedaan hebben voor je in leerjaar 4 aan het centraal eindexamen (CE) mag beginnen. Dit betekent dat je in 
leerjaar 3 de onderdelen van het schoolexamen gedaan moet hebben die in leerjaar 3 worden aangeboden. In leerjaar 4 heb je weer toetsen en 
opdrachten voor het schoolexamen. Welke vakken voor jou van toepassing zijn, is afhankelijk van het gekozen profiel en het vakkenpakket. 
 

In het derde leerjaar krijg je ook nieuwe vakken: het beroepsgerichte vak (een vervolg op PPO), CKV en maatschappijleer zijn verplichte vakken voor jullie.  

In leerjaar 4 bieden we het vak maatschappijkunde aan als examenvak. Het is goed nu al te weten dat je aan het eind van dit jaar dus een vak kunt kiezen dat een 
vervolg is op maatschappijleer. Welke vakken je dan kunt kiezen om examen in te doen, is afhankelijk van het profiel dat je gekozen hebt.  
 

In dit digitale PTA-document tref je informatie aan over het derde leerjaar en het vierde leerjaar. Elk jaar maken we een nieuw PTA-document.  
 

Het PTA wordt voor één cohort vastgesteld. Een cohort is leerjaar 3 én 4 samen. Dit betekent dat het PTA van het vierde leerjaar dat nu op de site staat, 
niet per se het PTA is dat jij volgend jaar krijgt. De PTA’s zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten we toch iets moeten wijzigen, dan 
doen we dat in het belang van de leerling. In dit digitale PTA-document staat ook informatie over cijfers en de overgangsregeling van het derde naar 
vierde leerjaar. 
 

In het examenreglement zijn alle reglementaire zaken opgenomen met betrekking tot het examen. Op de website van Sprengeloo kun je het 
examenreglement vinden. Hier plaatsen we ook het PTA per cohort en per leerweg. Op de landelijke website  www.examenblad.nl kun je alle informatie 
van de overheid vinden over examens. 
 

Het is dus van belang dat jij en je ouders alle documenten goed doorlezen! 
 

De deelraad medezeggenschap van Sprengeloo heeft dit PTA goedgekeurd. 
 

Je vakdocenten, je mentor en de decaan zullen je telkens tijdig van de benodigde informatie voorzien, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De 
vragen die je hebt kun je aan hen stellen of aan de examencommissie. We wensen je veel plezier en succes in de bovenbouw van het vmbo. 
 
Namens de examencommissie, 
A. Visser 
adjunct-directeur 
 
Apeldoorn, augustus 2021 
  

http://www.examenblad.nl/
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Toelichting 

1. Cijfers  
 

1. Belangrijk om te weten is dat je aan alle onderdelen van het schoolexamen (SE) voldaan moet hebben, anders mag je niet toegelaten worden tot 
het Centraal Examen (CE). 
 

2. Aan de hand van de cijfers in periode 1, 2 en 3 wordt bepaald of je over kunt naar het vierde leerjaar (en dus naar periode 4 en 5). 
 

3. Je krijgt in leerjaar 3 cijfers voor SE- toetsen en SE-opdrachten die meetellen voor het schoolexamen. En je krijgt cijfers voor toetsen en 
opdrachten die alleen meetellen voor de overgang naar leerjaar 4 en niet voor het schoolexamen. 

 
4. In het leerlingvolgsysteem Magister/ Somtoday kun je in de kolommen je behaalde cijfers vinden van de toetsen en opdrachten die je gemaakt 

hebt.  

− Je hebt een gemiddelde kolom van de cijfers voor de overgang naar leerjaar 4 (gemiddelde overgang P1/2/3). 

− En je hebt een gemiddelde kolom van de cijfers voor je schoolexamen (gemiddelde PTA P1/2/3/). 

− Ook zie je een percentagekolom waarin je kunt aflezen hoever je al bent met het afronden van het Schoolexamen (percentage PTA af).  
Als je alle toetsen en opdrachten van het schoolexamen hebt gedaan in leerjaar 4 staat deze kolom op 100%. 

 
5. Het gemiddelde cijfer van leerjaar 3 is het lopende gemiddelde van de 3 periodes in leerjaar 3. In het PTA van elk vak kun je zien hoe de 

weging van de cijfers is ten opzichte van elkaar. De rapportcijfers na elke periode zijn dus een tussenstand van de cijfers die je tot dan toe 
gehaald hebt. 

 
6. Heb je alle vijf periodes afgerond, dan wordt het schoolexamen cijfer (SE) voor elk examenvak bepaald. Met het SE-cijfer ga je naar het Centraal 

Examen (CE). Voor het begin van het CE worden de SE-cijfers vastgesteld. Je krijgt dan een kaart waarop al je SE-cijfers staan. Je tekent voor 
ontvangst. 
 

7. Je kunt bezwaar maken (een klacht indienen) m.b.t. de behaalde cijfers. In het examenreglement kun je vinden hoe dat moet. 

 
8. Het SE-cijfer samen met het CE-cijfer bepalen je eindcijfer. Dit geldt ook voor je beroepsgerichte profiel. 

 
9. Om je cijfers in het leerlingvolgsysteem van Magister/ Somtoday te zien, heb je een individuele inlogcode met wachtwoord gekregen.  

 Op de website kun je lezen wat je moet doen als je de inlogcode kwijt bent. 
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2. Periodes 
 

10. Er zijn drie periodes in leerjaar 3 en twee periodes in leerjaar 4. 
 

In leerjaar 3 loopt 

− periode 1 van augustus  t/m november; 

− periode 2 van december t/m maart; 

− periode 3 van april tot juli. 
Deze periodes lopen gelijk met de rapportperiodes. 

 

In leerjaar 4 loopt 

− periode 4 van augustus  t/m november; 

− periode 5 van december t/m april. 
 

11. Per periode staat aangegeven: 

− welke lesstof wordt getoetst; 

− wat je moet weten en/of kunnen; 

− op welke manier de lesstof getoetst wordt (type en toetsvorm); 
− of je een toets mag herkansen; 

− voor welk percentage het resultaat van de toets (het cijfer) mee telt voor de het schoolexamen; 

− Hoe lang een toets duurt 

− welke hulpmiddelen je mag gebruiken 

− of loopbaan oriëntatie (LOB) een onderdeel van het programma is. 
 

 

12. In leerjaar 3 heb je bij de beroepsgerichte vakken vijf blokken van ongeveer zeven weken. 
 

13. De PTA-toetsen duren 45 minuten, tenzij anders aangegeven wordt in het PTA van het vak. Leerlingen die recht hebben op verlenging spreken 
dit af met hun docent. 

 
14. De omschrijving van handelingsdelen en praktische opdrachten kun je vinden in je studiewijzer van Magister/ Somtoday van dat vak. Je vindt 

hierin het doel en de eisen van de opdracht, de keuzeruimte die je hebt, de manier van beoordelen, het moment waarop je het moet inleveren 
en de gevolgen die het heeft als je dat niet doet. De uiterste inleverdatum of afronding van een handelingsdeel of praktische opdracht staan 
vermeld in het PTA van het vak. 
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3. Beroepsgericht vak  
 

15. Het beroepsgerichte examenprogramma bestaat uit een profielvak en vier keuzevakken.  
 

16. Het programma van de beroepsgerichte vakken in leerjaar 3 bestaat uit vier verplichte modules van het profielvak en één keuzemodule. Op 
Sprengeloo mag je de keuzemodule in leerjaar 3 kiezen binnen je profiel of binnen een ander profiel. In leerjaar 4 doe je nog drie 
keuzemodules binnen je gekozen profiel. 

 
17. Het profielvak bestaat uit vier verplichte modules. Het schoolexamen (SE) bestaat uit de beoordelingen van toetsen en vaardigheden van het 

profielvak. Het profielvak wordt afgesloten met een CSPE, een centraal praktijkexamen. Beide cijfers samen vormen voor 50% je eindcijfer van je 
profielvak.  

 
18. Je doet in leerjaar 3 en 4 samen vier beroepsgerichte keuzevakken. Elk beroepsgericht keuzevak sluit je af met een schoolexamen (SE). Deze vier 

SE-cijfers vormen samen een combinatiecijfer. Elk keuzevak vormt dus 25 % van het combinatiecijfer. Het afgeronde combinatiecijfer telt mee in 
de uitslagbepaling of je wel of niet geslaagd bent. Voor een keuzevak moet je een 4 of hoger halen, anders kun je niet slagen. 
 

SE profielvak (4 verplichte modules) 50 % 100% eindcijfer profielvak  

CSPE profielvak (4 verplichte modules) 50 % 

SE beroepsgericht keuzevak leerjaar 3 25 % 100% combinatiecijfer 
beroepsgericht 

SE beroepsgericht keuzevak leerjaar 4 25 % 

SE beroepsgericht keuzevak leerjaar 4 25 % 

SE beroepsgericht keuzevak leerjaar 4 25 % 

 
19. In het derde en vierde leerjaar ga je op stage. Kijk goed naar de voorwaarden van de stage en de wegingsfactor in het PTA.  

Stage is een verplicht PTA-onderdeel van de beroepsgerichte profielvakken. 
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4. Algemeen vormende vakken 
 

20. Er zijn ook vakken waarbij alleen sprake is van een schoolexamen. Voor deze vakken doe je dus geen centraal examen (CE).  
Deze vakken tellen echter wél mee voor het diploma:  

- maatschappijleer1 (ma1) in leerjaar 3 
-  kunstvakken1 (kv1) (= ckv) in leerjaar 3 
- lichamelijke opvoeding (lo en sportoriëntatie) in leerjaar 3 en 4  
- de vier beroepsgerichte keuzevakken in leerjaar 3 en 4  

 
21. Maatschappijleer1 en kunstvakken1 (ckv) worden aan het einde van het derde leerjaar afgesloten, lichamelijke opvoeding aan het einde van het 

vierde leerjaar. In leerjaar 3 is één beroepsgericht keuzevak afgesloten en in leerjaar 4 sluit je de andere drie beroepsgerichte keuzevakken af.  

 

22. Heel belangrijk: het cijfer dat je voor het schoolexamen maatschappijleer1 in leerjaar 3 haalt telt al mee voor je diploma.  
 Probeer maatschappijleer1 met een voldoende of hoger af te ronden. Het vak telt mee in de zak- en slaagregeling. Als je een 5 haalt, begin je 
 het examen met een punt tekort, met een 7 heb je een punt extra om een 4 of 5 voor een ander vak te compenseren! 

 

23. In het derde leerjaar doe je ook maatschappelijke stage. Over deze stage maak je een verslag dat meetelt bij het vak maatschappijleer1.  
Let goed op de datum van inleveren! 

 
24. Voor het vak kunstvakken1 worden geen cijfers gegeven, maar je moet wel de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ halen, anders krijg je geen 

diploma. Bij dit vak krijg je een aantal opdrachten die je moet uitvoeren bij activiteiten die je moet doen. Het is dus van belang om je ook voor 
dit vak goed in te zetten! 

 
25. Het vak levensbeschouwelijke vorming wordt in leerjaar 3 afgesloten en telt mee voor de overgang naar leerjaar 4. 

 

26. Het vak taal wordt in het PTA van het vak Nederlands behandeld. De landelijke toetsing is ook bij het vak Nederlands ondergebracht.  
 Het vak rekenen sluit je in leerjaar 3 af met een toets.  
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5. Loopbaanoriëntatie  
 

27. In het derde leerjaar ga je verder met LOB, loopbaanoriëntatie. In leerjaar 1 en 2 heb je een LOB-week gedaan, heb je PPO-lessen gevolgd, aan 
Qompas gewerkt en heb je een aantal dagen met iemand meegelopen met een beroep. Door de coronaperiode kan het zijn dat dit niet goed 
gelukt is. In leerjaar 3 ga je verder met Qompas en heb je bij je beroepsgerichte vak ook LOB-lessen en loop je stage. Bij de beroepsgerichte 
vakken doe je in leerjaar 3 een snuffelstage. In leerjaar 4 doe je ook een beroepsgerichte stage.  Deze stages zijn verplicht en worden met een 
cijfer beoordeeld. In het PTA van je beroepsgerichte vak kun je zien welke weging de stages hebben. Stage is dus een onderdeel van LOB. 
 
 

6. Inhalen van toetsen en opdrachten  
 

28. Als je een PTA-toets of PTA-werk niet gemaakt hebt, voert de docent een code inh (= inhalen) in als cijfer. Jij en je ouder(s) kunnen daaraan 
zien dat je de toets nog niet gemaakt hebt. In principe wordt een gemiste toets door jou zo snel mogelijk ingehaald. Een toets wordt altijd 
buiten de instructiemomenten van de les ingehaald. Je bent zelf verantwoordelijk om op tijd een afspraak te maken. 

 
29. Aan het einde van elke periode is er een middag waarop je de toetsen moet inhalen van die betreffende periode. Heb je PTA-toetsen en 

opdrachten niet gedaan, dan kun je niet meedoen aan het centraal eindexamen. Slechts in zeer bijzondere gevallen en na overleg met de 
coördinator en ouders/ verzorgers kan van deze regel worden afgeweken. De directeur beslist hierover. 
 
 

7. Betekenis van afkortingen  
 

S = Schriftelijke toets 
M = Mondelinge toets 
D = Digitale toets 
T = Toets 
HD = Handelingsdeel 
PO = Praktische Opdracht 
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Overgangsnormering Sprengeloo 
 

Voor alle leerjaren en leerwegen geldt het volgende: 
 
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar op het niveau dat op dat moment gevolgd wordt met 0 en 1 tekortpunt. In alle andere gevallen 
wordt een leerling besproken door de docenten tijdens de overgangsvergadering om tot een advies te komen. 
 
Een overgangscijfer 4,5 t/m 5,4 geeft 1 tekortpunt. Een overgangscijfer lager dan 4,5 geeft 2 tekortpunten. 
 
Overgangscijfer leerjaar 3 
Het overgangscijfer is het lopend gemiddelde aan het eind van het schooljaar, afgerond op 1 decimaal. 
Alle onderdelen die tot dan toe afgesloten moeten zijn, worden meegeteld. 
Het rekenkundig gemiddelde van minimaal 6 examenvakken moet een 5,5 of hoger zijn.  
Als een leerling voor de vakken Nederlands, Engels en de profielvakken een gemiddelde heeft lager dan 6,0 kan de docentenvergadering het bindende 
advies uitbrengen om de leerling te bevorderen naar het volgend leerjaar in een leerweg op een lager niveau.  
 
Advies docentenvergadering 
Bij het bespreken van een leerling in de overgangsvergadering voor docenten wordt o.a. gekeken naar het gemiddelde van alle rapportcijfers, de werk-
houding, huiswerkattitude (= of en hoe je je huiswerk maakt) en inzet, de cito-scores, absentie, ziekte en eventuele bijzondere omstandigheden. Het 
advies over het vervolg van de schoolloopbaan vanuit de docentenvergadering is bindend. In uitzonderlijke gevallen kan de docentenvergadering afwijken 
van de overgangsnormering. De betrokkenen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Bevordering naar een hoger onderwijsniveau wordt altijd 
in de docentenvergadering besproken. Dit kan plaatsvinden op het verzoek van leerling/ouders/verzorgers aan de mentor dan wel automatisch bij een 
gemiddeld overgangscijfer hoger dan 7,9.  
 
Aanvragen revisie van een bevorderingsbesluit 
Ouders en/of leerlingen kunnen tot 24 uur na het bekendmaken van de uitslag van de docentenvergadering schriftelijk bij de desbetreffende docent-
coördinator een aanvraag tot revisie indienen wanneer zij van mening zijn dat bepaalde omstandigheden niet of onvoldoende aan de orde zijn geweest bij 
de totstandkoming van het besluit. Aan rapportvergelijking met andere leerlingen kan geen recht op revisie worden ontleend. 
De docent-coördinator beslist na overleg met de mentor of een revisie zal plaatsvinden. De ouders en de leerling krijgen dat ook binnen 24 uur te horen. 
Als er een revisie komt, roept de docent-coördinator de revisiecommissie bijeen. Deze bestaat uit de desbetreffende docent-coördinator, de mentor en 
minimaal vier vakdocenten uit vakgroepen waarin een centraal eindexamen moet worden afgelegd. De revisiecommissie bespreekt de aanvullende 
omstandigheden en spreekt desgewenst met betrokkenen. Vervolgens neemt de revisiecommissie een besluit. De mentor stelt de ouders en/of leerling 
direct na de bespreking op de hoogte van dit besluit.  
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Bepaling SE-cijfer en eindcijfer 4 Kader 
 
Vóór het examen wordt in de maand april (op een nader vast te stellen datum) het SE-cijfer bepaald.  
Het SE-cijfer van een vak is het getal (op één decimaal nauwkeurig) over alle in het PTA vastgelegde onderdelen. 
 
Het eindcijfer wordt bepaald door het SE-cijfer en het examencijfer. 
 
SE-cijfer + examencijfer (CE) = eindcijfer 

         2 
 

In de Basisberoepsgerichte Leerweg telt het SE-cijfer dus voor de helft mee voor het eindcijfer.  
 
De becijferde examenvakken zijn: 

• De verplichte vakken (Nederlands en Engels en maatschappijleer1)  

• De profielgebonden vakken (wiskunde, nask1, biologie, economie, maatschappijkunde) 

• Het beroepsgericht profielvak 

• Het combinatiecijfer van je vier beroepsgerichte keuzevakken. 
 

 
De examenvakken lichamelijke opvoeding (sport) en kunstvakken1 (ckv) worden met een letter-waardering afgesloten (onvoldoende, voldoende, goed). 
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Zak- en slaagregeling 4 Kader 
 
Een kandidaat is geslaagd als deze voldoet aan de volgende eisen: 
 
(gemiddelde van centraal eindexamen (CE) 

• het cijfer voor de vakken van het centraal examen gemiddeld voldoende is. Een leerling is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het totale CE lager 
is dan een 5,5 (het beroepsgerichte profielvak telt hierin één keer mee). 
 

(eindcijfers van SE + CE) 

• je mag één 5 voor één van de examenvakken scoren als je voor de overige examenvakken een 6 of hoger hebt gehaald of: 

• je mag één 4 voor één van de examenvakken scoren als je voor de overige examenvakken een 6 of hoger haalt én je minimaal één 7 of hoger hebt  of: 

• je mag twee keer een 5 scoren voor de examenvakken scoren als je voor de overige examenvakken een 6 of hoger haalt én je minimaal één 7 of hoger 
hebt, 

• je eindcijfers mogen dus niet lager zijn dan een 4; ook je beroepsgerichte keuzevakken niet! 

• je eindcijfer voor Nederlands moet minimaal een 5 zijn. 

• je de vakken lichamelijke opvoeding (sport) en kunstvakken1 (ckv) met een voldoende of een goed hebt afgesloten. 
 
(overige eisen) 

• je een loopbaandossier hebt gemaakt volgens het PTA. 

• je aan alle onderdelen van het PTA voldaan hebt. 
 
Voorlopig afgewezen kandidaten mogen herkansen in het beroepsgerichte vak en in één theorievak. 
Afgewezen wil zeggen je bent nog niet geslaagd. Je bent pas gezakt als na de herkansingen nog niet geslaagd bent.  
Afgewezen vmbo-kandidaten krijgen een cijferlijst en een certificaat voor die vakken waarvoor een 6 of hoger is behaald. 
 
Op de cijferlijst worden de SE-cijfers, examencijfers en afgeronde eindcijfers afgedrukt. Het behaalde resultaat van de rekentoets krijg je op een aparte 
cijferlijst. 
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Wanneer ben je cum laude geslaagd in de basis-/ kaderberoepsgerichte leerweg? 
 
Je bent cum laude geslaagd als: 

• het gemiddelde van je eindcijfers voor het profielvak, de twee algemene vakken in het profieldeel en het combinatiecijfer een 8,0 of hoger is; 

• geen van de eindcijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn lager zijn dan een 6 / onvoldoende.  
 

De rekentoets telt niet mee.  
 
NB: De cum laude-regeling voor basis/kader is anders dan die voor gemengd/theoretisch. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTA leerjaar 3 & 4    Nederlands              Leerweg: kader        cohort 2021 - 2023 

 
Inleiding: Voor het vak Nederlands wordt het boek ‘Op niveau’ gebruikt. Verder maken we gebruik van de syllabus en het SLO.  

Methode: 

LOB: In leerjaar 3 toetsen we LOB niet af in het PTA. In leerjaar 4 wordt LOB behandeld in de volgende onderdelen: het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van 

een sollicitatiegesprek. Leerlingen nemen een zelfgekozen vacature mee die aansluit bij hun vervolgopleiding.  

Hulpmiddelen: 

Vindplaats opdrachten:  

 



Periode Naam toets zoals 
deze in Magister 
staat 

Eindtermen/ deeltaken:  
wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Kerndoelen 
(letter met 
nummercode) 

Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO 
etc) en 
Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  
bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 
ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

P1 Lezen 1 
(functioneel 
lezen) 

Vragen over een tekst 
goed kunnen 
beantwoorden. 

Tekstdoel, onderwerp, 
deelonderwerpen, 
hoofdgedachte,  
tekstverbanden en 
signaalwoorden oefenen. 

K1/2/3/6 S  Ja 5,9% 

P1 Schrijven (e-mail) Zakelijke e-mail 
schrijven. 

Conventies zakelijke e-mail 
leren en oefenen. 

K1/2/3/7 S  Ja 5,9% 

P1 Luister- en 
kijkvaardigheid 

 Informatie verwerken 
over een aangeboden 
onderwerp, fictie en een 
instructie.  

Oefenen van kijk- en 
luisteropdrachten. 

K1/2/3/4 S  Nee 5,9% 

P2 Lezen 2 
(tekstanalyse) 

Geleide samenvatting 
schrijven over een 
zakelijke tekst.  

Aan de hand van 
opgestelde punten een 
samenvatting schrijven 
over een zakelijke tekst. 

K1/2/3/6 S  Ja 5,9% 

P2 Schrijven (artikel) Artikel schrijven. Conventies zakelijke brief 
leren en oefenen. 

K1/2/3/7 S  Ja 5,9% 

P2 Fictie 1 Boektoets Vragen beantwoorden over 
een gelezen boek.  

K1/2/3/8 S  Ja, alleen bij 
onvoldoende 

5,9% 

P3 Lezen 3 
(functioneel 
lezen) 

Vragen over een tekst 
goed kunnen 
beantwoorden. 

Tekstdoel, onderwerp, 
deelonderwerpen, 
hoofdgedachte,  
tekstverbanden en 
signaalwoorden oefenen. 

K1/2/3/6 S  Ja 5,9% 

P3 Schrijven (brief) Zakelijke brief schrijven. Conventies artikel leren en 
oefenen 

K1/2/3/7 S  Ja 5,9% 

P3 Mondeling Presentatie geven. Oefenen van 
gespreksvaardigheden.  

 M  Nee 5,9% 

P4 Lezen 4 
(functioneel 
lezen) 

Vragen over een tekst 
goed kunnen 
beantwoorden. 

Tekstdoel, onderwerp, 
deelonderwerpen, 
hoofdgedachte,  

K1/2/3/6 S  Ja 5,9% 



 

tekstverbanden en 
signaalwoorden oefenen 

P4 Luister- en 
kijkvaardigheid 

 Informatie verwerken 
over een aangeboden 
onderwerp, fictie en een 
instructie.  

Oefenen van kijk- en 
luisteropdrachten. 

K1/2/3/4 S  Nee 5,9% 

P4 Fictie 2 Boektoets Vragen beantwoorden over 
een gelezen boek. 

K1/2/3/8 S  Ja, alleen bij 
onvoldoende 

5,9% 

P5 Schrijven 
(sollicitatiebrief) 

Sollicitatiebrief 
schrijven. 

Conventies sollicitatiebrief 
leren en oefenen 

K1/2/3/7 S Voor 1 maart Ja 5,9% 

P5 Lezen 5 en 
schrijven 

Vragen over een tekst 
goed kunnen 
beantwoorden. 
Schrijfopdracht 
uitvoeren. 

Tekstdoel, onderwerp, 
deelonderwerpen, 
hoofdgedachte,  
tekstverbanden en 
signaalwoorden oefenen.  
Verschillende soorten 
schrijfopdrachten oefenen.  

K1/2/3/6/7 S  Nee 11,7% 

P5 Mondeling Sollicitatiegesprek 
uitvoeren.  

Oefenen van 
gespreksvaardigheden.  

K1/2/3/5 M  Nee 11,7% 

 Berekening cijfer schoolexamen: 100% = cijfer SE-vak                                                                                                                                                            100 % 



PTA leerjaar 3 & 4 Engels Leerweg: Kader cohort 2021 - 2023 
 
Inleiding: Engels is een verplicht eindexamenvak voor alle leerlingen. 

Methode: All Right 2nd edition, Malmberg 

LOB: met het schrijven van een sollicitatie- / motivatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek, of het geven van een ‘elevator pitch’. 

Hulpmiddelen: op bepaalde momenten is het gebruik van een woordenboek toegstaan 

Vindplaats opdrachten: opdrachten worden te zijner tijd in magister geplaatst 

 

 
Periode 

 
Naam toets zoals deze in 
Magister staat 

 
Eindtermen/deeltaken 
wat moet je kennen en 
kunnen? 

 
Inhoud onderwijs- 
programma; 
wat ga je hiervoor 
doen? 

 
Kerndoelen 

 
(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S,M,D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc.)  
en toetsduur in 
minuten 

 
 
 
 

 
Opmerking 
Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

 
Herkansbaar 

ja/nee? 

 
Percentage  
van school- 
examen 

 
P1 

 
Vaardigheidstoets 

unit 1 en 2 

 
Informatie halen uit 
zowel gesproken als 
geschreven teksten. 

 
Bestuderen 
hoofdstuk 1 en 2 

 
K2, K3, K4, 
K5, K7 

 
S, T 45 min. 

  
JA 

 
10,0% 

  In het kort iemand 
kunnen beschrijven en 
deelnemen aan een 
chatsessie 

     

  Je kunt informatie geven 
over jezelf en anderen 
en je kunt vertellen over 
ervaringen, gebeurtenis-
sen en activiteiten 

     

P2 Vaardigheidstoets 
unit 3 en 4 

Informatie halen uit 
zowel gesproken als 
geschreven teksten. 

Bestuderen Unit 3 
en 4 

K2, K3, K4, 
K5, K7 S, M, T 45 min 

 JA 10,0% 

  Kan aan een contact-
persoon een korte beves- 
tiging en kort bericht 
schrijven. 

     



   

Je kunt vertellen hoe iets 
gedaan moet worden en 
kan een kort praatje 
houden voor een groep 

      

 
P3 

 
Vaardigheidstoets 

unit 5 

 
Je kunt aangeven waar-
om jij een geschikte kan-
didaat zou zijn voor een 
baan. Dit kun je zowel 
schriftelijk als mondeling 

 
Bestuderen 

Unit 5 

 
K6, K7 

 
S,M,T 45 min 

  
JA 

 
20,0% 

 
P4 

 
Vaardigheidstoets 

unit 1 en 2 

 
Je kunt een standaard 
formulier invullen waar-
bij je je eigen gegevens 
op juiste wijze vermeldt. 

 
Bestuderen 
unit 1 en 2 

 
K2, K3, K4, K5, 
K7 

 
S,T 45 min 

  
JA 

 
10,0% 

  Je kunt een afspraak 
maken. 

     

  Je kunt persoonlijke 
informatie over jezelf en 
anderen geven. 

     

  Je kunt een beoordeling 
schrijven, waarbij je je 
mening kunt uiten. 

     

  Kan op een eenvoudige 
manier vertellen hoe iets 
gedaan moet worden. 

 

Kan een gebeurtenis of 
een ervaring beschrijven 

 

Je kunt informatie halen 
uit zowel gesproken als 
geschreven teksten. 

      

 
P4 

 
How it’s made 

 
Je kunt een korte 
instructie geven over 
hoe iets gemaakt wordt. 

 
Spreekoefe-
ningen in de 
les 

 
K2,K3,K6 

 
PO 

 
 

 
NEE 

 
10,0% 



 
P5 

 
Vaardigheidstoets 

unit 3 en 4 

 
Je kunt persoonlijke 
informatie over jezelf 
geven. 

 
Bestuderen 
unit 3 en 4 

 
K1,K2,K3,K4,K5, 
K7 

 
S,T 

 
45 MIN. 

  
JA 

 
10,0% 

  Je kunt notities en 
aantekeningen maken. 

      

  Je kunt een korte per-
soonlijke brief schrijven. 

      

  Je kunt vertellen over je 
dromen en ambities 

      

  Je kan voor de groep iets 
aankondigen of mee-
delen 

      

P5 Leesdossier Je kunt belangrijke 
informatie halen uit een 
tekst. 

Reading 
assistant 
(leesprogram- 
ma) 

K4 HD, letter 
beoordeling 

. NEE  

 
P5 

 
Oefenexamen 

 

Je kunt belangrijke infor-
matie halen uit een tekst. 

 
Reading 
assistant 
(leesprogram-
ma) + les- en 
aanverwante 
vaardigheids-
voorberei-
dingen 

 
K4 

 
S,T 

 
60 MIN. 

  
NEE 

 
10,0% 

 
P5 

 
Mondeling Examen 

 

Je kunt een hobby of 
gebeurtenis beschrijven 
uit het verleden of in de 
toekomst in een 
presentatie. 

 

Je kunt vragen beant-
woorden over persoon-
lijke ervaringen. 

 
Voorbereiding 
en tijdens 
lessen op 
school. 

 
K6 

 
M, T 

  
NEE 

 
30,0% 

  
Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 : 100% = cijfer SE 

 



PTA leerjaar 3 & 4    Vak: Duits   Leerweg: Kader   cohort 2021 - 2023 
 

Inleiding: In leerjaar 3 en 4 word je voorbereid het op het examen Duits. Hieronder vind je wat we in deze twee jaren gaan doen voor je schoolexamencijfer. 
LOB: Het aandeel LOB wordt geborgd in de thematiek van de methode Neue Kontakte en in het de opdracht Leesdossier, die zowel digitaal via Magister (ELO) als ook 
schriftelijk aan je wordt verstrekt.  

 

Periode Naam toets zoals deze 
ook in Magister staat 

Eindtermen/ 
deeltaken:  

wat moet je kennen 
en kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 

ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

1 Toets Kapitel 1 Je kent de woorden 
en zinnen van dit 
hoofdstuk, je kunt de 
grammatica van dit 
hoofdstuk toepassen 
en begrijp je korte 
teksten en kijk-
luisteropdrachten. 

Oefenen met 
idioom en 
grammatica, 
teksten en kijk- en 
luisteropdrachten 

K1, K2, K3, K4, 
K7 

45 minuten  ja 2,5 

1 Toets Kapitel 2 Je kent de woorden 
en zinnen van dit 
hoofdstuk, je kunt de 
grammatica van dit 
hoofdstuk toepassen 
en begrijp je korte 
teksten en kijk- en 
luisteropdrachten. 

Oefenen met 
idioom en 
grammatica, 
teksten en kijk- en 
luisteropdrachten 

K1, K2, K3, K4, 
K7 

45 minuten  ja 2,5 

2 Toets Kapitel 3 Je kent de woorden 
en zinnen van dit 
hoofdstuk, je kunt de 
grammatica van dit 
hoofdstuk toepassen 
en begrijp je korte 

Oefenen met 
idioom en 
grammatica, 
teksten en kijk- en 
luisteropdrachten 

K1, K2, K3, K4, 
K7 

45 minuten  ja           2,5 



teksten en kijk-
luisteropdrachten. 

2 Toets Kapitel 4 Je kent de woorden 
en zinnen van dit 
hoofdstuk, je kunt de 
grammatica van dit 
hoofdstuk toepassen 
en begrijp je korte 
teksten en kijk-
luisteropdrachten. 

Oefenen met 
idioom en 
grammatica, 
teksten en kijk- en 
luisteropdrachten 

K1, K2, K3, K4, 
K7 

45 minuten  ja 2,5 

3 Toets Kapitel 5 Je kent de woorden 
en zinnen van dit 
hoofdstuk, je kunt de 
grammatica van dit 
hoofdstuk toepassen 
en begrijp je korte 
teksten en kijk-
luisteropdrachten. 

Oefenen met 
idioom en 
grammatica, 
teksten en kijk- en 
luisteropdrachten 

K1, K2, K3, K4, 
K7 

45 minuten  ja 2,5 

3 Toets Kapitel 6 Je kent de woorden 
en zinnen van dit 
hoofdstuk, je kunt de 
grammatica van dit 
hoofdstuk toepassen 
en begrijp je korte 
teksten en kijk-
luisteropdrachten. 

Oefenen met 
idioom en 
grammatica, 
teksten en kijk- en 
luisteropdrachten 

K1, K2, K3, K4, 
K7 

45 minuten  ja 2,5 

3 Kijk- luistervaardigheid  

Je kunt kijk- en 
luisterfragmenten in 
het Duits begrijpen 
over alledaagse 
onderwerpen 

Oefenen met 
verschillende kijk- 
en 
luisteropdrachten 

K11,K12, 
K13,K14, K18 

S. T. 

90 minuten  

 nee 2,5 



3 Tekstverklaring Je kunt verschillende 
tekstsoorten over 
alledaagse 
onderwerpen in het 
Duits begrijpen. 

Oefenen met 
verschillende 
tekstopdrachten 

K11,K12, 
K13,K14, K18 

S.T. 

45 minuten 

 nee 2,5 

4 Toets Kapitel 1 Je kent de woorden 
en zinnen van dit 
hoofdstuk, je kunt de 
grammatica van dit 
hoofdstuk toepassen 
en begrijp je korte 
teksten en kijk-
luisteropdrachten. 

Oefenen met 
idioom en 
grammatica, 
teksten en kijk- en 
luisteropdrachten 

K1, K2, K3, K4, 
K7 

45 minuten  ja 10 

4 Schrijfvaardigheid Je kunt een brief, 
email en/of een 
formulier in het Duits 
schrijven/invullen 
over een alledaags 
onderwerp 

 

Oefenen met het 
schrijven van een 
brief, email, 
invullen van 
formulieren 

K7 S.T. 

45 minuten 

 nee 10 

4 Leesdossier Je kunt de inhoud 
van meerdere korte 
teksten begrijpen en 
boekjes begrijpen en 
daarvan een dossier 
maken 

Oefenen met het 
lezen van boekjes 
en teksten 

K11,K12, 
K13,K14, K18 

S. HD. 

400 minuten 

Inleveren 
voor 26 
november 
2022 

nee 20 

5 Tekstverklaring Je kunt verschillende 
tekstsoorten over 
alledaagse 
onderwerpen in het 
Duits begrijpen. 

Oefenen met 
verschillende 
tekstopdrachten 

K11,K12, 
K13,K14, K18 

S.T. 

45 minuten 

 ja 10 



 

Eventuele herkansingen vinden plaats in periode 3, voor leerjaar 3 en in periode 5 voor leerjaar 4 

 

5 Kijk- en luistervaardigheid  

Je kunt kijk- en 
luisterfragmenten in 
het Duits begrijpen 
over alledaagse 
onderwerpen 

Oefenen met 
verschillende kijk- 
en 
luisteropdrachten 

K11,K12, 
K13,K14, K18 

S. T. 

90 minuten  

 nee 15 

5 Spreekvaardigheid Je kunt gesprekjes 
voeren uit het 
dagelijks leven. 

Je gaat oefenen in 
het voeren van 
gesprekjes over 
alledaagse 
onderwerpen. 

K12, K15, K16, 
K18 

M. P. 

10+15 minuten 

 nee 15 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE 4 



PTA leerjaar 3 CKV Leerweg: Kader cohort 2021 - 2023 
 

Inleiding: 

Methode 

LOB: 

Hulpmiddelen: 

Vindplaats opdrachten: 

 

 
Periode 

 
Naam toets zoals 
deze in Magister 
staat 

 
Eindtermen/ deeltaken: 

 
wat moet je kennen 
en kunnen? 

 
Inhoud onderwijs- 
programma; 

 
wat ga je hiervoor 
doen? 

 
Kerndoelen 

 
(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S,M,D) 
Toetstype 

(T, HD, PO etc) 

en toetsduur in 

minuten 

 
Opmerking 

 
Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

 
Herkansbaar 

ja/nee? 

 
Percentage  
van school-
examen 

 
P1 

 
Activiteit 1 

 
Een voorstelling 
bijwonen en hier op 
een eigen/ creatieve 
manier verslag van 
leggen. 

 
Voorstelling bij 
Orpheus met een 
evaluatie-opdracht 

 
K1 t/m K5 

 
PO/HD 

 
16 oktober is 
de voorstelling, 
niet aanwezig 
is een herkan-
singsopdracht 
maken. 

 
Ja 

 
50,0% 

 
P2 

 
Activiteit 2 

 
De workshopdag 
bijwonen en hier op 
een eigen/ creatieve 
manier verslag van 
leggen. 

 
Workshopdag van 
Kleinkunstig met 
een evaluatie- 
opdracht 

 
K1 t/m K5 

 
PO/HD 

 
Workshopdag 
wordt verdeeld 
over 2x, voor de 
kerstvakantie 
en voorjaars-
vakantie. 

 
Ja 

 
50,0% 



 

P3 

 

Activiteit 3 en 4 

       

  
Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 : 100% = cijfer SE 

 
 
Voor alle leerjaar 3-leerlingen geldt: De eerste activiteit van CKV (Orpheus) is vanwege coronaregels uitgesteld.  
Mocht hier geen vervolg op komen, dan vervalt de opdracht. 
 



PTA leerjaar 3 Maatschappijleer Leerweg: Kader cohort 2021-2023 
 
Inleiding: Bij Maatschappijleer wordt een aantal thema’s behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de actualiteit. Om in te kunnen spelen op actuele 

gebeurtenissen, mag er door de docent van de periode-indeling afgeweken worden. In klas 3 gaan de leerlingen voor het vak Maatschappijleer op excursie naar Den Haag, 

waar zij de Tweede Kamer bezoeken.  

Kerndoelen: ML1/K/1: Oriëntatie op leren en werken; ML1/K/2: Basisvaardigheden; ML1/K/3: Leervaardigheden in het vak maatschappijleer; ML1/K/4: Cultuur 

en socialisatie; ML1/K/5: Sociale verschillen; ML1/K/6: Macht en zeggenschap; ML1/K/7: Beeldvorming en stereotypering  

Methode: Bij Maatschappijleer wordt gebruik gemaakt van de methode Thema’s Maatschappijleer van Uitgeverij Essener. 

LOB: Maatschappelijke stage 

Hulpmiddelen: geen hulpmiddelen 

Vindplaats van opdrachten: Magister ELO opdrachten 

 

Periode Naam van de toets zoals 
deze ook in Magister 
staat 

Eindtermen/deeltaken: wat 
moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijs- 
programma; 
wat ga je 
hiervoor doen? 

Kerndoelen 
(letter met 
nummercode) 

Toetsvorm  
(S, M,D) 

Toetstype 
(T, HD, PO etc) 
en Toetsduur 
in minuten 

Opmerking  
bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 
ja/nee? 

Percentage  
van school-  
examen 

P1 Jongeren De kandidaat kan met betrek-
king tot een maatschappelijk 
vraagstuk: 
- principes en procedures 
van de benaderingswijze van 
het vak maatschappijleer 
toepassen 
- een standpunt innemen en 
hier argumenten voor geven. 

 

De kandidaat kan: 
- beschrijven hoe een mens 
zich ontwikkelt tot lid van de 
samenleving en de invloed 
van het socialisatieproces 
herkennen en beschrijven 
- uitleggen dat mensen bij een 
subcultuur (willen) horen en 
dat elke subcultuur invloed 
heeft op het gedrag en 
socialisatieproces 

Bestuderen 
hoofdstuk 1 en 
2 

ML1/K/3 
ML1/K/4 

S, T, 45 minuten  JA 18% 



- de rol van onderwijs (als 
socialiserende instantie) 

   - beschrijven in de ontwikke-
ling van een mens als lid van 
de samenleving. 

      

P1 MAS De kandidaat kan zich oriën-
teren op de eigen loopbaan en 
het belang van maatschappij-
leer in de maatschappij. 

Maatschappelijke 
stage activiteiten 

ML1/K/1 D, HD, 30 uur Moet 
voldoende 
afgesloten 
worden 

NEE  

P2 Diversiteit De kandidaat kan: 
− met voorbeelden beschrij-
ven wat sociale verschillen 
zijn en hoe die veroorzaakt 
worden, en beschrijven/ 
uitleggen hoe de plaats van 
een mens op de maatschap- 
pelijke ladder kan verande-
ren (sociale mobiliteit) 
− beschrijven en uitleggen 
dat mensen vanuit hun 
maatschappelijke posities 
belangen hebben en hoe 
daardoor conflicten kunnen 
ontstaan 
− overheidsbeleid ten aan-
zien van sociale ongelijkheid 
beschrijven en verklaren. 

Toepassen 
hoofdstuk 4 en 6 

ML1/K/5 S,PO, verspreid 
over meerdere 
lessen 

17-12-2021 NEE 10% 

P2 Politiek De kandidaat kan: 
− vormen van macht en 
machtsmiddelen herkennen, 
beschrijven en verklaren 
− beschrijven en uitleggen 
welke mogelijkheden bur-
gers hebben om invloed uit 
te oefenen op de politiek, 

Bestuderen 
hoofdstuk 3 

ML1/K/6 S, T, 45 minuten  JA 18% 

   en ken merken van een par-
lementaire democratie noe-
men, herkennen en toelich- 
ten 

      



P2 Den Haag De kandidaat kan: beschrijven 
en uitleggen welke mogelijk-
heden burgers hebben om 
invloed uit te oefenen op de 
politiek, en kenmerken van 
een parlementaire democra-
tie noemen, herkennen en 
toelichten. 

Bezoek aan  
Den Haag 

ML1/K/6 S, HD, 1 dag Moet 
voldoende 
afgesloten 
worden 

NEE  

P3 Media De kandidaat kan: 
− aangeven dat selectieve 
waarneming een rol speelt in 
het proces van beeld- en 
meningsvorming 
− uitingen van vooroordelen 
en beeldvorming ten aanzien 
van mannen en vrouwen in de 
samenleving herkennen en 
benoemen 
− beschrijven hoe men uitin-
gen van vooroordelen en 
discriminatie tegemoet kan 
treden vanuit het beginsel van 
gelijkwaardigheid en respect 
− van een bepaald sociaal 
probleem beschrijven hoe de 
beeldvorming erover tot 
stand komt/gekomen is. 

Bestuderen 
hoofdstuk 5 

ML1/K/7 S,T, 45 minuten  JA 18% 

P3 Werkstuk 
maatschappelijk 
probleem 

De kandidaat kan basisvaar-
digheden toepassen die betrek-
king hebben op communiceren, 
samenwerken en Informatie 
verwerven en verwerken. 

 

Schrijven van een 
wersktuk over 
een maatschap-
pelijk probleem. 

ML1/K/2 
ML1/K/3 

D, PO, aan 
werken in eigen 
tijd. 

13-5-2022 NEE 18% 

    
De kandidaat kan met betrek-
king tot een maatschappelijk 
vraagstuk: 
− principes en procedures van 
de benaderingswijze van het 
vak maatschappijleer toepas-
sen 
 

 
Zelfstandig 
verdiepen in 
zelfgekozen thema. 

     



− een standpunt innemen en 
hier argumenten voor geven. 

P3 Criminaliteit De kandidaat kan: 
− beschrijven en uitleggen hoe 
regels het samenleven van 
mensen mogelijk maken 

Bestuderen 
hoofdstuk 9 

ML1/K/6 S,T, 45 minuten  JA 18% 

P3 Actualiteit 
bespreken 

De kandidaat kan: 
- basisvaardigheden toepassen 
die betrek-king hebben op 
communiceren, samenwerken 
en informatie verwerven en 
verwerken. 

Bestuderen en 
bespreken van 
de actualiteit 

ML1/K/2 
ML1/K/3 

M, HD, 
verspreid over 
verschillende 
lessen 

Moet 
voldoende 
afgesloten 
worden 

Nee  

  
De kandidaat kan met betrek-
king tot een maatschappelijk 
vraagstuk: 
− principes en procedures van 
de benaderingswijze van het 
vak maatschappijleer toepas-
sen 
− een standpunt innemen en 
hier argumenten voor geven. 

      

Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 3 : 100% = cijfer SE 

 



PTA leerjaar 4 Maatschappijkunde Leerweg: Kader cohort 2021 - 2023 
 

Inleiding: Bij Maatschappijkunde wordt een aantal thema’s behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de actualiteit. Om in te kunnen spelen op actuele 

gebeurtenissen, mag er door de docent van de periode-indeling afgeweken worden. In klas 4 gaan de leerlingen voor het vak Maatschappijkunde op excursie naar de 

rechtbank in Arnhem.  

Kerndoelen: ML2/K/1: Oriëntatie op leren en werken; ML2/K/2: Basisvaardigheden; ML2/K/3: Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde; ML2/K/4: Politiek en beleid; 

ML2/K/5: Mens en werk; ML2/K/6: De multiculturele samenleving; ML2/K/7: Massamedia; ML2/K/8: Criminaliteit en rechtsstaat.  

Methode: Bij Maatschappijkunde wordt gebruik gemaakt van de examenkaternen Maatschappijkunde van Uitgeverij Essener. 

LOB: Praktische opdracht bij het thema werk  

Hulpmiddelen: geen hulpmiddelen 

Vindplaats van opdrachten: Magister ELO opdrachten 

 

Periode Naam van de 
toets zoals deze 
ook in Magister 
staat 

Eindtermen/ deeltaken: 
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijs- 
programma;  
wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 
(letter met 
nummercode) 

Toetsvorm  
(S, M, D) 
Toetstype  
(T, HD, PO etc) 
en toetsduur in 
minuten 

Opmerking 
bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 
ja/nee? 

Percentage 
van school- 
examen 

P4 Politiek en 
Beleid 

De kandidaat kan: 
- basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie verwerven 
en verwerken. 
− Nederland typeren als een parle- 
mentaire democratie in een rechtsstaat 
en als een constitutionele monarchie 
− uitleggen op welke wijze overheids- 
beleid tot stand komt, de invloed van de 
Europese Unie daarin aangeven/ 
herkennen, en noemen/herkennen hoe 
Europese besluiten tot stand komen 
− mogelijkheden beschrijven die 
individuele burgers en belangen- of 
pressiegroepen hebben om de poli- 
tieke besluitvorming te beïnvloeden 
− van politieke partijen en stromingen 
standpunten en de uitgangspunten 
herkennen, noemen en verklaren. 

Bestuderen 
examenkatern/ 
boek Politiek 

ML2/K/2 
ML2/K/4 

S/T/45 min  JA 22% 



P4 Massamedia De kandidaat kan: 
- basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie 

Bestuderen 
examenkatern/ 
boek Massamedia 

ML2/K/2 
ML2/K/7 

S/T/45min  JA 22% 

  verwerven en verwerken. 
− de betekenis van massamedia voor de 
samenleving herkennen en beschrijven 
− factoren en ontwikkelingen herken- 
nen en noemen als het gaat om de 
inhoud en programmering van massa- 
media, en nieuwsvoorziening kritisch 
beoordelen 
− benoemen wat de rol van de media is 
bij beeldvorming en aangeven hoe er 
sprake is van beïnvloeding door massa-
media 
− informatie vergelijken van verschil- 
lende media en verschillen daarin 
verklaren. 

      

P4 Multiculturele 

samenleving 

De kandidaat kan: 
- basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie verwerven 
en verwerken. 
− de culturele differentiatie in Neder- 
land beschrijven en ontwikkelingen 
daarin noemen, alsmede het over 
heidsbeleid en visies ten aanzien van de 
multiculturele samenleving beschrijven 
− de sociaal-economische positie van 
allochtone groepen beschrijven en 
verklaren 
− aangeven hoe met uitingen van 
vooroordelen en discriminatie kan 
worden omgegaan vanuit het beginsel 
van gelijkwaardigheid en respect. 

Werkstuk maken: 
toepassen 
examenkatern/ 
boek 
Multiculturele 
samenleving en 
gebruik andere 
bronnen 

ML2/K/2 
ML2/K/6 

D/PO/aantal 
lessen en in 
eigen tijd 

 NEE 12% 

P5 Mens en werk waardering van arbeid herkennen en 
beschrijven, en factoren noemen die 
van invloed zijn op de cultuur van een 
bedrijf 
− de rol van de overheid ten aanzien 

Digitale 
opdrachten. 
Toepassen 
examenkatern/ 
boek Werk en 
andere bronnen 

ML2/K/1 
ML2/K/2 
ML2/K/5 

D/PO/in 
eigen tijd 

 NEE 11% 



 van arbeid en de problematiek van de 
verzorgingsstaat herkennen en 
beschrijven − uitleggen welke invloed 
maatschappelijke arbeidsverdeling heeft 
op de sociale ongelijkheid in de 
samenleving 
− een beschrijving geven van de 
arbeidsverhoudingen in Nederland 
− oorzaken en gevolgen van verande-
ringen op de arbeidsmarkt noemen en 
verklaren. 
 

P5 Criminaliteit en 
rechtsstaat 

De kandidaat kan: 
- basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie verwerven 
en verwerken. 
− de aard, ontwikkeling en omvang van 
criminaliteit als maatschappelijk 
probleem herkennen en beschrijven 
− principes van de rechtsstaat herken- 
nen in het straf- en procesrecht 
− oorzaken van criminaliteit herken- 
nen en beschrijven 

− de rol van overheidsorganen ter 
bestrijding van criminaliteit aangeven, 
verschillende beleidsmaatregelen en 
kenmerkende visies van politieke 
stromingen onderscheiden, en effec- 
tiviteit en wenselijkheid van beleids- 
maatregelen beoordelen de doelen van 
straffen en maatregelen onderscheiden. 
 

Bestuderen 
examenkatern/ 
boek Criminaliteit 

ML2/K/2 
ML2/K/8 

S/T/45 min  JA 22% 

P5 Actualiteit 
bespreken 

De kandidaat kan 
- basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie verwerven 
en verwerken. 
- een standpunt innemen met betrek- 
king tot een concreet maatschappelijk 
vraagstuk en hier argumenten voor 
geven. 

 

Bestuderen en 
bespreken van de 
actualiteit 

ML2/K/2 
ML2/K/3 

M/HD/ 
verspreid 
over ver- 
schillende 
lessen 

O/V/G 
beoordeling 

NEE  



P5 Examentraining De kandidaat kan: 
- basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie verwer- 
ven en verwerken. 
Strategische vaardigheden toepassen 
die bijdragen tot: 
- t.a.v. maatschappelijke vraagstukken 
verschillende typen vragen herkennen 
en zo zelfstandig mogelijk formuleren 
− bij gegeven of zelf geformuleerde 
vragen informatie verwerven en daar- 
bij gebruik maken van verschillende 
informatiebronnen 
− aangereikte informatie over maat-
schappelijke verschijnselen/ vraag-
stukken verwerken en interpreteren op 
basis van vakinhoudelijke kennis 
− de principes en procedures die horen 
bij de benaderingswijze van het vak 
maatschappijkunde herkennen in infor-
matiebronnen over een maatschappelijk 
vraagstuk, of toepassen op een maat-
schappelijk vraagstuk 
− een standpunt innemen met betrek- 
king tot een concreet maatschappelijk 
vraagstuk en hier argumenten voor 
geven. 

Bestuderen 
examenkaternen/ 
boeken Politiek 
en Criminaliteit 

ML2/K/2 
ML2/K/3 
ML2/K/4 
ML2/K/8 

S/T/45 min  NEE 11% 

 Berekening cijfer schoolexamen: 100% = cijfer SE-vak      100 % 

 



PTA leerjaar 3 & 4  Vak: LO Leerweg: Kader  Cohort 2021-2023 
 
Inleiding: 

Methode 

LOB: 

Hulpmiddelen: 

Vindplaats opdrachten: 

 

Periode Naam toets zoals 
deze in Magister 
staat 

Eindtermen/deeltaken: 
wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs- 
programma; 
wat ga je hiervoor doen? 

Kerndoelen 
(letter met 
nummercode) 

Toetsvorm 
(S,M,D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc) 
en toetsduur 
in minuten 

Opmerking bijv. 
m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 
ja/nee? 

Percentage  
van school- 
examen 

P1 Turnen * Leerling moet voldoen 
aan de eisen die gesteld 
zijn voor het onderdeel. 

Via een lessenserie volgt 
uiteindelijk een 
praktische toets/test.  
Cijfer wordt gegeven aan 
de hand van een 
beoordelingskader. 

 
K1, K2, K3, K5 
en K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 1 

 
Nee 

 

P1 Spel* Leerling moet voldoen 
aan de eisen die gesteld 
zijn voor het onderdeel. 

Via een lessenserie volgt 
uiteindelijk een 
praktische toets/test.  
Cijfer wordt gegeven aan 
de hand van een 
beoordelingskader. 

 
K1, K2, K3, K4 
en K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 1 

 
Nee 

 

P1 Atletiek * Leerling moet voldoen 
aan de eisen die gesteld 
zijn voor het onderdeel. 

Via een lessenserie volgt 
uiteindelijk een prak-
tische toets/test. Cijfer 
wordt gegeven aan de 
hand van een beoor-
delingskader. 

 
K1, K2, K3, K7 
en K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 1 

 
Nee 

 

P1 Extra activiteiten*  Docent kan een extra 
activiteit toetsen 
wanneer hier een 
lessenserie voor is 
aangeboden. Cijfer 
wordt gegeven aan de 
hand van een 
beoordelingskader. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 1 

 
Nee 

 



P1 Gedrag in de les  Docent geeft een cijfer 
over het gedrag in de 
les van de leerling. 
Cijfer is een gemiddelde 
van de gehele 
periode. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 1 

 
Nee 

 

P1 Inzet in de les  Docent geeft een cijfer 
over de inzet in de les 
van de leerling. Cijfer 
is een gemiddelde van 
de gehele 
periode. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 1 

 
Nee 

 

P2 Turnen * Leerling moet 
voldoen aan de eisen 
die gesteld zijn voor 
het onderdeel. 

Via een lessenserie volgt 
uiteindelijk een 
praktische toets/test.  
Cijfer wordt gegeven aan 
de hand van een 
beoordelingskader. 

 
K1, K2, K3, K5 
en K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 2 

 
Nee 

 

P2 Spel * Leerling moet 
voldoen aan de 
eisen die gesteld zijn 
voor het onderdeel. 

Via een lessenserie volgt 
uiteindelijk een 
praktische toets/test.  
Cijfer wordt gegeven aan 
de hand van een 
beoordelingskader. 

 
K1, K2, K3, K4 
en K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 2 

 
Nee 

 

P2 Atletiek * Leerling moet voldoen 
aan de eisen die 
gesteld zijn voor het 
onderdeel. 

Via een lessenserie volgt 
uiteindelijk een 
praktische toets/test.  
Cijfer wordt gegeven aan 
de hand van een 
beoordelingskader. 

 
K1, K2, K3, K7 
en K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 2 

 
Nee 

 

P2 Extra activiteiten*  Docent kan een extra 
activiteit toetsen 
wanneer hier een 
lessenserie voor is 
aangeboden. Cijfer 
wordt gegeven aan de 
hand van een beoorde- 
lingskader. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 2 

 
Nee 

 



P2 Gedrag in de les  Docent geeft een cijfer 
over het gedrag in de 
les van de leerling. 
Cijfer is een gemiddelde 
van de gehele 
periode. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 2 

 
Nee 

 

P2 Inzet in de les  Docent geeft een cijfer 
over de inzet in de les 
van de leerling. Cijfer 
is een gemiddelde van 
de gehele 
periode. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 2 

 
Nee 

 

P3 Turnen * Leerling moet voldoen 
aan de eisen die gesteld 
zijn voor het onderdeel. 

Via een lessenserie 
volgt uiteindelijk een 
praktische toets/test.  
Cijfer wordt gegeven 
aan de hand van een 
beoordelingskader. 

 
K1, K2, K3, K5, 
K6 en K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 3 

 
Nee 

 

P3 Spel (* Leerling moet voldoen 
aan de eisen die gesteld 
zijn voor het onderdeel. 

Via een lessenserie volgt 
uiteindelijk een 
praktische toets/test.  
Cijfer wordt gegeven aan 
de hand van een 
beoordelingskader. 

 
K1, K2, K3, K4 
en K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 3 

 
Nee 

 

P3 Atletiek * Leerling moet 
voldoen aan de eisen 
die gesteld zijn voor 
het onderdeel. 

Via een lessenserie volgt 
uiteindelijk een 
praktische toets/test.  
Cijfer wordt gegeven aan 
de hand van een 
beoordelingskader. 

 
K1, K2, K3, K7 
en K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 3 

 
Nee 

 

P3 Extra activiteiten*  Docent kan een extra 
activiteit toetsen 
wanneer hier een 
lessenserie voor is 
aangeboden    Cijfer 
wordt gege-ven aan de 
hand van een beoorde- 
lingskader. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 3 

 
Nee 

 



P3 Gedrag in de les  Docent geeft een cijfer 
over het gedrag in de les 
van de leerling. Cijfer is 
een gemiddelde van de 
gehele 
periode. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 3 

 
Nee 

 

P3 Inzet in de les  Docent geeft een cijfer 
over de inzet in de les 
van de leerling. Cijfer is 
een gemiddelde van de 
gehele 
periode. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 3 

 
Nee 

 

P4/P5 Aanwezigheid, 
houding en 
inzit tijdens de 
sportoriëntatie. 

 Leerlingen mogen per 
blok een activi-teit 
kiezen waarin ze 
getoetst worden op 
aanwezigheid, houding 
en inzet. Beoordeling 
wordt gegeven in de 
vorm van een letter- 
beoordeling. 

 
K1 t/m K9 

 
Praktische 
toets 

 
Afronding 
periode 5 

 
Ja 

 
100% 

 
Berekening cijfer schoolexamen: 100% = cijfer SE-vak     100 % 

 

 

* docentkolommen maken 

 



PTA leerjaar 3 Levensbeschouwelijke vorming Leerweg: Kader cohort 2021 - 2023 
 

Inleiding: Levensbeschouwelijke vorming (LV) is geen examenvak. Om het belang van het vak LV binnen Sprengeloo te benadrukken, is er voor 
gekozen om wel een PTA op te stellen voor LV. De beoordeling telt mee voor de overgang naar klas 4. Bij LV wordt gewerkt met een letterbeoordeling: 
onvoldoende (O), voldoende (V) en goed (G). Een onvoldoende voor LV op het rapport staat gelijk aan één tekort. 
De kerndoelen verwijzen naar de leerlingcompetenties Godsdienst/Levensbeschouwing van VERUS. 
Methode: Bij LV wordt gebruik gemaakt van de methode Standpunt van Damon Educatie.  
LOB: Hoofdstukken beroepshouding en beroepsethiek met bijbehorend de praktische opdracht beroep. 
Hulpmiddelen: Geen hulpmiddelen 
Vindplaats opdrachten: Magister ELO opdrachten 

 

 
Periode 

 
Naam toets 
zoals deze in 
Magister staat 

 
Eindtermen/deeltaken: 

 
wat moet je kennen 
en kunnen? 

 
Inhoud onderwijs- 
programma; 

 
wat ga je 
hiervoor doen? 

 
Kerndoelen 

 
(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 

(S, M, D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc) 
en toetsduur in 
minuten 

 
Opmerking 

 
Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

 
Herkansbaar 

ja/nee? 

 
Percentage  
van school- 
examen 

 
P1 

 
Popmuziek 

Leerling kan een lied 
noemen dat iets voor 
haar/hem betekent, kan 
uitleggen waar dit lied over 
gaat en kan toelichten 
waarom dit lied voor 
haar/hem belangrijk is.   

 

 
Hoofdstuk 1 
bestuderen en 
toepassen 

1, 2, 5  
S, PO, 2 lesuren 

  
NEE 

 
17% 

 
P1 

 
Project sexting 

    
S, HD, 3 lesuren 

 
i.s.m. mijleer 

 
NEE 

 
 

 
P2 

 
Humanisme 

 
- Leerlingen weten dat 
humanisme een levens-
beschouwing is. 
- Leerlingen weten hoe het 
humanisme is ontstaan. 
- Leerlingen kennen de 
belangrijkste waarden 
binnen het humanisme.  
- Leerlingen weten hoe 
humanisten denken over 
mensenrechten.  
- Leerlingen kunnen voor-
beelden van humanistische 

 
Hoofdstuk 2 
bestuderen 

1, 2, 3, 6, 7  
S, T, 45 minuten 

  
NEE 

 
17% 



rituelen en feesten 
noemen 
- Leerlingen kunnen voor-
beelden van humanistische 
organisaties noemen.  
- Leerlingen kunnen aan de 
hand van een casus uit-
leggen welk standpunt een 
humanist inneemt.  
- Leerlingen zijn bekend 
met de denkbeelden van 
een aantal filosofen. 

 
P2 

 
Beroep 

 
Leerling kent de waarden 
en normen die horen bij 
een zelfgekozen beroep en 
kan uitleggen wat deze 
waarden en normen bete-
kenen in de praktijk/op de 
werkvloer. 

 
Hoofdstuk 5 + 6 
bestuderen en 
toepassen 

1, 2, 6  
S, PO, 3 lesuren 

  
NEE 

 
32% 

 
P3 

 
Sport 

 
Leerling kan enkele 
ethische kwesties in de 
sport benoemen en hier 
een eigen mening over 
vormen en verwoorden.  

 
Hoofdstuk 4 
bestuderen en 
toepassen 

1, 2, 6  
S, PO, 2 lesuren 

  
NEE 

 
17% 

 
P3 

 
Relaties 

 
Leerling kent het verschil 
tussen verschillende soor-
ten relaties (persoonlijk en 
zakelijk, vriendschap en 
liefde). Leerling kan eigen 
relaties omschrijven en 
verwachtingen met betrek-
king tot relaties verwoor-
den.  

 

 
Hoofdstuk 3 
bestuderen en 
toepassen 

1, 2, 6, 7   
S, PO, 2 lesuren 

  
NEE 

 
17% 

  
Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 : 100% = cijfer SE 

 



PTA leerjaar 3  Rekenen Leerweg: Kader  cohort 2021 - 2023 

Inleiding: I.v.m. de landelijke rekenontwikkelingen werken we aan een nieuwe opzet. Het PTA is in ontwikkeling en kan gedurende het schooljaar worden 

aangepast. Het rekenen bestaat uit drie toetsmomenten. In leerjaar 3 sluiten de leerlingen na periode 3 het vak rekenen. 

Voor leerlingen met wiskunde in het pakket worden de rekenvaardigheden geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Leerlingen zonder 

wiskunde krijgen vanaf schooljaar 2020/2021 een apart schoolexamen rekenen. Zij krijgen een bijlage naast hun diploma. 

Methode: Moderne Wiskunde / zelf 

LOB: toepasbaar in alle profielen (van Zorg tot BWI) 

Hulpmiddelen: rekenmachine 

Vindplaats van opdrachten: SharePoint sectie wiskunde / klas 3 rekenen 

 
Periode Naam toets zoals 

deze in Magister 
staat 

Eindtermen deeltaken: 
wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs- 
programma; 
wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 
 (letter met 
nummercode) 

Toetsvorm (S,M,D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc) 
en toetsduur in 
minuten 

Opmerking bijv. 
m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 
ja/nee? 

Percentage  
van school-  
examen 

P1 Toets rekenen Toets 1 rekenen In de les contextloze 
opgaven en context-
opgaven aanbieden 

K19, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 

Schriftelijke Toets; 
50 minuten 

Eind nov. 2021 ja 30% 

P2 Toets rekenen Toets 2 rekenen In de les contextloze 
opgaven en context- 
opgaven aanbieden 

K19, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 

Schriftelijke Toets; 
50 minuten 

Maart 2022 ja 30% 

P3 Toets rekenen Eindtoets In de les contextloze 
opgaven en context- 
opgaven aanbieden 

K19, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 

Schriftelijke Toets; 
50 minuten 

Juni 2022 nee 40% 

 



PTA leerjaar 3 - 4 Vak: wiskunde Leerweg: Kader cohort 2021 - 2023 
 

Inleiding: Dit is het PTA wiskunde. Hierin kun je alles vinden over de toetsen en opdrachten die je moet afronden voor het examen. 

Methode: Moderne Wiskunde vmbo kader leerboek 4A en 4B. 

LOB: In elk hoofdstuk staan LOB-gerelateerde opdrachten. 

Hulpmiddelen: Dit is per onderdeel verschillend. Dit wordt aangegeven per toets door de vakdocent. 

Vindplaats van opdrachten: magister. 

 

Periode Naam van de toets zoals 
deze ook in Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken: 
wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs- 
programma; 
wat ga je 
hiervoor doen? 

Kerndoelen Toetsvorm 
Toetsduur in 
minuten 

Opmerking Herkansbaar Percentage 
van school- 
examen 

P1 Rekenen, meten en 
schatten 

Renteberekeningen, factoren, 
wetenschappelijke notatie 

Bestuderen hfdst 6 K1/K2/K3/K5 S 
45 minuten 

 JA 5 

P1 Lineare verbanden en 
andere grafieken 

Grafieken herkennen, maken 
en aflezen bij verschillende 
verbanden. Lineaire formules 
opstellen en ermee kunnen 
werken. Vergelijkingen 
oplossen. 

Bestuderen hfdst 1 
en 4  

K1/K2/K3/K6 S 
45 minuten 

 JA 3 

P2 Plaats bepalen en 
gelijkvormigheid 

Koersen en plaats bepalen. 
Pythagoras. Coördinaten in 
de ruimte. 
Gelijkvormigheid. 

Bestuderen hfdst 2 
en 5 

K1/K2/K3/K4 
/K7 

S 
45 minuten 

 JA 2,5 

P2 Informatieverwerking en 
statistiek 

Diagrammen herkennen, afle-
zen en maken. 
Centrummaten. Grafen aflezen 
en maken. Afstandentabel 

Bestuderen hfdst 3 
en 10 

K1/K2/K3/K7 
/K8/V2/V3 

S/M 
PO 
300 minuten 

Te laat inleve-
ren heeft in-
vloed op je 
cijfer 

NEE 5 

P3 Vergelijkingen 
oplossen 

Vergelijkingen oplossen. 
Grafieken en formules 
vergelijken. Omslagpunt. 

Bestuderen hfdst 7 K1/K2/K3/K6 S 
45 minuten 

 JA 2 

P3 Meetkunde Pythagoras. Oppervlakte en 
inhoud. 
Kenmerken van vlakke en 
ruimtelijke figuren. 
Hellingshoek en tangens 

Bestuderen hfdst 8, 
9 en 11 

K1/K2/K3/K4 
/K7 

S 
45 minuten 

 JA 2,5 

P3 Tentamen leerjaar 3 Al het bovenstaande Bestuderen hfdst 1 
t/m 11 

K2/K3/K4/K5 
/K6/K7/K8 

S 

90 minuten 

Afname in de 
toetsweek 
eind klas 3 

NEE 10 



P4 Rekenen, meten en 
schatten 

Rekenen met tijd en snelheid. 
Wetenschappelijke notatie. 
Inhouds- en oppervlaktematen. 

Bestuderen hfdst 5 K1/K2/K3/K5 S 
45 minuten 

  10 

P4 Verschillende 
verbanden 

Grafieken herkennen, maken en 
aflezen bij verschillende verban-
den. Lineaire formules opstellen 
en ermee kunnen werken. 
Vergelijkingen oplossen 

Bestuderen hfdst 1 
en 4  

K1/K2/K3/K4 
/K7 

S 
90 minuten 

 JA 15 

P5 Informatieverwerking en 
statistiek 

Boxplot, diagrammen en 
centrummaten. 

Bestuderen hfdst 3 K1/K2/K3/K5 
/K7/K8/V2/V 3 

S/M 
PO 
300 minuten 

Te laat inle-
veren heeft 
invloed op je 
cijfer 

NEE 20 

P5 Meetkunde Rekenen met hoeken. 
Symmetrie. Tekenen van drie- en 
vierhoeken. Gelijkvormigheid 
Goniometrie 

Bestuderen hfdst 2 
en 6  

K1/K2/K3/K6  S 
90 minuten 

 JA 15 

P5 Exponentiële verbanden Exponentiele verbanden 
herkennen. Groeifactoren  
uitrekenen. Exponentieel 
verband opstellen 

Bestuderen hfdst 7  K1/K2/K3/K4 
/K7 

T 
S 
90 minuten 

 JA 10 

 
Berekening cijfer schoolexamen: 100% = cijfer SE vak      100 % 

 



PTA leerjaar 3 en 4 Nask1 Leerweg: kader  cohort 2021 – 2023 
 

Inleiding: Dit is het PTA Nask. Voor alle toetsen en zie hier lesstof programma.  
Methode:  
LOB: in elk hoofdstuk is een leerweg oriënterend onderdeel opgenomen passend bij het thema. 
Hulpmiddelen: Tijdens de lessen gebruiken we de lesboeken van Overal Nask VMBO-kgt. Daarnaast gebruiken we wij de binas, deze mag gebruiken we ook tijdens de 
toetsen. Rekenmachine, geodriehoek potlood en pen zijn nodig voor het verwerken van de opdrachten en diverse practica en toetsen.  
Vindplaats opdrachten:Onze practische opdrachten worden geplaatst in onze digitale leeromgeving. 
Herkansingen: van de theoretische toetsen wordt één toets herkanst aan het einde van periode 3 voor leerjaar 3 en één toets aan het einde van periode 5 voor leerjaar 4.  
 

Periode Naam toets 
zoals deze in 
Magister staat 

Eindtermen/deeltaken: 
wat moet de leerling 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijs- 
programma; 
wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 
(letter met 
nummercode) 

Toetsvorm  
(S, D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc.) 
en toetsduur in 
minuten 

Opmerking  
Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 
ja/nee? 

Percentage 
van school-
examen 

P1 Licht en beeld Rechtlijnige lichtstralen, 
verschillende soorten 
lichtbundels, schaduw- 
vorming, kleurvorming 
en verschillende soorten 
straling toepassen; 
Verschillende soorten 
lenzen herkennen en de 
werking van de vlakke 
spiegel en de bolle lens 
toepassen; 
Beeldvorming bij het 
menselijk oog en oogaf- 
wijkingen toepassen. 

Bestuderen 
hoofdstuk 1 

Nask1/K/7 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S. T. 
45 minuten 

Eind periode 1 Ja 10% 

P1 Stoffen en 
materialen 
(CE) 

De bouw van stoffen en 
materialen beschrijven 
in termen van mole- 
culen en atomen; Het 
gedrag van atomen en 
moleculen in de verschil- 
lende fasen uitleggen; 
De bouw van een atoom 
beschrijven. 

Bestuderen 
Hoofdstuk 2 
Bestuderen 
hoofdstuk 4 boek 
nask 2 

Nask1/K/4 
Nask1/K/10 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S. T. 
45 minuten 
PO 45 minuten 

Eind periode 1 Ja 10% 

 
5% 



P1/2 Verbranden en 
verwarmen (CE) 

Het proces van verbran- 
den beschrijven en de 
verspreiding en isolatie 
van warmte verklaren 
en toepassen; 
Manieren van opwek- 
king van elektrische 
energie en de gevolgen 
ervan beschrijven; 

Bestuderen 
Hoofdstuk 3 

Nask1/K/6 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S.T. 
45 minuten 

Eind periode 2 Ja 5% 

  Omzetten van energie 
van de ene vorm in de 
andere vorm beschrijven 
en hierover berekenin- 
gen uitvoeren. 

      

P2 Straling en 
stralingsbesche 
rming 

Bronnen van ioniseren- 
de straling noemen; 
Radioactief verval en 
toepassingen ervan 
beschrijven; 
Veiligheidsmaatregelen 
tegen ongewenste effec- 
ten van straling en radio- 
actieve stoffen beschrij- 
ven. 

Bestuderen 
hoofdstuk 4 

Nask1/K/11 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S.T. 45 minuten 
PO (poster) 180 
minuten 

Eind periode 2 Nee 5% 
5% 

P2/3 Elektrische 
energie (CE) 

Beveiligingen voor elek- 
triciteit verklaren en 
toepassen en keuzes 
tussen verschillende 
apparaten beargumen- 
teren; 
Werking van de dynamo 
en de transformator 
beschrijven met begrip- 
pen uit het magnetisme 

Bestuderen 
Hoofdstuk 5 

Nask1/K/5 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S. T.45 minuten Eind periode 3 ja 5% 

P3 Het weer Het meten van tempera- 
tuur en luchtdruk toe- 
passen; Het ontstaan 
van wolken, neerslag en 
bliksem beschrijven; 
Maatschappelijke aspec- 
ten van weersverschijn- 
selen toelichten. 

Bestuderen 
hoofdstuk 6 

Nask1/K/12 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S.T. 45 minuten Eind periode 3 Ja 10% 



P3 Krachten en 
veiligheid (CE) 

Bij een bewegend voor- 
werp diagrammen inter- 
preteren, krachten 
samenstellen en de 
gemiddelde snelheid 
berekenen; 
Toepassen en verschijn- 
selen van traagheid 
verklaren. 

Bestuderen 
hoofdstuk 7 
hoofdstuk 12 

Nask1/K/9 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S.T. 
45 minuten 

Eind periode 3 Ja 5% 

P4 Geluid (CE) De eigenschappen van 
geluid toepassen en de 
gevolgen van geluids- 
hinder en de beperking 
van geluidshinder toe- 
lichten; 
Geluid vastleggen met 
oscilloscoop of compu- 
ter en daaruit frequentie 
bepalen;  
Werking van een luid- 
spreker uitleggen. 
 

Bestuderen 
Hoofdstuk 8 

Nask1/K/8 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S.T. 
45 minuten 

Eind periode 4 Ja 5% 

P4 Schakelingen 
(CE) 

Elektrische schakelingen 
ontwerpen en analyse- 
ren en hierover bereke- 
ningen uitvoeren; 

Bestuderen 
hoofdstuk 9 

Nask1/K/5 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S.T. 
45 minuten 
PO 135 minuten 

Eind periode 4 ja 10% 

 
5% 

P4/5 Krachten en 
veiligheid (CE) 

Werking van verschillen-
de soorten krachten en 
de druk van een voor-
werp op de ondergrond 
berekenen en in even-
wichtssituaties kwalita-
tief de hefboomwet 
toepassen; 

Bestuderen 
Hoofdstuk 10 

Nask1/K/9 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S.T. 
45 minuten 
PO 45 minuten 
(practicum 
hefboom) 

Eind periode 5 Ja 10% 
 

5% 

P5 Verkeer en 
Veiligheid 

Gemiddelde snelheid 
berekenen. 
(s, t)- en (v, t)-diagram- 
men aflezen en maken. 
Omstandigheden her- 
kennen die invloed 
hebben op de veiligheid 
tijdens het rijden. 

Bestuderen 
Hoofdstuk 12 

Nask1/K/9 
Nask1/K/1 
Nask1/K/2 
Nask1/K/3 

S.T. 
45 minuten 

Eind periode 5 Ja 5% 



Krachten herkennen en 
samenstellen die een rol 
spelen bij een rijdend 
voertuig. 
Veiligheidsmaatregelen 
in het verkeer uitleggen. 

 
Berekening cijfer schoolexamen: 100% = cijfer SE-vak     100 % 

 



PTA leerjaar 3 & 4 Biologie Leerweg: Kader cohort 2021 - 2023 
 

Inleiding: 

Methode: Biologie voor jou 

LOB: geïntegreerd 

Hulpmiddelen: schrift 

Vindplaats opdrachten:  Magister / leermiddelen 

 

 
Periode 

 
Naam toets 
zoals deze ook 
in Magister 
staat 

 
Eindtermen/deeltaken: 

 
wat moet je kennen en kunnen? 

 
Inhoud onderwijs- 
programma; 

 
wat ga je 
hiervoor doen? 

 
Kerndoelen 
(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S,M,D) 
Toetstype 

(T, HD, PO etc) 
en toetsduur in 
minuten 

 
Opmerking 

 
Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

 
Herkansbaar 

 
ja/nee? 

 
Percentage 
van school- 
examen 

 
1 

 
Thema 1 
Microscopie 

 
*) 2. De kandidaat kan basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, experimenteren  
en informatie verwerven en verwerken 

 
*) 5. De kandidaat kan: 

− kenmerkende eigenschappen van cellen 
noemen, de samenstellende delen daarvan 
beschrijven, en de meest voorkomende organisa-
tieniveaus binnen organismen noemen en 
beschrijven 

− toelichten dat een organisme als een geheel 
beschouwd kan worden waarbij voor instand-
houding en gezondheid van het organisme 
processen in onderlinge samenhang plaatsvinden. 

 
Microscopiepra 
cticum 

 
BI/K/2 

BI/K/4 

 
S. 

 
PO 

 
40 minuten 

  
nee 

 
5,0% 

 
1 

 
Thema 1 
organen en 
cellen 

 
*) 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen 
loopbaan en het belang aangeven van biologische 
kennis en vaardigheden in de maatschappij. 

  
BI/K/1 

BI/K/4 

 
S. 

 
T. 

  
ja 

 
10,0% 



 en 

 
Thema 4 
Ordening 

*) 5. De kandidaat kan: 

− kenmerkende eigenschappen van cellen 
noemen, de samenstellende delen daarvan 
beschrijven, en de meest voorkomende organisa-
tieniveaus binnen organismen noemen en 
beschrijven 

− toelichten dat een organisme als een geheel 
beschouwd kan worden waarbij voor instand-
houding en gezondheid van het organisme 
processen in onderlinge samenhang plaatsvinden. 

 

*) 7. De kandidaat kan de rol van schimmels en 
bacteriën in het milieu en de biotechnologie 
noemen en toelichten. 

 BI/K/5 40 minuten    

 
1 

 
Thema 2 
Voortplanting 

 
*) 18. De kandidaat kan voortplanting en groei bij 
organismen toelichten, evenals de vorm en functie 
van seksueel gedrag daarbij. 

  
BI/K/12 

 
D. 
T. 
25 minuten 

  
nee 

 
 

 
2 

 
Thema 2 
Voortplanting 

 
*) 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen 
loopbaan en het belang aangeven van biologische 
kennis en vaardigheden in de maatschappij. 

 

*) 18. De kandidaat kan voortplanting en groei bij 
organismen toelichten, evenals de vorm en functie 
van seksueel gedrag daarbij. 

  
BI/K/1 

BI/K/12 

 
S. 

 
T. 

 
40 minuten 

  
Ja 

 
5,0% 

  Thema 3 
Kruisingen 

*) 19. De kandidaat kan beschrijven hoe erfelijke 
eigenschappen van generatie op generatie worden 
doorgegeven en toelichten hoe die erfelijke 
eigenschappen in de tijd kunnen veranderen 

 BI/K/13 O/V 

 
T. 

 
25 minuten 

 nee  

 
2 

 
Thema 3 
Erfelijkheid 

 
*) 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen 
loopbaan en het belang aangeven van biologische 
kennis en vaardigheden in de maatschappij. 

 

*) 19. De kandidaat kan beschrijven hoe erfelijke 
eigenschappen van generatie op generatie worden 
doorgegeven en toelichten hoe die erfelijke eigen-
schappen in de tijd kunnen veranderen 

  
BI/K1 

BI/K/13 

 
S. 

 
T. 

 
40 minuten 

  
ja 

 
10,0% 



 
3 

 
Thema 4 
Evolutie 

en Thema 7 
Stevigheid en 
bewegen 

 

 
*) 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de 
eigen loopbaan en het belang aangeven van 
biologische kennis en vaardigheden in de maat-
schappij. 

 

*) 19. De kandidaat kan beschrijven hoe erfe-
lijke eigenschappen van generatie op generatie 
worden doorgegeven en toelichten hoe die 
erfelijke eigenschappen in de tijd kunnen 
veranderen 

 

*) 12. De kandidaat kan − delen die van 

belang zijn voor stevigheid en beweging 

  
BI/K/1 

BI/K/13 

BI/K/8 

 
S. 

 
T. 

 
40 minuten 

  
ja 

 
10,0% 

   noemen − de gevolgen van overbelasting 
noemen en beschrijven. 

      

 
3 

 
Thema 6 
Zintuigen 

 
*) 2. De kandidaat kan basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op communi-
ceren, samenwerken, experimenteren  
en informatie verwerven en verwerken. 

 

*) 3. De kandidaat kan strategische vaardigheden 
toepassen die bijdragen tot: 

− de ontwikkeling van het eigen leervermogen 

− het vermogen met biologische vaktaal en 
methodieken te communiceren en onderzoek te 
doen. 

 

*) 16. De kandidaat kan: 
− de rol en de werking van het zenuwstelsel, 
zintuigstelsel toelichten 

 
Oog ontleden 

 
BI/K/2 

BI/K/3 

BI/K/11 

 
S. 

 
PO 

 
40 minuten 

  
nee 

 
5,0% 

 
3 

 
Thema 5 
Regeling 
(mindmap) 

 
*) 3. De kandidaat kan strategische vaardigheden 
toepassen die bijdragen tot: 

− de ontwikkeling van het eigen leervermogen 

− het vermogen met biologische vaktaal en 
methodieken te communiceren en onderzoek te 
doen. 

 
Mindmap 
maken 

 
BI/K/3 

BI/K/11 

 
F. 

 
PO 

 
Thuis 

 
Inleveren 1 
week vóór de 
toets van 
thema 5 en 6 
O/V 

 
nee 

 
 



   *) 16. De kandidaat kan:  
− de rol en de werking van het zenuwstelsel, 
zintuigstelsel en hormoonstelsel toelichten − 
beschrijven welke relatie er is tussen gedrag en 
inwendige en uitwendige prikkels. 

      

 
3 

 
Thema 5 
Regeling 

 
en 

 
Thema 6 
Zintuigen 

 
*) 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de 
eigen loopbaan en het belang aangeven van 
biologische kennis en vaardigheden in de maat-
schappij. 

 

*) 16. De kandidaat kan: 

− de rol en de werking van het zenuwstelsel, 
zintuigstelsel en hormoonstelsel toelichten. 

− beschrijven welke relatie er is tussen gedrag en 
inwendige en uitwendige prikkels. 

  
BI/K/1 

BI/K/11 

 
S. 

 
T. 

 
40 minuten 

  
ja 

 
10,0% 

 
4 

 
Thema 4 
Voeding en 
vertering 

 
*) 7. De kandidaat kan de rol van schimmels 
en bacteriën in het milieu en de 
biotechnologie noemen en toelichten. 

 
*) 13. De kandidaat kan: 
− vorm, werking en functie van het 
verteringsstelsel beschrijven 

  
BI/K/5 

BI/K/9 

 
F. 

 
T. 

 
40 minuten 

  
nee 

 
1,0% 

  
4 

 
Thema 4 
Voeding en 
vertering 

 
En 

 
Thema 7 Opslag 
uitscheiding en 
bescherming 

 
*) 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen 
loopbaan en het belang aangeven van biologische 
kennis en vaardigheden in de maatschappij. 

 

*) 13. De kandidaat kan: 
− vorm, werking en functie van het verterings-
stelsel beschrijven. 
– het onderling verband tussen verteringsstelsel, 
bloedvaten en uitscheidingsstelsel toelichten. 

 

*) 14. De kandidaat kan toelichten hoe (infectie) 
ziekten zich ontwikkelen, hoe ze zich verspreiden 
en hoe men zich daartegen beschermt. 

  
BI/K/1 

BI/K/9 

BI/K/10 

 

 
S. 

 
T. 

 
40 minuten 

  
ja 

 
9,0% 



 
4 

 
Thema 5 
Gaswisseling 

 
*) 13. De kandidaat kan: 
− vorm, werking en functie van het ademhalings-
stelsel beschrijven. 
– het onderling verband tussen ademhalings-
stelsel en bloedvaten toelichten. 

  
BI/K/9 

 
F. 

 
D. 

 
25 minuten 

  
nee 

 

 
4 

 
Thema 6 
Transport 

 
*) 2. De kandidaat kan basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op communi-
ceren, samenwerken, experimenteren en 
informatie verwerven en verwerken. 

 
Hart ontleden BI/K/2 

BI/K/3 

S. 

PO 

  
nee 

 
5,0% 

    

*) 3. De kandidaat kan strategische vaardigheden 
toepassen die bijdragen tot: 

− de ontwikkeling van het eigen leervermogen 

− het vermogen met biologische vaktaal en 
methodieken te communiceren en onderzoek te 
doen. 

 

*) 13. De kandidaat kan: 
− vorm, werking en functie van het bloedvaten-
stelsel beschrijven. 

 BI/K/9 40 minuten    

 
5 

 
Thema 5 
Gaswisseling 
En 

Thema 6 
Transport 

 
*) 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen 
loopbaan en het belang aangeven van biologische 
kennis en vaardigheden in de maatschappij. 
 

*) 13. De kandidaat kan: 
− vorm, werking en functie van het verterings-
stelsel, bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en 
uitscheidingsstelsel beschrijven 

− hun onderling verband toelichten. 

  
BI/K/1 

BI/K/9 

 
S. 

 
T. 

 
40 minuten 

  
ja 

 
10,0% 

 
5 

 
Thema 2 
Ecologie 

 
En 

 
Thema 3 Mens 
en milieu 

 
*) 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen 
loopbaan en het belang aangeven van biologische 
kennis en vaardigheden in de maatschappij. 

 

*) 9. De kandidaat kan: 

− de namen van organismen opzoeken en de 
delen waaruit ze zijn samengesteld 

− de relaties noemen en toelichten die ze onder-
ling en met hun omgeving hebben. 

 

  
BI/K/1 

BI/K/6 

BI/K/7 

 
S. 

 
T. 

 
40 minuten 

  
ja 

 
10,0% 



*) 10. De kandidaat kan: 

− toelichten dat de mens voor voedsel, water, 
zuurstof, grondstoffen, energie, voedselproductie 
en recreatie van ecosystemen afhankelijk is 

− beschrijven hoe de mens ecosystemen kan 
beïnvloeden 

− en toelichten waarom de mens er belang bij  
heeft een duurzame relatie tussen mens en  
milieu te bevorderen. 

 
5 

 
Thema 1 
Planten 

 
*) 2. De kandidaat kan basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op communi-
ceren, samenwerken, experimenteren en 
informatie verwerven en verwerken. 

 

*) 3. De kandidaat kan strategische vaardigheden 

toepassen die bijdragen tot: 

 
Practicum 
huidmondjes 

 
BI/K/2 

BI/K/3 

BI/K/4 

 
S. 

 
PO 

 
2x 40 
minuten 

 
Verslag één 
week voor de 
toets inleveren 

 
nee 

 
2,5% 

  − de ontwikkeling van het eigen leervermogen 

− het vermogen met biologische vaktaal en 
methodieken te communiceren en onderzoek te 
doen. 

 

*) 5. De kandidaat kan: 

− kenmerkende eigenschappen van cellen 
noemen, de samenstellende delen daarvan 
beschrijven, en de meest voorkomende 
organisatieniveaus binnen organismen noemen  
en beschrijven 

− toelichten dat een organisme als een geheel 
beschouwd kan worden waarbij voor instand-
houding en gezondheid van het organisme 
processen in onderlinge samenhang plaatsvinden. 

      

 
5 

 
Thema 1 
Planten 

 
*) 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen 
loopbaan en het belang aangeven van biologische 
kennis en vaardigheden in de maatschappij. 

 

*) 5. De kandidaat kan: 
− kenmerkende eigenschappen van cellen 
noemen, de samenstellende delen daarvan 
beschrijven, en de meest voorkomende 

  
BI/K/1 

BI/K/4 

BI/K/6 

 
S. 

 
T. 

 
40 minuten 

  
ja 

 
10,0% 



organisatieniveaus binnen organismen noemen en 
beschrijven 

  − toelichten dat een organisme als een geheel 
beschouwd kan worden waarbij voor instand-
houding en gezondheid van het organisme 
processen in onderlinge samenhang plaatsvinden. 

 
*) 9. De kandidaat kan: 

− de namen van organismen opzoeken en de 
delen waaruit ze zijn samengesteld 

− de relaties noemen en toelichten die ze 
onderling en met hun omgeving hebben. 

      

  
Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 : 100% = cijfer SE 

 
 
*) = nummers van de eindtermen (Examenblad) 



PTA leerjaar 3 & 4    Economie   Leerweg: Kader    cohort 2021-2022 
 
Inleiding: K1 Oriëntatie op leren en werken; K2 Basisvaardigheden; K3 Leervaardigheden economie; K4A Consumptie; K4B Consumptie en consumentenorganisaties; K5A Arbeid 
en productie; K5B Arbeid en bedrijfsleven: K6 Overheid en bestuur; K7 Internationale ontwikkelingen; K8 Natuur en Milieu; V1 Verrijkingsstof; V2 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie; V3 Vaardigheden in samenhang. EC/V3, EC/K/1, EC/K/2 en EC/K/3 vallen onder alle hoofdstukken en worden door het hele leerjaar getoetst. De 
praktische opdrachten staan in de studiewijzer van Magister 
Methode: 
LOB: LOB is een onderdeel van het lesprogramma dat tot uiting komt in opdrachten, gastlessen en lesstof. Hulpmiddelen: rekenmachine 
Hulpmiddelen:     
Vindplaatsopdrachten: 

 

Periode Naam van de toets 
zoals deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud 
onderwijsprogramma  

wat ga je hiervoor doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur 
in minuten 

Opmerking  

bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 

ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

P1 Consumeren Consumptie, 
Consumentengedrag, Basis 
Geld- en Bankwezen, 
Budgettering;  

De leerling heeft inzicht in 
aspecten van het consumen-
tengedrag, zoals keuzes, 
behoeften, inkomen en in de 
functies van het geld, lenen 
en sparen en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven 
casus. Zie ook de syllabus. 

Bestuderen hoofdstuk 1 – 
Leerwerkboek klas 3 vmbo-
Kader 

EC/K/4 Schriftelijk, 
Toets, 

 45 minuten 

 Ja 7% 

P1 Geldzaken Consumptie, 
Consumentengedrag, Basis 
Geld- en Bankwezen, 
Budgettering;  

De leerling heeft inzicht in 
aspecten van het 
consumentengedrag, zoals 

Bestuderen hoofdstuk 2 – 
Leerwerkboek klas 3 vmbo-
Kader 

EC/K/4 Schriftelijk, 
Toets,  

45 minuten 

 Ja 7% 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf


keuzes, behoeften, inkomen 
en in de functies van het 
geld, lenen en sparen en kan 
dit inzicht toepassen in een 
gegeven casus. Zie ook de 
syllabus. 

P2 Krediet en Debet Consumptie, 
Consumentengedrag, Basis 
Geld- en Bankwezen, 
Budgettering;  

De leerling heeft inzicht in 
aspecten van het consumen-
tengedrag, zoals keuzes, 
behoeften, inkomen en in de 
functies van het geld, lenen 
en sparen en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven 
casus. Zie ook de syllabus. 

Bestuderen hoofdstuk 3 – 
Leerwerkboek klas 3 vmbo-
Kader 

EC/K/4 Schriftelijk, 
Toets,  

45 minuten 

 Ja 7% 

P2 Overheid Overheid en bestuur;  

De leerling heeft inzicht in de 
sociale, economische en 
financiële functies van de 
overheid en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven 
casus. Zie ook de syllabus. 

Bestuderen hoofdstuk 5 – 
Leerwerkboek klas 3 vmbo-
Kader 

EC/K/6 Schriftelijk, 
Toets,  

45 minuten 

 Ja 7% 

P3 Economische groei 
en Milieu 

Natuur & Milieu; 

De leerling heeft inzicht in de 
samenhang tussen consump-
tie, productie en het milieu, 
en kan aan de hand van 
voorbeelden op het gebied 
van milieuschade de rol van 
overheid, maatschappelijke 
organisaties en individuele 

Bestuderen hoofdstuk 7 – 
Leerwerkboek klas 3 vmbo-
Kader 

EC/K/8  

Natuur & 
Milieu 

Schriftelijk, 
Praktische 
opdracht 

 Ja 5% 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf


personen beschrijven. Zie 
ook de syllabus. 

P3 Werk en Bedrijf Arbeid en Bedrijfsleven;  

De leerling heeft inzicht in de 
productie van goederen en 
diensten en de fasen die een 
product doorloopt vanaf de 
producent van grondstoffen 
tot en met de detaillist/ 
winkelier, en kan 
voorbeelden geven van 
beroepen/ werk-zaamheden 
die typerend zijn voor 
verschillende economi-sche 
sectoren. De leerling kan de 
inzichten toepassen in een 
gegeven casus. Zie ook de 
syllabus. 

Bestuderen hoofdstuk 8 – 
Leerwerkboek klas 3 vmbo-
Kader 

EC/K/5B Schriftelijk, 
Toets,  

45 minuten 

 Ja 7% 

P4 Theorie hoofdstuk 1 Zie: Winst en bedrijf Bestuderen hoofdstuk 1 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

EC/K/4+5 Schriftelijk, 
Toets,  

30 minuten 

 Ja 4% 

P4 Winst en bedrijf Arbeid en productie, 
Produceren en het 
Bedrijfsleven; 

De leerling heeft inzicht in 
aspecten van het producen-
tengedrag zoals kosten, 
opbrengsten, winst, toege-
voegde waarde, arbeid, 
arbeidsverdeling, arbeids-
productiviteit, werkgelegen-
heid, werkloosheid en kan dit 
inzicht toepassen in een 

Bestuderen hoofdstuk 1 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

EC/K/4+5 Schriftelijk, 
Toets,  

45 minuten 

 Ja 8% 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf


gegeven casus. Zie ook de 
syllabus. 

P4 Theorie hoofdstuk 2 Zie: Werk en Ontwikkeling Bestuderen hoofdstuk 2 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

EC/K/5a Schriftelijk, 
Toets,  

30 minuten 

 Ja 4% 

P4 Werk en 
Ontwikkeling 

Arbeid en productie, 
Produceren en het 
Bedrijfsleven; 

De leerling heeft inzicht in 
aspecten van het producen-
tengedrag zoals kosten, 
opbrengsten, winst, toege-
voegde waarde, arbeid, 
arbeidsverdeling, arbeids-
productiviteit, werkgelegen-
heid, werkloosheid en kan dit 
inzicht toepassen in een 
gegeven casus. Zie ook de 
syllabus. 

Bestuderen hoofdstuk 2 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

EC/K/5a Schriftelijk, 
Toets, 

 45 minuten 

 Ja 8% 

P5 Theorie hoofdstuk 3 Zie: Werkloosheid Bestuderen hoofdstuk 3 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

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

Schriftelijk, 
Toets, 30 
minuten 

 Ja 4% 

P5 Werkloosheid Arbeid en productie, 
Produceren en het 
Bedrijfsleven; 

De leerling heeft inzicht in 
aspecten van het producen-
tengedrag zoals kosten, 
opbrengsten, winst, toege-
voegde waarde, arbeid, 
arbeidsverdeling, arbeids-
productiviteit, werkgelegen-

Bestuderen hoofdstuk 3 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

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

Schriftelijk, 
Toets,  

45 minuten 

 Ja 8% 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf


heid, werkloosheid en kan dit 
inzicht toepassen in een 
gegeven casus. Zie ook de 
syllabus. 

P5 Theorie hoofdstuk 4 Zie: Europese Unie Bestuderen hoofdstuk 4 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

EC/K/7 Schriftelijk, 
Toets,  

30 minuten 

 Ja 4% 

P5 Europese Unie Internationale 
ontwikkelingen;  

De leerling heeft inzicht in 
internationale economische 
betrekkingen zoals 
Nederland als open 
economie, de Europese Unie, 
ontwikkelings-problematiek 
en kan dit inzicht toepassen 
in een gegeven casus. Zie 
ook de syllabus. 

Bestuderen hoofdstuk 4 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

 

 

EC/K/7 Schriftelijk, 
Toets,  

45 minuten 

 Ja 8% 

P5 Theorie hoofdstuk 5 Zie: Armoede en 
ontwikkeling 

Bestuderen hoofdstuk 5 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

EC/K/7 Schriftelijk, 
Toets,  

30 minuten 

 Ja 
4% 

P5 Armoede en 
ontwikkeling 

Internationale 
ontwikkelingen;  

De leerling heeft inzicht in 
internationale economische 
betrekkingen zoals 
Nederland als open 
economie, de Europese Unie, 
ontwikkelings-problematiek 
en kan dit inzicht toepassen 

Bestuderen hoofdstuk 5 – 
Leerwerkboek klas 4 vmbo-
Kader 

EC/K/7 Schriftelijk, 
Toets,  

45 minuten 

 Ja 
8% 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf


in een gegeven casus. Zie 
ook de syllabus. 

 
Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  NB: Cumulatieve verdeling per leerjaar; 

Leerjaar 3 (P1 t/m 3): 40% 

 Leerjaar 4 (P4 & 5): 60% 

 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf


PTA leerjaar 3   BWI  Leerweg: Kader       cohort 2021 - 2023 

Inleiding: In leerjaar 3 volgt de leerling 4 profielmodulen en 1 keuzemodule. Daarnaast gaat de leerling in leerjaar 3 op stage. Profieldeel Hout- en meubelverbindingen wordt 
tevens aangeboden als keuzedeel voor buiten het profiel BWI. 
Methode: BWI-net, online methode + map 
LOB: beroepsgerichte stage, workshop schilderen, workshop steigerbouw. 
Hulpmiddelen: Werkkleding en schoenen, worden door school geregeld. 
Vindplaats opdrachten: Via magister en de onlinemethode 

Periode Naam toets zoals 
deze in Magister 
staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc.)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 

ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

1 

M03-SO 

Werkstuk met 
enkelvoudige 
verbindingen maken. 

 

Hout zagen en 
verspanen met behulp 
van gangbare 
elektrische-, 
pneumatische- en niet-
aangedreven 
handgereedschappen en 
houtbewerkings-
machines. 

Online theorie 
platform BWI 

B5, B7, B10, 
B12, B13, B14, 
B15, B16, B17, 
B18, B19, B20, 

B21 en B22 

D, T, 45 - Ja 2% 

M03-PW D, T, 45 - Ja 3% 

M03-SKUP-1 

Tekenen van 
werkstukken in 
tekenprogramma 
op de computer. 

D, PO, 100 - Nee 2,5% 

M03-SKUP-2 D, PO, 100 - Nee 2,5% 

M03-SKUP-3 D, PO, 100 - Nee 2,5% 

M03-PRAK-1 

Maken van 
verschillende 
werkstukken in de 
praktijk. 

PO, 800 - Nee 3% 

M03-PRAK-2 PO, 800 - Nee 3,5% 

M03-PRAK-3 PO, 800 - Nee 3,5% 



2 

M04-SO 
 

Een interieurelement 
ontwerpen. 

 

Een ontwerp maken 
voor de afwerking van 
een interieurelement. 

 

Een interieurelement 
maken. 

 

Een interieurelement 
afwerken en decoreren. 

Online theorie 
platform BWI 

B8, B10, B12, 
B13, B14, B15, 
B16, B17, B18, 
B19, B20, B21, 

B22 en B23 

D, T, 45 - Ja 2% 

M04-PW D, T, 45 - Ja 3% 

M04-SKUP-1 

Tekenen van 
werkstukken in 
tekenprogramma 
op de computer. 

D, PO, 100 - Nee 2,5% 

M04-SKUP-2 D, PO, 100 - Nee 2,5% 

M04-SKUP-3 D, PO, 100 - Nee 2,5% 

M04-PRAK-1 

Maken van 
verschillende 
werkstukken in de 
praktijk. 

PO, 800 - Nee 3% 

M04-PRAK-2 PO, 800 - Nee 3,5% 

M04-PRAK-3 PO, 800 - Nee 3,5% 

3 

M01-SO Een kleinschalig 
bouwproject 
voorbereiden en het 
bouwproces 
organiseren. 

Maatvoeren en 
uitzetten. 

Profielen en kozijnen 
stellen 

Een indeling van een 
bouwplaats maken. 

Plaatsen bouwplanken. 

Online theorie 
platform BWI 

B1, B2, B3, B5, 
B6, B7, B8, 

B9,B12 B16, B18 
en B20 

D, T, 45 - Ja 2% 

M01-PW D, T, 45 - Ja 3% 

M01-SKUP-1 Tekenen van 
werkstukken in 
tekenprogramma 
op de computer. 

D, PO, 100 - Nee 2% 

M01-SKUP-2 D, PO, 100 - Nee 2,5% 

M01-PRAK-1 Maken van 
verschillende 
werkstukken in de 
praktijk. 

PO, 800 - Nee 6,5% 

M01-PRAK-2 PO, 800 - Nee 6,5% 



3 

M02-SO 
 

Een bekisting voor een 
strokenfundering 
maken. 

Een halfsteensmuur 
metselen. 

Isolatiematerialen 
verwerken. 

Veilig werken op 
steigers en ladders. 

Online theorie 
platform BWI 

B3, B4, B5, B6, 
B7, B8, B9, B11, 
B12, B14, B15, 
B16, B19, B20 

en B21 

D, T, 45 - Ja 2% 

M02-PW D, T, 45 - Ja 3% 

M02-SKUP-1 Tekenen van 
werkstukken in 
tekenprogramma 
op de computer. 

D, PO, 100 - Nee 2% 

M02-SKUP-2 D, PO, 100 - Nee 2,5% 

M02-PRAK-1 Maken van 
verschillende 
werkstukken in de 
praktijk. 

PO, 800 - Nee 6,5% 

M02-PRAK-2 PO, 800 - Nee 6,5% 

3 STAGE-3 

Ervaring opdoen in de 
beroepscontext. 

In een 
beroepssituatie 
(stage) in een 
bedrijf meedraaien. 

Beroeps 
oriënterende 
stage. 

S, PO 
Eén blok van 

twee 
werkweken 

Nee 5% 

3 
STAGE-4 

S, PO 
Eén blok van 

twee 
werkweken 

Nee 5% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 

 



PTA leerjaar 3 en 4 PIE Leerweg: kader cohort 2021 - 2023 
 
Inleiding: Profielvak PIE bestaat ui de volgen de profielmodules Ontwerpen en maken. Door een ontwerp van een product te maken met behulp van 2D en 3D teken-software 
Om vervolgens  ontworpen product te produceren.  Tevens een elektrische schakeling  aan te sluiten. Bewerken en verbinden van materialen. Is het maken van producten 
door het vervormen en scheiden van materialen. En onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening. Besturen en automatiseren. Ontdekken van verschillende 
besturings systemen pneumatische systemen  domotica programmeerbare relais . Dit opbouwen en daar metingen  aan verrichten. Instaleren en monteren. Dit is het 
aanleggen van sanitaire en  elektrische huisinstallaties. 

Methode: Elo-digitaal 

LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 
Hulpmiddelen: PC 

Vindplaats opdrachten: In de digitale leeromgeving van Elo-digitaal 
 

 

 
Profiel-module 

 
Naam van de 
toets zoals deze 
ook in Magister 
staat 

 
Eindtermen/ deeltaken: 

 
wat moet je kennen en 
kunnen? 

 
Inhoud onderwijs- 
programma; 

 
wat ga je hiervoor 
doen? 

 
Kerndoelen 

 
(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S,M,D) 
Toetstype 

(T, HD, PO etc) 

en toetsduur 

in minuten 

 
Opmerking 

 
Bijv, m,b,t, 
einddatum 
inleveren 

 
Herkansbaar 

 
ja/nee? 

 
Percentage 
van school- 
examen 

 
P1- Ontwerpen 

en maken 

 
SolidWorks  

 
Tekenen in 3d 

 
Elo-digitaal 
SolidWorks 

 
P/PIE 1.1 

 
S,PO 

  
ja 

 
8% 

  
Tekeninglezen 
totaal 

 
Projecties/ lijnsoorten/ 
bewerkingstekens/vorm- 
en plaatstoleranties 

 
Elo-digitaal 
Tekeninglezen totaal 

 
P/PIE 1.1 

 
S,T 

  
Ja 

 
5% 

 
P2- Bewerken 
en verbinden 

 
Ledlamp 

 
Product maken door het 
vervormen en scheiden 
van materialen / onder- 
delen samenstellen aan de 
hand van een werk- 
tekening 

 
Elo-digitaal Ledlamp 

 
P/PIE 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1, 
2.2, 1.2, 1.4 

 
S,PO 

  
ja 

 
15% 

  
 
Zonnewijzer 

 
Vaardigheden aanleren op 
een draaibank 

 
Elo-digitaal  
Zonnewijzer 

 
P/PIE 1.1, 1.2, 
1.4, 2.2 

 
S,PO 

  
Ja 

 
10% 



 
P3- Besturen 

automatiseren 

 
Elektro-
Pneumatiek 

 
Leren van Elektro-
pneumatische 
schakelingen door 
middel van kleine 
opdrachten 

 
Elo-digitaal 
Elektro-
Pneumatiek 

 
P/PIE 3.1, 3.2, 
3.3 

 
S,PO 

  
Ja 

 
 
10% 

  
Kennismaken 
met Nico 
homecontrol 

 
Leren van domotica 
door middel van kleine 
opdrachten 

 
Elo-digitaal 
Kennismaken met 
Nico homecontrol 

 
P/PIE 3.1, 3.3 

 
S,PO 

  
Ja 

 
 
8% 

 
P4- Installeren 

monteren 

 
Elektrische 
installaties in de 
woning 

 
Aansluiten van een enkel- 
serie- en wissel-
schakeling 

 
Elo-digitaal 
Elektrische 
installaties in de 
woning 

 
P/PIE 1.1, 1.3, 
1.4, 3.2, 4.2 

 
S, PO 

  
Ja 

 
24% 

  
Drinkwater 
sanitair 

 
Aansluiten van een 
was- tafel en voor een 
was- machine 

 
Elo-digitaal 
Drinkwater en 
sanitair 

 
P/PIE 1.1, 1.4, 
4.1 

 
S, PO 

  
Ja 

 
10% 

 
Stage 

 

Ervaring opdoen in 
de beroepscontext 

 

In een beroepssituatie (stage) 
meedraaien 

 

Beroeps oriënterende 
stage 

  

  S, PO 
 
 

 

   Nee  

 

  5% 

  

Ervaring opdoen in 
de beroepscontext 

 

In een beroepssituatie (stage) 
meedraaien 

 

Beroeps gerichte stage 

  

  S, PO 

  

   Nee  

 

  5% 

 
P5- keuzevak 

 
 Één van de 
keuzevakken, zie 
bijlagen keuzevakken  

      

 



PTA PIE keuzevak ‘besturen automatiseren’  Leerweg: Basis/Kader/GL   cohort 2021 - 2023 

Inleiding: Dit is een keuzevak ook voor leerlingen buiten het profiel. Het gaat over verschillende besturings systemen pneumatische systemen  domotica programmeerbare 
relais. Dit opbouwen en daar metingen  aan verrichten . 
LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 

 

Profiel-module Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkans-
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van school- 
examen 

Besturen 
automatiseren 

Pneumatiek Het leren van Pneumatiek 
doormiddel van kleine 
opdrachten 

Elo-digitaal 
Pneumatiek 

P/PIE 3.1, 3.3 S,PO  Ja 15% 

 Kennismaken met 
Easyrelais 

Het leren van Easyrelais 
doormiddel van kleine 
opdrachten 

Elo-digitaal 
Kennismaken met 
Easyrelais 

P/PIE 3.1, 3.2, 
3.3 

S,PO  Ja 10% 

 Elektro-
pneumatiek 

De koppeling tussen 
pneumatiek en elektro 
besturing 

Elo-digitaal Elektro-
pneumatiek 

P/PIE 3.1, 3.3 S,PO  ja 15% 

 Kennismaken met 
Nico homecontrol 

Het leren van Domotica 
doormiddel van kleine 
opdrachten 

Elo-digitaal 
Kennismaken met 
Nico homecontrol 

P/PIE 3.1, 3.3 S,PO  Ja 30% 

 Programmeren  Het programmeren van 
een eenvoudige schakeling 

Scratch, Arduino, 
Lego mindstorms 

P/PIE 3.1, 3.3 S,PO  ja 30% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 



PTA PIE  keuzevak ‘ontwerpen en maken’  Leerweg: Basis/kader    cohort 2021 - 2023 
 

Inleiding: Dit is een keuzevak ook voor leerlingen buiten het profiel. Het gaat over verschillende besturings systemen pneumatische systemen  domotica 
programmeerbare relais . Dit opbouwen en daar metingen  aan verrichten. 
LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 

 
 

Profiel-module Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv m.bt. 
einddatum 
inleveren 

Herkans-
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van School-
examen 

 Ontwerpen en 
maken 

SolidWorks parts 
modelleren 

Tekenen in 3d Elo-digitaal 
SolidWorks parts 
modeleren 

P/PIE 1.1 S,PO  ja 20% 

  Tekeninglezen 
totaal 

Projecties/ lijnsoorten/ 
bewerkingstekens/vorm- 
en plaatstoleranties 

Elo-digitaal 
Tekeninglezen totaal 

P/PIE 1.1 S,T  Ja 10% 

 Ledlamp  Product maken door het 
vervormen en scheiden 
van materialen/ 
onderdelen samenstellen 
aan de hand van een 
werktekening 

Elo-digitaal Ledlamp P/PIE 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1, 
2.2, 1.2, 1.4 

S,PO  ja 35% 

 Kennismaken met 
elektro 

Het aansluiten van een 
enkel- serie- en 
wisselschakeling 

Elo-digitaal 
Elektrische installa-
ties in de woning 

P/PIE 1.1, 1.3, 
1.4, 3.2 

S, PO  Ja 35% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 



PTA PIE keuzevak 1 ‘plaatwerk en constructie’  Leerweg: Basis / Kader / GL   cohort 2021-2023 
 
Inleiding: Tijdens dit keuzevak leert de leerling verschillende werkzaamheden die betrekking hebben op plaat en constructiewerk. Metalen en kunststoffen zijn in veel vormen 
te krijgen. Er zijn buizen, kokers, platte strippen, plaatmateriaal en profielen. De leerling leert onder andere om de werkzaamheden voor te bereiden, machine en gereedschappen 
in- en af te stellen, materialen te bewerken en te vervormen, 
LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 
 
 

Profiel-module Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkans-
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van School-
examen 

KV01 plaatwerk 
en constructie 

Helikopter of 
heftruck 

Het maken van de 
verschillende onderdelen, 
samenstellen en theorie 

Elo-digitaal 
Helikopter of 
heftruck 

K/PIE 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5 

S,PO  Ja 100% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 

 



PTA PIE keuzevak 2 ‘booglasprocessen’  Leerweg: Basis / Kader / GL   cohort 2021 - 2023 
 

Inleiding: In dit keuzevak leert de leerling verschillende werkzaamheden die betrekking hebben op het booglasproces : MAG, TIG of BMBE. Dit betekent dat de leerling leert om 
de werkzaamheden voor te bereiden, de machines en gereedschappen in te stellen. 

LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 
 

 
 

Profiel-module Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkans-
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

KV02 
booglasprocessen 

Vrachtwagen  Het maken van de 
verschillende onderdelen, 
samenstellen en theorie 

Elo-digitaal 
Vrachtwagen 

K/PIE 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 

S,PO  nee 100% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 

 



PTA PIE keuzevak 7 'utiliteitsinstallaties'  Leerweg: Basis/kader /GL   cohort 2021 - 2023 
 
Inleiding: In dit keuzevak gaat de leerling in op de werkzaamheden van de utiliteitsinstallaties. Om tekeningen en schema’s van utiliteitsinstallaties te lezen en een 
werkvoorbereiding te maken. Verder leert de leerling om leidingsystemen voor een utiliteitsinstallatie aan te leggen en het schakelmateriaal en onderdelen te monteren en aan 
te sluiten.  
LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 
 

Profiel-module Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkans-
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

KV07 'utiliteits-
installaties' 

Parkeergarage   Bordopdracht 
‘parkeergarage’ inclusief 
bijbehorende theorie 

Elo-digitaal 
Parkeergarage 

K/PIE 7.1, 7.2, 
7.3 

S,PO  Ja 50% 

 

 Wissel-schakeling  Bordopdracht 
‘wisselschakeling’ inclusief 
bijbehorende theorie 

Elo-digitaal 
Wisselschakeling 

K/PIE 7.1, 7.2, 
7.3 

S,PO  ja 50% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 

 



PTA PIE keuzevak 10 'drinkwater sanitair'  Leerweg: Basis / Kader / GL   cohort 2021 - 2023 
 
Inleiding: Tijdens het keuzevak drinkwater- en sanitairtechniek leer je hoe je een veilige en juist functionerende drinkwater en sanitair installatie kan aanleggen Dit doe je door 
een bordopdracht. En ga je een tuinsproeier maken  
LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 
 

Profiel-module Naam van de 
toets zoals deze 
ook in Magister 
staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

( de letter met 
nummer code) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv mbt 
einddatum 
inleveren 

Herkans
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van School 
examen 

KV10 'drinkwater 
sanitair' 

Lamp dikwandige 
buis   

Werken met dikwandige 
buis inclusief bijbehorende 
theorie 

Elo-digitaal Lamp 
dikwandige buis 

K/PIE 10.1, 10.3 S,PO  Ja 30% 

 

 Drinkwater en 
sanitair  

Bordopdracht ‘drinkwater 
sanitair’ inclusief 
bijbehorende theorie 

Elo-digitaal 
Drinkwater sanitair 

K/PIE 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 10.5 

S,PO  ja 50% 

 Sproeien Werken met zink en koper Elo K/PIE 10.1, 10.3 S,PO  Nee 20% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 

 



PTA PIE keuzevak 12 'verspaningstechnieken'  Leerweg:Basis/kader/GL    cohort 2021 - 2023 
 

Inleiding: In dit keuzevak leert de leerling verschillende werkzaamheden die betrekking hebben op het verspanen van materialen. Dit betekent dat de leerling leert om de 
werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Het gaat hier om het instellen van de verspannende machine, het kiezen van het juiste snijgereedschappen en het uitvoeren 
van de werkzaamheden volgens tekening en veilig te werken. 
LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 

 
 

 

Profiel-module Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkans-
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

KV12 
'verspanings-
technieken' 

Bankschroef  Het verspanen van 
verschillende onderdelen, 
samenstellen en theorie 

Elo-digitaal 
Bankschroef 

K/PIE 12.1, 10.2 S,PO  Ja 100% 

 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 

 



PTA PIE keuzevak 13 'woon- en kantoortechnologie'  Leerweg: Basis/Kader/GL   cohort 2021 - 2023 
 
Inleiding: Aan de hand van diverse opdrachten leert de leerling elektrotechnische installaties van woningen en kantoren ontwerpen En aanleggen van de installatie wordt 
uitgevoerd in de prakrijkruimte op een installatiebord 
LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 
 
 

Profiel-module Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkans-
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

KV13 'woon- en 
kantoor-
technologie' 

Domotica  Het programmeren van 
Nico-home control en 
theorie 

Elo-digitaal  K/PIE 13.1, 13.2, 
13.3 

S,PO  Ja 25% 

 

 Duurzaamheid De basisbeginselen van 
zonnepanelen 

Elo-digitaal K/PIE 13.1, 13.2, 
13.3 

S,PO  Ja 25% 

 Koudetechniek Theorie en 
praktijkopdrachten NVKL 

Methode NVKL K/PIE 13.1, 13.2, 
13.3 

S,PO  Ja 30% 

 Infratechniek  Aanleggen van een data 
netwerk 

Elo-digitaal K/PIE 13.1, 13.2, 
13.3 

S,PO  Ja 20% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 

 



PTA PIE keuzevak 14 'domotica en automatisering'  Leerweg: basis/kader/GL   cohort 2021 - 2023 
 
Inleiding: In dit keuzevak leert de leerling in een practicum een domotica installatie opbouwen aan de hand van een schema en opstellingstekening. Daarnaast kan de leerling 
door middel van domotica een automatische besturing realiseren en testen. Ook leert de leerling een automatische besturing met domotica componenten 
LOB: Doormiddel van de stage, bedrijfsbezoeken, gastspreker van div. vervolgopleidingen en Qompas 
 
 

Profiel-module Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkans-
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van School-
examen 

KV14 'domotica 
en 
automatisering' 

Domotica  Het programmeren van 
Nico-home control en 
theorie 

Elo-digitaal  K/PIE 14.1, 14.2, 
14.3 

S,PO  Ja 30% 

 

 Lego Mindstorms De basisbeginselen van 
programmeren  

Elo-digitaal K/PIE 14.1, 14.2, 
14.3 

S,PO  Ja 35% 

 Arduino Programmeren in 
combinatie met 
elektronica 

Elo-digitaal K/PIE 14.1, 14.2, 
14.3 

S,PO  Ja 35% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 

 



PTA PIE keuzevak Drone  Leerweg: Basis / Kader / GL    cohort 2021 - 2023 
 
Inleiding: Het leren vliegen met drones en het maken van obstakels 
LOB: Dronepiloot, elektromonteur, installatiemonteur, metaalbewerker 
 

Keuzevak Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

bijv m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkans-
baar 

ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

KV xx Drones Drone Het samenstellen van 
materialen en het vliegen 
met een drone. Met 
daarbij de behorende 
theorie en praktijk. Het 
gebruik maken van de 21 
eeuws vaardigheden . 

 

Het maken van een 
obstakel met een 
diversiteit aan 
materialen. Het leren 
vliegen met een 
drone.  

K/PIE xx.1, xx.2, 
xx.3, xx.4, xx.5 

S,D 

T,HD,PO 

 nee 100% 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

 

 



PTA leerjaar 3 & 4 Mobiliteit & Transport Leerweg: Kader cohort 2021 - 2023 
 
Inleiding: 
Methode: VT Totaal 
LOB: stage, bedrijfsbezoeken 
Hulpmiddelen: pc, laptop, tablet 
Vindplaats opdrachten: praktijkboek, electronisch 
 

 
Periode 

 
Naam van de toets 
zoals deze ook in 
Magister staat 

 
Eindtermen/deeltaken: 

 
wat moet je kennen en 
kunnen? 

 
Inhoud onderwijs- 
programma; 

 
wat ga je hiervoor doen? 

 
Kerndoelen 

 
(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S,M,D) 
Toetstype 

(T, HD, PO etc) 

en toetsduur 

in minuten 

 
Opmerking 

 
Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

 
Herkansbaar 

ja/nee? 

 
Percentage  
van school- 
examen 

 
1-2 

 
Theorie P1.0 + P1.1 

Praktijk P1.0 + P1.1 

 
Motormechanische delen 
meten en meetgegevens 
beoordelen 

 
Compressie meten van een 
aandrijfmotor 

 
Theorie ter voorbereiding 
op de praktijk d.m.v. 
vragen maken in boekjes, 
vragen en opdrachten in 
digitale leer- omgeving 
en klassikale lessen 

 
Praktijk d.m.v. 
praktische opdrachten 
aan auto’s, 
onderdelen en 
practicumborden 

 
B1, B2, B3, B4, 
B5, B6, B7, B8, B9, 
B10 B11, B13, B15, 
B16, B17, B20, 
B21, B22 

 
T*** 

 
 
 

PO** 

 
1 juni 

 
 
 

1 juni 

 
* 

 
5,62 

 
 

5,62 

 
1-2 

 
1-2 

 
Theorie P1.2 + P1.3 

Praktijk P1.2 + P1.3 

 
Opbouw en werking van 
een smeersysteem 
omschrijven 

 
Relevante metingen en 
tests uitvoeren aan een 
smeersysteem 

 
Theorie ter voorbereiding 
op de praktijk d.m.v. 
vragen maken in boekjes, 
vragen en opdrachten in 
digitale leer- omgeving 
en klassikale lessen 

 
B4, B5, B6, B7, B8, 
B9, B10 B11, B13, 
B15, B16, B17, 
B20, B21, B22 

 
T*** 

 
 
 

PO** 

 
1 juni 

 
 
 

1 juni 

 
* 

 
5,62 

 
 

5,62 

 
1-2 

   
Een smeersysteem 
controleren, de vloeistof 
op niveau brengen en 
verversen 

Praktijk d.m.v. praktische 
opdrachten aan 
auto’s, onderdelen 
en practicumborden 

     



  
Onderdelen van een 
smeersysteem contro- 
leren, testen en vervangen 

      

 

  Opbouw en werking van 
een koelsysteem 
omschrijven 

 

Relevante metingen en 
tests uitvoeren aan een 
koelsysteem 

 

Een koelsysteem contro- 
leren, de vloeistof op 
niveau brengen en 
verversen 

 

Onderdelen van een 
koelsysteem testen en 
vervangen 

      

 

1-2 
 

Theorie P2.0 + P2.1 

Praktijk P2.0 + P2.1 

 

Onderdelen van de 
wielophanging controle- 
ren, beoordelen en 
vervangen 

 

Onderdelen van het veer- 
systeem controleren, 
beoordelen en vervangen 

 

Theorie ter voorbereiding 
op de praktijk d.m.v. vragen 
maken in boekjes, vragen en 
opdrachten in digitale leer- 
omgeving en klassikale 
lessen 

 

Praktijk d.m.v. praktische 
opdrachten aan auto’s, 
onderdelen en practicum- 
borden 

 

B4, B6, B7, B8, 
B9, B10 B11, 
B13, B15, B16, 
B17, B20, B21, 
B22 

 

T*** 
 

 

 

PO** 

 

1 juni 
 

 

 

1 juni 

 

* 
 

5,62 
 

 

 

5,62 

 

1-2 
 

  
Onderdelen van de 
schokdemping contro- 
leren, beoordelen en de 
schokdempers vervangen 

    

  
Onderdelen van het 
stabilisatiesysteem 
controleren, stabilisatie- 
onderdelen beoordelen en 
vervangen 

    



1-2  
Theorie P2.2 + P2.3 

Praktijk P2.2 + P2.3 

 
Banden controleren, 
beoordelen en vervangen 

Een velg controleren 

Een band repareren 

 
Theorie ter voorbereiding 
op de praktijk d.m.v. vragen 
maken in boekjes, vragen en 
opdrachten in digitale leer- 
omgeving en klassikale 
lessen 

 
Praktijk d.m.v. praktische 
opdrachten aan auto’s, 
onderdelen en practicum- 
borden 

 
B1, B3, B4, B5, 
B6, B7, B8, B9, 
B10 B11, B13, 
B15, B16, B17, 
B20, B21, B22 

 
T*** 

 
 

 
PO** 

 
1 juni 

 
 

 
1 juni 

 
* 

 
5,62 

 
 
 

5,62 

  

 
1-2 

  Een combinatie van een 
band en velg balanceren 

     

  Delen van een carrosserie 
verwijderen en monteren 

     

  Niet-dragende geschroefde 
delen van een carrosserie 
afstellen 

     

 
1-2 

 
Theorie P3.0 + P3.1 

Praktijk P3.0 + P3.1 

 
Serie-, parallel- en 
gemengde schakelingen 
maken 

 

Met meetapparatuur 
omgaan en heeft kennis 
van accu-laadapparatuur 

 
Theorie ter voorbereiding 
op de praktijk d.m.v. vragen 
maken in boekjes, vragen en 
opdrachten in digitale leer- 
omgeving en klassikale 
lessen 

 
B2, B4, B5, B6, 
B7, B9, B10 B11, 
B13, B15, B16, 
B17, B20, B21, 
B22 

 
T*** 

 
 

 
PO** 

 
1 juni 

 
 

 
1 juni 

 
* 

 
5,62 

 
 
 

5,62 

 
1-2 

   
Een schakeling maken met 
relais en metingen 
uitvoeren* 

Praktijk d.m.v. praktische 
opdrachten aan auto’s, 
onderdelen en practicum- 
borden 

     

  De conditie van een accu 
vaststellen en de accu 
vervangen 

      

  Elektrische verbindingen 
maken met verschillende 
aansluitingen 

      

 
1-2 

  
Een verlichtingssysteem 
met controlesysteem op 

 
Theorie ter voorbereiding 
op de praktijk d.m.v. vragen 

 
B2, B3, B4, B5, 
B6, B7, B8, B9, 

 
T*** 

 
1 juni 

 
* 

 



 
1-2 

 
Theorie P3.2 + P3.3 

Praktijk P3.2 + P3.3 

een practicumbord 
aansluiten 

 
Een signaleringssysteem 
met controlesysteem op 
een practicumbord 
aansluiten 

 
De verlichting en signalering 
aan een voertuig 
controleren, repareren en 
afstellen 

maken in boekjes, vragen 
en opdrachten in digitale 
leer- omgeving en 
klassikale lessen 

 
Praktijk d.m.v. 
praktische opdrachten 
aan auto’s, onderdelen 
en practicum- borden 

B10 B11, B13, 
B15, B16, B17, 
B20, B21, B22 

 

 
PO** 

 

 
1 juni 

  
5,62 

 
 
 

5,62 

  De ruitenwisserinstallatie 
en het reinigingssysteem 
controleren 

     

  De temperatuur- en 
ventilatieregeling 
controleren* 

     

  De veiligheidssysteem 
controleren* 

     

  Elektromotoren op een 
practicumbord aansluiten 

     

  Metingen aan elektro- 
motoren uitvoeren* 

     

  Elektromotoren inbouwen, 
uitbouwen en testen 

     

 
1-2 

 
Theorie P4.0 + P4.1 

Praktijk P4.0 + P4.1 

 
Een laadplan maken 

 
Voor het laden en lossen 
het juiste interne 
transportmiddel kiezen en 
gebruiken 

 
Theorie ter voorbereiding 
op de praktijk d.m.v. 
vragen maken in boekjes, 
vragen en opdrachten in 
digitale leer- omgeving en 
klassikale lessen 

 
B3, B4, B5, B6, 
B7, B8, B10, B12, 
B13, B15, B16, 
B17, B20, B21, 
B22 

 
T*** 

 
 
 

PO** 

 
1 juni 

 
 
 

1 juni 

 
* 

 
5,62 

 
 
 

5,62 

 
1-2 



  De goederen volgens 
laad- plan laden, stuwen 
en zekeren 

 
De goederen lossen, 
documenten 
controleren, de 
goederen klaarzetten 
voor inslag 

Praktijk d.m.v. 
praktische opdrachten 
aan auto’s, onderdelen 
en practicum- borden 

     

 
1-2 

 
Theorie P4.2 + P4.3 

 
Een visuele voertuig- 
controle uitvoeren 

 
Theorie ter voorbereiding 
op de praktijk d.m.v. 
vragen 

 

B1, B3, B4, B5, 
B6, B7, B8, B9, 

 
T*** 

 
1 juni 

 
* 

 
5,62 

 
1-2 

Praktijk P4.2 + P4.3  
Een technische rijklaar- 
controle 
uitvoeren(oliepeil, 
verlichting en banden) 

 
De lading, bevestiging en 
de benodigde 
documenten controleren 

Een ritplanning maken Een 

routeplanning maken 

maken in boekjes, vragen 
en 
opdrachten in digitale 
leer- omgeving en 
klassikale lessen 

 
Praktijk d.m.v. 
praktische opdrachten 
aan auto’s, onderdelen 
en practicum- borden 

B10 B11, B13, 
B15, B16, B17, 
B20, B21, B22 

 

 
PO** 

 

 
1 juni 

  

 
5,62 

 
1-2 

 
Stage 

 
n.n.b. 

    
juli 

  
5%  
leerjaar 3 

 
* = Van profielmodule 1 t/m 4 mag 1 theorietoets herkanst worden. 

 
**= Praktijk wordt doorlopend in de lessen getoetst. Er zit geen vast tijdspad aan. 

 
***= Theorietoetsen nemen 1 uur in beslag 

  
Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 : 100% = cijfer SE 

 
 



 

Periode 
 

Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

 

Eindtermen/ deeltaken: 
 

Wat moet je kennen en 
kunnen? 

 

Inhoud 
onderwijs- 
programma; 

 

Wat ga je 
hiervoor doen? 

 

Kerndoelen 
 

(letter met 
nummercode) 

 

Toetsvorm 
(S,M,D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc) 
en toetsduur 
in minuten 

 

Opmerking 
 

Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

 

Herkansbaar 

Ja/nee? 

 

Percentage  
van school- 
examen 

 

(100/16) 

  

 

3 
 

Keuzevak 
 

Keuzeblok 1 of vrije keuze 
 

Binnen of 
buiten profiel 
les afhankelijk 
van eigen keuze 

 

Afhankelijk 
van keuze 

 

Afhankelijk 
van keuze 

 

Afhankelijk 
van keuze 

 

Afhankelijk 
van keuze 

 

Afhankelijk van 
keuze 

  

 

4-5 
 

Theorie K1.1 + 
K1.2 

 

Uitvoeringsvormen, opbouw en 
functie van ontstekingssystemen 
kunnen noemen 

 

Theorie ter 
voorbereiding op 
de praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leerom-
geving en klassi-
kale lessen 

 

 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische op-
drachten aan 
auto’s, onder-
delen en practi-
cumborden 

 

B5, B6, B7, B10, 
B12, B16, B17, 
B18, B20, B23 

 

T*** 
 

31 maart 
 

* 
 

33,33 
  

 

4-5 
 

Praktijk K1.1 + 
K1.2 

Een ontstekingssysteem contro-
leren 

 

Componenten van een ontste-
kingssysteem controleren en 
vervangen 

B4, B5, B6, B7, 
B8, B10, B16, 
B17, B18, B20, 
B2 

 

PO** 
 

31 maart 
  

33,33 
  

  
Metingen verrichten aan 
bougies en bougiekabels 

      

  
De uitvoeringsvorm, opbouw en 
functie van een benzinebrand-
stofsysteem noemen 

      

  
Onderdelen van het benzine-
brandstofsysteem controleren, 
testen en vervangen 

      

    



  De uitvoeringsvorm, opbouw en 
functie van een 
dieselbrandstofsysteem noemen 

      

 Onderdelen van het dieselbrand- 
stofsysteem controleren, testen 
en vervangen 

 De uitvoeringsvormen, opbouw 
en functie van een autogas- 
systeem noemen 

 

4-5 
 

Theorie K1.3 
 

De opbouw en het werkings- 
principe van klepbediening en 
distributie noemen 

 

Componenten van een distribu- 
tiesysteem controleren, 
vervangen en afstellen 

 

Theorie ter 
voorbereiding op 
de praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leer- 
omgeving en 
klassikale lessen 

 

 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische 
opdrachten aan 
auto’s, 
onderdelen en 
practicumborden 

 

B4, B5, B6, B7, 
B8, B9, B10, 
B11, B12, B16, 
B17, B18, B20, 
B23 

 

T*** 
 

31 maart 
 

* 
 

16,65 

 

4-5 
 

Praktijk K1.3 
 

PO** 
 

31 maart 
  

16,65 

  Componenten van een inlaat- en 
uitlaatsysteem controleren en 
vervangen 

    

  Componenten van een klepbedie- 
ningssysteem controleren en 
afstellen 

    

  Het EGR controleren en 
vervangen 

    

 

4-5 
 

Theorie K2.1 + 
K2.2 

 

De opbouw en het werkings- 
principe van een aandrijflijn 
noemen 

 

Componenten van een koppeling 
controleren en vervangen 

 

Theorie ter voor- 
bereiding op de 
praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leer- 

 

B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B11, 
B12, B16, B17, 
B18, B20, B23 

 

T*** 
 

31 maart 
 

* 
 

33,33 

 

4-5 
 

Praktijk K2.1 + 
K2.2 

 

PO** 
 

31 maart 
  

33,33 

    B4, B5, B6, B7, 
B8, B9, B10, 

   



 
 

 

 

 

  Componenten van een koppe- 
lingsbediening controleren, 
vervangen en afstellen 

omgeving en 
klassikale lessen 

B11, B12, B13, 
B15, B16, B17, 
B18, B20, B21, 
B23 

    

Een aandrijfas controleren en 
vervangen 

 
Componenten van een eindaan- 
drijving controleren, vervangen 
en afstellen 

 
Praktijk d.m.v. 
praktische 
opdrachten aan 
auto’s, 
onderdelen en 
practicumborden 

 

De opbouw en het werkings- 
principe van een remsysteem 
omschrijven 

  

Componenten van een rem- 
systeem controleren, vervangen 
en afstellen 

  

Metingen uitvoeren aan het 
mechanische gedeelte van een 
remsysteem 

  

Een hydraulisch remsysteem 
ontluchten 

  

Een schakeling van pneumatische 
componenten in een practicum 
opbouwen 

  

 
4-5 

 
Theorie K2.3 

 
Componenten van een 
stuurinrichting controleren, 
vervangen en afstellen 

 
Wielbasis en spoorbreedte 
controleren 

 
Theorie ter voor-
bereiding op de 
praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leerom-
geving en klassi-
kale lessen 

 
B4, B5, B6, B7, 
B8, B9, B10, 
B11, B12, B16, 
B17, B18, B20, 
B23 

 
T*** 

 
31 maart 

 
* 

 
16,65 

 
4-5 

 
Praktijk K2.3 

 
PO** 

 
31 maart 

  
16,65 



 

    

Praktijk d.m.v. 
praktische 
opdrachten aan 
auto’s, onderde- 
len en practicum- 
borden 

     

 

4-5 
 

Theorie K3.1 + K3.2 
 

De opbouw en het werkings- 
principe van een laadsysteem 
noemen 

 

Theorie ter voor-
bereiding op de 
praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leerom-
geving en klassi-
kale lessen 

 

 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische op-
drachten aan 
auto’s, onderde-
len en practicum-
borden 

 

B5, B6, B7, B9, 
B10, B11, B12, 
B14, B16, B17, 
B18, B20, B23 

 

T*** 
 

31 maart 
 

* 
 

33,33 

      

4-5 Praktijk K3.1 + K3.2 Componenten van een laadsys-
teem controleren, vervangen en 
testen 

 PO** 31 maart 33,33 

  Metingen uitvoeren aan een laad-
systeem 

 

De gelijkinrichting van een dynamo 
in een gesimuleerde omgeving 
opbouwen en verklaren 

 

B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B11, 
B12, B16, B17, 
B18, B20, B23 

   

  De opbouw en het werkingsprin-
cipe van een startsysteem noemen 

    

  Componenten van een startsys-
teem controleren, vervangen en 
testen 

    

  Metingen uitvoeren aan een start-
systeem 

    

 

4-5 
 

Theorie K3.3 
  

Theorie ter 
voorbereiding op 

 

B5, B6, B7, B8, 
B10, B11, B12, 

 

T*** 
 

31 maart 
 

* 
 

16,65 



4-5 Praktijk K3.3 Componenten van een gloei- 
systeem controleren, vervangen 
en testen 

 

Metingen uitvoeren aan een 
gloeisysteem 

de praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leerom-
geving en klassi-
kale lessen 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische op-
drachten aan 
auto’s, onderde-
len en practicum-
borden 

B15, B16, B17, 
B18, B20, B23 

PO** 31 maart  16,65 

 

4-5 
 

Theorie K4.1 + 
K4.2 

 

Verschillende opbouwmogelijk- 
heden van voertuigen en 
getrokken materieel noemen 

 

Theorie ter 
voorbereiding op 
de praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leerom-
geving en klassi-
kale lessen 

 

 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische op-
drachten aan 
auto’s, onderde-
len en practicum-
borden 

 

B5, B6, B7, B12, 
B16, B17, B18, 
B20 

 

T*** 
 

31 maart 
 

* 
 

33,33 

 

4-5 
 

Praktijk K4.1 + 
K4.2 

Technische specificaties van 
bedrijfswagens en getrokken 
materieel digitaal opzoeken en 
verklaren 

  

PO** 
 

31 maart 
  

33,33 

   

De opbouw en het werkings- 
principe van een meerwiel 
aangedreven voertuigen noemen 

B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B16, 
B17, B18, B20, 
B23 

   

  Opbouw en werking van een 
versnellingsbak bij bedrijfs- 
wagens controleren 

    

  Opbouw en werking van een 
eindaandrijving bij meerwiel- 
aandrijving bij bedrijfswagens 
controleren 

    

  Opbouw en werking van een 
sperdifferentieel bij bedrijfs- 
wagens controleren 

    



  
       

 

  Componenten van een aandrijf- 
lijn bij bedrijfswagens controle- 
ren en indien nodig vervangen 

      

 

4-5 
 

Theorie K4.3 
 

De opbouw en het werkingsprin-
cipe van een luchtdrukremsysteem 
noemen 

 

Een schakeling van luchtdrukver-
zorgende componenten opbouwen 
en de werking zichtbaar maken 

 
Theorie ter voor-
bereiding op de 
praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leerom-
geving en klassi- 
kale lessen 

 
B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B11, 
B12, B13, B16, 
B17, B18, B20, 
B23 

 
T*** 

 
31 maart 

 
* 

 

16,65 

 

4-5 
 

Praktijk K4.3 
 

PO** 
 

31 maart 
  

16,65 

   
Een schakeling van luchtdruk- 
bediende componenten opbou-
wen en de werking demonstreren 

 

Metingen uitvoeren aan het 
luchtdrukremsysteem 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische op-
drachten aan 
auto’s, onderde- 
len en practicum- 
borden 

    

 

4-5 
 

Theorie K5.1 + K5.2 
 

De opbouw en de onderdelen van 
een fiets noemen 

 

Een fiets controleren aan de hand 
van een checklist 

 

Een fiets afleveringsklaar maken 
 

De basisafstelling van een fiets 
uitvoeren, met name het zadel en 
het stuur 

 

Framematen van een fiets 
opmeten 

 
Theorie ter voor-
bereiding op de 
praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leerom-
geving en klas-
sikale lessen 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische 
opdrachten aan 
auto’s, onderde-
len en practicum-
borden 

 
B6, B7, B8, B10, 
B11, B12, B16, 
B17, B18, B20, 
B23 

 

 

 

 

 
B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B11, 
B12, B16, B17, 
B18, B20, B23 

 
T*** 

 
31 maart 

 
* 

 

25 

 

4-5 
 

Praktijk K5.1 + K5.2 
 

PO** 
 

31 maart 

  

25 



  De bedrading van elektrische 
verlichting repareren 

      

 Metingen uitvoeren aan een 
elektrisch systeem van een fiets 

 

 Componenten van een elektrisch 
systeem controleren en 
vervangen 

 

 

4-5 
 

Theorie K5.3 + 
K5.4 

 

De opbouw van een aandrijf- en 
veringssysteem noemen 

 

Theorie ter 
voorbereiding op 
de praktijk d.m.v. 
vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leer- 
omgeving en 
klassikale lessen 

 

 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische 
opdrachten aan 
auto’s, 
onderdelen en 
practicumborden 

 

B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B11, 
B12, B15, B16, 
B17, B18, B20, 
B23 

 

 

 

B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B11, 
B12, B16, B17, 
B18, B20, B23 

 

T*** 
 

31 maart 
 

* 
 

25 

  De vering van fietsen controleren 
en afstellen 

 

Een ketting van een aandrijf- 
systeem van een fiets contro- 
leren, vervangen en afstellen 

    

 

4-5 
 

Praktijk K5.3 + 
K5.4 

 

PO** 
 

31 maart 
  

25 

  De opbouw en het remsysteem 
van een fiets noemen 

   

  Remblokken en remschijven con- 
troleren en metingen uitvoeren 

   

  Een remkabel en remblokken van 
een remsysteem vervangen en 
afstellen 

   

 

4-5 
 

Theorie K7.1 + 
K7.2 

 

Diverse carrosserieconstructies 
noemen 

 

Theorie ter 
voorbereiding op 
de praktijk d.m.v. 

  

T*** 
 

31 maart 
 

* 
 

6.25 



 

4-5 
 

Praktijk K7.1 + 
K7.2 

Hersteltechnieken aan carrosse- 
rie en chassis beschrijven 

 

Eigenschappen en toepassing van 
specifieke gereedschappen en 
apparatuur voor de carrosserie- 
bouw noemen en beschrijven 

 

Beschadigde delen aan een 
carrosserie vervangen, het gaat 
hier om: 

 

Demontabele zijafscherming aan 
een laadbak vervangen 

 

Een spatlap aan spatbord 
vervangen 

 

Een scharnierende zijklep aan een 
laadbak vervangen 

 

Een werktuigbouwkundige 
tekening lezen en deze 
interpreteren 

 

Werken met verschillende 
verbindingstechnieken, zoals 
bijvoorbeeld lassen, lijmen en 
monteren 

 

Een laadbak maken, het gaat hier 
om: 

 

Aan de hand van een werk- 
tekening materialen verzamelen 

 

Materialen op maat maken 

Samenstellen van de laadbak 

De laadbak afwerken 

vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leer- 
omgeving en 
klassikale lessen 

 

 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische 
opdrachten aan 
auto’s, 
onderdelen en 
practicumborden 

  

PO** 
 

31 maart 
  

6,25 



 

4-5 
 

Theorie K7.3 + 
K7.4 

 

Elektrische schema’s lezen 
 

Een lichtbak met achterlichtunits 

 

Theorie ter 
voorbereiding op 
de praktijk d.m.v. 

  

T*** 
 

31 maart 
 

* 
 

25 

 

4-5 
 

Praktijk K7.3 + 
K7.4 

maken en aansluiten, het gaat 
hier om: 

 

Aan de hand van een werkteke- 
ning een lichtbak (ten behoeve 
van bovenstaande laadbak of 
aanhanger) maken 

 

Een complete verlichting (achter- 
lichtunits) pas maken op de 
lichtbak 

 

Verlichting aansluiten op de 
voertuigverlichting 

 

Een trekhaak monteren 

Verlichting aansluiten 

Een breekkabelhouder monteren 

vragen maken in 
boekjes, vragen 
en opdrachten in 
digitale leer- 
omgeving en 
klassikale lessen 

 

 

 

Praktijk d.m.v. 
praktische 
opdrachten aan 
auto’s, 
onderdelen en 
practicumborden 

  

PO** 
 

31 maart 
  

25 

 

4 
 

stage 

 

 
    

juli 
  

5% leerjaar 4 

 

* = Totaal 1 herkansing voor alle keuzevakken binnen het profiel. 

 

**= Praktijk wordt doorlopend in de lessen getoetst. Er zit geen vast tijdspad aan. 

 

***= Theorietoetsen nemen 1 uur in beslag 

  

Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 : 100% = cijfer SE 

 



PTA leerjaar 3 & 4 Dienstverlening en producten Leerweg: Kader         cohort 2021-2023 
 

Inleiding: Bij D&P onderzoek je welke vaardigheden bij je passen. Dit doe je door opdrachten uit te voeren in verschillende sectoren aan de hand van 
verschillende projecten. 
Methode: Er wordt gebruik gemaakt van eigengeschreven materiaal 

LOB: De projecten worden zo uitgevoerd dat alle profieldelen aan bod komen. Zo bouw je een portfolio op waarmee je je kennis en vaardigheden steeds uitbreidt 

Hulpmiddelen: keukenapparatuur, verschillende gereedschappen, fotografie apparatuur, pc’s, 3D-printer, lasersnijder, plotter 

Vindplaats van opdrachten: Alle opdrachten worden via een vast stramien in Teams en LessonUp aangeboden. 
 

 
Periode 

 
Naam toets 
zoals deze in 
Magister staat 

 
Eindtermen/deeltaken: 

 
wat moet je kennen 
en kunnen? 

 
Inhoud onderwijs- 
programma; 

 
wat ga je 
hiervoor doen? 

 
Kerndoelen 

 
(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc.) 
en Toetsduur 
in minuten 

 
Opmerking 

 
Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

 
Herkansbaar 

ja/nee? 

 
Percentage  
van School- 
examen 

 
1 

 
Project 
TapeArt 

Een activitet organise-
ren, opdrachten over 
milieu, een begroting 
maken, opdrachten over 
veilgheid, 3D ontwerpen 
en producten maken, 
een film maken, een 
digitaal ontwerp maken 
en een website bouwen. 
Al deze onderdelen 
worden beoordeeld aan 
de hand van een 
eindpresentatie 

Opdrachten en 
informatie in 
Het eduteam 
TapeArt i.c.m. 
aanwijzingen in 
LessonUp 

 
P/D&P/1.1, 2, 3, 4 
P/D&P/2.1, 2, 3 
P/D&P/3.1, 2 
P/D&P/4.1, 2, 3 

 
P 
PO 

 
 
 

 

 
 

 
nee 

 
15 

  
Toets TapeArt 

 
Toets over de 
theorie, geleerd bij 
het project TapeArt 

Informatie in Het 
eduteam TapeArt 
i.c.m. aanwijzingen 
in LessonUp 

P/D&P/1.1, 2, 3, 4 
P/D&P/2.1, 2, 3 
P/D&P/3.1, 2 
P/D&P/4.1, 2, 3 

 
S 
T 
 

 
 

 
nee 

 
5 



 
2/3 

 
Project 
Dogproject 

Een activitet organise-
ren, opdrachten over 
milieu, een begroting 
maken, opdrachten over 
veilgheid, 3D ontwerpen 
en producten maken, 
een film maken, een 
digitaal ontwerp maken 
en een website bouwen. 
Al deze onderdelen 
worden beoordeeld aan 
de hand van een 
eindpresentatie 

Opdrachten en 
informatie in Het 
eduteam 
Dogproject i.c.m. 
aanwijzingen in 
LessonUp 

 
P/D&P/1.1, 2, 3, 4 
P/D&P/2.1, 2, 3 
P/D&P/3.1, 2 
P/D&P/4.1, 2,3 

 
P 
PO 

 
 
 

 

 
 
 

 
nee 

 
30 

2/3 Toets  
Dogproject 

 
Toets over de theorie, 
geleerd bij het project 
Dogproject 

Informatie in Het 
eduteam 
Dogproject i.c.m. 
aanwijzingen in 
LessonUp 

 
P/D&P/1.1, 2, 3, 4 
P/D&P/2.1, 2, 3 
P/D&P/3.1, 2 
P/D&P/4.1, 2, 3 

 
S 
T 

  50 min 

 
nee 

 
10 

3/4  
Project Heel 
Sprengeloo Bakt 

Een activitet 
organiseren, 
opdrachten over 
milieu, een 
begroting maken, 
opdrachten over 
veilgheid, 3D 
ontwerpen en 
producten maken, 
een film maken, 
een digitaal 
ontwerp maken en 
een website 
bouwen 
Al deze onderdelen 
worden beoordeeld 
aan de hand van een 
eindpresentatie 
 

Opdrachten en 
informatie in Het 
eduteam Heel 
Sprengeloo bakt 
i.c.m. aanwijzingen 
in LessonUp 

 
P/D&P/1.1, 2, 3, 4 
P/D&P/2.1, 2, 3 
P/D&P/3.1, 2 
P/D&P/4.1, 2,3 

 
P 
PO 

 
 
 
 

 
 
 

 
nee 

 
30 



 
3/4 

Toets  Heel 
Sprengeloo 
bakt 

 
Toets over de theorie, 
geleerd bij het project 
Dogproject 

Informatie in Het 
eduteam Heel 
sprengeloo bakt 
i.c.m. aanwijzingen 
in LessonUp 

 
P/D&P/1.1, 2, 3, 4 
P/D&P/2.1, 2, 3 
P/D&P/3.1, 2 
P/D&P/4.1, 2, 3 

 
S 
T 
50 min 

  
nee 

 
10 

4 Stage Ervaring opdoen in de 
beroepscontext 

In een beroeps-
context in een 
bedrijf meedraaien 
(stage) 

Beroepsoriënte-
rende stage 

S 
PO 

Twee blokken 
van twee werk-
weken van ma-
vrij  

nee Voldaan/niet 
voldaan 

  
Berekening cijfer schoolexamen: 100% = cijfer SE vak 

 
  



PTA leerjaar 3 & 4    Keuzevak Ondernemen   Leerweg: kader  cohort 2021 – 2023 

Inleiding:De keuzevakken worden aan het eind van de derde klas en in de eerste drie periodes van de vierde klas in willekeurige volgorde gegeven 

LOB: Door bewust te kiezen bouw je verder aan een portfolio met onderdelen waar jij in wilt groeien 

Periode Naam toets 
zoals deze in 
Magister staat 

Eindtermen/deeltaken:  

wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Kerndoelen 

(letter met 
nummercode) 

 
Toetsvorm 
(S.M.D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc)  
en Toetsduur in 
minuten 

Opmerking  

Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansbaar 

ja/nee? 

Percentage 
van School- 
examen 

6/7/8 Reclame-
filmpje 

Prototype of 
moodboard 

Een film over je product/ 
bedrijf van 20-60 sec 

(2D oF 3D print of A3 
moodboard) 

  PO  ja 14 

 Powerpoint en 
presentatie 

Presentatie van je 
ondernemersplan. Per 
onderdeel minimaal 1 dia 

  PO  Ja 7 

 Onderne-
mersplan 

Je werkt een volledig 
ondernemersplan uit 

  PO  Ja 38 

 Website Maak een website voor je 
bedrijf 

  PO  Ja 8 

 Theorietoets       33 

       Totaal 100 

 Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE  

  



PTA leerjaar 3 & 4    Keuzevak: Fotografie   Leerweg: kader  cohort 2021 - 2023 

Inleiding: De keuzevakken worden aan het eind van de derde klas en in de eerste drie periodes van de vierde klas in willekeurige volgorde gegeven 
LOB: Door bewust te kiezen bouw je verder aan een portfolio met onderdelen waar jij in wilt groeien 
 

Periode  Naam toets zoals 
deze in Magister 
staat  

Eindtermen/ deeltaken:   
wat moet je kennen en 
kunnen?  

Inhoud onderwijs-
programma;   
wat ga je hiervoor 
doen?  

Kerndoelen  
letter met  
nummercode)  

  
Toetsvorm (S.M.D)  
Toetstype  
(T, HD, PO etc)   
en Toetsduur in 
minuten  

Opmerking   
Bijv. m.b.t.  
einddatum inleveren  

Herkansbaar  
ja/nee?  

Percentage 
van School -
examen  
  

 6/7/8  Theorietoets  Begrippen binnen de fotografie 
kennen en begrijpen.    
fotografieapparatuur en mate-
riaal verzamelen, opbouwen, 
aansluiten en na afloop weer 
afbreken.  
Verschillende camerastand-
punten omschrijven en gebrui-
ken. Het gaat hier om:   
- kikkerperspectief   
- vogelperspectief   
- neutraalperspectief  
Verschillende kaders omschrij-
ven en gebruiken. Het gaat 
hier om:   
- een totaal shot   
- een close up  
- een medium shot  
Fotocamera bedienen en 
opnamen maken met:   
- korte en lange sluitertijd 
(wel/geen 
bewegingsonscherpte)  
- groot en klein diafragma 
(veel/weinig scherptediepte)  
- hard en zacht licht   

  K/MVI/7.2.2  
K/MVI/7.2.4  
  

S  
  

100 minuten  

  Ja  25%  

P3/4/5  Presentatiemap  Fotografische beelden 
realiseren en bewerken. Je 
kunt aanwijzingen geven 
aan anderen tijdens het maken 
van de foto opdracht.   

In de 
presentatiemap 
worden alle 
opdrachten 
verzameld en 

K/MVI/7.2  PO  
  

Tijdens de periode 
waarin jij het 
keuzevak fotografie 
volgt werk je aan een 
presentatiemap. 

Ja  25%  



Je kunt fotografieapparatuur 
en materiaal verzamelen, 
opbouwen, aansluiten en na 
afloop weer afbreken.   
Je kunt de 
opnamelocatie uitzoeken en 
geschikt maken.  
Je kunt fotografieapparatuur 
bedienen bij producties en 
opnames maken.  
Je kunt fotografie beelden 
selecteren voor bewerking 
en/of montage.   
Je kunt fotografie beelden 
bewerken en monteren.  

gepresenteerd. Per 
opdracht bevindt 
zich in de 
presentatiemap 
zowel het 
opdrachtblad als de 
uitvoering ervan. Je 
presentatiemap is 
uitsluitend eigen 
werk.   
  

Deze map zal  regelma
tig worden besproken 
en wordt aan het eind 
van de periode 
becijferd.   

P3/4/5  Eindopdracht:  
Expositie  

Een fotografie concept voor de 
opdrachtgever ontwikkelen. 
Fotografische beelden 
realiseren en bewerken.  
Fotografie apparatuur en 
materiaal onderhouden en 
beheren.  
Werk presenteren en 
promoten  

  K/MVI/7.1 K/M
VI/7.2 K/MVI/7
.3 K/MVI/7.4  

PO  
  

500 minuten  

  Nee  50%  

   

Berekening cijfer schoolexamen: 100% = cijfer SE-vak                                                                                                                                                            100 %  

 

  



PTA leerjaar 3 & 4    Keuzevak: Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid  Leerweg: kader  cohort 2021 - 2023  
 

Inleiding: De keuzevakken worden aan het eind van de derde klas en in de eerste drie periodes van de vierde klas in willekeurige volgorde gegeven 
LOB: Door bewust te kiezen bouw je verder aan een portfolio met onderdelen waar jij in wilt groeien 

 

Periode  Naam toets zoals 
deze in Magister 
staat  

Eindtermen/deeltaken:   
wat moet je kennen en 
kunnen?  

Inhoud onderwijs-
programma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Kerndoelen  
(letter met 
nummercode)  

  
Toetsvorm  
(S.M.D)  
Toetstype  
(T, HD, PO etc)   
en Toetsduur in 
minuten  

Opmerking   
Bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren  

Herkansbaar  
ja/nee?  

Percentage  
van school- 
examen  

 6/7/8 Fysieke en 
conditionele 
oefeningen  

  In verschillende situaties 
en simulaties fysieke en 
conditionele omstandig-
heden ervaren   

K/D&P/6.1  PO    Ja  25  

  Regelend 
optreden  

  In simulatie signaleer je 
risicovolle situaties en 
handelt ernaar   

6.2  
6.5  

PO    Ja  25  

  Omgangsvormen    In gesimuleerde omgeving 
omgaan met ematies van 
anderen en hiernaar 
handelen, eventueel met 
gebruik van professionele 
hulpmiddelen   

6.3  PO    Ja  25  

  Risicovolle 
situaties  

  Verschillende situatie 
beoordelen op veiligheid 
en advies geven voor ver-
beteringen  

6.4  PO    Ja  25  

   
Berekening cijfer schoolexamen = periode 1 t/m 5 :  100% = cijfer SE   

  
  

  
  

  



PTA leerjaar 3 & 4    Keuzevak Robotica    Leerweg: kader    cohort 2021 - 2023  
 
Inleiding: De keuzevakken worden aan het eind van de derde klas en in de eerste drie periodes van de vierde klas in willekeurige volgorde gegeven 
LOB: Door bewust te kiezen bouw je verder aan een portfolio met onderdelen waar jij in wilt groeien 
 

Periode
  

Naam toets zoals deze  
in Magister staat  

Eindtermen/ deeltaken: 
  
wat moet je kennen en 
kunnen?  

Inhoud onderwijs- 
programma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Kerndoelen  
(letter met  
nummercode)  

Toetsvorm  
(S.M.D)  
Toetstype  
(T, HD, PO etc)   
en Toetsduur in 
minuten  

Opmerking   
Bijv. m.b.t.  
einddatum 
inleveren  

Herkansbaar  
ja/nee?  

Percentage 
van School- 
examen  

  Presentatie robotica  Een PowerPoint 
presentatie over 
robotica  

Onderzoek doen naar het gebruik 
van robotica in verschillende 
sectoren  

K/D&P/2.1  D, PO  
200 min  

  ja  15  

  Onderdelenkennis  technische tekeningen 
en schema's lezen en 
interpreteren  

Aan de hand van een website de 
werking 
van verschillende elektronische on
derdelen leren  

K/D&P/2.2.1  D, T, 45 min    ja  15  

  Verschillende 
elektronische 
schakelingen bouwen  

aan de hand van 
technische tekeningen 
elektronische schakeling
en bouwen en testen  

Met setjes onderdelen en aan de 
hand van de website 
funmetelektronica.nl leren 
omgaan met tekeningen en 
onderdelen. Ook de werking van 
de onderdelen leren begrijpen.   

K/D&P/2.2.2  PO    nee  20  

  Verschillende program-
ma’s schrijven voor 
Arduino  

Al doende leren 
programmeren  

Met Arduino setjes schakelingen 
bouwen en door 
programmeren één 
schakeling verschillende taken 
laten uitvoeren  

K/D&P/2.3  
1,2,3,4,5,6  

PO    nee  20  

  Een automatiseringsproc
es bedenken bouwen en 
programmeren aan de 
hand van een 
opdrachtgever.  

de opdracht opleveren 
aan de opdrachtgever 
door middel van een 
presentatie  

de wensen en eisen van een 
opdrachtgever inventariseren. Aan 
de hand daarvan een opstelling 
bouwen, programmeren en 
uittesten.  

K/D&P/2.3  
7,8,9  

PO    nee  30  

   
Berekening cijfer schoolexamen:  100% = cijfer SE vak 

  
  

  



PTA leerjaar 3 & 4    Keuzevak Facilitaire dienstverlening catering en inrichting  Leerweg: kader cohort 2021 - 2023  
 
Inleiding: De keuzevakken worden aan het eind van de derde klas en in de eerste drie periodes van de vierde klas in willekeurige volgorde gegeven 
LOB: Door bewust te kiezen bouw je verder aan een portfolio met onderdelen waar jij in wilt groeien 
 

Periode  Naam toets zoals 
deze in Magister 
staat  

Eindtermen/ deeltaken:   
wat moet je kennen en 
kunnen?  

Inhoud onderwijs-
programma;   
wat ga je hiervoor 
doen?  

Kerndoelen  
( de letter 
met nummer 
code)  

 Toetsvorm  
(S.M.D)  
Toetstype  
(T, HD, PO etc)   
en Toetsduur in 
minuten  

Opmerking   
Bijv. m.b.t.  
einddatum 
inleveren  

Herkansbaar  
ja/nee?  

Percentage 
van School -
examen  

 P3/4/5  Theorietoets  Eenvoudige dienstverle-
nende activiteiten ver-
richten.  
Een ruimte verzorgd, 
functioneel en sfeervol 
gereedmaken.  
Eenvoudige catering-
werkzaamheden 
verrichten en werken 
volgens HACCP richtlijnen.  
Werken in een groot-
keuken volgens HACCP 
richtlijnen.  
Eenvoudige administra-
tieve werkzaamheden 
verrichten.  
  

  K/ZW/9  S  
  
100 minuten  

  Ja  25%  

P3/4/5  Praktijkopdracht  Ruimte aankleden en 
klaarzetten, inclusief 
apparatuur, verlichting, 
veiligheid en sfeer.  
Catering inclusief voor-
bereiding en afronding/ 
schoonmaak.  
HACCP toepassen bij 
keukenwerkzaamheden. 
Je kent de keuken van 
binnen en buiten.  
Ook administratieve 
werkzaamheden komen 
aan de orde zoals: 

  K/ZW/9  PO  
  

8 lesuren  

Je krijgt in de 
periode dat je dit 
keuzevak volgt 4 
keer een 
praktijkopdracht 
van 2 lesuren.  

Nee  25%  



kassawerkzaamheden, 
brieven opstellen, 
zakelijke mail schrijven.  
  

P3/4/5  Eindopdracht:  
Het kunnen 
organiseren van een 
dienstverlenende 
taak behorend bij 
een activiteit.   

Eenvoudige dienst-
verlenende activiteiten 
verrichten.  
Een ruimte verzorgd, 
functioneel en sfeervol 
gereedmaken.  
Eenvoudige cateringwerk-
zaamheden verrichten en 
werken volgens HACCP 
richtlijnen.  
Eenvoudige administra-
tieve werkzaamheden 
verrichten.  
  

  K/ZW/9  PO  
  

500 minuten  

  Nee  50%  

  Berekening cijfer schoolexamen: 100% = cijfer SE-vak                                                                                                                                                100% 
                                                                                                                                                      

 



PTA leerjaar 3 en 4 Zorg & Welzijn Leerweg: Kader  cohort 2021 - 2023 
 
Inleiding: Voor de keuzedelen is de cijferverdeling: Theorie 3x meetellend, Praktijk 2x meetellend en Beroepshouding 1x meetellend * 

*            Alle onderdelen uit P1 en P2 : 100% vormen samen het SE. 
**=        Deze keuzeprofielen kunnen buiten het profiel om gekozen worden door leerlingen van andere BGV’s. 
***=      In periode 4/5 kiezen de 4ejaars leerlingen verplicht 3 van de 6 keuzeprofielen. Het keuzeprofiel dat gekozen is in het 3e leerjaar mag niet opnieuw gekozen 
               worden. 
**** =   Geen stage voor het profielvak voldaan betekent geen certificaat voor profielstage Dit is een belangrijk onderdeel van het portfolio en intake voor het mbo.  
               In het cijfer voor stage is de beoordeling van het stageverslag opgenomen. Je ontvangt hiervoor een stagegids 
Methode: Mixed ThiemeMeulenhoff 

LOB: Beroepsgerichte stage, workshops, excursies en gastlessen 

Hulpmiddelen: rekenmachine 

Vindplaats opdrachten: Magister; Elo 
 
 

Periode Naam toets zoals 
deze ook in 
Magister staat 

Eindtermen/ 
deeltaken:  
wat moet je kennen 
en kunnen? 

Inhoud onderwijs-
programma; 
wat ga je hiervoor doen? 

Kerndoelen  
(letter met 
nummercode) 

Toetsvorm  

(S,M,D) 
Toetstype 
(T, HD, PO etc) 
en toetsduur in 
minuten 

Opmerking  
bijv. m.b.t. 
einddatum 
inleveren 

Herkansba
ar ja/nee? 

Percentage  
van school-  
examen 

P1 Theorie  

Mens & Gezondheid 

MG* 

Informatie geven over 

een gezonde leefstijl. 
 

Een gezonde maaltijd 

samenstellen, bereiden 

en opdienen. 
 

Ondersteunen bij een 

verantwoord voedings- 

en bewegingspatroon en 

dagritme. 

Theorie bestuderen Mens en 
Gezondheid 

ZW 1.1, 1.2, 1.3 T 50 minuten P1 
 
Rekenmachine 
meenemen 

Nee 13  

P1 Facilitair  

Mens & Gezondheid 

PO 

MG* 

Informatie geven over 

gezonde leefstijl. 
 

Een gezonde maaltijd 

samenstellen, bereiden 

en opdienen. 
 

Ondersteunen bij een 

verantwoord voedings- 

Praktische opdracht Schijf van 
vijf 

ZW A, B, C 
ZW 1.1, 1.2, 1.3 

PO 100 minuten P1 Nee 3 



en bewegingspatroon en 

dagritme. 

P1 

 
Facilitair  

Mens & Gezondheid  

T 

MG* 

 

Informatie geven over 

een gezonde leefstijl. 
 

Een gezonde maaltijd           

samenstellen, bereiden 

en opdienen. 
 

Ondersteunen bij een 

verantwoord voedings- 

en bewegingspatroon en 

dagritme. 

Theoretische opdracht Schijf 
van vijf 
 

 

ZW A, B, C 
ZW 1.1, 1.2, 1.3 

 

  T 50 minuten   P1   Nee   3 

P1 Zorgpraktijk  
Mens & Gezondheid 
PO 
MG* 

Informatie geven over 

een gezonde leefstijl 
 

Ondersteunen bij een 

verantwoord voedings- 

en bewegingspatroon en 

dagritme 

Intakegesprek voeren over 
bewegingsadviezen 

ZW A, B, C ZW 1.1 en 1.3 PO 100 minuten P1 Nee  3 

P1 Zorgpraktijk  
Mens & Gezondheid  
T 
MG* 

 

Informatie geven over 

een gezonde leefstijl 
 

Ondersteunen bij een 

verantwoord voedings- 

en bewegingspatroon en 

dagritme 

Opdracht gezonde leefstijl ZW A, B, C ZW 1.1 en 1.3 

 
  T 50 minuten   P1   Nee   3 

P1 Theorie  

Mens & Omgeving 

MO* 

Schoonmaak- en onder-
houdswerkzaamheden 
uitvoeren 

 

Textiel verzorgen 
 

Baliewerkzaamheden 
verrichten 
 

Informatie geven over 
aanpassingen en hulp-
middelen in en rondom 
het gebouw, die toegan-
kelijkheid en veiligheid 
bevorderen. 

Theorie bestuderen Mens & 
Omgeving 
 
 

ZW A, B, C 
ZW 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  
en 2.5 

T  50 minuten P1 
 
Rekenmachine 

Nee 13 



Bij het inrichten van een 
ruimte rekening houden 
met het gebruik van een 
ruimte. 

P1 Facilitair  

Mens & Omgeving  

PO 

MO* 

Schoonmaak- en onder-

houdswerkzaamheden 

uitvoeren 
 

Textiel verzorgen 
 

Bij inrichting van een 

ruimte rekening houden 

met gebruik van een 

ruimte 

Praktijk Huishouden ZW A, B, C 
ZW 2.1, 2.2, 2.5 
 

PO 100 minuten P1 Nee 3 

P1 
 

Facilitair  

Mens & Omgeving  

T 

MO* 

 

Schoonmaak- en onder-
houdswerkzaamheden 
uitvoeren 

 

Textiel verzorgen 
 
  Bij inrichting van een 
  ruimte rekening houden 
  met gebruik van een 
  ruimte 

Theoretische opdracht 
schoonmaken 

 

ZW A, B, C 
ZW 2.1, 2.2, 2.5 

 

T 50 minuten 
 

P1 
 

Nee 
 

3 
 

P1 

 

Zorgpraktijk  
Mens & Omgeving  
PO 
MO*  
 

 

Baliewerkzaamheden 
verrichten 
 

Informatie geven over 
aanpassingen en hulp-
middelen in en rondom 
het gebouw, die toegan-
kelijkheid en veiligheid 
bevorderen. 
 

Bij inrichting van een 
ruimte rekening houden 
met het gebruik van een 
ruimte. 

Praktijk Balie/ Telefoon 

 
 

 

ZW A, B, C ZW 2.3, 2.4  
en 2.5 

 

  PO 100 minuten  P1   Nee   6 

P2 Theorie  
Mens & Zorg 
MZ* 

Ondersteunen bij 
eenvou-dige 
verzorgende activi-teiten 

 

Ondersteunen bij het 
bewegen en verplaatsen 

Theorie bestuderen Mens en 
Zorg. 

ZW 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 T 50 minuten P2 
 
Rekenmachine 
meenemen 

Nee 13  



Eenvoudige EHBO-
technieken toepassen 

 

Ondersteunen bij vaak 
voorkomende ziektever- 
schijnselen 

P2 Facilitair  

Mens & Zorg  

PO 

MZ* 

Een gezonde maaltijd 
samenstellen, bereiden 
en opdienen. 

 

Ondersteunen bij een 
verantwoord voedings- 
en bewegingspatroon en 
dagritme 

Praktijk Keuken ZW A, B, C ZW 1.1, 1.2 PO 100 minuten P2 Nee 6 

P2 Zorgpraktijk  
Mens & Zorg  
PO 
MZ* 

Schoonmaak- en onder- 
Houdswerkzaamheden 
uitvoeren 
 

Ondersteunen bij een- 
voudige verzorgende 
activiteiten 
 

Ondersteunen bij het 
bewegen en verplaatsen 
 

Ondersteunen bij vaak 
Voorkomende ziekte- 
verschijnselen 

Praktische opdracht 
schoonmaken / zorg op maat 

ZW A, B, C 

ZW 2.1, 4.1, 4.2 en 4.3 

 PO 100 minuten P2     Nee 3 

P2 Zorgpraktijk  
Mens & Zorg  
T 
MZ* 
 

Schoonmaak- en onder- 
houdswerkzaamheden 
uitvoeren 
 

Ondersteunen bij een-
voudige verzorgende 
activiteiten 

 
Ondersteunen bij het 
bewegen en verplaatsen 
 

Ondersteunen bij vaak 
voorkomende ziekte-
verschijnselen 

Opdracht ADL- hulpmiddelen 
kiezen 

 

 

ZW A, B, C 

ZW 2.1, 4.1, 4.2 en 4.3 

 

  T 50 minuten   P2   Nee   3 



P2 Theorie  

Mens & Activiteit 

MA* 

Een eenvoudige 
activiteit  

voor een individu en een 
groep voorbereiden.  
 

Een eenvoudige met een 
individu en groep uit- 
voeren. 
 

Een eenvoudige 
activiteit 

met een individu en  
groep afsluiten. 

Theorie bestuderen 
Mens en Activiteit 

ZW 3.1, 3.2 en 3.3 T 50 minuten P2 
 
Rekenmachine 
meenemen 

Nee 13 

 

P2 
 

Zorgpraktijk 
Mens & Activiteit 
PO 
MA* 

 

Een eenvoudige activiteit  
voor een individu en een  
groep voorbereiden. 
 

Een eenvoudige met een  
individu en groep uit- 
voeren. 
 

Een eenvoudige activiteit 
met een individu en  
groep afsluiten. 

Instructiekaart en  
knutselwerkstuk 

 

ZW A, B, C 

ZW 3.1, 3.2 en 3.3 
 

  PO 100 minuten P2 
 

  Nee   3 

P2 Zorgpraktijk 
Mens & Activiteit  
T  
MA* 

Een eenvoudige activiteit 
Voor een Individu en een 
groep voorbereiden. 
 

Een eenvoudige met een  
individu en groep uit-
voeren. 
 

Een eenvoudige activiteit 
met een individu en  
groep afsluiten. 

Opdracht activiteiten kiezen 
 

ZW A, B, C 
ZW 3.1, 3.2 en 3.3 

T 50 minuten P2 Nee 3 

P2 EHBO  

Mens & Activiteit  

PO 

MA* 

Eenvoudige EHBO-
technieken toepassen 

Praktijk EHBO ZW A, B, C  
ZW 4.3.1 en 4.3.2 

PO 100 minuten P2 Nee 6 

P1/2/3 
 

Lintstage****  Praktijk stage  
Verslag 

 HD P3 PO = Ja  
Verslag = Ja 

Voldaan/ 
niet voldaan 

        100% 



P3 Kennismaken  
met uiterlijke 
verzorging 
KMUV**  
(Keuzedeel) 

Eenvoudige hand-, haar-  
en gezichtsbehandelingen 
uitvoeren bij een klant in 
een kapsalon of schoon-
heidssalon 

Theorie  
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/ZW/1 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P3 T = Ja 
In P3 

 
PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 

P3 Assisteren in de  
gezondheidszorg 
ASST**  
(Keuzedeel) 

Ondersteundende hande-
lingen verrichten in de 
gezondheidszorg, gege- 
vens verzamelen en 
gezondheidsadviezen  
geven 

Theorie 
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/ZW/7 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P3 T = Ja 
In P3 
 

PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 
 

P3 Haarverzorging 
HRVZ**  
(Keuzedeel) 

Haarbehandelingen 
uitvoeren bij een klant  
in de salon 

Theorie  
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/ZW/2 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P3 T = Ja 
In P3 
 

PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 
 

P3 Welzijn kind en  
jongere 
WZKJ**  
(Keuzedeel) 

Een bijdrage leveren aan  
de opvoeding en ontwikke-
ling van kinderen en 
jongeren en hierover 
rapporteren 

Theorie  
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/ZW/5 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P3 T = Ja 
In P3 
 

PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 
 

P4/5 De Bijzondere 
keuken 
DBKK***  
(Keuzedeel) 

Een bijdrage leveren aan 
het beheren van horeca-
producten voor maaltij- 
den uit bijzondere keu- 
kens bereiden 

Theorie  
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/HBR/6 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P4/5 T = Ja 
In P4/5 
 

PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 

 

P4/5 Huidverzorging 
HDVZ***  
(Keuzedeel) 

Gezichts- en lichaams-
behandeling uitvoeren bij 
een klant in een schoon-
heidssalon 

Theorie  
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/ZW/3 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P4/5 T = Ja 
In P4/5 
 

PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 

 

P4/5 Kennismaken  
met uiterlijke  
verzorging 
KMUV***  
(keuzedeel) 

Eenvoudige hand, haar en 
gezichtsbehandelingen 
uitvoeren bij een klant in 
een kapsalon of schoon-
heidssalon 

Theorie  
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/ZW/1 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P4/5 T = Ja 
In P4/5 
 

PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 

 

P4/5 Assisteren in de 
gezondheidzorg 
ASST***  
(Keuzedeel) 

Ondersteundende hande-
lingen verrichten in de 
gezondheidszorg, gege- 
vens verzamelen, gezond- 
heidsadviezen geven 

Theorie  
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/ZW/7 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P4/5 T = Ja 
In P4/5 
 

PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 

 



P4/5 Haarverzorging 
HRVZ***  
(Keuzedeel) 

Haarbehandelingen 
uitvoeren bij een klant in  
de salon 

Theorie  
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/ZW/2 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P4/5 T = Ja 
In P4/5 
 

PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 

 

P4/5 Welzijn kind en 
jongere 
WZKJ***  
(Keuzedeel) 

Een bijdrage leveren aan  
de opvoeding en ontwik-
keling van kinderen en 
jongeren en hierover 
rapporteren 

Theorie  
Praktijk 
 

Beroepshouding 

K/ZW/5 T 50 minuten 
PO 100 minuten 

P4/5 T = Ja 
In P4/5 
 

PO = Nee 
B = Nee 

T/P/B * 

 

P4 Stage****  Praktijk stage  
Verslag 

 HD P5 PO = Ja  
Verslag = Ja 

Voldaan / 
Niet voldaan 
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