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Leeswijzer 

SCHOOLEXAMEN 

SE = Schoolexamen 

PERIODE 
 

 

 3.1 augustus-november 2020 

 3.2 december 2020-maart 2021 

 3.3 april-juli 2021 

 4.1 augustus-november 2021 

 4.2 december 2021-maart 2022 
 

 

 

PTA TOETSEN 

 

 PTA 3.x PTA toets in leerjaar 3 met doorlopende nummering (x) 

 

 PTA 4.x PTA toets in leerjaar 4 met doorlopende nummering (x) 

 

 

 
Voor informatie over de eindtermen per vak zie www.examenblad.nl 

 

http://www.examenblad.nl/


DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Basisberoepsgerichte leerweg

aardrijkskunde - 131
SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee AK 3.1.1 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken H1: Arm en Rijk in Nederland

AK/K/2 Basisvaardigheden Boek leerjaar 3

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/7 Arm en rijk

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

3.1.2 T 8% 45 min ja AK 3.1.2 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken H2: Arm en rijk in de VS

AK/K/2 Basisvaardigheden H3: Energie in Nederland

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde
Boek leerjaar 3

AK/K/5 Bronnen van energie

AK/K/7 Arm en rijk

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

3.2.1 T 5% 45 min nee AK 3.2.1 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken H4: Energie in Brazilië

AK/K/2 Basisvaardigheden Boek leerjaar 3

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/5 Bronnen van energie

AK/K/9 Grenzen en identiteit

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

3.2.2 T 8% 45 min ja AK 3.2.2 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken H5: grenzen en identiteit in Nederland

AK/K/2 Basisvaardigheden
H6: grenzen en identiteit in Europa en in 

Rusland

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde
Boek leerjaar 3

AK/K/9 Grenzen en identiteit

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

3.3.1 T 6% 45 min nee AK 3.3.1 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken Weer en klimaat in Nederland

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 boek leerjaar 4

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/4  Weer en klimaat

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

3.3.2 T 8% 90 min ja AK 3.3.2 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken
Weer en klimaat Nederland, Spanje en de 

VS

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1+2+3 boek leerjaar 4

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/4  Weer en klimaat NIET: CASUS

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

VMBO klas 3 40% van schoolexamen 40%

4.1.1 T 15% 45 min nee AK 4.1.1 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken Bevolking en Ruimte in Nederland

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 4

AK/K/8  Bevolking en ruimte

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

4.1.2 T 15% 90 min ja AK 4.1.2 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken
Bevolking en Ruimte in Nederland, 

Duitsland en China

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 4+5+6

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/8  Bevolking en ruimte NIET: CASUS

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

4.2.1 T 15% 45 min nee AK 4.2.1 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken Water in Nederland 

AK/K/2 Basisvaardigheden

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde
Hoofdstuk 7

AK/K/6 Water

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

4.2.2 T 15% 90 min ja AK 4.2.2 BB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken
Water in Nederland, China en Midden 

Oosten

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 7+8+9

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/6 Water NIET: CASUS

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Kaderberoepsgerichte leerweg

aardrijkskunde - 131

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee AK 3.1.1 KB

AK/K/2 Basisvaardigheden H1: Arm en Rijk in Nederland

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde
Boek leerjaar 3

AK/K/7 Arm en rijk

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

3.1.2 T 8% 45 min ja AK 3.1.2 KB

AK/K/2 Basisvaardigheden H2: Arm en rijk in de VS

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde
H3: Energie in Nederland

AK/K/5 Bronnen van energie Boek leerjaar 3

AK/K/7 Arm en rijk

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

3.2.1 T 5% 45 min nee AK 3.2.1 KB

AK/K/2 Basisvaardigheden H4: Energie in Brazilië

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde
Boek leerjaar 3

AK/K/5 Bronnen van energie

AK/K/9 Grenzen en identiteit

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie
3.2.2 T 8% 45 min ja AK 3.2.2. KB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken H5: grenzen en identiteit in Nederland

AK/K/2 Basisvaardigheden
H6: grenzen en identiteit in Europa en in 

Rusland

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde
Boek leerjaar 3

AK/K/9 Grenzen en identiteit

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

3.3.1 T 6% 45 min nee AK 3.3.1 KB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken Weer en klimaat in Nederland

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 boek leerjaar 4

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/4  Weer en klimaat

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

3.3.2 T 8% 90 min ja AK 3.3.2 KB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken
Weer en klimaat Nederland, Spanje en de 

VS

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1+2+3 boek leerjaar 4

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/4  Weer en klimaat NIET: CASUS

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 15% 45 min nee AK 4.1.1 KB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken Bevolking en Ruimte in Nederland

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 4

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/8  Bevolking en ruimte

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang
4.1.2 T 15% 90 min ja AK 4.1.2 KB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken
bevolking en Ruimte in Nederland, 

Duitsland en China

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 4+5+6

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/8  Bevolking en ruimte NIET: CASUS

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang
4.2.1 T 15% 45 min nee AK 4.2.1 KB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken Water in Nederland 

AK/K/2 Basisvaardigheden

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde
Hoofdstuk 7

AK/K/6 Water

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

4.2.2 T 15% 90 min ja AK 4.2.2 KB

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken
Water in Nederland, China en Midden 

Oosten

AK/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 7+8+9

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak 

aardrijkskunde

AK/K/6 Water NIET: CASUS

AK/V/7 Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Basisberoepsgerichte leerweg

biologie - 191
SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee BI 3.1.1 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken Organen en cellen; je leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden Organismen

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
De bouw van organismen

BI/K/4 Cellen staan aan de basis Werken met een microscoop

Cellen van dieren en planten

Biologisch onderzoek

3.1.2 T 8% 90 min ja BI 3.1.2 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken Ordening; je leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden Organismen ordenen

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
Bacteriën en schimmels

BI/K/4 Cellen staan aan de basis Planten

BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en 

soms schadelijk
Dieren

BI/K/6 Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving verkend
Geleedpotigen en gewervelden

3.2.1 T 5% 45 min nee BI 3.2.1 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken Voortplanting en ontwikkeling; je leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden Het voortplantingsstelsel van de man

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
Het voortplantingsstelsel van de vrouw

BI/K/9 Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, energie, 

transport en uitscheiding

Hormonen en ontwikkeling

BI/K/12 Van generatie op generatie De menstruatiecyclus

Zwangerschap

De geboorte

Levenscyclus van de mens

Geboorteregeling

SOA's

seksualiteit

3.2.2 T 8% 90 min ja BI 3.2.2 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken Regeling; je leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden Het zenuwstelsel

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
Het centrale zenuwstelsel

BI/K/9 Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, energie, 

transport en uitscheiding

Bewuste reacties en reflexen

BI/K/10 Bescherming Beïnvloeding van het zenuwstelsel

BI/K/11 Reageren op prikkels Het hormoonstelsel

BI/K/12 Van generatie op generatie

3.3.1 T 6% 45 min nee BI 3.3.1 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zintuigen; je leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden De zintuigen

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
De neus en de tong

BI/K/11 Reageren op prikkels De oren

De ogen

3.3.2 T 8% 90 min ja BI 3.3.2 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken Stevigheid en bewegen; je leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden Het skelet van de mens

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
Kraakbeenweefsel en beenweefsel

BI/K/8 Houding, beweging en conditie Beenverbindingen

Spieren

Houding en beweging

Blessures

VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 15% 45 min nee BI 4.1.1 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken Planten; je leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden Bladeren, fotosynthese en verbranding

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
wortels en stengels

BI/K/4 Cellen staan aan de basis glucose als grondstof

BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en 

soms schadelijk
voortplanting

BI/K/6 Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving verkend
bestuiving en bevruchting

ontkieming, groei en ontwikkeling

4.1.2 T 15% 90 min ja BI 4.1.2 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken Ecologie, mens en milieu; je leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden organismen en hun omgeving

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
voedselrelaties

BI/K/6 Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving verkend
aanpassingen bij dieren

BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving aanpassingen bij planten

BI/K/12 Van generatie op generatie de mens en het milieu

dierlijk en plantaardig voedsel

energie

lucht en water

afval

4.2.1 T 15% 45 min nee BI 4.2.1 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
Voeding, vertering en gaswisseling; je 

leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden voedsel

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
voedingsmiddelen en voedingsstoffen

BI/K/4 Cellen staan aan de basis voeding en leefstijl

BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en 

soms schadelijk
het verteringsstelsel

BI/K/6 Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving verkend
de organen voor vertering

BI/K/9 Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, energie, 

transport en uitscheiding

planteneters, vleeseters en alleseters

het ademhalingsstelsel van de mens

inademen en uitademen

aandoeningen aan longen en luchtwegen

gaswisseling bij dieren

4.2.2 T 15% 90 min ja BI 4.2.2 BB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
Transport, opslag, uitscheiding en 

bescherming; je leert:

BI/K/2 Basisvaardigheden Bloed

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
de bloedsomloop

BI/K/9 Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, energie, 

transport en uitscheiding

de bloedvaten

BI/K/10 Bescherming het hart

hart- en vaatziekten

het inwendig milieu

de lever

de nieren en urinewegen

VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE de huid 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 afweer 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Kaderberoepsgerichte leerweg

biologie - 191

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee BI 3.1.1 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
thema 1 Organen en cellen ; je leert de 

volgende basisstoffen:

BI/K/2 Basisvaardigheden organismen

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
de bouw van een organisme

BI/K/4 Cellen staan aan de basis werken met een microscoop

cellen van dieren en planten

chromosomen

gewone celdeling

biologisch onderzoek

3.1.2 T 8% 90 min ja BI 3.1.2 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
thema 4 Ordening; je leert de volgende 

basisstoffen:

BI/K/2 Basisvaardigheden organismen ordenen

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
bacteriën

BI/K/4 Cellen staan aan de basis schimmels

BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en 

soms schadelijk
planten

BI/K/6 Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving verkend
dieren

organismen determineren
3.2.1 T 5% 45 min nee BI 3.2.1 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
Thema 5 Regeling; je leert: de volgende 

basisstoffen:

BI/K/2 Basisvaardigheden het zenuwstelsel

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
zenuwcellen en zenuwen

BI/K/9 Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, energie, 

transport en uitscheiding

het ruggenmerg

BI/K/10 Bescherming de hersenen

BI/K/11 Reageren op prikkels de weg die impulsen afleggen

het hormoonstelsel

de hypofyse en de schildklier

de eilandjes van Langerhans en de 

bijnieren
3.2.2 T 8% 90 min ja BI 3.2.2 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken

thema 2 Voortplanting, thema 3 

erfelijkheid en evolutie; je leert de 

volgende basisstoffen:

BI/K/2 Basisvaardigheden

het voorplantingsstelsel van een man en 

vrouw. Reductiedeling. 

Geslachtskenmerken, hormonen en 

menstruatiecyclus. Bevruchting en 

embryonale ontwikkeling. Geboorte en 

verdere ontwikkeling, SOA's. 

Geboorteregeling, seksualiteit

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie

Genotype en fenotype, 

geslachtchromosomen, genenparen, 

kruisingen, stambomen.

BI/K/12 Van generatie op generatie
Geslachtelijke en ongeslachtelijke 

voortplanting

BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie Mutaties

Erfelijkheidsonderzoek

biotechnologie

evolutietheorie

argumenten voor evolutie
3.3.1 T 6% 45 min nee BI 3.3.1 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
thema 6 Zintuigen; je leert de volgende 

basisstoffen:

BI/K/2 Basisvaardigheden het zintuigenstelsel

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
voelen, ruiken en proeven

BI/K/11 Reageren op prikkels de ogen

de iris en de ooglens

het netvlies

de oren
3.3.2 T 8% 90 min ja BI 3.3.2 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
thema 7 Stevigheid en beweging; je leert 

de volgende basisstoffen

BI/K/2 Basisvaardigheden het skelet van de mens

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
kraakbeenweefsel en beenweefsel

BI/K/8 Houding, beweging en conditie beenverbindingen

spieren

houding en beweging

blessures
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 15% 45 min nee BI 4.1.1 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
thema 1 Planten; je leert de volgende 

basisstoffen:

BI/K/2 Basisvaardigheden bladeren

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
wortels en stengels

BI/K/6 Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving verkend
fotosynthese en verbranding

glucose als brandstof

voortplanting

bestuiving, bevruchting en verspreiding

ontkieming, groei en ontwikkeling
4.1.2 T 15% 90 min ja BI 4.1.2 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken thema 2 Ecologie, thema 3 mens en milieu

BI/K/2 Basisvaardigheden eten en gegeten worden, piramiden

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
koolstofkringloop, populaties

BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en 

soms schadelijk

aanpassingen bij dieren, aanpassingen bij 

planten
BI/K/6 Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving verkend
de mens en milieu

BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving voedselproductie

BI/K/12 Van generatie op generatie landbouw in Nederland

energie

klimaat

het water

uitstoot en afval
4.2.1 T 15% 45 min nee BI 4.2.1 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
thema 4 Voeding, vertering en thema 5 

gaswisseling

BI/K/2 Basisvaardigheden voedsel

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
voedingsmiddelen en voedingsstoffen

BI/K/4 Cellen staan aan de basis voeding en leefstijl

BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en 

soms schadelijk
het verteringsstelsel

BI/K/9 Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, energie, 

transport en uitscheiding

de organen voor vertering

planteneters, vleeseters en alleseters

aanpassingen bij dieren, aanpassingen bij 

planten

aandoeningen aan longen en luchtwegen

gaswisseling bij dieren
4.2.2 T 15% 90 min ja BI 4.2.2 KB

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken
thema 6 Transport, thema 7 opslag, 

uitscheiding en bescherming

BI/K/2 Basisvaardigheden bloed

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

biologie
de bloedsomloop

BI/K/4 Cellen staan aan de basis het hart
BI/K/9 Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, energie, 

transport en uitscheiding

de bloedvaten

BI/K/10 Bescherming hart- en vaatziekten

BI/K/11 Reageren op prikkels weefselvloeistof en lymfe

een constant inwendig milieu

de lever

de nieren

de huid en het onderhuidse bindweefsel
VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE afweer 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100% 7



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Basisberoepsgerichte leerweg

Duitse taal - 63

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee DU 3.1.1 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Luistervaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

Kandidaat kan  zinnen en de meest

frequente woorden begrijpen

die betrekking hebben op

gebieden die van direct

persoonlijk belang zijn

en kan de

belangrijkste punten in korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen volgen.
3.1.2 T 5% 45 min ja DU 3.1.2 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Schrijfvaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden
leren uit boek Neue Kontakte -3vmbo-BK [6e 

editie]

MVT/K/4 Leesvaardigheid H1: blz. 36 Taalregel C [zullen/worden]

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid H1: blz. 36/37 Redemittel D [N-D]

H1: blz. 61 Taalregel C [dies/welch]

H1: blz. 61/62 Redemittel D [N-D]

H2: blz. 106 Taalregel C [haben/sein]

Kandidaat kan taalregels van de werkwoorden 

haben/sein/werden toepassen

Kandidaat kan de taalregels dies/welch 

toepassen
Kandidaat kan in eenvoudige zinnen 

vragen/vertellen over een ongeluk, hulp 

vragen, iemand uitnodigen ergens heen te 

gaan etc.

3.2.1 T 5% 45 min nee DU 3.2.1 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Luistervaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

Kandidaat kan  zinnen en de meest

frequente woorden begrijpen

die betrekking hebben op

gebieden die van direct

persoonlijk belang zijn

en kan de

belangrijkste punten in korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen volgen.

3.2.2 T 10% 90 min ja DU 3.2.2 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Kijk- en luistervaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

Kandidaat kan  zinnen en de meest

frequente woorden begrijpen

die betrekking hebben op

gebieden die van direct

persoonlijk belang zijn

en kan de

belangrijkste punten in korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen volgen.

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

3.3.1 T 5% 45 min nee DU 3.3.1 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Schrijfvaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden
leren uit boek Neue Kontakte -3vmbo-BK [6e 

editie]

MVT/K/4 Leesvaardigheid
H3: blz. 49 Taalregel C [zwak ww + stam op 

d/t]

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
H3: blz. 82 Taalregel C [für + persoonlijk 

voornaamwoord]

H4: blz. 135 Taalregel C [wissen / möchten]

H4: blz. 135/136 Redemittel D [zinnen N-D]

H4: blz. 168 Taalregel C [mit + persoonlijk 

voornaamwoord]

H4: blz. 168/169 Redemittel D [zinnen N-D]

Kandidaat kan taalregels zwak werkwoord en 

stam op d/t toepassen

Kandidaat kan taalregels omtrent persoonlijk 

voornaamwoord goed toepassen

Kandidaat kan in eenvoudige zinnen vragen 

hoe het met iemand gaat en schrijven over 

ziek zijn

3.3.2 P 10% n.v.t ja DU 3.3.2 BB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken Schrijfvaardigheid

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden Werkstuk "Das bin ich"

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

Kandidaat kan een reeks

uitdrukkingen en zinnen

gebruiken om in eenvoudige

bewoordingen zijn familie en

andere mensen,

leefomstandigheden, hobby's, bijbaantje en 

zijn

opleiding te beschrijven.

VMBO klas 3 40% van schoolexamen 40%

4.1.1 T 10% 45 min nee DU 4.1.1 BB

Schrijfvaardigheid

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden
Kandidaat kan op formulieren persoonlijke 

details invullen

MVT/K/4 Leesvaardigheid
Kandidaat kan een korte, eenvoudige

ansichtkaart/e-mail schrijven 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

Leren uit boek Neue Kontakte - 

Examentrainingsboek 4vmbo-BK: alles van 

onderdeel Schreiben [=blz. 94 t/m 125]

4.1.2 P 30% 15 min ja DU 4.1.2 BB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spreekvaardigheid

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

Kandidaat kan vragen beantwoorden over zijn 

leven, zijn woonomgeving, school, 

droomberoep, vervolgopleiding

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid
Kandidaat kan een korte presentatie over zijn 

toekomstig beroep / droomberoep houden

4.2.1 T 10% 45 min nee DU 4.2.1 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Luistervaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

Kandidaat kan  zinnen en de meest

frequente woorden begrijpen

die betrekking hebben op

gebieden die van direct

persoonlijk belang zijn

en kan de

belangrijkste punten in korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen volgen.

4.2.2
T 10% 45 min ja

DU 4.2.2 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Leesvaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/4 Leesvaardigheid

Kandidaat kan in eenvoudige teksten 

signaalwoorden herkennen, hun functie 

benoemen, hun betekenis geven

Kandidaat kan veelvoorkomende 

examenjargon en vragen vertalen

Kandidaat kan Flasche Freunde herkennen en 

aangeven wat fout gaat

Leren: Examenreader BK

VMBO klas 4 60% van schoolexamen 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Kaderberoepsgerichte leerweg

Duitse taal - 63

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee DU 3.1.1 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Luistervaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

Kandidaat kan  zinnen en de meest

frequente woorden begrijpen

die betrekking hebben op

gebieden die van direct

persoonlijk belang zijn

en kan de

belangrijkste punten in korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen volgen.
3.1.2 T 5% 45 min ja DU 3.1.2 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Schrijfvaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden
leren uit boek Neue Kontakte -3vmbo-BK [6e 

editie]

MVT/K/4 Leesvaardigheid H1: blz. 36 Taalregel C [zullen/worden]

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid H1: blz. 36/37 Redemittel D [N-D]

H1: blz. 61 Taalregel C [dies/welch]

H1: blz. 61/62 Redemittel D [N-D]

H2: blz. 106 Taalregel C [haben/sein]

Kandidaat kan taalregels van de werkwoorden 

haben/sein/werden toepassen

Kandidaat kan de taalregels dies/welch 

toepassen

Kandidaat kan in eenvoudige zinnen 

vragen/vertellen over een ongeluk, hulp 

vragen, iemand uitnodigen ergens heen te 

gaan etc.

3.2.1 T 5% 45 min nee DU 3.2.1 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Luistervaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

Kandidaat kan  zinnen en de meest

frequente woorden begrijpen

die betrekking hebben op

gebieden die van direct

persoonlijk belang zijn

en kan de

belangrijkste punten in korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen volgen.

3.2.2 T 10% 90 min ja DU 3.2.2 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Kijk- en luistervaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

Kandidaat kan  zinnen en de meest

frequente woorden begrijpen

die betrekking hebben op

gebieden die van direct

persoonlijk belang zijn

en kan de

belangrijkste punten in korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen volgen.

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

3.3.1 T 5% 45 min nee DU 3.3.1 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Schrijfvaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden
leren uit boek Neue Kontakte -3vmbo-BK [6e 

editie]

MVT/K/4 Leesvaardigheid
H3: blz. 49 Taalregel C [zwak ww + stam op 

d/t]

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
H3: blz 82 Taalregel C [für + persoonlijk 

voornaamwoord]

H4: blz 135 Taalregel C [wissen / möchten]

H4: blz 135/136 Redemittel D [zinnen N-D]

H4: blz 168 Taalregel C [mit + persoonlijk 

voornaamwoord]

H4: blz 168/169 Redemittel D [zinnen N-D]

Kandidaat kan taalregels zwak werkwoord en 

stam op d/t toepassen

Kandidaat kan taalregels omtrent persoonlijk 

voornaamwoord goed toepassen

Kandidaat kan in eenvoudige zinnen vragen 

hoe het met iemand gaat en schrijven over ziek 

zijn

3.3.2
P 10% n.v.t ja DU 3.3.2 KB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken Schrijfvaardigheid

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden Werkstuk "Das bin ich"

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

Kandidaat kan een reeks

uitdrukkingen en zinnen

gebruiken om in eenvoudige

bewoordingen zijn familie en

andere mensen,

leefomstandigheden, hobby's, bijbaantje en 

zijn

opleiding te beschrijven.

VMBO klas 3 40% van schoolexamen 40%

4.1.1 T 10% 45 min nee DU 4.1.1 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Schrijfvaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/4 Leesvaardigheid Kandidaat kan op formulieren persoonlijke 

details invullen

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
Kandidaat kan een korte, eenvoudige

ansichtkaart/e-mail schrijven 

Leren uit boek Neue Kontakte - 

Examentrainingsboek 4vmbo-BK: alles van 

onderdeel Schreiben [=blz 94 t/m 125]

4.1.2 P 30% 15 min ja DU 4.1.2 KB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spreekvaardigheid

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

Kandidaat kan vragen beantwoorden over zijn 

leven, zijn woonomgeving, school, 

droomberoep, vervolgopleiding

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid
Kandidaat kan een korte presentatie over zijn 

toekomstig beroep / droomberoep houden

4.2.1 T 10% 45 min nee DU 4.2.1 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Luistervaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

Kandidaat kan  zinnen en de meest

frequente woorden begrijpen

die betrekking hebben op

gebieden die van direct

persoonlijk belang zijn

en kan de

belangrijkste punten in korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen volgen.

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

4.2.2 T 10% 45 min ja DU 4.2.2 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden Leesvaardigheid

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/4 Leesvaardigheid

Kandidaat kan in eenvoudige teksten 

signaalwoorden herkennen, hun functie 

benoemen, hun betekenis geven

Kandidaat kan veelvoorkomende examenjargon 

en vragen vertalen

Kandidaat kan Flasche Freunde herkennen en 

aangeven wat fout gaat

Leren: Examenreader BK [door sectie gemaakt]

VMBO klas 4 60% van schoolexamen 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Basisberoepsgerichte leerweg

economie - 233

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN

INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee EC 3.1.1 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

De kandidaat kan zich oriënteren op 

de eigen loopbaan en het belang van 

economie in de maatschappij.

EC/K/2 Basisvaardigheden

De kandidaat kan basisvaardigheden 

toepassen die betrekking hebben op 

communiceren, samenwerken en 

informatie verwerven en verwerken. 

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

De kandidaat kan strategische 

vaardigheden toepassen die 

bijdragen tot de ontwikkeling van het 

eigen leervermogen en het vermogen 

met economische vaktaal te 

communiceren en onderzoek te doen. 

EC/K/4A Consumptie 

De kandidaat heeft inzicht in 

aspecten van het 

consumentengedrag, zoals keuzes, 

behoeften, inkomen en in de functies 

van het geld, lenen en sparen en kan 

dit inzicht toepassen in een gegeven 

casus.  

EC/K/4B Consumptie en 

consumentenorganisaties

De kandidaat heeft inzicht in het 

bankwezen, zoals verkrijgen van 

vreemd geld, spaarvormen en 

leningsvormen, en in motieven en 

kenmerken van verzekeringen en 

kan hierbij informatie van 

consumentenorganisaties gebruiken. 

Consumptie

Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 .1 en 2.2

3.1.2 T 8% 45 min ja EC 3.1.2 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

Zie omschrijving EC/K/1 in periode 

3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden
Zie omschrijving EC/K/2 in periode 

3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

Zie omschrijving EC/K/3 in periode 

3.1.1

EC/K/4A Consumptie 
Zie omschrijving EC/K/4A in periode 

3.1.1

EC/K/4B Consumptie en 

consumentenorganisaties

Zie omschrijving EC/K/4B in periode 

3.1.1

Consumptie

Hoofdstuk 2.3 en 2.4 en hoofdstuk 3

3.2.1 T 5% 45 min nee EC 3.2.1 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

Zie omschrijving EC/K/1 in periode 

3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden
Zie omschrijving EC/K/2 in periode 

3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

Zie omschrijving EC/K/3 in periode 

3.1.1

EC/K/5A Arbeid en productie 

De kandidaat heeft inzicht in 

aspecten van het producentengedrag 

zoals kosten, opbrengsten, winst, 

toegevoegde waarde, arbeid, 

arbeidsverdeling, 

arbeidsproductiviteit, 

werkgelegenheid, werkloosheid en 

kan dit inzicht toepassen in een 

gegeven casus.  

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven 

De kandidaat heeft inzicht in de 

productie van goederen en diensten 

en in de fasen die een product 

doorloopt vanaf de producent van 

grondstoffen tot en met de detaillist/ 

winkelier, en kan voorbeelden geven 

van beroepen/ werkzaamheden die 

typerend zijn voor verschillende 

economische sectoren. 

Arbeid en productie

hoofdstuk 4
3.2.2 T 8% 45 min ja EC 3.2.2 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

Zie omschrijving EC/K/1 in periode 

3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden
Zie omschrijving EC/K/2 in periode 

3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

Zie omschrijving EC/K/3 in periode 

3.1.1

EC/K/5A Arbeid en productie 
Zie omschrijving EC/K/5A in periode 

3.2.1

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven 
Zie omschrijving EC/K/5B in periode 

3.2.1

Arbeid en productie

hofdstuk 5
3.3.1 P 6% n.v.t nee EC 3.3.1 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

Zie omschrijving EC/K/1 in periode 

3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden
Zie omschrijving EC/K/2 in periode 

3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

Zie omschrijving EC/K/3 in periode 

3.1.1
EC/K/4A Consumptie 

Zie omschrijving EC/K/4A in periode 

3.1.1

EC/K/8 Natuur en milieu 
Zie omschrijving EC/K/4B in periode 

3.1.1

Praktisch opdracht: Op reis

De leerlingen maken een werkstuk 

over een vakantie voor 2 personen 

naar een door hun gekozen vakantie 

adres. 

3.3.2 T 8% 45 min ja EC 3.3.2 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

Zie omschrijving EC/K/1 in periode 

3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden
Zie omschrijving EC/K/2 in periode 

3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

Zie omschrijving EC/K/3 in periode 

3.1.1

EC/K/6 Overheid en bestuur 

De kandidaat heeft inzicht in de 

sociale, economische en financiële 

functies van de overheid en kan dit 

inzicht toepassen in een gegeven 

casus. 

Overheid en bestuur

Hoofdstuk 6

VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 15% 45 min nee EC 4.1.1 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

Zie omschrijving EC/K/1 in periode 

3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden
Zie omschrijving EC/K/2 in periode 

3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

Zie omschrijving EC/K/3 in periode 

3.1.1

EC/K/4A Consumptie 
Zie omschrijving EC/K/4A in periode 

3.1.1

EC/K/4B Consumptie en 

consumentenorganisaties

Zie omschrijving EC/K/4B in periode 

3.1.1

Consumptie

Hoofdstuk 1 en 2
4.1.2 T 15% 90 min ja EC 4.1.2 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

Zie omschrijving EC/K/1 in periode 

3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden
Zie omschrijving EC/K/2 in periode 

3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

Zie omschrijving EC/K/3 in periode 

3.1.1

EC/K/5A Arbeid en productie 
Zie omschrijving EC/K/5A in periode 

3.2.1

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven 
Zie omschrijving EC/K/5B in periode 

3.2.1

Arbeid en productie

Hoofdstuk 3 en 4
4.2.1 T 15% 45 min nee EC 4.2.1 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

Zie omschrijving EC/K/1 in periode 

3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden
Zie omschrijving EC/K/2 in periode 

3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

Zie omschrijving EC/K/3 in periode 

3.1.1

EC/K/7 Internationale 

ontwikkelingen 

De kandidaat heeft inzicht in 

internationale economische 

betrekkingen zoals Nederland als 

open economie, de Europese Unie, 

ontwikkelingsproblematiek en kan dit 

inzicht toepassen in een gegeven 

casus.  

Internationale ontwikkeling

Hoofdstuk 5
4.2.2 T 15% 90 min ja EC 4.2.2 BB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken

Zie omschrijving EC/K/1 in periode 

3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden
Zie omschrijving EC/K/2 in periode 

3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie

Zie omschrijving EC/K/3 in periode 

3.1.1

EC/K/7 Internationale 

ontwikkelingen 

Zie omschrijving EC/K/7 in periode 

4.2.1

Internationale ontwikkeling

Hoofdstuk 6

VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%

 10



DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Kaderberoepsgerichte leerweg

economie - 233

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee EC 3.1.1 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de 

eigen loopbaan en het belang van 

economie in de maatschappij.

EC/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan basisvaardigheden 

toepassen die betrekking hebben op 

communiceren, samenwerken en 

informatie verwerven en verwerken. 
EC/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

economie

De kandidaat kan strategische 

vaardigheden toepassen die bijdragen tot 

de ontwikkeling van het eigen 

leervermogen en het vermogen met 

economische vaktaal te communiceren en 

onderzoek te doen. 
EC/K/4A Consumptie 

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van 

het consumentengedrag, zoals keuzes, 

behoeften, inkomen en in de functies van 

het geld, lenen en sparen en kan dit 

inzicht toepassen in een gegeven casus.  

EC/K/4B Consumptie en 

consumentenorganisaties

De kandidaat heeft inzicht in het 

bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd 

geld, spaarvormen en leningsvormen, en 

in motieven en kenmerken van 

verzekeringen en kan hierbij informatie 

van consumentenorganisaties gebruiken. 
Consumptie

Hoofdstuk 1 en 2

3.1.2 T 8% 90 min ja EC 3.1.2 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zie omschrijving EC/K/1 in periode 3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden Zie omschrijving EC/K/2 in periode 3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

economie
Zie omschrijving EC/K/3 in periode 3.1.1

EC/K/4A Consumptie Zie omschrijving EC/K/4A in periode 3.1.1

EC/K/4B Consumptie en 

consumentenorganisaties

Zie omschrijving EC/K/4B in periode 3.1.1

Consumptie

Hoofdstuk 3 en 4
3.2.1 T 5% 45 min nee EC 3.2.1 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zie omschrijving EC/K/1 in periode 3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden Zie omschrijving EC/K/2 in periode 3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

economie

De kandidaat kan strategische 

vaardigheden toepassen die bijdragen tot 

de ontwikkeling van het eigen 

leervermogen en het vermogen met 

economische vaktaal te communiceren en 

onderzoek te doen. 
EC/K/5A Arbeid en productie De kandidaat heeft inzicht in aspecten van 

het producentengedrag zoals kosten, 

opbrengsten, winst, toegevoegde waarde, 

arbeid, arbeidsverdeling, 

arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, 

werkloosheid en kan dit inzicht toepassen 

in een gegeven casus.  
EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven De kandidaat heeft inzicht in de productie 

van goederen en diensten en in de fasen 

die een product doorloopt vanaf de 

producent van grondstoffen tot en met de 

detaillist/ winkelier, en kan voorbeelden 

geven van beroepen/ werkzaamheden die 

typerend zijn voor verschillende 

economische sectoren. 
Arbeid en produktie

Hoofdstuk 5
3.2.2 T 8% 90 min ja EC 3.2.2 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zie omschrijving EC/K/1 in periode 3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden Zie omschrijving EC/K/2 in periode 3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

economie
Zie omschrijving EC/K/3 in periode 3.1.1

EC/K/5A Arbeid en productie Zie omschrijving EC/K5A in periode 3.2.1

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven Zie omschrijving EC/K5B in periode 3.2.1

Arbeid en produktie

Hoofdstuk 6
3.3.1 P 6% n.v.t nee EC 3.3.1 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zie omschrijving EC/K/1 in periode 3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden Zie omschrijving EC/K/2 in periode 3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak Zie omschrijving EC/K/3 in periode 3.1.1

EC/K/4A Consumptie Zie omschrijving EC/K/4A in periode 3.1.1

EC/K/8 Natuur en milieu De kandidaat heeft inzicht in de 

samenhang tussen consumptie, productie 

en het milieu, en kan aan de hand van 

voorbeelden op het gebied van 

milieuschade de rol van overheid, 

maatschappelijke organisaties en 

individuele personen beschrijven. 
Praktisch opdracht: Op reis

De leerlingen maken een werkstuk over 

een vakantie voor 2 personen naar een 

door hun gekozen vakantie adres. 
3.3.2 T 8% 90 min ja EC 3.3.2 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zie omschrijving EC/K/1 in periode 3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden Zie omschrijving EC/K/2 in periode 3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

economie
Zie omschrijving EC/K/3 in periode 3.1.1

EC/K/4B Consumptie en 

consumentenorganisaties

Zie omschrijving EC/K/4B in periode 3.1.1

EC/K/6 Overheid en bestuur De kandidaat heeft inzicht in de sociale, 

economische en financiële functies van de 

overheid en kan dit inzicht toepassen in 

een gegeven casus. 
EC/K/7 Internationale ontwikkelingen De kandidaat heeft inzicht in internationale 

economische betrekkingen zoals 

Nederland als open economie, de 

Europese Unie, ontwikkelingsproblematiek 

en kan dit inzicht toepassen in een 

gegeven casus.  
Internationale ontwikkeling

Overheid en bestuur

Hoofdstuk 7 en 8
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 15% 45 min nee EC 4.1.1 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zie omschrijving EC/K/1 in periode 3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden Zie omschrijving EC/K/2 in periode 3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

economie
Zie omschrijving EC/K/3 in periode 3.1.1

EC/K/4A Consumptie Zie omschrijving EC/K/4A in periode 3.1.1

EC/K/4B Consumptie en 

consumentenorganisaties

Zie omschrijving EC/K/4B in periode 3.1.1

Consumptie

Hoofdstuk 1 en 2
4.1.2 T 15% 90 min ja EC 4.1.2 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zie omschrijving EC/K/1 in periode 3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden Zie omschrijving EC/K/2 in periode 3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

economie
Zie omschrijving EC/K/3 in periode 3.1.1

EC/K/5A Arbeid en productie Zie omschrijving EC/K5A in periode 3.2.1

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven Zie omschrijving EC/K5B in periode 3.2.1

Arbeid en productie

Hoofdstuk 3 en 4
4.2.1 T 15% 45 min nee EC 4.2.1 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zie omschrijving EC/K/1 in periode 3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden Zie omschrijving EC/K/2 in periode 3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

economie
Zie omschrijving EC/K/3 in periode 3.1.1

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen Zie omschrijving EC/K/7 in periode 3.3.2

Internationale ontwikkeling

Hoofdstuk 5 en 6
4.2.2 T 15% 90 min ja EC 4.2.2 KB

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zie omschrijving EC/K/1 in periode 3.1.1

EC/K/2 Basisvaardigheden Zie omschrijving EC/K/2 in periode 3.1.1

EC/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

economie
Zie omschrijving EC/K/3 in periode 3.1.1

EC/K/6 Overheid en bestuur Zie omschrijving EC/K/6 in periode 3.3.2

Overheid en bestuur

Hoofdstuk 7
VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Basisberoepsgerichte leerweg

Engelse taal - 71

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 3% 45 min nee EN 3.1.1 BB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren 

en werken

Schrijfvaardigheid : diverse kleine 

schrijfopdrachten met als thema het 

onderwerp van Theme 1. Zonder gebruik 

woordenboek.
MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

3.1.2 T 10% 45 min ja EN 3.1.2 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden
Leesvaardigheid: grote leestoets ( los van 

methode ) met gebruik woordenboek.

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/4 Leesvaardigheid
3.2.1 T 2% 45 min nee EN 3.2.1 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden

Kijk- luistervaardigheid : leerling 

beantwoordt vragen a.d.h.v. bekeken 

videofragment.
MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en 

kijkvaardigheid
3.2.2 P 10% n.v.t ja EN 3.2.2 BB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren 

en werken

Schrijfvaardigheid : leerling schrijft 

werkstuk a.d.h.v. door de docent 

aangedragen onderwerpen.
MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
3.3.1 T 5% 45 min nee EN 3.3.1 BB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren 

en werken

Schrijfvaardigheid : diverse kleine 

schrijfopdrachten met als thema het 

onderwerp van Theme 5. Zonder gebruik 

woordenboek.
MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
3.3.2 T 10% 90 min ja EN 3.3.2 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden

Kijk-  en luistervaardigheid : leerling 

beantwoordt vragen a.d.h.v. bekeken 

video- en luisterfragmenten.
MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en 

kijkvaardigheid
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 5% 45 min nee EN 4.1.1 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden

Leesvaardigheid ;leerling maakt 

verschillende opdrachten met als thema 

hoofdstuk 2.

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/4 Leesvaardigheid
4.1.2 T 25% 45 min ja EN 4.1.2 BB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren 

en werken

Schrijfvaardigheid : leerling schrijft mail 

met gebruik woordenboek. Leerling 

bereidt zich voor m.b.v. stencil 

"hulpwoorden en zinnen".
MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
4.2.1 T 10% 45 min nee EN 4.2.1 BB

MVT/K/2 Basisvaardigheden

Luistervaardigheid ; leerling beantwoordt 

vragen a.d.h.v. een aantal korte 

luisterfragmenten.
MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en 

kijkvaardigheid
4.2.2 P 20% 15 min ja EN 4.2.2 BB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren 

en werken

Spreekvaardigheid ; leerling presenteert in 

het Engels een eigen gekozen onderwerp 

en kan hier vragen over beantwoorden. 

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid

VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Kaderberoepsgerichte leerweg

Engelse taal - 71

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 3% 45 min nee EN 3.1.1 KB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

Schrijfvaardigheid : diverse kleine 

schrijfopdrachten met als thema het 

onderwerp van Theme 1. Zonder gebruik 

woordenboek.
MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

3.1.2 T 10% 45 min ja EN 3.1.2 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden
Leesvaardigheid: grote leestoets ( los van 

methode ) met gebruik woordenboek.

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/4 Leesvaardigheid
3.2.1 T 2% 45 min nee EN 3.2.1 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden

Kijk- luistervaardigheid : leerling 

beantwoordt vragen a.d.h.v. bekeken 

videofragment.
MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid
3.2.2 P 10% n.v.t ja EN 3.2.2 KB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

Schrijfvaardigheid : leerling schrijft 

werkstuk a.d.h.v. door de docent 

aangedragen onderwerpen.
MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
3.3.1 T 5% 45 min nee EN 3.3.1 KB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

Schrijfvaardigheid : diverse kleine 

schrijfopdrachten met als thema het 

onderwerp van Theme 5. Zonder gebruik 

woordenboek.
MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
3.3.2 T 10% 90 min ja EN 3.3.2 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden

Kijk -en luistervaardigheid : leerling 

beantwoordt vragen a.d.h.v. bekeken video- 

en luisterfragmenten.
MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 5% 45 min nee EN 4.1.1 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden

Leesvaardigheid ;leerling maakt 

verschillende opdrachten met als thema 

hoofdstuk 2.
MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/4 Leesvaardigheid
4.1.2 T 25% 45 min ja EN 4.1.2 KB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

Schrijfvaardigheid : leerling schrijft mail 

met gebruik woordenboek. Leerling bereidt 

zich voor m.b.v. stencil "hulpwoorden en 

zinnen".
MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
4.2.1 T 10% 45 min nee EN 4.2.1 KB

MVT/K/2 Basisvaardigheden

Luistervaardigheid ; leerling beantwoordt 

vragen a.d.h.v. een aantal korte 

luisterfragmenten.
MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid
4.2.2 P 20% 15 min ja EN 4.2.2 KB

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

Spreekvaardigheid ; leerling presenteert in 

het Engels een eigen gekozen onderwerp 

en kan hier vragen over beantwoorden. 

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid
VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Basisberoepsgerichte leerweg

kunstvakken incl. ckv - 1130

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 H-T-P 15% n.v.t nee KCKV 3.1.1 BB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Cultureel zelfportret (CZP1):

Het verkennen van de kunstvakken incl. 

culturele & kunstzinnige vorming middels 

Kunstautobiografie, Cultureel zelfportret, 

het Kunstdossier waarin 10 onderdelen 

zijn opgenomen:

beeldende kunst

toegepaste kunst

bouwkunst

fotografie

theater

film

animatie

muziek

dans

erfgoed

KV/K/2Basisvaardigheden

Culturele activiteit (CA1) uitvoeren op het 

gebied van KCKV, bv. muziek, museum, 

film, fotografie, theater.

Voorbereiden op het onderdeel, actief 

meedoen en het ervaren van de activiteit. 

KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Actief meedoen en het ervaren van een 

culturele- of kunstzinnige activiteit

KV/K/4Reflectie en kunstdossier Het ontwikkelen van een Kunstdossier

3.1.2 H-T-P 15% n.v.t ja KCKV 3.1.2 BB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Cultureel zelfportret (CZP2):

Het verkennen van de kunstvakken incl. 

culturele & kunstzinnige vorming.

KV/K/2Basisvaardigheden
Het maken van een eigen Cultureel 

zelfportret.
KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Actief meedoen en het ervaren van een 

culturele- of kunstzinnige activiteit

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
Het ontwikkelen van een Kunstdossier 

door handelingsopdrachten uit te voeren
3.2.1 H-T-P 15% n.v.t nee KCKV 3.2.1 BB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Culturele activiteit (CA2) op het gebied 

van KCKV, bv. muziek, museum, film, 

fotografie, theater.

Voorbereiden op het onderdeel, actief 

meedoen en het ervaren van de activiteit. 

Hierdoor kan de leerling een beeld vormen 

van het culturele en kunstzinnige veld.

KV/K/2Basisvaardigheden Reflecteren op de activiteit

KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Het ontwikkelen van een Kunstdossier 

door handelingsopdrachten uit te voeren

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
3.2.2 H-T-P 15% n.v.t ja KCKV 3.2.2 BB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Culturele activiteit  (CA3)op het gebied 

van KCKV, bv. muziek, museum, film, 

fotografie, theater.

Voorbereiden op het onderdeel, actief 

meedoen en het ervaren van de activiteit. 

Hierdoor kan de leerling een beeld vormen 

van het culturele en kunstzinnige veld.

KV/K/2Basisvaardigheden Reflecteren op de activiteit

KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Het ontwikkelen van een Kunstdossier 

door handelingsopdrachten uit te voeren

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
3.3.1 H-T-P 20% n.v.t nee KCKV 3.3.1 BB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Culturele activiteit  (CA4) op het gebied 

van KCKV, bv. muziek, museum, film, 

theater, beeldende-, toegepaste kunst, 

cultureel erfgoed.

Voorbereiden op het onderdeel, actief 

meedoen en het ervaren van de activiteit. 

Hierdoor kan de leerling een beeld vormen 

van het culturele en kunstzinnige veld

KV/K/2Basisvaardigheden Reflecteren op de activiteit

KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Het ontwikkelen van een Kunstdossier 

door handelingsopdrachten uit te voeren

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
3.3.2 H-T-P 20% n.v.t ja KCKV 3.3.2 BB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Reflecteren op het Cultureel zelfportret 

(CZP2):

De leerling kan zijn culturele en 

kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk 

maken door terug te kijken op zijn 

Kunstdossier.

KV/K/2Basisvaardigheden

Vrije keuze om een werkstuk te maken op 

het gebied van KCKV. Bv.  een 

Cultuurreis, Fotografie, Theater, Muziek, 

Museumbezoek, Cultureel erfgoed.

De leerling kan Hierdoor kan de leerling 

een beeld vormen van het culturele en 

kunstzinnige veld
KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
Alle handelingsopdrachten dienen met een 

voldoende afgerond te worden.
Het ervaren van een culturele activiteit 

kan ook via een digitale methode 

plaatsvinden, bv. door online te kijken 

naar een film, theatervoorstelling, een 

muziekoptreden etc.
De culturele activiteit kan thuis, op school 

of elders plaatsvinden. 
De keuze van een culturele activiteit is 

afhankelijk van een gunstig interessant 

aanbod van het moment. 
VMBO klas 3 bestaat uit 100% van het SE 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Kaderberoepsgerichte leerweg

kunstvakken incl. ckv - 1130

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 H-T-P 15% n.v.t nee KCKV 3.1.1 KB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Cultureel zelfportret (CZP1):

Het verkennen van de kunstvakken incl. 

culturele & kunstzinnige vorming middels 

Kunstautobiografie, Cultureel zelfportret, 

het Kunstdossier waarin 10 onderdelen 

zijn opgenomen:

beeldende kunst

toegepaste kunst

bouwkunst

fotografie

theater

film

animatie

muziek

dans

erfgoed

KV/K/2Basisvaardigheden

Culturele activiteit (CA1) uitvoeren op het 

gebied van KCKV, bv. muziek, museum, 

film, fotografie, theater.

Voorbereiden op het onderdeel, actief 

meedoen en het ervaren van de activiteit. 

KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Actief meedoen en het ervaren van een 

culturele- of kunstzinnige activiteit

KV/K/4Reflectie en kunstdossier Het ontwikkelen van een Kunstdossier

3.1.2 H-T-P 15% n.v.t ja KCKV 3.1.2 KB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Cultureel zelfportret (CZP2):

Het verkennen van de kunstvakken incl. 

culturele & kunstzinnige vorming.

KV/K/2Basisvaardigheden
Het maken van een eigen Cultureel 

zelfportret.
KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Actief meedoen en het ervaren van een 

culturele- of kunstzinnige activiteit

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
Het ontwikkelen van een Kunstdossier 

door handelingsopdrachten uit te voeren
3.2.1 H-T-P 15% n.v.t nee KCKV 3.2.1 KB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Culturele activiteit (CA2) op het gebied 

van KCKV, bv. muziek, museum, film, 

fotografie, theater.

Voorbereiden op het onderdeel, actief 

meedoen en het ervaren van de activiteit. 

Hierdoor kan de leerling een beeld vormen 

van het culturele en kunstzinnige veld.

KV/K/2Basisvaardigheden Reflecteren op de activiteit

KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Het ontwikkelen van een Kunstdossier 

door handelingsopdrachten uit te voeren

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
3.2.2 H-T-P 15% n.v.t ja KCKV 3.2.2 KB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Culturele activiteit  (CA3)op het gebied 

van KCKV, bv. muziek, museum, film, 

fotografie, theater.

Voorbereiden op het onderdeel, actief 

meedoen en het ervaren van de activiteit. 

Hierdoor kan de leerling een beeld vormen 

van het culturele en kunstzinnige veld.

KV/K/2Basisvaardigheden Reflecteren op de activiteit

KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Het ontwikkelen van een Kunstdossier 

door handelingsopdrachten uit te voeren

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
3.3.1 H-T-P 20% n.v.t nee KCKV 3.3.1 KB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Culturele activiteit  (CA4) op het gebied 

van KCKV, bv. muziek, museum, film, 

theater, beeldende-, toegepaste kunst, 

cultureel erfgoed.

Voorbereiden op het onderdeel, actief 

meedoen en het ervaren van de activiteit. 

Hierdoor kan de leerling een beeld vormen 

van het culturele en kunstzinnige veld

KV/K/2Basisvaardigheden Reflecteren op de activiteit

KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

Het ontwikkelen van een Kunstdossier 

door handelingsopdrachten uit te voeren

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
3.3.2 H-T-P 20% n.v.t ja KCKV 3.3.2 KB

KV/K/1Oriëntatie op leren en werken

Reflecteren op het Cultureel zelfportret 

(CZP2):

De leerling kan zijn culturele en 

kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk 

maken door terug te kijken op zijn 

Kunstdossier.

KV/K/2Basisvaardigheden

Vrije keuze om een werkstuk te maken op 

het gebied van KCKV. Bv.  een 

Cultuurreis, Fotografie, Theater, Muziek, 

Museumbezoek, Cultureel erfgoed.

De leerling kan Hierdoor kan de leerling 

een beeld vormen van het culturele en 

kunstzinnige veld
KV/K/3Culturele en kunstzinnige 

activiteiten

KV/K/4Reflectie en kunstdossier
Alle handelingsopdrachten dienen met een 

voldoende afgerond te worden.
Het ervaren van een culturele activiteit 

kan ook via een digitale methode 

plaatsvinden, bv. door online te kijken 

naar een film, theatervoorstelling, een 

muziekoptreden etc.
De culturele activiteit kan thuis, op school 

of elders plaatsvinden. 
De keuze van een culturele activiteit is 

afhankelijk van een gunstig interessant 

aanbod van het moment. 
VMBO klas 3 bestaat uit 100% van het SE 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Basisberoepsgerichte leerweg

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel) - 353

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 P 5% n.v.t nee LO 3.1.1 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Racketspelen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten

3.1.2 P 8% n.v.t ja LO 3.1.2 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Conditionele vormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/7 Atletiek

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
3.2.1 P 5% n.v.t nee LO 3.2.1 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Turnen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/5 Turnen

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
3.2.2 P 8% n.v.t ja LO 3.2.2 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spelvormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
3.3.1 P 6% n.v.t nee LO 3.3.1 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spelvormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/8 Zelfverdediging

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
3.3.2 P 8% n.v.t ja LO 3.3.2 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Conditionele vormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/7 Atletiek

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 P 15% n.v.t nee LO 4.1.1 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spelvormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/8 Zelfverdediging

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
4.1.2 P 15% n.v.t ja LO 4.1.2 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Conditionele vormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/7 Atletiek

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
4.2.1 P 15% n.v.t nee LO 4.2.1 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spelvormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/8 Zelfverdediging

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
4.2.2 P 15% n.v.t ja LO 4.2.2 BB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Conditionele vormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/7 Atletiek

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Kaderberoepsgerichte leerweg

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel) - 353

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 P 5% n.v.t nee LO 3.1.1 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Racketspelen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten

3.1.2 P 8% n.v.t ja LO 3.1.2 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Conditionele vormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/7 Atletiek

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
3.2.1 P 5% n.v.t nee LO 3.2.1 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Turnen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/5 Turnen

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
3.2.2 P 8% n.v.t ja LO 3.2.2 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spelvormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/8 Zelfverdediging

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
3.3.1 P 6% n.v.t nee LO 3.3.1 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spelvormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/8 Zelfverdediging

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
3.3.2 P 8% n.v.t ja LO 3.3.2 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Conditionele vormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/7 Atletiek

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 P 15% n.v.t nee LO 4.1.1 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spelvormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/8 Zelfverdediging

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
4.1.2 P 15% n.v.t ja LO 4.1.2 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Conditionele vormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/7 Atletiek

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
4.2.1 P 15% n.v.t nee LO 4.2.1 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Spelvormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/4 Spel

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/8 Zelfverdediging

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
4.2.2 P 15% n.v.t ja LO 4.2.2 KB

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Conditionele vormen

LO1/K/2 Basisvaardigheden

LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

lichamelijke opvoeding

LO1/K/6 Bewegen op muziek 

LO1/K/7 Atletiek

LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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DaCapo College 02IB

Programma van toetsing en afsluiting PTA

Schooljaar 2020-2022

Basisberoepsgerichte leerweg

LOB

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 3.1.2 BB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen 

handelen en reflectie op ervaringen. De 

kandidaat heeft de vaardigheid de eigen 

loopbaan vorm te geven door op 

systematische wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik 

het best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 1 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd op de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 1 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd op de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

3.2.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 3.2.2 BB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen 

handelen en reflectie op ervaringen. De 

kandidaat heeft de vaardigheid de eigen 

loopbaan vorm te geven door op 

systematische wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik 

het best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 2 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd op de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 2 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd op de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

3.3.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 3.3.2 BB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen 

handelen en reflectie op ervaringen. De 

kandidaat heeft de vaardigheid de eigen 

loopbaan vorm te geven door op 

systematische wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik 

het best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 3 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 3 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd op de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

4.1.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 4.1.2 BB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen 

handelen en reflectie op ervaringen. De 

kandidaat heeft de vaardigheid de eigen 

loopbaan vorm te geven door op 

systematische wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik 

het best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 4 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd op de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 4 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd op de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

4.2.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 4.2.2 BB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen 

handelen en reflectie op ervaringen. De 

kandidaat heeft de vaardigheid de eigen 

loopbaan vorm te geven door op 

systematische wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik 

het best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 5 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd op  de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 5 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken 

op de ervaringen van de afgelopen 

periode en worden er afspraken gemaakt 

voor de toekomst. De leerling wordt 

geactiveerd tot een volgende stap. Dit is 

gebaseerd op de theorie van Marinka 

Kuijpers. 

De leerling heeft in de tweede periode van leerjaar 4 in totaal vijf LOB-gesprekken op ‘voldaan’ staan. 
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Kaderberoepsgerichte leerweg

LOB
SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 3.1.2 KB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen handelen 

en reflectie op ervaringen. De kandidaat 

heeft de vaardigheid de eigen loopbaan 

vorm te geven door op systematische 

wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik het 

best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 1 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd op 

de theorie van Marinka Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 1 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd op 

de theorie van Marinka Kuijpers. 

3.2.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 3.2.2 KB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen handelen 

en reflectie op ervaringen. De kandidaat 

heeft de vaardigheid de eigen loopbaan 

vorm te geven door op systematische 

wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik het 

best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 2 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd op 

de theorie van Marinka Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 2 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd op 

de theorie van Marinka Kuijpers. 

3.3.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 3.3.2 KB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen handelen 

en reflectie op ervaringen. De kandidaat 

heeft de vaardigheid de eigen loopbaan 

vorm te geven door op systematische 

wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik het 

best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 3 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd de 

theorie van Marinka Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 3 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd op 

de theorie van Marinka Kuijpers. 

4.1.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 4.1.2 KB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen handelen 

en reflectie op ervaringen. De kandidaat 

heeft de vaardigheid de eigen loopbaan 

vorm te geven door op systematische 

wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik het 

best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 4 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd op 

de theorie van Marinka Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 4 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd op 

de theorie van Marinka Kuijpers. 

4.2.2 H/P Voldaan/Niet voldaan n.v.t ja LOB 4.2.2 KB
C1 De kandidaat is in staat zijn eigen 

loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij 

doet dat met een oriëntatie op een 

toekomstige opleiding en (loop)baan door 

middel van reflectie op het eigen handelen 

en reflectie op ervaringen. De kandidaat 

heeft de vaardigheid de eigen loopbaan 

vorm te geven door op systematische 

wijze om te gaan met 

‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik het 

best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik 

voor en waarom dan? (motievenreflectie) 

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak 

en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe 

bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen 

mijn doel te bereiken en waarom die 

mensen? (netwerken)

Loopbaanreflectiegesprek 5 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd op  

de theorie van Marinka Kuijpers. 

C2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van 

een ‘loopbaandossier’. In een 

loopbaandossier is opgenomen welke 

activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 

bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het 

loopbaandossier wordt beschreven bij een 

aantal uitgevoerde activiteiten: a. De 

beoogde doelen b. De resultaten c. De 

evaluatie en conclusie d. Welke 

vervolgactiviteiten gepland zijn op basis 

van de opgedane ervaringen en de daarbij 

horende conclusies

Loopbaanreflectiegesprek 5 op basis van 

het ontwikkelportfolio in het 

loopbaandossier. Met de leerling wordt er 

middels een LOB-gesprek teruggekeken op 

de ervaringen van de afgelopen periode en 

worden er afspraken gemaakt voor de 

toekomst. De leerling wordt geactiveerd 

tot een volgende stap. Dit is gebaseerd op 

de theorie van Marinka Kuijpers. 

De leerling heeft in de tweede periode van leerjaar 4 in totaal vijf LOB-gesprekken op ‘voldaan’ staan. 
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maatschappijleer - 322

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee MA 3.1.1 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Wat is Maatschappijleer

ML1/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering

3.1.2 T 8% 45 min ja MA 3.1.2 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Wat is Maatschappijleer

ML1/K/2 Basisvaardigheden Jongeren

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer
Hoofdstuk 1 en 2

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
3.2.1 P 6% n.v.t nee MA 3.2.1 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Pluriforme samenleving opdracht

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
3.2.2 T 8% 45 min ja MA 3.2.2 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Pluriforme samenleving 

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer
Hoofdstuk 4

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/6 Macht en zeggenschap

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
3.3.1 P 5% n.v.t nee MA 3.3.1 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Media praktische opdracht

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
3.3.2 T 8% 45 min ja MA 3.3.2 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Media

ML1/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 5

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 P 15% n.v.t nee MA 4.1.1 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Opdracht werk

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
4.1.2 T 15% 45 min ja MA 4.1.2 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Werk 

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
4.2.1 P 15% n.v.t nee MA 4.2.1 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Opdracht relaties

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/5 Sociale verschillen
4.2.2 T 15% 45 min ja MA 4.2.2 BB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Relaties

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/5 Sociale verschillen
VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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maatschappijleer - 322

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee MA 3.1.1 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Wat is Maatschappijleer

ML1/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering

3.1.2 T 8% 45 min ja MA 3.1.2 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Wat is Maatschappijleer

ML1/K/2 Basisvaardigheden Jongeren

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie Hoofdstuk 1 en 2

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
3.2.1 P 6% n.v.t nee MA 3.2.1 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Pluriforme samenleving opdracht

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
3.2.2 T 8% 45 min ja MA 3.2.2 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Pluriforme samenleving 

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer
Hoofdstuk 4

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/6 Macht en zeggenschap
3.3.1 P 5% n.v.t nee MA 3.3.1 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Media praktische opdracht

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
3.3.2 T 8% 45 min ja MA 3.3.2 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Media

ML1/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 5

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 P 15% n.v.t nee MA 4.1.1 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Opdracht werk

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
4.1.2 T 15% 45 min ja MA 4.1.2 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Werk

ML1/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 7

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/5 Sociale verschillen

ML1/K/6 Macht en zeggenschap
4.2.1 P 15% n.v.t nee MA 4.2.1 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Opdracht relaties

ML1/K/2 Basisvaardigheden

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/5 Sociale verschillen
4.2.2 T 15% 45 min ja MA 4.2.2 KB

ML1/K/1 Orientatie op leren werken Relaties

ML1/K/2 Basisvaardigheden Hoofdstuk 3

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie

ML1/K/5 Sociale verschillen
VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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natuur- en scheikunde I - 173

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 4% 45 min nee NASK1 3.1.1 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/4Stoffen en materialen Stoffen en materialen ( H 3)

NASK1/K/5Elektrische energie Elektriciteit ( H 4)

3.1.2 T 8% 45 min ja NASK1 3.1.2 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/4Stoffen en materialen Stoffen en materialen ( H 3)

NASK1/K/9Kracht en veiligheid Krachten ( H 1)

3.2.1 T 4% 45 min nee NASK1 3.2.1 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Energie ( H 6)

NASK1/K/9Kracht en veiligheid Krachten ( H 1)

3.2.2 T 9% 45 min ja NASK1 3.2.2 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden
NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Energie ( H 6) 

Magnetisme ( H 7)

3.3.1 T 5% 45 min nee NASK1 3.3.1 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden
NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Magnetisme ( H 7 )

NASK1/K/7Licht en beeld Licht ( H 5 )

3.3.2 T 10% 45 min ja NASK1 3.3.2 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/8Geluid Geluid ( H 2)

NASK1/K/9Kracht en veiligheid Bewegen ( H 8)

VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 10% 45 min nee NASK1 4.1.1 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Elektrische schakelingen (H 3)

NASK1/K/6Verbranden en verwarmen Energie   (H 4)

4.1.2 T 14% 90 min ja NASK1 4.1.2 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/4Stoffen en materialen Stoffen en materialen ( H 7)

NASK1/K/5Elektrische energie Elektrische schakelingen ( H 3)

NASK1/K/9Kracht en veiligheid Krachten ( H 2 )

NASK1/K/10Bouw van de materie Stoffen en materialen ( H 7 )

4.2.1 T 16% 90 min nee NASK1 4.2.1 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Elekrische energie en veiligheid ( H 5 )

NASK1/K/7Licht en beeld Licht ( H 1 )

NASK1/K/9Kracht en veiligheid Krachten ( 2 )

4.2.2 T 20% 90 min ja NASK1 4.2.2 BB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde
Leervaardigheden in het vak natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Elektrische energie en veiligheid ( H 5 )

NASK1/K/8Geluid Geluid ( H 6)

NASK1/V/1Veiligheid in het verkeer Verkeer en veiligheid ( H 8 )

VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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Kaderberoepsgerichte leerweg

natuur- en scheikunde I - 173

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 4% 45 min nee NASK1 3.1.1 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Elektriciteit ( H 2 )

3.1.2 T 8% 45 min ja NASK1 3.1.2 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie
Elektriciteit ( H 2 )en Schakelingen ( H 6 

)

3.2.1 T 4% 45 min nee NASK1 3.2.1 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Schakelingen ( H 6 )

NASK1/K/9Kracht en veiligheid Krachten ( H 1 )

3.2.2 T 9% 45 min ja NASK1 3.2.2 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/6Verbranden en verwarmen Energie ( H 3 )

NASK1/K/9Kracht en veiligheid Krachten ( H 1 )

3.3.1 T 5% 45 min nee NASK1 3.3.1 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/6Verbranden en verwarmen Energie ( H 3 )

NASK1/K/10Bouw van de materie Materie ( H 7 )

NASK1/K/11Straling en 

stralingsbescherming
Straling ( H 8 )

3.3.2 T 10% 45 min ja NASK1 3.3.2 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/7Licht en beeld Licht ( H 5 )

NASK1/K/10Bouw van de materie Materie ( H 7 )

NASK1/K/11Straling en 

stralingsbescherming
Straling ( H 8 )

NASK1/K/12Het weer Het weer ( H 4 )

VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 10% 45 min nee NASK1 4.1.1 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/6Verbranden en verwarmen Warmte ( H 2 ) en Energie ( H 3 )

4.1.2 T 14% 90 min ja NASK1 4.1.2 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Elektriciteit ( H 4 )

NASK1/K/8Geluid Geluid ( H 5 )

NASK1/K/9Kracht en veiligheid Krachten ( H 1 )

4.2.1 T 16% 90 min nee NASK1 4.2.1 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/4Stoffen en materialen Stoffen ( H 7) en Materialen ( H 8)

NASK1/K/9Kracht en veiligheid Krachten ( H 1 ) en Werktuigen ( H 6 )

4.2.2 T 20% 90 min ja NASK1 4.2.2 KB

NASK1/K/1Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken

NASK1/K/2Basisvaardigheden Basisvaardigheden

NASK1/K/3Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

Leervaardigheden in het vak 

natuurkunde

NASK1/K/5Elektrische energie Elektriciteit ( H 4 )en Schakelingen (H 9)

NASK1/K/9Kracht en veiligheid
Kracht en Beweging ( H 11) en 

Bewegingen (H10)

VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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Nederlandse taal - 11

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee NE 3.1.1 BB

NE/K/2 Basisvaardigheden Hoofdzaken/hoofdgedachten

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: blz 7 hoofdstuk 1

NE/K/6 Leesvaardigheid Tekstdoel en publiek 

leren blz. 45 en 46 

3.1.2 T 8% 45 min ja NE 3.1.2 BB

NE/K/2 Basisvaardigheden Cito kijk en luistervaardigheid onderdeel 1

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: blz. 14

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid
3.2.1 T 5% 45 min nee NE 3.2.1 BB

NE/K/2 Basisvaardigheden

Tekstdoel en publiek, figuurlijk 

taalgebruik, tussenletters, voltooid 

deelwoord
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: blz. 45 en 46, 61, 66, 69

NE/K/6 Leesvaardigheid
3.2.2 T 8% 45 min ja NE 3.2.2 BB

NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zakelijke brief schrijven

NE/K/2 Basisvaardigheden
leren: stencil zakelijke brief (die krijg je 

van je docent).
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands

NE/K/7 Schrijfvaardigheid
3.3.1 T 6% 45 min nee NE 3.3.1 BB

NE/K/2 Basisvaardigheden
Signaalwoorden, theorie begrijpend lezen 

en tekst verklaren (reproductie)
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: stencil signaalwoorden

NE/K/6 Leesvaardigheid
leren: theorie uit het boek blz. 7, 45, 46, 

83, 84, 121, 122, 159, 197, 198
3.3.2 T 8% 45 min ja NE 3.3.2 BB

NE/K/2 Basisvaardigheden Begrijpend lezen (inzicht en toepassing) 

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: stencil signaalwoorden

NE/K/6 Leesvaardigheid
leren: theorie uit het boek blz. 7, 45, 46, 

83, 84, 121, 122, 159, 197, 198
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 10% 45 min nee NE 4.1.1 BB

NE/K/2 Basisvaardigheden
spelling: leestekens, hoofdletters, 

werkwoordspelling, lastige werkwoorden
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: blz.28, 31, 34

NE/K/7 Schrijfvaardigheid
4.1.2 T 20% 45 min ja NE 4.1.2 BB

NE/K/2 Basisvaardigheden

De kandidaat kan van een zelfgekozen 

fictiewerk de situatie en het denken en het 

handelen van de personages beschrijven. 

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands

Kan de relatie tussen fictiewerk en de 

werkelijkheid toelichten.

NE/K/7 Schrijfvaardigheid

Een persoonlijke reactie geven op een 

fictiewerk en deze toelichten met 

voorbeelden uit het werk. 
NE/K/8 Fictie leren: blz. 36, 187

leren; stencil recensie (krijg je van je 

docent.) 
4.2.1 T 10% 90 min nee NE 4.2.1 BB

NE/K/6 Leesvaardigheid
Het maken van het onderdeel begrijpend 

lezen van een examen.

leren: stencil signaalwoorden

leren: stencil theorie begrijpend lezen 
4.2.2 P 20% 15 min ja NE 4.2.2 BB

NE/K/2 Basisvaardigheden

Het houden van een presentatie van 

minstens 10 minuten aan de hand van een 

Powerpoint of Wordbestand over een 

zelfgekozen onderwerp.
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: blz. 16

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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Kaderberoepsgerichte leerweg

Nederlandse taal - 11

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee NE 3.1.1 KB

NE/K/2 Basisvaardigheden Hoofdzaken/hoofdgedachten

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: blz. 7

NE/K/6 Leesvaardigheid Tekstdoel en publiek

leren: blz. 45 en 46

3.1.2 T 8% 45 min ja NE 3.1.2 KB

NE/K/2 Basisvaardigheden
CITO Kijk- en luistervaardigheid onderdeel 

1
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
Leren: blz.14

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid
3.2.1 T 5% 45 min nee NE 3.2.1 KB

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands

Tekstdoel en publiek, figuurlijk 

taalgebruik, tussenletters, voltooid 

deelwoord
NE/K/6 Leesvaardigheid leren: blz. 45 en 46, 61, 66, 69

3.2.2 T 8% 45 min ja NE 3.2.2 KB

NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken Zakelijke brief schrijven

NE/K/2 Basisvaardigheden
leren: stencil zakelijke brief (die krijg je 

van je docent).
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands

NE/K/7 Schrijfvaardigheid
3.3.1 T 6% 45 min nee NE 3.3.1 KB

NE/K/2 Basisvaardigheden
Signaalwoorden, theorie begrijpend lezen 

en tekst verklaren (reproductie)
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: stencil signaalwoorden

NE/K/6 Leesvaardigheid
leren: theorie uit het boek blz. 7, 45, 46, 

83, 84, 121, 122, 159, 197, 198
3.3.2 T 8% 45 min ja NE 3.3.2 KB

NE/K/2 Basisvaardigheden  Tekst verklaren (inzicht en toepassen)

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: stencil signaalwoorden

NE/K/6 Leesvaardigheid
leren: theorie uit het boek blz. 7, 45, 46, 

83, 84, 121, 122, 159, 197, 198
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 10% 45 min nee NE 4.1.1 KB

NE/K/2 Basisvaardigheden
spelling: leestekens, hoofdletters, 

werkwoordspelling, lastige werkwoorden
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: blz. 28, 31, 34

NE/K/7 Schrijfvaardigheid
4.1.2 T 20% 45 min ja NE 4.1.2 KB

NE/K/2 Basisvaardigheden

De kandidaat kan van een zelfgekozen 

fictiewerk de situatie en het denken en het 

handelen van de personages beschrijven. 

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands

Kan de relatie tussen fictiewerk en de 

werkelijkheid toelichten.

NE/K/7 Schrijfvaardigheid
Kenmerken van fictie in het fictiewerk 

aanwijzen.

NE/K/8 Fictie
Kan relevante achtergrondinformatie 

verzamelen en selecteren.
Een persoonlijke reactie geven op een 

fictiewerk en deze toelichten met 

voorbeelden uit het werk. 
leren: blz. 36, 187

leren; stencil recensie (krijg je van je 

docent.) 
4.2.1 T 10% 90 min nee NE 4.2.1 KB

NE/K/6 Leesvaardigheid
Het maken van het onderdeel begrijpend 

lezen van een examen.

leren: stencil signaalwoorden

leren: stencil theorie begrijpend lezen 
4.2.2 P 20% 15 min ja NE 4.2.2 KB

NE/K/2 Basisvaardigheden

Het houden van een presentatie van 

minstens 10 minuten aan de hand van een 

Powerpoint of Wordbestand over een 

zelfgekozen onderwerp.
NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 

Nederlands
leren: blz. 16

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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Basis beroepsgerichte leerweg

Rekenen 

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.2 T 20% 45 min nee rt2F 3.1.2 BB

GETALLEN De kandidaat kent:

uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties, 

onder andere van gehele getallen, decimale getallen, breuken, 

negatieve getallen, grote getallen, basisbewerkingen en 

vergelijkingsoperatoren (< en >)

de structuur van en samenhang in getallen

de structuur van het tientallig stelsel.

De kandidaat kan:

rekentaal gebruiken

getallen en getal relaties met elkaar in verband brengen

basisbewerkingen met gehele en decimale getallen uitvoeren

bewerkingen met breuken uitvoeren

berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen

de rekenmachine op een verstandige manier inzetten.
Studyflow Hfd. B1 t/m B6, 4, 5, 7, 14 en 15.

3.2.2 T 20% 45 min nee rt2F 3.2.2 BB

Verhoudingen De kandidaat kent:

de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van procenten en schaal

de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van gangbare samengestelde 

grootheden en bijbehorende eenheden.

De kandidaat kan:

verhoudingstaal in rekentaal omzetten en andersom;

de verschillende uitdrukkingen voor een verhouding (procent, breuk, 

deling, ‘deel van’, schaal) met elkaar in verband brengen;

in de context van verhoudingen berekeningen uitvoeren;

rekenen met procenten;

rekenen met schaal;

rekenen met samengestelde grootheden.
Studyflow Hfd. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16 en 18.

3.3.2 T 20% 45 min nee rt2F 3.3.2 BB

Meten en meetkunde De kandidaat kent uit het subdomein Meten:

gangbare maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, 

geld, tijd en geheugenomvang met voorvoegsels als kilo-, mega- en 

centi-;

gangbare referentiematen;

de structuur van en samenhang tussen maateenheden en de structuur 

van het metriek stelsel;

en uit het sub domein Meetkunde:

namen, schrijfwijze en betekenis van meetkundige figuren en symbolen;

het begrip coördinaat.

De kandidaat kan in het sub domein Meten:

meetinstrumenten aflezen en (werk)tekeningen interpreteren, 

waaronder het aflezen van maten uit een (werk)tekening;

een passende maateenheid kiezen in een situatie;

rekenen met maten voor lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht, 

temperatuur, tijd en geld, waaronder het omrekenen van maten;

berekeningen van en met lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud 

uitvoeren;

en in het sub domein Meetkunde:

situaties beschrijven met meetkundige termen;

tweedimensionale representaties van driedimensionale objecten 

interpreteren (aanzichten, uitslagen, doorsneden);

uit voorstellingen en beschrijvingen conclusies trekken over objecten en 

hun plaats in de ruimte;

redeneren op basis van symmetrie.
Studyflow Hfd. B7, B8, 1, 6, 8, 13 en 15. 60%

4.1.2 T 20% 45 min nee rt2F 4.1.2 BB

Verbanden De kandidaat kent:

veel voorkomende diagrammen en grafieken;

termen om het verloop van een grafiek te beschrijven;

enkele termen die betrekking hebben op formules.

De kandidaat kan:

informatie uit tabellen, grafische voorstellingen en beschrijvingen 

analyseren en interpreteren;

verschillende voorstellingsvormen van verbanden (tabel, grafiek, 

formule, beschrijving in tekst en beeld) met elkaar in verband brengen;

gegevens verzamelen, ordenen en weergeven;

patronen in getallenreeksen en (meetkundige) figuren beschrijven;

tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van 

problemen;

formules lezen en gebruiken;

rekenvaardigheden toepassen bij het oplossen van problemen waarin 

verbanden een rol spelen.
Studyflow Hfd. 19, 20 en 21.

4.2.2 T 20% 45 min nee rt2F 4.2.2 BB

Getallen De kandidaat kent:

uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties, 

onder andere van gehele getallen, decimale getallen, breuken, 

negatieve getallen, grote getallen, basisbewerkingen en 

vergelijkingsoperatoren (< en >)

de structuur van en samenhang in getallen

de structuur van het tientallig stelsel.

De kandidaat kan:

rekentaal gebruiken

getallen en getal relaties met elkaar in verband brengen

basisbewerkingen met gehele en decimale getallen uitvoeren

bewerkingen met breuken uitvoeren

berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen

de rekenmachine op een verstandige manier inzetten.
Verhoudingen De kandidaat kent:

de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van procenten en schaal

de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van gangbare samengestelde 

grootheden en bijbehorende eenheden.

De kandidaat kan:

verhoudingstaal in rekentaal omzetten en andersom;

de verschillende uitdrukkingen voor een verhouding (procent, breuk, 

deling, ‘deel van’, schaal) met elkaar in verband brengen;

in de context van verhoudingen berekeningen uitvoeren;

rekenen met procenten;

rekenen met schaal;

rekenen met samengestelde grootheden.
Meten en meetkunde De kandidaat kent uit het sub domein Meten:

gangbare maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, 

geld, tijd en geheugenomvang met voorvoegsels als kilo-, mega- en 

centi- .

gangbare referentiematen;

de structuur van en samenhang tussen maateenheden en de structuur 

van het metriek stelsel;

en uit het sub domein Meetkunde:

namen, schrijfwijze en betekenis van meetkundige figuren en symbolen;

het begrip coördinaat.

De kandidaat kan in het sub domein Meten:

meetinstrumenten aflezen en (werk)tekeningen interpreteren, 

waaronder het aflezen van maten uit een (werk)tekening;

een passende maateenheid kiezen in een situatie;

rekenen met maten voor lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht, 

temperatuur, tijd en geld, waaronder het omrekenen van maten;

berekeningen van en met lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud 

uitvoeren;

en in het sub domein Meetkunde:

situaties beschrijven met meetkundige termen;

tweedimensionale representaties van driedimensionale objecten 

interpreteren (aanzichten, uitslagen, doorsneden);

uit voorstellingen en beschrijvingen conclusies trekken over objecten en 

hun plaats in de ruimte;

redeneren op basis van symmetrie.

Verbanden De kandidaat kent:

veel voorkomende diagrammen en grafieken;

termen om het verloop van een grafiek te beschrijven;

 enkele termen die betrekking hebben op formules.

De kandidaat kan:

informatie uit tabellen, grafische voorstellingen en beschrijvingen 

analyseren en interpreteren;

verschillende voorstellingsvormen van verbanden (tabel, grafiek, 

formule, beschrijving in tekst en beeld) met elkaar in verband brengen;

gegevens verzamelen, ordenen en weergeven;

patronen in getallenreeksen en (meetkundige) figuren beschrijven;

tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van 

problemen;

formules lezen en gebruiken;

rekenvaardigheden toepassen bij het oplossen van problemen waarin 

verbanden een rol spelen.

Studyflow alle hoofdstukken.

VMBO klas 4 bestaat uit 40% van het SE 40%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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Kader beroepsgerichte leerweg

Rekenen 

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.2 T 20,00% 45 min nee rt2F 3.1.2 KB

GETALLEN De kandidaat kent:

uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties, 

onder andere van gehele getallen, decimale getallen, breuken, 

negatieve getallen, grote getallen, basisbewerkingen en 

vergelijkingsoperatoren (< en >)

de structuur van en samenhang in getallen

de structuur van het tientallig stelsel.

De kandidaat kan:

rekentaal gebruiken

getallen en getal relaties met elkaar in verband brengen

basisbewerkingen met gehele en decimale getallen uitvoeren

bewerkingen met breuken uitvoeren

berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen

de rekenmachine op een verstandige manier inzetten.
Studyflow Hfd. B1 t/m B6, 4, 5, 7, 14 en 15.

3.2.2 T 20,00% 45 min nee rt2F 3.2.2 KB

Verhoudingen De kandidaat kent:

de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van procenten en schaal

de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van gangbare samengestelde 

grootheden en bijbehorende eenheden.

De kandidaat kan:

verhoudingstaal in rekentaal omzetten en andersom;

de verschillende uitdrukkingen voor een verhouding (procent, breuk, 

deling, ‘deel van’, schaal) met elkaar in verband brengen;

in de context van verhoudingen berekeningen uitvoeren;

rekenen met procenten;

rekenen met schaal;

rekenen met samengestelde grootheden.
Studyflow Hfd. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16 en 18.

3.3.2 T 20,00% 45 min nee rt2F 3.3.2 KB

Meten en meetkunde De kandidaat kent uit het sub domein Meten:

gangbare maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, 

geld, tijd en geheugenomvang met voorvoegsels als kilo-, mega- en 

centi- .

gangbare referentiematen;

de structuur van en samenhang tussen maateenheden en de structuur 

van het metriek stelsel;

en uit het sub domein Meetkunde:

namen, schrijfwijze en betekenis van meetkundige figuren en symbolen;

het begrip coördinaat.

De kandidaat kan in het sub domein Meten:

meetinstrumenten aflezen en (werk)tekeningen interpreteren, 

waaronder het aflezen van maten uit een (werk)tekening;

een passende maateenheid kiezen in een situatie;

rekenen met maten voor lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht, 

temperatuur, tijd en geld, waaronder het omrekenen van maten;

berekeningen van en met lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud 

uitvoeren;

en in het sub domein Meetkunde:

situaties beschrijven met meetkundige termen;

tweedimensionale representaties van driedimensionale objecten 

interpreteren (aanzichten, uitslagen, doorsneden);

uit voorstellingen en beschrijvingen conclusies trekken over objecten en 

hun plaats in de ruimte;

redeneren op basis van symmetrie.
Studyflow Hfd. B7, B8, 1, 6, 8, 13 en 15. 60,00%

4.1.2 T 20,00% 45 min nee rt2F 4.1.2 KB

Verbanden De kandidaat kent:

veel voorkomende diagrammen en grafieken;

termen om het verloop van een grafiek te beschrijven;

enkele termen die betrekking hebben op formules.

De kandidaat kan:

informatie uit tabellen, grafische voorstellingen en beschrijvingen 

analyseren en interpreteren;

verschillende voorstellingsvormen van verbanden (tabel, grafiek, 

formule, beschrijving in tekst en beeld) met elkaar in verband brengen;

gegevens verzamelen, ordenen en weergeven;

patronen in getallenreeksen en (meetkundige) figuren beschrijven;

tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van 

problemen;

formules lezen en gebruiken;

rekenvaardigheden toepassen bij het oplossen van problemen waarin 

verbanden een rol spelen.
Studyflow Hfd. 19, 20 en 21.

4.2.2 T 20,00% 45 min nee rt2F 4.2.2 KB

Getallen De kandidaat kent:

uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties, 

onder andere van gehele getallen, decimale getallen, breuken, 

negatieve getallen, grote getallen, basisbewerkingen en 

vergelijkingsoperatoren (< en >)

de structuur van en samenhang in getallen

de structuur van het tientallig stelsel.

De kandidaat kan:

rekentaal gebruiken

getallen en getal relaties met elkaar in verband brengen

basisbewerkingen met gehele en decimale getallen uitvoeren

bewerkingen met breuken uitvoeren

berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen

de rekenmachine op een verstandige manier inzetten.
Verhoudingen De kandidaat kent:

de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van procenten en schaal

de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van gangbare samengestelde 

grootheden en bijbehorende eenheden.

De kandidaat kan:

verhoudingstaal in rekentaal omzetten en andersom;

de verschillende uitdrukkingen voor een verhouding (procent, breuk, 

deling, ‘deel van’, schaal) met elkaar in verband brengen;

in de context van verhoudingen berekeningen uitvoeren;

rekenen met procenten;

rekenen met schaal;

rekenen met samengestelde grootheden.
Meten en meetkunde De kandidaat kent uit het sub domein Meten:

gangbare maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, 

geld, tijd en geheugenomvang met voorvoegsels als kilo-, mega- en 

centi-;

gangbare referentiematen;

de structuur van en samenhang tussen maateenheden en de structuur 

van het metriek stelsel;

en uit het subdomein Meetkunde:

namen, schrijfwijze en betekenis van meetkundige figuren en symbolen;

het begrip coördinaat.

De kandidaat kan in het sub domein Meten:

meetinstrumenten aflezen en (werk)tekeningen interpreteren, 

waaronder het aflezen van maten uit een (werk)tekening;

een passende maateenheid kiezen in een situatie;

rekenen met maten voor lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht, 

temperatuur, tijd en geld, waaronder het omrekenen van maten;

berekeningen van en met lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud 

uitvoeren;

en in het sub domein Meetkunde:

situaties beschrijven met meetkundige termen;

tweedimensionale representaties van driedimensionale objecten 

interpreteren (aanzichten, uitslagen, doorsneden);

uit voorstellingen en beschrijvingen conclusies trekken over objecten en 

hun plaats in de ruimte;

redeneren op basis van symmetrie.

Verbanden De kandidaat kent:

veel voorkomende diagrammen en grafieken;

termen om het verloop van een grafiek te beschrijven;

 enkele termen die betrekking hebben op formules.

De kandidaat kan:

informatie uit tabellen, grafische voorstellingen en beschrijvingen 

analyseren en interpreteren;

verschillende voorstellingsvormen van verbanden (tabel, grafiek, 

formule, beschrijving in tekst en beeld) met elkaar in verband brengen;

gegevens verzamelen, ordenen en weergeven;

patronen in getallenreeksen en (meetkundige) figuren beschrijven;

tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van 

problemen;

formules lezen en gebruiken;

rekenvaardigheden toepassen bij het oplossen van problemen waarin 

verbanden een rol spelen.

Studyflow alle hoofdstukken.

VMBO klas 4 bestaat uit 40% van het SE 40,00%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100,00%
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Basisberoepsgerichte leerweg

wiskunde - 153

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee WI 3.1.1 BB

WI/K/4 Algebraïsche verbanden 

Hoofdstuk 1: Grafieken. Je leert de 

betekenis van de getallen langs de assen, 

verschillende soorten grafieken, aflezen en 

tekenen

WI/K/6 Meetkunde Hoofdstuk 2: Plaats bepalen.

Je leert de begrippen koers, koershoek, 

schaallijn. Je leert hiermee te werken.

3.1.2 T 8% 45 min ja WI 3.1.2 BB

WI/K/2 Basisvaardigheden 

Hoofdstuk 3: Statistiek. Je leert het 

maken en aflezen van beeld-, staaf-, 

cirkeldiagrammen. Ook turftabellen, 

frequentietabellen maken en aflezen. Je 

leert de begrippen modus, gemiddelde, 

klassenindeling en modale klasse.

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten

Hoofdstuk 4: Rekenen. Je leert herkennen 

en rekenen met tijd. Ook leer je het 

afronden van en rekenen met 

(grote)getallen . Je leert tevens de 

begrippen helft, kwart en driekwart.

WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 

3.2.1 T 5% 45 min nee WI 3.2.1 BB

WI/K/2 Basisvaardigheden 

Hoofdstuk 5: Kijken en redeneren. Je leert 

werken met kijklijnen, kijkhoeken en 

bovenaanzichten tekenen. Juiste plaats 

bepalen.

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

wiskunde 

Hoofdstuk 6: Verhoudingen en procenten. 

Je leert de nieuwe prijs berekenen met 

kortingspercentages en bij 

prijsverhogingen.

WI/K/6 Meetkunde 

3.2.2 T 8% 45 min ja WI 3.2.2 BB

WI/K/4 Algebraïsche verbanden 

Hoofdstuk 7: Omtrek en oppervlakte. Je 

leert de omtrek van een cirkel en de 

oppervlakte te berekenen van 

verschillende wiskundige figuren. Ook 

oppervlaktematen omrekenen komt aan 

bod.

WI/K/6 Meetkunde 

Hoofdstuk 8: Werken met formules. Je 

leert de juiste grafiek bij een formule 

kiezen, werken met lineaire formules, 

tekenen van lineaire grafieken en het 

maken van een formule.

3.3.1 P 6% n.v.t nee WI 3.3.1 BB

WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

Werkstuk maken: Je leert om informatie 

te verzamelen, weer te geven en te 

analiseren.

WI/K/2 Basisvaardigheden 

WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 

WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige 

activiteiten 

3.3.2 T 8% 45 min ja WI 3.3.2 BB

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

wiskunde 
Hoofdstuk 9: Inhoud.

WI/K/4 Algebraïsche verbanden Hoofdstuk 10: Formules en terugrekenen.

VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 10% 45 min nee WI 4.1.1 BB

Stof niet in te delen omdat er nog geen 

nieuwe druk is
4.1.2 T 20% 90 min ja WI 4.1.2 BB

4.2.1 T 10% 45 min nee WI 4.2.1 BB

4.2.2 T 20% 90 min ja WI 4.2.2 BB

VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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Kaderberoepsgerichte leerweg

wiskunde - 153

SCHOOLEXAMEN PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE

3.1.1 T 5% 45 min nee WI 3.1.1 KB

WI/K/2 Basisvaardigheden 

Hoofdstuk 1: Formules en grafieken. Je 

leert werken met verschillende soorten 

tabellen en grafieken. Deze kun je 

tekenen en herkennen.

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

wiskunde 

Hoofdstuk 2: Plaats en afstand. Je leert 

werken met schaallijnen, 

bovenaanzichten, koersen en koershoeken 

en werken met drie coördinaten.

WI/K/4 Algebraïsche verbanden 

WI/K/6 Meetkunde 

3.1.2 T 8% 45 min ja WI 3.1.2 KB

WI/K/2 Basisvaardigheden 

Hoofdstuk 3: Rekenen met formules. Je 

leert een formule maken bij een grafiek 

inclusief de termen hellingsgetal en 

startgetal, met en zonder haakjes.

WI/K/4 Algebraïsche verbanden 

Hoofdstuk 4: Werken met aantallen. Je 

leert werken met machten, 

wetenschappelijke notatie, procenten en 

de factor
WI/K/5 Rekenen, meten en schatten

3.2.1 T 5% 45 min nee WI 3.2.1 KB

WI/K/2 Basisvaardigheden 

Hoofdstuk 5: Gelijkvormigheid. Je leert 

werken met gelijkvormigheid en 

vergrotingsfactor.

WI/K/6 Meetkunde 

Hoofdstuk 6: Statistiek. Je leert werken 

met verschillende soorten diagrammen en 

diverse statistische begrippen.
WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 

3.2.2 T 8% 45 min ja WI 3.2.2 KB

WI/K/2 Basisvaardigheden 

Hoofdstuk 7: Vergelijkingen oplossen. Je 

leert op verschillende manieren 

vergelijkingen op te lossen.

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

wiskunde 

Hoofdstuk 8: Hellingen en tangens. Je 

leert het berekenen van een hoek of een 

rechthoekszijde met behulp van de 

tangens.
WI/K/5 Rekenen, meten en schatten

3.3.1 P 6% n.v.t nee WI 3.3.1 KB

WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

Werkstuk maken: Je leert om informatie 

te verzamelen, weer te geven en te 

analiseren.
WI/K/2 Basisvaardigheden 

WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 

WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige 

activiteiten 
3.3.2 T 8% 45 min ja WI 3.3.2 KB

WI/K/2 Basisvaardigheden 

Hoofdstuk 10: Grafieken: Je leert werken 

met puntengrafieken, horizontale 

lijngrafieken, som- en verschilgrafieken en 

periodieke grafieken.

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

wiskunde 

Hoofdstuk 11: Oppervlakte en inhoud. Je 

leert de oppervlakte en inhoud berekenen 

van (samengestelde) ruimtefiguren.

WI/K/4 Algebraïsche verbanden 
VMBO klas 3 bestaat uit 40% van het SE 40%

4.1.1 T 10% 45 min nee WI 4.1.1 KB

WI/K/4 Algebraïsche verbanden 

Hoofdstuk 1: Grafieken en vergelijkingen. 

Je leert werken met verschillende soorten 

verbanden, inklemmen en ongelijkheden.

WI/K/6 Meetkunde 

Hoofdstuk 2: Vlakke meetkunde. Je leert 

berekenen en tekenen van hoeken en 

afstanden.
4.1.2 T 20% 90 min ja WI 4.1.2 KB

WI/K/2 Basisvaardigheden 

Hoofdstuk 1: Grafieken en vergelijkingen. 

Je leert werken met verschillende soorten 

verbanden, inklemmen en ongelijkheden.

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

wiskunde 

Hoofdstuk 2: Vlakke meetkunde. Je leert 

berekenen en tekenen van hoeken en 

afstanden.

WI/K/4 Algebraïsche verbanden 

Hoofdstuk 3: Informatieverwerking. Je 

leert de mediaan en kwartielen bepalen, 

werken met een box plot en diagrammen.

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten

Hoofdstuk 4: Machtsverbanden. Je leert 

grafieken tekenen met hogere macht, 

inklemmen en snijpunten bepalen.
WI/K/6 Meetkunde 

WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 
4.2.1 T 10% 45 min nee WI 4.2.1 KB

WI/K/2 Basisvaardigheden 

Hoofdstuk 6: Goniometrie. Je leert hoeken 

en zijden berekenen met tangens, sinus of 

cosinus.

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

wiskunde 

Hoofdstuk 7: Exponentiële formules. Je 

leert herkennen van een groeifactor bij 

een exponentieel verband en het maken 

van een formule hiervan.
WI/K/4 Algebraïsche verbanden 

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten
4.2.2 T 20% 90 min ja WI 4.2.2 KB

WI/K/2 Basisvaardigheden 
Hoofdstuk 5: Rekenen. Je leert werken 

met gangbare maten en grootheden

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 

wiskunde 

Hoofdstuk 6: Goniometrie. Je leert hoeken 

en zijden berekenen met tangens, sinus of 

cosinus.

WI/K/4 Algebraïsche verbanden 

Hoofdstuk 7: Exponentiële formules. Je 

leert herkennen van een groeifactor bij 

een exponentieel verband en het maken 

van een formule hiervan.

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten

Hoofdstuk 8: Ruimtemeetkunde. Je leert 

berekeningen maken in/met ruimtelijke 

figuren, het werken met koershoeken
WI/K/6 Meetkunde 

VMBO klas 4 bestaat uit 60% van het SE 60%

SE cijfer is gewogen gemiddelde van klas 3 en 4 100%
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