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Introductie:
Dit is het PTA voor het derde leerjaar KL 2021 - 2023. Het bijbehorende examenreglement is ook te vinden op de site.
Uitgangspunten voor het Programma van Toetsing en Afsluiting:
Het Programma van Toetsing en Afsluiting maakt duidelijk hoe jij je eigen leren kan gaan plannen. Je weet van tevoren wat je moet kennen en kunnen, hoe
dit getoetst wordt en waarop vooral gelet wordt bij de beoordeling en wanneer een examenonderdeel moet zijn afgerond. Het Programma van Toetsing en
Afsluiting beslaat een periode van twee leerjaren. Daarbinnen zijn vijf periodes van 9-12 weken te onderscheiden. Na elke periode ontvang je een rapportage
van de afgesloten onderdelen uit het schoolexamen. Ieder periodecijfer wordt bepaald door het aantal toetsen in het Programma van Toetsing en Afsluiting
aangegeven schoolexamentoetsen (alle beschreven A- en Btoetsen) en is tevens het cijfer dat meetelt voor de totstandkoming van het schoolexamencijfer.
Het periodecijfer kan pas worden vastgesteld, nadat alle onderdelen, zoals genoemd in het Programma van Toetsing en Afsluiting, zijn afgesloten. De
periodecijfers en het schoolexamencijfer worden rekenkundig afgerond tot één decimaal nauwkeurig. Na de vijfde periode worden geen schoolexamentoetsen
meer afgenomen, maar vindt de voorbereiding plaats op het centrale examen. Het centrale examen (CE) bestaat voor de beroepsgerichte component uit het
centraal praktisch en schriftelijk examen (CSPE) ; voor de Algemene Vormende vakken worden de centrale examens digitaal afgenomen.
Binnen het schoolexamen worden bij de algemeen vormende vakken twee soorten toetsen worden afgenomen: De tussentijdse toetsen - zoals schriftelijke
overhoringen, mondelinge overhoringen, korte verslagen, mondelinge presentaties, kleine werkstukken - dienen om de voortgang van je studie/werk vast te
stellen en tellen in combinatie één keer mee bij het tot stand komen van het betreffende periodecijfer. In het Programma van Toetsing en Afsluiting worden
deze tussentijdse toetsen aangeduid met de letter A. De proefwerken en/of werkopdrachten toetsen vaak meer kennis en vaardigheden en verwijzen daarom
altijd naar een of meer eindtermen uit het examenprogramma. Deze toetsen tellen afzonderlijk één keer mee bij het tot stand komen van het betreffende
periodecijfer. In het Programma van Toetsing en Afsluiting worden deze toetsen aangeduid met de letter B.
De derde periode (aan het eind van het derde leerjaar) wordt voor de algemeen vormende vakken afgesloten met een toetsperiode van 2 dagen. Daarvoor
krijg je een apart rooster uitgereikt. De toetsen die dan afgenomen worden kunnen langer duren dan één lesuur. Bij verzuim voor een toets in deze
toetsperiode moeten je ouders/verzorgers vooraf telefonisch laten weten, dat je verhinderd bent. Voor de beroepsgerichte vakken geldt een aangepaste
regeling. Dat heeft te maken met de modulaire opzet van de programma’s voor die vakken. Elk profiel kent een profielvak, dat bestaat uit 4 modulen. Het
profielvak wordt centraal geëxamineerd (CSPE). De 4 modulen van het profielvak worden ook met schoolexamens (SE) afgetoetst. Het gemiddelde van het
SE- en CSPE-cijfer is het eindcijfer. Ook de cijfers van je keuzevakken worden gemiddeld tot een eindcijfer.(Elk keuzevak dient met minimaal een 4 te worden
afgesloten). Beide eindcijfers tellen één keer mee in de uitslagregeling.
In principe kun je geen van de afgelegde B-toetsen en B-opdrachten herkansen. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling
van de examenscretaris in overleg me mentor) kun je in aanmerking komen voor een herkansing. Na overleg stelt de docent de datum en het tijdstip vast. Er
is één uitzondering waarbij je wel mag herkansen en dat is voor het vak maatschappijleer 1 als je eindcijfer lager is dan een 6. Dan biedt de school de
mogelijkheid tot een herexamen aan voor het examenprogramma maatschappijleer 1. In zeer bijzondere omstandigheden kun je op aanvraag en naar het
oordeel van de examencommissie nader aan te wijzen onderdelen van de praktische opdrachten, de handelingsopdracht en het examenprogramma kunstvak
I herkansen. Maar dan onder toezicht en ter beoordeling van een door de commissie aan te stellen examinator. Deze onderdelen kun je alleen herkansen in
de derde periode en dus vóór de definitieve vaststelling van de eindcijfers voor het derde leerjaar. Alle toetsen onder punt 3, de behaalde resultaten voor de
twee praktische opdrachten, de handelingsopdracht, de handelingsdelen (werkstukken, demonstraties, presentaties, leesdossiers en kunstdossier) bij

sommige vakken en de resultaten voor lichamelijke opvoeding en het kunstvak vormen bij elkaar het examendossier dat je zorgvuldig moet bewaren in
verband met de overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs.
Je bent in principe over naar het vierde leerjaar als je voldoet aan de volgende voorwaarden: Je hebt niet meer dan twee tekorten bij en een gemiddelde van
6.0 voor de vakken waarin centraal examen wordt afgelegd en je hebt de verplichte praktische onderdelen (twee praktische opdrachten en een
handelingsopdracht) afgesloten en je hebt het kunstvak I en de voorgeschreven onderdelen uit het examenvak lichamelijke opvoeding met de waardering
'voldoende' of 'goed' afgerond. In alle andere gevallen word je in de rapportenvergadering besproken. Hieruit volgt een bindend advies. Dit advies komt tot
stand met algemene stemmen van de aanwezige docenten die aan jou lesgeven en de betreffende teamleider.
De wettelijk vastgestelde uitslagregeling voor alle opleidingen luidt: De kandidaat is geslaagd als:
De cijfers voor het centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn.
 voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, of
 voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste
één 7 of hoger,
 of voor twee van zijn examenvakken, waarvan ten hoogste één behorend tot het sectordeel, het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.
Voor de beroepsgerichte vakken geldt een aangepaste regeling. Dat heeft te maken met de modulaire opzet van de programma’s voor die vakken. Elk profiel
5 kent een profielvak, dat bestaat uit 4 modulen. Het profielvak wordt centraal geëxamineerd (CSPE). De 4 modulen van het profielvak worden ook met
schoolexamens (SE) afgetoetst. Het gemiddelde van het SE- en CSPE-cijfer is het eindcijfer. Ook de cijfers van je keuzevakken worden gemiddeld tot een
eindcijfer. (Elk keuzevak dient met minimaal een 4 te worden afgesloten). Beide eindcijfers tellen één keer mee in de uitslagregeling.
Verder geldt dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel ten minste de waardering 'voldoende' of 'goed' is
behaald". Het vak Nederlands moet met een 5 zijn afgesloten. Elk beroepsgericht keuzevak moet met minimaal een 4.0 zijn afgesloten. De directeur kan, als
daar reden toe is, besluiten af te wijken van wat in het Programma van Toetsing en Afsluiting beschreven staat.
Opmerkingen:
1. In aanvulling op artikel 25 van het Examenreglement VMBO van ISW geldt voor de kandidaten in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg het volgende:
De kandidaten van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg hebben het recht om - (onderdelen van) het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE)
te herkansen én - het Centraal Examen voor één van de theoretische vakken te herkansen.
2. Indien er op je cijferlijst geen cijfer vermeld staat bij een bepaalde periode, dan betekent dit dat je voor het betreffende vak voor die periode nog een
inhaalverplichting hebt openstaan.

PTA Nederlands 3&4 KL 2021-2023
PTA
Periode

1

Nederlands 2021-2022
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor
doen?

NE/K/8 Je kunt het onderwerp benoemen. Je kunt evalueren met
argumenten en voorbeelden. Je kunt leeservaringen uitwisselen
en je interesse motiveren.

Maken les 1.1 fictie

NE/K/6 Je kunt het onderwerp benoemen. Je herkent letterlijk en
figuurlijk taalgebruik. Je evalueert de tekst met argumenten en
kunt persoonlijke reacties toelichten met voorbeelden uit de tekst.
NE/K/6 Je kunt verschillende leesstrategieën hanteren. Je kunt
informatieve teksten lezen. Je kunt de hoofdgedachte van de tekst
weergeven. Je legt relaties tussen tekstdelen (inleiding, kern, slot)
en teksten.
NE/K/7 Je kunt eenvoudige zakelijke brieven produceren en
schriftelijke verzoeken opstellen. Je past het woordgebruik en de
toon aan het publiek aan. • verwijswoorden (die, dat, wat)
NE/K/2 20 nieuwe woorden • vaste voorzetsels bij werkwoorden
en in uitdrukkingen
NE/K/4 Je kunt de hoofdpunten begrijpen van een interview. Je
kunt informatie verzamelen en verwerken via het houden van een
vraaggesprek. Je kunt doelgericht doorvragen om de gewenste
informatie te verwerven.
NE/K/3 zinsdelen benoemen
NE/K/3 werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd en
voltooid deelwoord) toepassen
NE/K/4 Je kunt iemand interviewen met een bijzonder beroep.
Informatie zoeken, interview houden en verslag doen.

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee

Weging

SO A1 Keuzeopdracht
fictie

J

1

Maken les 1.2 gedicht

SO A1 45 min.

J

1

Maken les 1.3 lezen

SO A1 45 min.

J

1

Maken les 1.4
schrijven en
formuleren
Maken les 1.5 woorden

SO A4 45 min

J

1

SO A2 45 min

J

1

Maken les 1.6 spreken,
kijken, luisteren

PW 1B1 50 min

N

2

Maken les 1.7
grammatica
Maken les 1.8 spelling

SO A2 45 min

J

1

SO A2 45 min

J

1

Maken 1.9 eindtaak
Interview
Hoofdstuktoets 1

PW 1B1 50 min

N

2

PW 1B2 50 min

N

2

Toetsvorm, -duur en
code

PTA
Periode

1

Nederlands 2021-2022
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor
doen?

NE/K/8 Je kent het verschil tussen fictie en non-fictie. En herkent
wat realistische en niet-realistische fictie is.

Maken les 2.1 fictie

NE/K/6 Je kunt het onderwerp benoemen. Je herkent letterlijk en
figuurlijk taalgebruik. Je evalueert de tekst met argumenten en
kunt persoonlijke reacties toelichten met voorbeelden uit de tekst.
NE/K/6 Je kunt informatieve teksten lezen. Je maakt onderscheid
tussen hoofd- en bijzaken. Je kunt een eenvoudige tekst beknopt
samenvatten. Je kunt de bedoeling van tekstgedeeltes en/of
specifieke formuleringen duiden.
NE/K/7 Je kunt onderhoudende teksten schrijven. De tekst bevat
een volgorde: inleiding, kern en slot. Je past het woordgebruik en
de toon aan het publiek aan. Je varieert het woordgebruik.
NE/K/2 20 nieuwe woorden • leenwoorden uit andere talen
NE/K/4 Je kunt de hoofdpunten begrijpen van
reclameboodschappen en (nieuws)berichten. Je kunt een tekst
samenvatten. Je kunt tijdens een overleg een mening uitdrukken
en commentaar geven op de visie van anderen.
NE/K/7 samengestelde zinnen • voegwoorden
NE/K/7 leestekens en hoofdletters • werkwoordspelling
Praktische opdracht/fictie/leesboek?

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee

Weging

SO A1 Keuzeopdracht
fictie

J

1

Maken les 2.2 gedicht

SO A3 45 min.

J

1

Maken les 2.3 lezen

SO A3 45 min.

J

1

Voorbereidende les
schrijfvaardigheid hfdst
1 en 2
Maken les 2.5 woorden
Maken les 2.6 spreken,
kijken, luisteren

SO A4 45 min.

J

1

SO A5 45 min
PW 3B1 45 min

J
N

1
2

Maken les 2.7
grammatica
Maken les 2.8 spelling

SO A5 45 min

J

1

SO A5 45 min
SO A6
PW 1B3 50 min

J
N
N

1
1
2

Hoofdstuktoets 2

Toetsvorm, -duur en
code

PTA
Periode

2

Nederlands 2021-2022
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor
doen?

NE/K/8 Je herkent het genre en kunt het onderwerp benoemen.
Je kunt het denken, voelen en handelen van personages
beschrijven. Je kunt de ontwikkeling van de hoofdpersoon
beschrijven. • perspectief (ik-verhaal of hij/zij-verhaal)

Maken les 3.1 fictie

SO A1 keuzeopdracht
fictie

Maken les 3.2 gedicht

NE/K/6 Je kunt het onderwerp benoemen. Je herkent letterlijk en
figuurlijk taalgebruik. Je evalueert de tekst met argumenten en
kunt persoonlijke reacties toelichten met voorbeelden uit de
tekst.
NE/K/6 Je kunt overtuigende en informatieve teksten lezen. Je
maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je kunt de
bedoeling van de schrijver verwoorden. Je kunt relaties tussen
en binnen teksten evalueren en beoordelen. Je kunt een
eenvoudige tekst beknopt samenvatten.
NE/K/7 Je kunt onderhoudende teksten schrijven en overtuigen
met argumenten. Je kunt alinea’s maken en inhoudelijke
verbanden expliciet aangeven. Je past het woordgebruik en de
toon aan het publiek aan. • actief formuleren
NE/K/2 • 20 nieuwe woorden • spreekwoorden en uitdrukkingen
NE/K/4 Je kunt de hoofdpunten begrijpen van
discussieprogramma’s. Je kunt de bedoeling van de spreker(s)
verwoorden. Je kunt tijdens een discussie (op beleefde wijze)
een overtuiging uitdrukken en commentaar geven op de visie
van anderen. • debat
NE/K/3 woordsoorten benoemen
NE/K/3 werkwoordspelling • meervouden en samenstellingen
van zelfstandige naamwoorden

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee

Weging

N

1

SO A2 45 min

J

1

Maken les 3.3 lezen

SO A2 45 min.

J

1

Maken les 3.4
schrijven en
formuleren

PW 3B3 45 min

N

2

Maken les 3.5 woorden
Maken les 3.6 spreken,
kijken, luisteren

SO A3 45 min
PW 1B1 50 min

J
N

1
2

Maken les 3.7
grammatica
Maken les 3.8 spelling

SO A3 45 min

J

1

SO A3 45 min

J

1

Hoofdstuktoets 3

PW 2B1 45 min

N

2

Toetsvorm, -duur en
code

PTA
Periode

2

Nederlands 2021-2022
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor
doen?

NE/K/8 Je herkent het genre en kunt het onderwerp benoemen.
Je kunt het denken, voelen en handelen van personages
beschrijven. Je kunt bepalen in welke mate de personages en
gebeurtenissen herkenbaar en realistisch zijn. Je kunt de
geschiedenis chronologisch navertellen.

Maken les 4.1 fictie

NE/K/6 Je kunt het onderwerp benoemen. Je herkent letterlijk en
figuurlijk taalgebruik. Je evalueert de tekst met argumenten en
kunt persoonlijke reacties toelichten met voorbeelden uit de tekst.
NE/K/6 Je kunt informatieve en instructieve teksten lezen. Je
maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je legt relaties
tussen tekstdelen (inleiding, kern, slot) en teksten. Je kunt de
bedoeling van de schrijver verwoorden. Je kunt relaties tussen en
binnen teksten evalueren en beoordelen. Je kunt een eenvoudige
tekst beknopt samenvatten.
NE/K/7 Je kunt instructies schrijven. Je kunt inhoudelijke
verbanden expliciet aangeven. Je past het woordgebruik en de
toon aan het publiek aan. • signaalwoorden voor volgorde en tijd
NE/K/2 20 nieuwe woorden • schooltaalwoorden gebruiken
NE/K/3 jou(w), u(w) en mij(n) • als/dan met het juiste persoonlijke
voornaamwoord
NE/K/7• werkwoordspelling (ook uit het Engels afkomstige
werkwoorden) • bijvoeglijk naamwoord, stoffelijk bijvoeglijk
naamwoord en als bijvoeglijk naamwoord gebruikt voltooid
deelwoord

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee

Weging

SO A1 Keuzeopdracht
fictie

J

1

Maken les 4.2 gedicht

SO A2 45 min

J

1

Maken les 4.3 lezen

SO A4 45 min.

J

1

Maken les 4.4
schrijven en formuleren

Praktische opdracht
A5 45 min.

N

1

Maken les 4.5 woorden
Maken les 4.7
grammatica
Maken les 4.8 spelling

SO A6 45 min
SO A6 45 min

J
J

1
1

SO A6 45 min

J

1

Hoofdstuktoets 4

PW 2B2 45 min

N

2

Toetsvorm, -duur en
code

PTA
Periode

3

Nederlands 2021-2022
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor
doen?

NE/K/8 Je herkent het genre en kunt het onderwerp benoemen.
Je kunt het denken, voelen en handelen van personages
beschrijven. Je kunt personages typeren, zowel innerlijk als
uiterlijk. Je kunt evalueren met argumenten en voorbeelden. Je
kunt leeservaringen uitwisselen en je interesse motiveren.

Maken les 5.1 fictie/
Film
Oorlogswinter/Jongen
in de gestreepte
pyjama

NE/K/6 Je kunt het onderwerp benoemen. Je herkent letterlijk
en figuurlijk taalgebruik. Je evalueert de tekst met argumenten
en kunt persoonlijke reacties toelichten met voorbeelden uit de
tekst.
NE/K/6 Je kunt overtuigende teksten lezen. Je legt relaties
tussen tekstdelen (inleiding, kern, slot) en teksten. Je kunt de
bedoeling van tekstgedeeltes en/of specifieke formuleringen
duiden. Je kunt de bedoeling van de schrijver verwoorden. Je
kunt een eenvoudige tekst beknopt samenvatten. • activerende
teksten
NE/K/7 Je kunt onderhoudende teksten schrijven en overtuigen
met argumenten. Je kunt alinea’s maken en inhoudelijke
verbanden expliciet aangeven. Je past het woordgebruik en de
toon aan het publiek aan. • activerende tekst • slogan
NE/K/2 20 nieuwe woorden • examentaal gebruiken
NE/K/5 Je kunt de hoofdpunten begrijpen van documentaires.
Je kunt aantekeningen maken. • pitch
NE/K/3 zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord
NE/K/7 • werkwoordspelling • trema’s, koppeltekens en
accenten
NE/K/6 Een gelezen boek kunnen verwerken in de vorm van
een collage, mindmap of pitch.

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee

Weging

SO A1 Keuzeopdracht
fictie

J

1

Maken les 5.2 gedicht

SO A1 45 min.

J

1

Maken les 5.3 lezen

SO A1 45 min.

J

1

Maken les 5.4 schrijven
en formuleren

SO A4 45 min

J

1

Maken les 5.5 woorden
Maken les 5.6 spreken,
kijken, luisteren

SO A2 45 min
SO A1 Keuzeopdracht
fictie

J
N

1
2

Maken les 5.7
grammatica
Maken les 5.8 spelling

SO A2 45 min

J

1

SO A2 45 min

J

1

Verwerking leesboek

SO A3 45 min.

N

1

Toetsvorm, -duur en
code

NE/K/7 Je leert hoe je eenvoudige zakelijke brieven produceert
en schriftelijke verzoeken opstelt. Je leert hoe je teksten schrijft
m.b.v. een stramien en hoe je informatie vraagt en geeft aan
instanties binnen en buiten de school.
NE/K/5 Je leert een draaiboek maken, reclame maken en een
evenement uit te voeren.
NE/K/7 Je weet waar een instructietekst aan voldoet. Je kunt
signaalwoorden van volgorde en tijd gebruiken. Je kan zinnen
actief maken en je kunt een oproep maken.

Berekening cijfer schoolexamen:
(P1+P2+P3+P4+P5): 5= SE
Periodecijfer P1: ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+1B1+1B2+1B3) : 9
Periodecijfer P2: ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+2B1+2B2) : 8
Periodecijfer P3: ( A1+A2+A3+A4+3B1+3B2+3B3) :7

Module solliciteren

SO A4 45 min.

Eindtaak hoofdstuk 5,
pitch geven
Hoofdstuktoets 5
Schrijfvaardigheidstoets
H3,4,5 (toetsweek)

PW 3B1 45 min.

N

2

PW 3B2 45 min
PW 3B3 45 min

N
N

2
2

PTA
Periode

Nederlands 2022-2023
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?

4

NE/K/6• Je weet waarom leesvaardigheid
belangrijk is.
• Je weet hoe en wanneer leesvaardigheid
getoetst wordt.
• Je kunt leesstrategieën toepassen.
• Je kunt meerkeuzevragen beantwoorden.
NE/K/6• Je kunt leesstrategieën toepassen.
• Je kunt het onderwerp bepalen.
• Je kunt de hoofdgedachte bepalen.
• Je kunt het tekstdoel bepalen.
• Je kent de functies van inleiding en slot.
• Je kunt het kopje boven een tekstdeel
kiezen.
• Je kent de tekstverbanden en
signaalwoorden.
• Je kunt feiten en meningen
onderscheiden.
• Je kunt de betekenis van onbekende woorden achterhalen.
NE/K/7Je kunt een geleide samenvatting maken waarbij aan een
opdracht gehouden moet worden.
NE/K/2 • Je weet wat het doel van advertenties is.
• Je weet wat de functie van beeld in een
advertentie is.
• Je kunt de doelgroep van een
advertentie bepalen.
NE/K/2 Je weet hoe en wanneer
schrijfvaardigheid getoetst wordt.
• Je weet wat voor soorten teksten je in
het dagelijks leven moet kunnen
schrijven.
NE/K/7Je kunt een zakelijke e-mail of brief
schrijven.
• Je kent de conventies van zakelijke

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor
doen?

Toetsvorm, -duur en
code

Leerjaar 4
Herkansing
ja/nee

Weging

Maken les 1.1
Introductie

SO A1 45 min

J

1

Maken les 1.2
tekstbegrip

SO A1 45 min.

J

1

Maken les 1.3
samenvatten
Maken 1.4 advertentie
en 1.5 zoekend lezen

SO A2 45 min.

J

1

SO A3 45 min

J

1

Maken les 2.1
introductie

SO A3 45 min

J

1

Maken les 2.2 e-mails
en brieven

SO A4 45 min.

N

1

e-mails en brieven.
• Je kunt samenhang aanbrengen door
signaalwoorden te gebruiken.
• Je past het taalgebruik aan je lezer aan.
• Je kunt een zakelijke e-mail of brief
controleren aan de hand van de
puntentelling.
NE/K/7 Je kunt een artikel schrijven met behulp
van een tekstschema.
• Je kunt alinea’s maken.
• Je kunt samenhang aanbrengen door
signaalwoorden te gebruiken.
• Je kunt actief formuleren.
• Je kunt argumenten noemen.
• Je past het taalgebruik aan je lezer aan.
• Je kunt een artikel controleren aan de
hand van de puntentelling.
NE/K/7 • Je kunt een verslag schrijven met behulp
van een tekstschema.
• Je kunt alinea’s maken.
• Je kunt samenhang aanbrengen door
signaalwoorden te gebruiken.
• Je kunt het woordgebruik variëren.
• Je past het taalgebruik aan je lezer aan.
• Je kunt een verslag controleren aan de
hand van de puntentelling.
NE/K/4 Je kunt kijken naar een film, documentaire of instructie en
hier vragen over beantwoorden

Maken les 2.3 artikelen

SO A5 45 min

N

1

Maken les 2.4
verslagen

SO A6 45 min

N

1

Cito kijk- en luistertoets

PW 4B1 2 x 45 min

N

2

Praktische opdracht

PW 4B2 45 min.

N

2

PTA
Periode

Nederlands Talent Max 2022-2023
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor
doen?

Toetsvorm, -duur en
code

Leerjaar 4
Herkansing
ja/nee

Weging

5

NE/K/5 Je weet hoe en wanneer
spreekvaardigheid getoetst wordt.
• Je weet wat het belang is van
spreekvaardigheid in bepaalde beroepen
Je kunt een presentatie voorbereiden.
• Je kunt een spreekplan gebruiken.
• Je kunt rekening houden met je publiek.
• Je kunt op de juiste manier presenteren
(houding en stemgebruik).
• Je kunt beeldmateriaal in een
presentatie gebruiken.
• Je kunt een digitale presentatie maken.

Module spreken
Maken les 3.1 intro, 3.2
presentatie, 3.3
tweegesprek, 3.4
groepsgesprek
Houden van een
presentatie.

SO A1 5x 20 min

N

1

NE/K/4 Je weet hoe en wanneer kijk- en
luistervaardigheid getoetst wordt.
• Je weet hoe de kijk– en luistertoets van het
CITO in elkaar zit.
Je weet hoe je het onderdeel tekstbegrip in
een kijk- en luistertoets aanpakt.
• Je kunt aantekeningen maken.
• Je kunt het fotoblad gebruiken.
• Je kunt meerkeuzevragen beantwoorden.
Je weet hoe je het onderdeel fictie in een kijken
luistertoets aanpakt.
Je weet hoe je het onderdeel instructie in een
kijk- en luistertoets aanpakt.
NE/K/8 Je kunt het genre herkennen.
• Je kent de genres biografie en autobiografie.
• Je kunt het onderwerp benoemen.
• Je kunt het denken, voelen en handelen van
personages beschrijven.
• Je kunt fictie en non-fictie onderscheiden.

Module kijken en
luisteren
Maken les 4.1 intro, 4.2
tekstbegrip, 4.3 fictie,
4.4 instructie

SO A2 45 min.

N

1

Module fictie
Maken les 5.1 intro, 5.2
bibliografie en
autobiografie, 5.3
sociaal/psychologisch,

SO A3 2x 45 min.

N

1

(SO fictie opzoeken,
niet in methode..evt
verhalen uit leesweek)
of keuzeopdracht.

• Je kunt evalueren met argumenten en
voorbeelden.
• Je kunt leeservaringen uitwisselen en je
interesse motiveren.
Je kunt situaties en verwikkelingen in de tekst
beschrijven en in verband brengen met de
realiteit.
• Je kunt realistische en niet-realistische fictie
onderscheiden.
Je kent de genres fantasy en sciencefiction.
Je kunt tijd en plaats in de tekst beschrijven.
Je kunt gedichten en songteksten herkennen.
• Je weet om welke redenen mensen boeken,
films, muziek en gedichten waarderen.
• Je kunt het spelen met taal in gedichten
herkennen.
• Je kunt beeldspraak herkennen.

5.4 sf en fantasy, 5.5
gedichten

NE/K/3 Je kunt zinsdelen benoemen.
• Je kunt onderwerp en persoonsvorm op
elkaar afstemmen (congruentie).
Je kunt woordsoorten benoemen.
• Je kunt jou/jouw goed gebruiken.
• Je kunt als/dan goed gebruiken.
• Je gebruikt de juiste vorm van het
persoonlijk voornaam na als/dan.
• Je kent het verschil tussen zelfstandige
werkwoorden en hulpwerkwoorden.
• Je kunt samengestelde zinnen maken.
• Je kunt voegwoorden op de juiste manier
gebruiken.
Je kunt de werkwoordspelling toepassen
(tt, vt en vd).
Je kunt meervouden van zelfstandige
naamwoorden maken.
Je kunt samenstellingen van zelfstandige
naamwoorden maken.
Je kent het bijvoeglijk naamwoord, het
stoffelijk bijvoeglijk naamwoord en het

Module grammatica en
spelling
Maken les 6.1 intro, 6.2
grammatica, 6.3
spelling

SO A4 45 min.

J

1

voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord.
• Je kunt de bijvoeglijke naamwoorden juist
schrijven.
Je kunt hoofdletters juist gebruiken.
• Je kunt leestekens in zinnen juist gebruiken.
• Je kunt leestekens in woorden juist gebruiken
(trema, koppelteken en accent).
NE/K/6• Je kunt informatieve, overtuigende en activerende
teksten lezen en vragen over beantwoorden

Berekening cijfer schoolexamen:
(P1+P2+P3+P4+P5): 5= SE
Periodecijfer P4: ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+4B1+4B2) : 8
Periodecijfer P5: ( A1+A2+A3+A4+5B1+5B2) :6

Proefexamen

PW 5B1 90 min

N

2

Praktische opdracht/
fictie

PW 5B2 90 min.

N

2

PTA Engels 3&4 KL 2021-2023
PTA Engels 2021-2022
Periode
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan het
P1
onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk
gesproken gesprek. Kan korte, duidelijke berichten van
telefonische computers en antwoordapparaten begrijpen.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan een korte
eenvoudige brief, email of fax begrijpen en kan korte
beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen
begrijpen.
Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan in korte,
eenvoudige zinnen een persoon beschrijven.
Spreken (MVT/K/6) ERK A2: de kandidaat kan in een
serie korte zinnen informatie geven over zichzelf en
anderen. De kandidaat kan in alledaagse situaties op
eenvoudige manier bekenden en onbekenden
aanspreken, groeten en zich bij hen voor iets
verontschuldigen. De kandidaat kan voorkeur en mening
uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen. De
kandidaat kan iemand uitnodigen en op uitnodigingen
ingaan of afslaan.
Grammatica (MVT/K/3) ERK A2: over het verleden: past
simple will/ going to. Iemand beschrijven
Expressions (MVT/K/3) ERK A2: de kandidaat kan
uitnodigen, reageren op een uitnodiging, informatie
geven en een mening geven over iemand.
Luisteren (MVT/K/5)ERK A2: de kandidaat kan
herkennen wat de hoofdpunten zijn van nieuwsberichten
op TV, als er een duidelijke visuele ondersteuning is.
Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en
duidelijk gesproken gesprek.
Spreken (MVT/K/6)ERK A2: de kandidaat kan in
eenvoudige, korte zinnen vertellen over ervaringen,

Leerweg KL
Inhoud onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?
Unit 1: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en
grammatica leren uit het
tekstboek (blz 20 t/m 23)

Toetsvorm, -duur en
code
PW Unit 1 (1B1) 45
min,

Leerjaar 3 en 4
Herkansing
Weging
ja/nee
Nee

33,3 %

Nee

33,3 %

Luistertoets Cito (1B2)
45 min.

Mondelinge toets in
duo’s, ieder een eigen
cijfer (1B3) 10 min.

33,3 %
Nee

gebeurtenissen en activiteiten aan de hand van een
script.
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan het
onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk
gesproken gesprek. Kan een korte uitleg begrijpen. kan
herkennen wat de hoofdpunten zijn van nieuwsberichten
op TV, als er een duidelijke visuele ondersteuning is.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan specifieke
informatie begrijpen in eenvoudige teksten. De kandidaat
kan de hoofdlijnen begrijpen van eenvoudige teksten in
een tijdschrift, krant of op een website.

Unit 2: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en
grammatica leren uit het
tekstboek (blz 36 t/m 39

KV Music: opdrachten
maken in het boekje.

Boekje inleveren, foto in
ppt KV, 90 min.

Nee

O/V/G

PW Unit 2 (2B1) 45
min,

Nee

25 %

Nee

25 %

Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan titels
van liedjes herkennen en eenvoudige, informatieve
filmpjes begrijpen.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan informatie
uit een tekst halen en verwerken.
MVT/K/1
P2

Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan aan
een eenvoudige chatsessie deelnemen.
Spreken (MVT/K/6)ERK A2: de kandidaat kan in
eenvoudige, korte zinnen vertellen over ervaringen,
gebeurtenissen en activiteiten. De kandidaat in beperkte
mate meedoen aan eenvoudige gesprekken over
alledaagse bekende onderwerpen. Kan een eenvoudig
telefoongesprek voeren en kan communicatie in stand
houden.
Grammatica (MVT/K/2&3) ERK A2: woordvolgorde
(plaats en tijd), wel of geen -ing (present simple/present
continuous) De kandidaat kan chatten.
Expressions (MVT/K/2&3) ERK A2: De kandidaat kan
vertellen wat hij heeft meegemaakt, telefoongesprekken
voeren, een gesprek gaande houden.
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan
herkennen wat de hoofdpunten zijn van nieuwsberichten
op TV, als er een duidelijke visuele ondersteuning is.

Unit 2: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en
grammatica leren uit het
tekstboek (blz 36 t/m 39)

Kijk-Luistertoets Cito
(2B2) 90 min.

Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en
duidelijk gesproken gesprek.
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan een
korte uitleg begrijpen. Kan aanwijzingen over de werking
van apparaten begrijpen als die bij het apparaat worden
uitgelegd.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan alledaagse
borden en mededelingen begrijpen. De kandidaat kan
eenvoudige, goed gestructureerde instructies begrijpen.
Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan aan
een contactpersoon een korte bevestiging/ email of fax
van gemaakte afspraken schrijven.
Spreken (MVT/K/6) ERK A2: de kandidaat kan op een
eenvoudige manier vertellen hoe iets gedaan moet
worden. De kandidaat kan eenvoudige informatie vragen
met betrekking tot reizen en gebruik maken van het
openbaar vervoer. De kandidaat kan eenvoudige
aanwijzingen en instructies geven en opvolgen.
Grammatica (MVT/K/2&3) ERK A2: personen, diverse
voornaamwoorden, present perfect.
de kandidaat kan een bevestiging schrijven.
Expressions (MVT/K/2&3) ERK A2: de kandidaat kan
reisinformatie opvragen, geven en instructies geven.

Unit 3: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en
grammatica leren uit het
tekstboek (blz 52 t/m 55)

PW Unit 3 (2B3) 45
min.

Nee

25 %

Nee

25 %

Boekje inleveren, foto in
ppt KV, 45 min.

Nee

O/V/G

PW Unit 4 (3B1) 45
min,

Nee

16, 7%

Leestoets Short Stories
(2B4)

KV Oscars: opdrachten
maken in het boekje.

Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan trailers
van Engelse films bekijken.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan informatie
uit een tekst halen en verwerken.
MVT/K/1
P3

Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan in
vertrouwde situaties korte, eenvoudige, feitelijke
informatie begrijpen. Kan een korte uitleg begrijpen.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan een korte
eenvoudige standaard brief of folder begrijpen. Kan
eenvoudige advertenties met weinig afkortingen
begrijpen.

Unit 4: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en
grammatica leren uit het
tekstboek (blz 68 t/m 71)

Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan korte,
eenvoudige berichten schrijven over zaken van direct
belang.
Spreken (MVT/K/6) ERK A2: de kandidaat kan een kort
eenvoudig vooraf ingeoefend praatje houden voor een
groep. Kan in een vertrouwde situatie eenvoudige
voorstellen doen en op voorstellen reageren. Kan
getallen uitspreken en verstaan. Kan beperkte informatie
uitwisselen over eenvoudige, concrete zaken.
Grammatica (MVT/K/2&3) ERK A2: vergelijkingen, korte
vragen (question tags). De kandidaat kan aanwijzingen
voor een ontmoeting geven.
Expressions (MVT/K/2&3) ERK A2: de kandidaat kan
een gesprek in een winkel voeren, voorstellen doen,
reageren op een voorstel, een presentatie geven.
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan
relevante informatie uit korte voorspelbare luisterteksten
begrijpen. Kan eenvoudige duidelijke informatie
begrijpen.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan specifieke
informatie vinden en begrijpen in eenvoudig alledaags
materiaal. ERK B1: Kan in langere teksten over thema’s
binnen het eigen interesse gebeid informatie zoeken.
Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan in korte
eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven.
Spreken (MVT/K/6) ERK A2: de kandidaat kan
vertrouwde zaken en personen op een eenvoudige
manier beschrijven.Kan iemand correct ontvangen en op
zijn/haar gemak stellen. Kan informatie van persoonlijke
aard vragen en geven.
Grammatica (MVT/K/2&3) ERK A2: meervoud,vragen
(diverse soorten vraagzinnen) De kandidaat kan een (bij)
baan beschrijven.
Expressions (MVT/K/2&3) ERK A2: de kandidaat kan
een sollicitatiegesprek voeren, vertellen over het werk,
zijn mening geven.
MVT/K/1

Lezen van een boekje in het
Engels + maken van toets

Unit 5: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en
grammatica leren uit het
tekstboek (blz 84 t/m 87)

Project Safety: opdrachten
maken in het boekje, een
PowerPoint presentatie
maken en presenteren.

16,7 %
Boektoets

PW Unit 5 (3B2) 45
min.

Nee

16,7 %

Project Safety (3B3)

Nee

16,7 %

Informatie verzamelen (MVT/K/2&3) ERK A2: de
kandidaat kan informatie uit verschillende bronnen
verzamelen in de Engelse taal.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan eenvoudige
instructies en teksten m.b.t. veiligheid op de werkvloer
begrijpen.
Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan een
zakelijke email aanvullen, een bestelling doen en een
korte instructie schrijven. De kandidaat kan een
PowerPoint presentatie maken.
Spreken (MVT/K/6) ERK A2: de kandidaat kan een
eenvoudig gesprek m.b.t. veiligheid op de werkvloer
voeren en een PowerPoint presentatie geven.
MVT/K/1

Mondeling (3B4)

Nee

16,7 %

Leestoets (3B5)

Nee

16,7 %

PW Unit 1 (4B1) 45
min,

Nee

25 %

Spreken (MVT/K/6) ERK A2: de kandidaat kan in
eenvoudige, korte zinnen reageren op situaties in het
buitenland.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan specifieke
informatie begrijpen uit eenvoudige teksten.
P4

Luisteren (MVT/K/5): ERK A2: de kandidaat kan het
onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk
gesproken gesprek. De kandidaat kan aanwijzingen over
de werking van apparaten begrijpen, als die bij het
apparaat worden uitgelegd.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan specifieke
informatie vinden en begrijpen in eenvoudig, alledaags
materiaal. Kan specifieke informatie begrijpen in
eenvoudige teksten.
Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan
standaard formulieren invullen.
Spreken (MVT/K/6) ERK A2: de kandidaat kan in een
serie korte zinnen informatie geven over zichzelf en
anderen. Kan afspraken maken. Kan communicatie in
stand houden. Kan eenvoudige aanwijzingen en
instructies geven en opvolgen.

Unit 1: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en
grammatica leren uit het
tekstboek (blz 20 t/m 23)

Grammatica (MVT/K/2&3) ERK A2: present continuous/
present simple. De kandidaat kan een formulier invullen.
Expressions (MVT/K/2&3) ERK A2: De kandidaat kan
instructies en aanwijzingen geven, afspraken maken,
informatie geven over zichzelf en een gesprek aan de
gang houden.
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan
herkennen wat de hoofdpunten zijn van nieuwsberichten
op TV, als er een duidelijke visuele ondersteuning is.
Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en
duidelijk gesproken gesprek.
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan een
korte uitleg begrijpen. Kan relevante informatie uit korte,
voorspelbare luisterteksten begrijpen.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan korte,
beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen
begrijpen. Kan eenvoudige goed gestructureerde
instructies begrijpen.
Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan kort en
eenvoudig een gebeurtenis of een ervaring beschrijven.
Spreken (MVT/K/6) ERK A2: de kandidaat kan op een
eenvoudige manier vertellen hoe iets gedaan moet
worden. Kan tijdens een groepsgesprek een mening
geven, voorstel doen of afwijzen. Kan beperkte
informatie uitwisselen over concrete eenvoudige zaken.
Grammatica (MVT/K/2&3) ERK A2: woordvolgorde,
bijwoorden. De kandidaat kan een beoordeling schrijven.
Expressions (MVT/K/2&3) ERK A2: de kandidaat kan
een voorstel doen, reageren op een voorstel, een
mening geven, vertellen hoe iets gedaan moet worden.

Nee

25 %

Nee

25%

Nee

25%

Nee

12,5%

Kijkluistertoets Cito
(4B2) 90 min.

Unit 2: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en
grammatica leren uit het
tekstboek (blz 36 t/m 39)

PW Unit 2 (2B3) 45
min.

Schrijftoets (2B4) 45
min.

Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan kort en
eenvoudig een gebeurtenis of ervaring beschrijven.
P5

Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan het
onderwerp bepalen van langzaam en duidelijk
gesproken gesprek. Kan een korte uitleg begrijpen.

Unit 3: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en

.
PW Unit 3 (5B1) 45
min.

Lezen (MVT/K/4): ERK B1: de kandidaat kan een
eenvoudige zakelijke brief, fax of email voldoende
begrijpen om adequaat te reageren. Kan relevante
informatie vinden en begrijpen in brochures en korte,
officiële documenten.
Schrijven (MVT/K/7) ERK A2: de kandidaat kan een
eenvoudige notities en aantekeningen maken voor
anderen.
Spreken (MVT/K/6): ERK B1: de kandidaat kan vertellen
over zijn/haar dromen, verwachtingen en ambities. Kan
een eenvoudig sollicitatiegesprek voeren.
ERK A2: de kandidaat kan in eenvoudige, korte zinnen
vertellen over ervaringen, gebeurtenissen en activiteiten.
Kan in alledaagse situaties op eenvoudige manier
bekenden en onbekenden aanspreken, groeten, zich bij
hen voor iets verontschuldigen. Kan informatie van
persoonlijke aard vragen en geven.
Grammatica (MVT/K/2&3) ERK A2: over de toekomst
(will/going to). de kandidaat kan een CV schrijven.
Expressions (MVT/K/2&3) ERK A2: de kandidaat kan
informatie vragen, geven over zichzelf, vertellen over
ambities.
MVT/K/1

grammatica leren uit het
tekstboek (blz 52 t/m 55)

Kijkluister Cito (5B2) 45
min.

Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan
herkennen wat de hoofdpunten zijn van nieuwsberichten
op TV, als er een duidelijke visuele ondersteuning is.
Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en
duidelijk gesproken gesprek.
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan
herkennen wat de hoofdpunten zijn van nieuwsberichten
op TV, als er een duidelijke visuele ondersteuning is.
ERK B1: Kan eenvoudige, duidelijke informatie
begrijpen.
Lezen (MVT/K/4): ERK B1: de kandidaat kan
hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in
eenvoudige teksten in tijdschriften, in kranten, of op
internet.

Nee

12,5%

Nee

12,5%

.

Unit 4: opdrachten maken in
het werkboek en de
woordjes, zinnen en
grammatica leren uit het
tekstboek (blz 68 t/m 71)

PW Unit 4 (5B3) 45
min.

Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte
verslagen en artikelen.
Schrijven (MVT/K/7): ERK A2: de kandidaat kan een
eenvoudig persoonlijk briefje of email schrijven.
Spreken (MVT/K/6) ERK A2: de kandidaat kan voor
een groep een korte, vooraf ingestudeerde zinnen iets
aankondigen of meedelen. Kan in beperkte mate
meedoen aan eenvoudige gesprekken over alledaagse,
bekende onderwerpen. Kan eenvoudige informatie
vragen m.b.t. reizen en gebruik maken van het openbaar
vervoer.. Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren.
Grammatica (MVT/K/2&3) ERK A2: over het verleden
(past simple). de kandidaat kan een persoonlijke brief
schrijven.
Expressions (MVT/K/2&3) ERK A2: de kandidaat kan
reis informatie vragen en geven, een mededeling doen
en een telefoongesprek voeren.
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan
herkennen wat de hoofdpunten zijn van nieuwsberichten
op TV, als er een duidelijke visuele ondersteuning is.
Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en
duidelijk gesproken gesprek.
Luisteren (MVT/K/5) ERK A2: de kandidaat kan een
stuk film zonder ondertiteling volgen.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan een verhaal
lezen en de grote lijn volgen.
Lezen (MVT/K/4) ERK A2: de kandidaat kan een keuze
op zijn./haar niveau maken uit het aanbod boeken op de
boekenplank.

My sister’s keeper: deel
van het boek lezen en een
deel van de film bekijken.
Vragen maken in het
opdrachtenboekje.
Boekenplank: na iedere
toets lezen. Voortgang
bijhouden op de
boekenlegger.

Kijkluister Cito (5B4) 45
min.

Nee

12,5%

Kijk-en leestoets (5B5)
90 min.

Nee

12,5%

Boek lezen (5B6) na
iedere toets vanaf de
herfstvakantie.
Becijfering: leerling
cijfert zichzelf, docent
op basis van Excel-lijst/
classdojo. Groot
verschil docent
bindend, anders telt het
hoogste.

Nee

12,5%

Nee

12,5%

Oefenexamens (1
papier, 2 digitaal mits
beschikbaar) (5B7)
180 min.

Luisteren (MVT/K/5): eenvoudige berichten en
nieuwsitems kunnen begrijpen.
Lezen (MVT/K/4): de kandidaat kan specifieke
informatie begrijpen uit eenvoudige teksten. Kan de
hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een
tijdschrift, krant of op een website.
Spreken (MVT/K/6): de kandidaat kan in eenvoudige,
korte zinnen vertellen over ervaringen, gebeurtenissen
en activiteiten in een Engelstalig land.

Oefenexamen: oefenen van
het examen zowel op papier
als digitaal. Oefenen
woordenboekvaardigheden
en tempo.

Mondeling (5B8) 15 min

Nee

12,5%

Mondeling: voorlezen en
een gesprek n.a.v. plaatjes
en een script.

Berekening cijfer schoolexamen:
(P1+P2+P3+P4+P5):5 = SE
Periodecijfer P1: (1B1+1B2+1B3) : 3
Periodecijfer P2: (2B1+2B2+2B3+2B4) : 4
Periodecijfer P3: (3B1+3B2+3B3+3B4+3B5): 5
Periodecijfer P4: (4B1+4B2+4B3+4B4) : 4
Periodecijfer: (5B1+5B2+5B3+5B4+5B5+5B6+5B7+5B8) : 8
MVT/K/1: Oriëntatie op leren en werken.
MVT/K/2: Basisvaardigheden (communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren)
MVT/K/3: Leervaardigheden in de moderne vreemde talen (het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk- en spreek-en gespreksdoelen; de
bevordering van het eigen taalleerproces; het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis; kennis van land en
samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen).
MVT/K/4: Leesvaardigheid
MVT/K/5: Luister- en Kijkvaardigheid
MVT/K/6: Gespreksvaardigheid
MVT/K/7: Schrijfvaardigheid

PTA Wiskunde 3&4 KL 2021-2023
PTA Wiskunde 2021-2022
Periode
1

Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
- Werken met een schaallijn.
- De plaats van een voorwerp in een
bovenaanzicht tekenen.
- De begrippen koers en koershoek kennen.
- Koershoeken meten.
- Koershoeken tekenen.
- Met behulp van koershoeken de plaats op
een kaart tekenen.
- Werken met drie coördinaten.
- Met drie coördinaten de plaats van een punt
in de ruimte aangeven.

Leerweg KL
Methode: Moderne Wiskunde 12e editie
Inhoud onderwijsprogramma:
Toetsvorm, -duur
Wat ga je hiervoor doen?
en code
Hoofdstuk 2: Plaats en afstand
Schriftelijke toets
45 minuten
- Aanzichten
1B2
- Koers en koershoeken
- Koershoeken tekenen
- Plaatsbepaling
- Drie coördinaten

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee
Ja

Weging

Hoofdstuk 3:
Rekenen met formules

Nee

1x

1x

Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen:

Periode 1:

WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
- De juiste grafiek bij een formule kiezen.
- De juiste formule bij een grafiek kiezen.
- Het hellingsgetal berekenen.
- Een formule bij een lineaire grafiek maken.
- Een somtabel en somformule maken.
- Een verschiltabel en verschilformule maken.
- Haakjes gebruiken.
- Formules met haakjes op verschillende
manieren schrijven.
- Met een tabel controleren of formules gelijk
zijn.
- Formules zonder haakjes schrijven.
Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen:

-

Formule en grafiek
Formules bij lineaire
grafieken
Som- en verschilformules
Formules met haakjes
Dezelfde formules

Schriftelijke toets
45 minuten
1B1

WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche Verbanden.
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
-

Werken met een grafiek links van de
verticale as en onder de horizontale as.
De begrippen dalparabool en bergparabool
kennen.
De top en symmetrieas van een parabool
bepalen.
Werken met wortelformules.
Aan de hand van een tabel een omgekeerd
evenredig verband herkennen.
Werken met een omgekeerd evenredig
verband.

Hoofdstuk 1:
Formules en grafieken
-

Schriftelijke toets
45 minuten
1B1

Nee

1x

Schriftelijke toets
45 minuten
1B4

Nee

1x

Punt- en lijngrafieken
Lineair
Parabolen
Wortelformules
Omgekeerd evenredig
verband

Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen :
WI/K/3 Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche verbanden.
WI/K/6: Meetkunde
Periode 1:
-

Het begrip macht en machten uitrekenen
Het begrip wetenschappelijke notatie.
Een getal in de wetenschappelijke notatie
uitschrijven als gewoon getal.
Een percentage omzetten in een decimaal
getal.
Rekenen met een factor.
Steeds hetzelfde percentage erbij schrijven
als een vermenigvuldiging.
De vermenigvuldiging korter schrijven.
Rekenen met steeds hetzelfde percentage
erbij.
Rekenen met steeds hetzelfde percentage
eraf.

Hoofdstuk 4:
Werken met aantallen
-

Machten
Procenten en factor
Steeds dezelfde factor
Steeds hetzelfde
percentage erbij
Steeds hetzelfde
percentage eraf

Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen:
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche Verbanden.
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
Berekening cijfer schoolexamen:
(1B1+1B2+1B3+1B4):4 = P1
Opmerkingen/afspraken: De door leerlingen gemiste toetsen en / of handelingsopdrachten moeten voor 17-11-2021 zijn ingehaald.
Tijdens de hoofdstukken maken we gebruik van 3 differentiatieniveaus, waardoor leerlingen beter op hun eigen niveau kunnen werken

PTA 2021-2022
Periode

Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?

2
-

-

Zonnestralen tekenen als evenwijdige lijnen.
De schaduw, veroorzaakt door zonlicht,
tekenen.
De schaduw, veroorzaakt door een
lichtbron, tekenen.
De begrippen gelijkvormige figuren,
overeenkomstige hoeken en
overeenkomstige zijden.
De eigenschappen van gelijkvormige
figuren.
Rekenen met de factor in gelijkvormige
figuren.
Gelijkvormige figuren in dezelfde stand
tekenen.

Leerweg KL
Methode: Moderne Wiskunde 12e editie
Inhoud onderwijsprogramma:
Toetsvorm, -duur
Wat ga je hiervoor doen?
en code
Hoofdstuk 5: Gelijkvormigheid
Schriftelijke toets
- Schaduwen
45 minuten
- Gelijkvormigheid
2B1
- Rekenen met
gelijkvormigheid
- Tekenen in dezelfde stand

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee
Nee

Weging

Hoofdstuk 6: Statistiek
- Een cirkeldiagram tekenen
- Stapeldiagrammen
- Diagrammen en tabellen
combineren
- Gemiddelde
- Spreidingsbreedte en
mediaan

Nee

1x

1x

Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen :
WI/K/3 Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/6: Meetkunde
Periode 2:
-

Het begrip sectorhoek.
Een cirkeldiagram tekenen.
Werken met stapeldiagrammen.
Gegevens uit meerdere diagrammen en
tabellen combineren.
Het gemiddelde berekenen vanuit een
frequentietabel.
De spreidingsbreedte berekenen.
De mediaan berekenen.

Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen :
WI/K/3 Leervaardigheden in het vak Wiskunde

Schriftelijke toets
45 minuten
2B2

WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/7: Informatieverwerking en Statistiek

Periode 2:

-

Een pijlenketting maken bij een formule met
haakjes.
Een vergelijking met haakjes oplossen.
De tweede coördinaat van het omslagpunt
berekenen.
De betekenis van het omslagpunt geven.
Het omslagpunt gebruiken om grafieken
voor en na dit omslagpunt te vergelijken.
Een kwadratische vergelijking oplossen.
Hoeveel oplossingen een kwadratische
vergelijking kan hebben.
Een vergelijking oplossen met inklemmen.

Hoofdstuk 7:
Vergelijkingen oplossen
- Vergelijkingen met haakjes
oplossen
- Omslagpunt
- Voor en na het
omslagpunt
- Kwadratische
vergelijkingen
- Inklemmen

Schriftelijke toets
45 minuten
2B3

Nee

1x

Hoofdstuk 8:
Hellingen en tangens
- Hoog en laag
- Tangens
- Tangens en hoeken
- Tangens en lengte

Schriftelijke toets
45 minuten
2B4

Nee

1x

Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen :
WI/K/3 Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche Verbanden.
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
Periode 2:
-

Op een kaart met iso-hoogtelijnen de
hoogte aflezen.
Een doorsnede van een berg tekenen.
Dat de tangens van een hoek een
verhouding is.
De tangens gebruiken.
Een hoek berekenen met behulp van de
tangens.
Een rechthoekszijde berekenen met behulp
van de tangens.

Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen:

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche verbanden.
WI/K/6: Meetkunde
Berekening cijfer schoolexamen:
(2B1+2B2+2B3+2B4):4 = P2
Opmerkingen/afspraken: De door leerlingen gemiste toetsen en / of handelingsopdrachten moeten voor 15-03-22 zijn ingehaald.
In de periode-eindtoets worden de leerlingen getoetst over de lesstof van periode 1 en 2 (hoofdstuk 1 t/m 8)
Tijdens de hoofdstukken maken we gebruik van 3 differentiatieniveaus, waardoor leerlingen beter op hun eigen niveau kunnen werken.

PTA Wiskunde 2021-2022
Periode

Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?

3
-

Eigenschappen van bijzondere driehoeken.
Het begrip deellijn.
Een driehoek tekenen als de zijden
gegeven zijn.
Een driehoek tekenen als één zijde en twee
hoeken gegeven zijn.
Eigenschappen van de diagonalen van
bijzondere vierhoeken.
Vierhoeken tekenen vanuit de
eigenschappen van de vierhoeken.
De begrippen Z-figuur en F-figuur.
Werken met overstaande hoeken.
Hoeken berekenen.

Leerweg KL
Methode: Moderne Wiskunde 12e editie
Inhoud onderwijsprogramma:
Toetsvorm, -duur
Wat ga je hiervoor doen?
en code
Hoofdstuk 9: Meten en
Schriftelijke toets
redeneren
45 minuten
- Bijzondere driehoeken
3B1
- Driehoeken
- Vierhoeken
- Gelijke hoeken
- Hoeken berekenen

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee
Nee

Weging

Hoofdstuk 10: Grafieken
- Allerlei grafieken
- Somgrafieken
- Verschilgrafieken
- Periodieke grafieken
- Amplitude en
evenwichtsstand

Nee

1x

1x

Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen :
WI/K/3 Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
Periode 3:
-

Puntengrafieken aflezen en tekenen.
Grafieken met horizontale lijnstukken
aflezen en tekenen.
- Somgrafieken tekenen.
- Verschilgrafieken tekenen.
- Het begrip periode.
- De frequentie van een periodieke grafiek
berekenen.
- Periodieke grafieken tekenen.
- De evenwichtsstand berekenen.
- De amplitude berekenen.
Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen :
WI/K/3 Leervaardigheden in het vak Wiskunde

Schriftelijke toets
45 minuten
3B2

WI/K/4: Algebraïsche Verbanden.
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde

Periode 3

-

De oppervlakte van een kubus en een balk
berekenen.
De oppervlakte van een cilinder berekenen.
De inhoud van een prisma berekenen.
Rekenen met de inhoud van kubus, balk en
cilinder.
De inhoud van een samengesteld
ruimtefiguur berekenen.
De inhoud van een piramide berekenen.
De inhoud van een kegel berekenen.

Hoofdstuk 11:
Oppervlakte en inhoud
- Oppervlakte kubus en balk
- Oppervlakte cilinder
- Inhoud prisma
- Inhoud
- Inhoud piramide en kegel

Schriftelijke toets
45 minuten
3B3

Nee

1x

Hoofdstuk 12:
Grafen
- Kaart en graaf
- Tabel en graaf
- Gerichte graaf
- Een keuze maken
- Schattend rekenen

Schriftelijke toets
45 minuten
3B4

Nee

1x

Periode 3 Eindtoets (H1 tm H12)

Schriftelijke toets
100 minuten
3B5

Nee

1x

Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen:

Periode 3

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
- De begrippen graaf, knooppunt en weg.
- Werken met een afstandstabel.
- Werken met een gerichte graaf.
- Schattend rekenen.
- Aannames maken.
Dit hoofdstuk hoort bij de eindtermen:
WI/K/3 Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
-

Je leert om grotere toetsen te maken over
meerdere hoofdstukken (in dit geval 12)
Je oefent voor het examen door meerdere
grote toetsen in opeenvolgende dagen te
maken (toetsweek Nederlands, Engels,
Wiskunde en Sectorvak)

Aan het einde van de periode krijg
je een eindtoets over de tot dan
toe behandelde stof

De toets over hoofdstuk 1 tm 12 toetst aspecten
van de volgende eindtermen:
WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche Verbanden.
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
WI/K/7: Informatieverwerking en Statistiek
Berekening cijfer schoolexamen:
(3B1+3B2+3B3+3B4+3B5):5 = P3
Opmerkingen/afspraken: De door leerlingen gemiste toetsen en / of handelingsopdrachten moeten voor 28-06-22 zijn ingehaald.
Let op: De periodetoets in deze periode gaat over alle hoofdstukken van het schooljaar. Dus over de hoofdstukken 1 t/m 12!!!
Tijdens de hoofdstukken maken we gebruik van 3 differentiatieniveaus, waardoor leerlingen beter op hun eigen niveau kunnen werken.

PTA Wiskunde 2022-2023
Periode
4

Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
Je leert
 Uit een rij waarnemingen de mediaan te
bepalen
 Uit een rij waarnemingen het 1e en 3e
kwartiel te bepalen
 Uit een rij waarnemingen de modus te
bepalen
 Waarnemingen schematisch weer te geven
in verschillende soorten diagrammen
 Uit diagrammen verschillende gegevens af
te lezen en hiermee te rekenen

Leerweg KL
Methode: Moderne Wiskunde 12e editie
Inhoud onderwijsprogramma:
Toetsvorm, -duur
Wat ga je hiervoor doen?
en code
Hoofdstuk 3
Schriftelijke toets
Informatieverwerking:
45 minuten
- Mediaan en kwartielen
4B3
- Boxplot
- Diagrammen en tabellen
- Rekenen met diagrammen

Leerjaar 4
Herkansing
ja/nee
Nee

Weging

Hoofdstuk 2
Vlakke meetkunde:
- Rekenen met hoeken
- Lijn- en draaisymmetrie
- Tekenen van drie- en
vierhoeken
- Gelijkvormige figuren
- Hoeken en afstanden

Nee

1x

1x

Dit hoofdstuk hoort bij de volgende eindtermen:

Periode 4:

WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/7: Informatieverwerking en Statistiek
Je leert:
 Gebruik te maken van verschillende regels
die gelden voor driehoeken en vierhoeken
 F-hoeken en Z-hoeken te herkennen en hier
gebruik van te maken
 Symetrie in figuren te herkennen en hiervan
gebruik te maken
 Gebruik te maken van eigenschappen van
bijzondere driehoeken en vierhoeken
 Te herkennen of een figuur lijn symmetrisch
is en hoeveel symmetrie assen het heeft
 Te herkennen of een figuur draai
symmetrisch is en de bijbehorende
draaihoek te bepalen
 Driehoeken en vierhoeken te tekenen met
behulp van passer en liniaal eventueel
gebruik makend van een schets

Schriftelijke toets
45 minuten
4B2





Te rekenen met gelijkvormige figuren
Te rekenen met hoeken en afstanden in een
rechthoekige driehoek
Te rekenen met de stelling van Pythagoras

Dit hoofdstuk hoort bij de volgende eindtermen:
WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/6: Meetkunde
Je leert:
 Wanneer er sprake is van een lineair
verband
 Hoe je een hellingsgetal kunt berekenen
 Hoe je een startgetal kunt berekenen
 Hoe je een formule van een lineair verband
kunt maken
 Hoe je aan de hand van de vorm van de
grafiek het soort verband kunt herkennen
 Hoe je de juiste formule bij een grafiek kunt
kiezen
 Hoe je met inklemmen de x-coordinaat van
een snijpunt kunt bepalen
 Hoe je kunt bepalen wanneer de uitkomsten
van de ene formule groter zijn dan de
uitkomsten van de andere formule
Dit hoofdstuk hoort bij de volgende eindtermen:
WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche Verbanden.
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten

Hoofdstuk 1
Grafieken en vergelijkingen:
- Lineair en kwadratisch
verband
- Allerlei verbanden
- Kies de formule
- Inklemmen
- Ongelijkheden

Schriftelijke toets
45 minuten
4B1

Nee

1x

Periode 4:

Je leert:
 Een machtsformule te maken
 Met behulp van inklemmen een vergelijking
met een machtsformule op te lossen
 Met behulp van inklemmen de x-coordinaat
van een snijpunt van twee grafieken te
bepalen
 Het snijpunt van twee grafieken te bepalen

Hoofdstuk 4
Machtsverbanden:
- Grafieken tekenen
- Inklemmen
- Inklemmen met een
dubbele tabel
- Coördinaten van
snijpunten

Schriftelijke toets
45 minuten
4B4

Nee

Dit hoofdstuk hoort bij de volgende eindtermen:
WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche Verbanden.
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten

Berekening cijfer schoolexamen:
(4B1+4B2+4B3+4B4):4 = P4
Opmerkingen/afspraken: De door leerlingen gemiste toetsen en / of handelingsopdrachten moeten voor 17-11-2021 zijn ingehaald.
Tijdens de hoofdstukken maken we gebruik van 3 differentiatieniveaus, waardoor leerlingen beter op hun eigen niveau kunnen werken

1x

PTA Wiskunde 2022-2023
Periode
5

Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
Je leert
 Te rekenen met tijd
 Snelheden om te rekenen waarbij je gebruik
maakt van een verhoudingstabel
 Oppervlakte maten om te rekenen
 Inhoudsmaten om te rekenen
 Gewichtsmaten om te rekenen
 Getallen om te zetten naar de
wetenschappelijke notatie
 Te rekenen met getallen in de
wetenschappelijke notatie

Leerweg KL
Methode: Moderne Wiskunde 12e editie
Inhoud onderwijsprogramma:
Toetsvorm, -duur
Wat ga je hiervoor doen?
en code
Hoofdstuk 5
Schriftelijke toets
Rekenen:
45 minuten
- Tijd
5B1
- Snelheid
- Oppervlakte
- Inhoud
- Gewicht
- Wetenschappelijke notatie

Leerjaar 4
Herkansing
ja/nee
Nee

Weging

Hoofdstuk 7:
Exponentiële functies
- Groei
- Groeifactor en
beginwaarde
- Exponentiële functies
- Inklemmen exponentiële
functies

Nee

1x

1x

Dit hoofdstuk hoort bij de volgende eindtermen:
WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
Periode 5:

Je leert
 Een exponentiele toename te herkennen
 De groeifactor van een exponentiele
toename te berekenen
 Aan de hand van de groeifactor te bepalen
of de grafiek stijgend of dalend is
 De beginwaarde bij exponentiele groei te
bepalen
 De formule bij een exponentiele groei te
maken
Dit hoofdstuk hoort bij de volgende eindtermen:
WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche Verbanden.

Schriftelijke toets
45 minuten
5B2

Periode 5:

Je leert
 Te werken met hoogtegetallen
 Een uitslag van een ruimtefiguur te maken
 De oppervlakte van een ruimtefiguur te
berekenen
 De inhoud van een ruimtefiguur te
berekenen
 De inhoud van een samengesteld
ruimtefiguur te berekenen

Hoofdstuk 8:
Ruimtemeetkunde:
- Koersen en hoogtelijnen
- Aanzichten
- Uitslagen
- Oppervlakte en inhoud van
ruimtefiguren
- Oppervlakte en inhoud van
samengestelde
ruimtefiguren

Schriftelijke toets
45 minuten
5B3

Nee

1x

Hoofdstuk 6
Goniometrie
- Sinus en cosinus
- Kies sinus, cosinus of
tangens
- Zijden berekenen

Schriftelijke toets
45 minuten
5B4

Nee

1x

Dit hoofdstuk hoort bij de volgende eindtermen:
WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/6: Meetkunde
Periode 5:

Je leert
 Wat de voorwaarden zijn om gebruik te
kunnen maken van de verhoudingen sinus,
cosinus of tangens
 Wat de verhoudingen sinus cosinus of
tangens zijn
 Een hoek in een rechthoekige driehoek te
berekenen als je twee zijden weet
 Een zijde in een rechthoekige driehoek te
berekenen als je een hoek en een van de
andere zijden weet
Dit hoofdstuk hoort bij de volgende eindtermen:
WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/6: Meetkunde

Je leert om grotere toetsen te maken over meerdere
hoofdstukken (in dit geval 8)
De toets over hoofdstuk 1 t/m 8 toetst aspecten van
de volgende eindtermen:
WI/K/2: Basisvaardigheden
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche Verbanden.
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
WI/K/7: Informatieverwerking en Statistiek

Periode 5 Eindtoets (H1 tm H8)
Toets over de leerstof van de
gehele schoolperiode. Deze
wordt afgenomen in de vorm
van een oefenexamen in het
examenprogramma Facet. (2
uur)

Schriftelijke toets
90 minuten
5B5

Nee

1x

Berekening cijfer schoolexamen:
(5B1+5B2+5B3+5B4+5B5):5 = P2
Opmerkingen/afspraken: De door leerlingen gemiste toetsen en / of handelingsopdrachten moeten voor 14-04-22 zijn ingehaald.
In de periode-eindtoets worden de leerlingen getoetst over de lesstof van periode 1 en 2 (hoofdstuk 1 t/m 8)
Tijdens de hoofdstukken maken we gebruik van 3 differentiatieniveaus, waardoor leerlingen beter op hun eigen niveau kunnen werken.

PTA Economie 3&4 KL 2021-2023
PTA Economie 2021-2022
Periode
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
P1

Leerweg KL
Inhoud onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, -duur
en code

Leerjaar 3 en 4
Herkansing Weging
ja/nee

K1 Oriëntatie op leren werken.
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan het belang van economie in de
maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken
en informatie verwerven en verwerken.
K3 Leervaardigheden in het vak Economie
De kandidaat kan:
- Economische verschijnselen, vraagstukken en
ontwikkelingen beschrijven en/of verklaren.
- Relevante economische vragen herkennen en
zelfstandig vragen formuleren met het oog op
het verwerven van kennis en inzicht.
- Verworven en/of aangeboden informatie over
economische verschijnselen, ontwikkelingen
en vraagstukken verwerken en onderzoeken.
- Een beargumenteerd standpunt bepalen over
een gegeven of zelf geformuleerde
economische vraag.
- Rekenvaardigheden toepassen op
economische relaties.
K4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld
– en Bankwezen, Budgettering
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn/haar rol
van consument bij verschillende vormen van
conusmeren de keuzeproblemen beschrijven, die
zich daarbij kunnen voordoen door schaarste van

Kun jij kopen wat je wilt?
Pincode, vmbo-kader
Jaar 3, leerwerkboek
Hoofdstuk 1

S.O. §1.1 t/m 1.3
1A1
40 minuten

Nee

16,6%

Toets H1
1B1
50 minuten

Nee

33,3 %

middelen en tijd en door verschillen in urgentie
van behoeften.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De vraag naar goederen en diensten op basis
van de voorkeuren (preferenties) van de
consument.
- De invloed van beschikbaarheid van middelen
op consumptie
- Voorbeelden van zelfvoorziening
2. De kandidaat kan de eigen positie als consument
vergelijken met die van anderen, het verschil in
marktpositie tussen consumenten onderling en
tussen consumenten en producenten beschrijven
en daarbij de positie van jongeren als belangrijke
doelgroep betrekken, mede gelet op de vraag- en
aanbodverhoudingen en de invloed van
menselijke capaciteiten.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Verschillende vormen van inkomen.
- De invloed die (jonge) kopers uitoefenen op
de omvang en aard van de productie
3. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
factoren beschrijven die van invloed zijn op
veranderingen in het eigen consumentengedrag
en dat van anderen in de loop van de tijd.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Veranderende persoonlijke en
maatschappelijke behoeften.
- Marketing
- Technologische ontwikkelingen
6. De kandidaat kan aan de hand van verzamelde of
verstrekte consumenteninformatie en voorgenomen
koopbeslissing beoordelen.

Hij/zij betrekt daarbij:
- Behoeften en prioriteiten
- Budgettaire mogelijkheden ten aanzien van
kopen, sparen en lenen en de gevolgen
daarvan.
- Sociale beïnvloeding
7. De kandidaat kan aan de hand van verzamelde of
verstrekte consumentinformatie, gegeven een aantal
criteria, een beargumenteerde koopbeslissing nemen,
daarbij rekening houdend met de gevolgen van die
koopbeslissing voor zichzelf en anderen, en daarbij
eventueel gebruik maken van ICT:

Hij/zij betrekt daarbij:
- De gevolgen waarmee rekening moet worden
gehouden.
8. De kandidaat kan uit een gegeven
huishoudbudgetplan conclusie treken over de
financiële situatie van het samenlevingsverband en
daarbij de eigen invloed beschrijven op beslissingen
over de omvang en samenstelling van ontvangsten en
uitgaven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De huishouduitgaven
- Reserveringen
- De financieringssituatie
- Herleiden van gegeven huishouduitgaven per
week/ maand/ twee maanden / kwartaal en
dergelijke tot uitgaven per jaar en
omgerekend.
- Instanties die behulpzaam kunnen zijn bij
budgetproblemen
- Berekening van reservering per maand.

K4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld
– en Bankwezen, Budgettering
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn/haar rol
van consument bij verschillende vormen van
conusmeren de keuzeproblemen beschrijven, die
zich daarbij kunnen voordoen door schaarste van
middelen en tijd en door verschillen in urgentie
van behoeften.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Voorbeelden van zelfvoorziening, kopen,
collectieve voorzieningen, gebruik natuur.
2. De kandidaat kan de eigen positie als consument
vergelijken met die van anderen, het verschil in
marktpositie tussen consumenten onderling en
tussen consumenten en producenten beschrijven
en daarbij de positie van jongeren als belangrijke
doelgroep betrekken, mede gelet op de vraag- en
aanbodverhoudingen en de invloed van
menselijke capaciteiten.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Verschil in machtsposities tussen consument
en producent
3. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
factoren beschrijven die van invloed zijn op
veranderingen in het eigen consumentengedrag
en dat van anderen in de loop van de tijd.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Het gebruik van consumenteninformatie
6. De kandidaat kan aan de hand van verzamelde of
verstrekte consumenteninformatie en voorgenomen
koopbeslissing beoordelen.
Hij/zij betrekt daarbij:

Wat voor consument ben jij?
Pincode, vmbo-kader
Jaar 3, leerwerkboek
Hoofdstuk 2

S.O. §2.1 t/m 2.3
1A1
40 minuten

Nee

16,6%

Toets H2
1B2
50 minuten

Nee

33,3 %

-

-

Economische maatschappelijke gevolgen
voor milieu, werkgelegenheid en
ontwikkelingslanden.
Eigen normen en waarden en die van
anderen.

8. De kandidaat kan uit een gegeven
huishoudbudgetplan conclusie treken over de
financiële situatie van het samenlevingsverband en
daarbij de eigen invloed beschrijven op beslissingen
over de omvang en samenstelling van ontvangsten en
uitgaven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Berekeningen van de kilometerprijs en de
kosten van verschillende vormen van vervoer
gegeven de totale kosten in een periode en
het aantal kilometers in deze periode.

P2

K1 Oriëntatie op leren werken.
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan het belang van economie in de
maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken
en informatie verwerven en verwerken.
K3 Leervaardigheden in het vak Economie
De kandidaat kan:
- Economische verschijnselen, vraagstukken en
ontwikkelingen beschrijven en/of verklaren.
- Relevante economische vragen herkennen en
zelfstandig vragen formuleren met het oog op
het verwerven van kennis en inzicht.

-

-

-

Verworven en/of aangeboden informatie over
economische verschijnselen, ontwikkelingen
en vraagstukken verwerken en onderzoeken.
Een beargumenteerd standpunt bepalen over
een gegeven of zelf geformuleerde
economische vraag.
Rekenvaardigheden toepassen op
economische relaties.

K4 Basis Geld – en Bankwezen
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn/haar rol
van consument bij verschillende vormen van
conusmeren de keuzeproblemen beschrijven, die
zich daarbij kunnen voordoen door schaarste van
middelen en tijd en door verschillen in urgentie
van behoeften.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Koop en verkoop als vorm van ruil
4. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
het belang van geld voor de economie en de
huidige vormen van het betalingsverkeer
beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De geldfuncties
5. De kandidaat kan motieven voor en gevolgen van
sparen en lenen noemen en de rol van de banken
daarbij beschrijven
Hij/zij betrekt daarbij:
- Rente als vergoeding voor het uitlenen van
geld.
- Financiële instellingen en andere als
bemiddelaars tussen vragers en aanbieders
van geld.

Hoe betaal je?
Pincode, vmbo-basis
Jaar 3, leerwerkboek
Hoofdstuk 3

S.O. §3.1 t/m 3.3
2A1
40 minuten

Nee

16,6%

Toets H3
2B1
50 minuten

Nee

33,3 %

6. De kandidaat kan aan de hand van verzamelde of
verstrekte consumenteninformatie en voorgenomen
koopbeslissing beoordelen.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Budgettaire mogelijkheden ten aanzien van
kopen, sparen en lenen en de gevolgen
daarvan.
8. De kandidaat kan uit een gegeven huishoudplan
conclusies trekken over de financiële situatie van het
samenlevingsverband.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Financieringssituatie

P3

K1 Oriëntatie op leren werken.
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan het belang van economie in de
maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken
en informatie verwerven en verwerken.
K3 Leervaardigheden in het vak Economie
De kandidaat kan:
- Economische verschijnselen, vraagstukken en
ontwikkelingen beschrijven en/of verklaren.
- Relevante economische vragen herkennen en
zelfstandig vragen formuleren met het oog op
het verwerven van kennis en inzicht.
- Verworven en/of aangeboden informatie over
economische verschijnselen, ontwikkelingen
en vraagstukken verwerken en onderzoeken.

Ben je verzekerd?
Pincode, vmbo-kader
Jaar 3, leerwerkboek
Hoofdstuk 4

S.O. §4.1 t/m 4.3
2A1
40 minuten

Nee

16,6%

Toets H4
2B2
50 minuten

Nee

33,3 %

-

-

Een beargumenteerd standpunt bepalen over
een gegeven of zelf geformuleerde
economische vraag.
Rekenvaardigheden toepassen op
economische relaties.

K5 Produceren en bedrijfsleven
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn rol in de
relatie tot arbeid en productie aan de hand van
voorbeelden uit het bedrijfsleven het verband
leggen tussen begrippen (bedrijfs)kosten,
investeren, kapitaalintensieve productie,
arbeidsintensieve, productie, toegevoegde
waarde, opbrengsten, winst en verlies en
berekeningen in dit verband maken met behulp
van verstrekte of verzamelde gegevens in een
realistische context.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Afzet
- Marktaandeel
- Omzet
- Verkoopprijs
- Brutowinstopslag
- Bedrijfskosten
- Nettowinst
- De BTW
2. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
de samenhang verklaren tussen de begrippen,
arbeidsverdeling, arbeidsmotieven,
arbeidsproductiviteit, productiecapaciteit,
economische groei, crisis, recessie, welzijn en
welvaart en in dit verband arbeidsverdeling in en
buiten het samenlevingsverband en tussen
bedrijven onderscheiden.
Hij/zij betrekt daarbij:

Produceren maar!
Pincode, vmbo-basis
Jaar 3, leerwerkboek
Hoofdstuk 6

S.O. §6.1 t/m 5.3
3A1
40 minuten

Nee

16,6%

Toets H6
3B1
50 minuten

Nee

33,3 %

-

-

Positieve en negatieve gevolgen van
arbeidsverdeling
Arbeidsproductiviteit (productie per werkende
per tijdseenheid) factoren die de
arbeidsproductiviteit beïnvloeden:
arbeidsomstandigheden, scholing,
arbeidsverdeling, arbeidsvoorwaarden en
nieuwe technieken.
Automatisering en mechanisering

K6 Overheid en bestuur
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn rol als
burger aan de hand van voorbeelden de functies
van de overheid en de Nederlandse economie
beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De overheid, zowel de rijksoverheid als de
lagere overheden, als leverancier of
producent van goederen en diensten en als
besteder.
- De overheid heeft een belangrijke invloed in
de gesubsidieerde sectoren zoals
gezondheidszorg, onderwijs, welzijnswerk
enz.
- De overheid als verantwoordelijke voor
aanvullende, corrigerende en
voorwaardenscheppende activiteiten.
2. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
uit het eigen dagelijks leven
overheidsontvangsten en overheidsuitgaven
noemen en beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Indirecte belastingen
- Directe belastingen
- Gemeentelijke belastingen

De overheid voor ons allemaal
Pincode, vmbo-kader
Jaar 3, leerwerkboek
Hoofdstuk 7

S.O. §7.1 t/m 7.3
3A1
40 minuten

Nee

16,6%

Toets H7
3B2
50 minuten

Nee

33,3 %

-

De uitgaven naar departement

3. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
de verschillende vormen van sociale zekerheid
beschrijven.

P4

K1 Oriëntatie op leren werken.
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan het belang van economie in de
maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken
en informatie verwerven en verwerken.
K3 Leervaardigheden in het vak Economie
De kandidaat kan:
- Economische verschijnselen, vraagstukken en
ontwikkelingen beschrijven en/of verklaren.
- Relevante economische vragen herkennen en
zelfstandig vragen formuleren met het oog op
het verwerven van kennis en inzicht.
- Verworven en/of aangeboden informatie over
economische verschijnselen, ontwikkelingen
en vraagstukken verwerken en onderzoeken.
- Een beargumenteerd standpunt bepalen over
een gegeven of zelf geformuleerde
economische vraag.
- Rekenvaardigheden toepassen op
economische relaties.
K4 Consumptie, Consumentengedrag
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn/haar rol
van consument bij verschillende vormen van
conusmeren de keuzeproblemen beschrijven, die
zich daarbij kunnen voordoen door schaarste van

Hoe consumeer jij?
Pincode, vmbo-kader
Jaar 4, leerwerkboek
Hoofdstuk 1

S.O. §1.1 t/m 1.3
4A1
40 minuten

Nee

8,3 %

Toets H1
4B1
50 minuten

Nee

25 %

middelen en tijd en door verschillen in urgentie
van behoeften.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De vraag naar goederen en diensten van de
consument, voorbeelden van basisbehoeften
en overige behoeften.
- De invloed van beschikbaarheid van middelen
op consumptie
- Voorbeelden van zelfvoorziening, kopen,
collectieve voorzieningen, gebruik van natuur.

2. De kandidaat de eigen positie als consument
vergelijken met die van anderen, het verschil in
marktpositie tussen consumenten onderling en tussen
consumenten en producenten beschrijven en daarbij
de positie van jongeren als belangrijke doelgroep
betrekken, mede gelet op de vraag- en
aanbodverhoudingen en die invloed van menselijke
capaciteiten.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Verschillende vormen van inkomen als
beloning voor productiefactoren (natuur,
kapitaal, arbeid en ondernemerschap) waarbij
duidelijk wordt dat het totaal aan beloningen
voor de productiefactoren gelijk is aan het
nationaal inkomen.
- Inkomen uit overdrachten
- Informatie over inkomensverschillen in
Nederland zoals weergegeven kan worden in
de personele inkomensverdeling, bijvoorbeeld
met een gepresenteerde Lorenzcurve of
andere grafiek, het modaal inkomen.
3. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
factoren beschrijven die van invloed zijn op

veranderingen in het eigen consumentengedrag
en dat van anderen in de loop van de tijd.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Veranderende persoonlijke en
maatschappelijke behoeften.
- Het gebruik van consumenteninformatie
- Marketingmix
6. De kandidaat kan aan de hand van verzamelde of
verstrekte consumenteninformatie en voorgenomen
koopbeslissing beoordelen.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Sociale beïnvloeding
K4 Basis Geld – en Bankwezen, Budgettering
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn/haar rol
van consument bij verschillende vormen van
conusmeren de keuzeproblemen beschrijven, die
zich daarbij kunnen voordoen door schaarste van
middelen en tijd en door verschillen in urgentie
van behoeften.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Koop en verkoop als vorm van ruil.
- De samenhang tussen ruil, maatschappelijke
arbeidsverdeling en geldgebruik.
4. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
het belang van geld voor de economie en de
huidige vormen van het betalingsverkeer
beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De geldfuncties

Geld moet rollen!
Pincode, vmbo-kader
Jaar 4, leerwerkboek
Hoofdstuk 2

S.O. §2.1 t/m 2.3
4A1
40 minuten

Nee

8,3 %

Toets H2
4B2
50 minuten

Nee

25 %

5. De kandidaat kan motieven voor en gevolgen van
sparen en lenen noemen en de rol van banken
daarbij beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Rente als vergoeding voor het uitlenen van
geld, kredietkosten en kredietverlening.
- Financiële instellingen en andere als
bemiddelaars tussen vragen en aanbieders
van geld.
6. De kandidaat kan aan de hand van verzamelde of
verstrekte consumenteninformatie een
voorgenomen koopbeslissing beoordelen.

Hij/zij betrekt daarbij:
- Behoeften en prioriteiten
- Budgettaire mogelijkheden ten aanzien van
kopen, sparen en lenen en de gevolgen
daarvan.
7. Aan de hand van verzamelde of versterkte
consumenteninformatie, gegeven een aantal criteria,
een beargumenteerde koopbeslissing neen, daarbij
rekening houdend met de gevolgen van die
koopbeslissing voor zichzelf en daarbij eventueel
gebruik maken van ICT.
8. De kandidaat kan uit een gegeven huishoudplan
conclusies trekken over de financiële situatie van het
samenlevingsverband.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De huishoudontvangsten
- De huishouduitgaven
- Reserveringen en besparingen

-

-

-

Herleiden van gegevens huishouduitgaven
per week/maand/twee maanden/ kwartaal en
dergelijke uitgaven tot uitgaven per jaar en
omgerekend.
Berekening van het gemiddeld totaal aan
uitgaven of benodigde afschrijvingen of
reserveringen in een periode met gegeven
financiële stukken.
Instanties die behulpzaam kunnen zijn bij
budgetproblemen.
Berekeningen van reserveringen per maand
Berekeningen van de kilometerprijs en de
kosten van verschillende vormen van vervoer
gegeven de totale kosten in een periode en
het aantal kilometers in deze periode.

K7 Internationale ontwikkelingen
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn/haar rol
als burger aan de hand van voorbeelden uit
het eigen dagelijks leven het belang van het
buitenland voor de Nederlandse economie
beschrijven.

Hij/zij betrekt daarbij:
- Consumptie
- Productie
- Werkgelegenheid
2. De kandidaat kan aan de hand van
voorbeelden uit eigen dagelijks leven het
belang van de Europese Unie en Europese
Monetaire Unie beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Consumptie
- Export
- Werkgelegenheid
- Coördinatie van economische politiek

Nederland handelsland
Pincode, vmbo-kader
Jaar 4, leerwerkboek
Hoofdstuk 5

S.O. §5.1 t/m 5.3
4A1
40 minuten

Nee

8,3 %

Toets H5
4B1
50 minuten

Nee

25 %

4. De kandidaat kan maatregelen en (eigen)
activiteiten beoordelen op hun bijdragen aan de
verkleining van de mondiale welvaartsverschillen.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Werkgelegenheid
- Inkomen
5. De kandidaat kan de werking verklaren van
maatregelen om onderontwikkeling te verminderen en
de rol van de overheid en particulieren daarbij
beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De maatregelen
P5

K1 Oriëntatie op leren werken.
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan het belang van economie in de
maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken
en informatie verwerven en verwerken.
K3 Leervaardigheden in het vak Economie
De kandidaat kan:
- Economische verschijnselen, vraagstukken en
ontwikkelingen beschrijven en/of verklaren.
- Relevante economische vragen herkennen en
zelfstandig vragen formuleren met het oog op
het verwerven van kennis en inzicht.
- Verworven en/of aangeboden informatie over
economische verschijnselen, ontwikkelingen
en vraagstukken verwerken en onderzoeken.

-

-

Een beargumenteerd standpunt bepalen over
een gegeven of zelf geformuleerde
economische vraag.
Rekenvaardigheden toepassen op
economische relaties.

K7 Internationale ontwikkelingen
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn/haar rol als
burger aan de hand van voorbeelden uit het eigen
dagelijks leven het belang van het buitenland voor
de Nederlandse economie beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Productie
3. (a)De kandidaat kan oorzaken en gevolgen van
onderontwikkeling in ontwikkelingslanden noemen
en de invloed van internationale handen op de
welvaartsverdeling in de wereld beschrijven
Hij/zij betrekt daarbij:
- Kenmerken van economische
(onder)ontwikkeling.
- Oorzaken en gevolgen van economische
(onder)ontwikkeling.
- Economische onderontwikkeling als vicieuze
cirkel.
3. (b)De kandidaat kan oorzaken en gevolgen van
welvaartsverschillen tussen rijke en arme landen
beschrijven
Hij/zij betrekt daarbij:
- De hoogte van het nationaal inkomen per
hoofd van de bevolking in Nederland in
vergelijking met dat van andere landen.
- Het nationaal inkomen per hoofd van de
bevolking als gebrekkige maatstaf voor
internationale welvaartsvergelijking.

Welvaart wereldwijd
Pincode, vmbo-kader
Jaar 4, leerwerkboek
Hoofdstuk 6

S.O. §6.1 t/m 6.3
5A1
40 minuten

Nee

8,3 %

Toets H6
5B1
50 minuten

Nee

25 %

4. De kandidaat kan maatregelen en (eigen)
activiteiten beoordelen op hun bijdragen aan de
verkleining van de mondiale welvaartsverschillen.

Hij/zij betrekt daarbij:
- Werkgelegenheid
- Inkomen
- Bestedingsmogelijkheden.
5. De kandidaat kan de werking verklaren van
maatrelen om onderontwikkeling te verminderen en de
rol van de overheid en particulieren daarbij
beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De maatregelen
- Het Nederlandse ontwikkelingsgebied
- Invloed op de overheid

K5 Arbeid en productie
2. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
de samenhang verklaren tussen de begrippen
arbeidsverdeling, arbeidsmotieven,
arbeidsproductiviteit, productiecapaciteit,
economische groei, crisis, recessie, welzijn en
welvaart en in dit verband arbeidsverdeling in en
buiten het samenlevingsverband en tussen
bedrijven onderscheiden.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Positieve en negatieve gevolgen van
arbeidsverdeling.
- De arbeidsproductiviteit (productie per
werkende per tijdseenheid) factoren die de
arbeidsproductiviteit beïnvloeden:
arbeidsomstandigheden, scholing,
arbeidsverdeling, arbeidsvoorwaarden,

Aan het werk
Pincode, vmbo-kader
Jaar 4, leerwerkboek
Hoofdstuk 4

S.O. 4.1 t/m 4.3
5A1
40 minuten

Nee

8,3 %

Toets H4
5B2
50 minuten

Nee

25 %

nieuwe technieken, arbeidsmotieven,
Arbowet, automatisering en mechanisering.
3. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden uit
eigen omgeving economische aspecten van betaalde
en onbetaalde arbeid noemen / beschrijven.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De eigen keuze ten aanzien van betaalde
en/of onbetaalde arbeid binnen buiten het
samenlevingsverband.
- De arbeidsmarkt, overschotten en tekorten,
overspannen / gespannen arbeidsmarkt, krap
en ruim
4. De kandidaat kan oorzaken en gevolgen van
geregistreerde en verborgen werkloosheid aan de
hand van voorbeelden noemen, zowel in de eigen
omgeving als op nationaal niveau.
Hij/zij betrekt daarbij:
- De stagnatie / daling van de vraag naar
goederen en diensten, de conjunctuur.
- Veranderingen in de aanbodkant, de
structuur, van de economie.
- Gevolgen voor inkomenssituatie, sociale
situatie.
- Kosten van werkloosheiduitkeringen.
- Sociale onrust of onvrede / politieke
instabiliteit.
5. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
mogelijkheden tot bestrijding van werkloosheid
noemen/beschrijven, zowel in de eigen omgeving als
nationaal niveau.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Vergroten van de vraag naar goederen en
diensten.

-

-

Maatregelen in het kader van beloningen.
Maatregelen in het kader van arbeidstijd /
bedrijfstijd
Scholing waardoor de mogelijkheid ontstaat
vraag en aanbod op deelmarkten beter op
elkaar af te stemmen.
Voorlichting

K5 Arbeid en productie
1. De kandidaat kan, met het oog op zijn rol in relatie
tot arbeid en productie aan de hand van
voorbeelden uit het bedrijfsleven het verband
leggen tussen de begrippen (bedrijfs)kosten,
investeren, kapitaalintensieve productie,
arbeidsintensieve productie, toegevoegde
waarde, opbrengsten, winst en verlies en
berekeningen in dit verband maken met behulp
van verstrekte of verzamelde gegevens in een
realistische context.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Afzet
- Marktaandeel
- Omzet
- Verkoopprijs
- Kostprijs
- Bedrijfskosten
- Brutowinstopslag
- Nettowinst
- De BTW
2. De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden
de samenhang verklaren tussen de begrippen
arbeidsverdeling, arbeidsmotieven,
arbeidsproductiviteit, productiecapaciteit,
economische groei, crisis, recessie, welzijn en
welvaart en in dit verband arbeidsverdeling in en

We gaan voor de winst!
Pincode, vmbo-kader
Jaar 4, leerwerkboek
Hoofdstuk 3

S.O. §3.1 t/m 3.3
5A1
50 minuten

Nee

8,3 %

Toets H3
5B1
50 minuten

Nee

25 %

buiten het samenlevingsverband en tussen
bedrijven onderscheiden.
Hij/zij betrekt daarbij:
- Huishoudens beroepsbevolking
- Positieve en negatieve gevolgen van
arbeidsverdeling
- De arbeidsproductiviteit (productie per
werkende per tijdseenheid) factoren die de
arbeidsproductiviteit beïnvloeden:
arbeidsomstandigheden, scholing,
arbeidsverdeling, arbeidsvoorwaarden,
nieuwe technieken, arbeidsmotieven,
Arbowet, automatisering en mechanisering.
- Emancipatorische aspecten bij
arbeidsverdeling
- Interculturele aspecten bij arbeidsverdeling.
6. De kandidaat kan in verschillend situaties van
productie beschrijven dat zich keuzeproblemen
voordoen in de afweging van kosten tegenover baten
in engere zin en in de afweging van maatschappelijke
kosten en baten, maatschappelijk verantwoord
ondernemen (mvo) als ondernemingswijze, o.a.
duurzaamheid, waarbij met eventuele externe effecten
en andere ongewenste zaken (uitbuiting, kinderarbeid
e.a.) wordt rekening gehouden:
Berekening cijfer schoolexamen:
(P1+P2+P3+P4+P5):5 = SE
Periodecijfer P1: (1A1+1B1+1B2) : 3
Periodecijfer P2: (2A1+2B1+2B2) : 3
Periodecijfer P3: (3A1+3B1+3B2) : 3
Periodecijfer P4: (4A1+4B1+4B2+4B3) : 4
Periodecijfer P5: (5A1+5B2+5B3+5B4) : 5
SO (A-toetsen) tellen samen als 1 cijfer mee in een periode

PTA Biologie 3&4 KL 2021-2023
PTA Biologie
Periode
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
P1

K1 Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan en het belang aangeven van biologische
kennis en vaardigheden in de maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
Betrekking hebben op communiceren,
samenwerken, experimenteren en informatie
verwerven en verwerken.
K3 Leesvaardigheden in het vak biologie
De kandidaat kan strategische vaardigheden
toepassen die bijdragen tot:
- de ontwikkeling van het eigen leervermogen.
- het vermogen met biologische vaktaal en
methodieken
te communiceren en onderzoek te doen.
K4 Cellen staan aan de basis
De kandidaat kan:
- kenmerkende eigenschappen van cellen noemen,
de
samenstellende delen daarvan noemen en de
meest
voorkomende organisatieniveaus binnen
organismen
noemen en beschrijven.
- toelichten dat een organisme als een geheel
beschouwd kan worden waarbij voor
instandhouding en
gezondheid van het organisme processen in
onderlinge
samenhang plaatsvinden.
K6 Planten en dieren en hun samenhang: de
eigen

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?
Organismen uit vier rijken
Nectar, Hoofdstuk 1

Toetsvorm, -duur en
code
SO 1.1 & 1.2 (1A1)
25min
SO 1.3 & 1.4 (1A1)
25min
SO 1.5 & 1.6 (1A1)
25min

PW Hfdst 1 (1B1) 45
min.

Bewegen
Nectar, Hoofdstuk 2

SO 2.1 & 2.2 (1A1)
25min
SO 2.3 & 2.4 (1A1)
25min
SO 2.5 (1A1) 25 min.

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee

Weging

4,2 %
Max. één SO
herkansen

4,2 %
4,2 %

Nee

25 %

4,2 %
Max. één SO
herkansen

4,2 %
4,2 %

PW Hfdst 2 (1B2) 45
min.

Nee

25 %

Praktische opdracht
(1B3)
90 min.

Nee

25 %

omgeving verkend
De kandidaat kan:
- de namen van organismen opzoeken en de delen
waaruit ze zijn samengesteld.
- de relaties noemen en toelichten die ze onderling
en
met hun omgeving hebben.
K8 Houding, beweging en conditie
De kandidaat kan:
- delen die van belang zijn voor stevigheid en
beweging
noemen.
- de gevolgen van overbelasting noemen en
beschrijven.
PTA Biologie
Periode
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
P2

K1 Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan en het belang aangeven van biologische
kennis en vaardigheden in de maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
Betrekking hebben op communiceren,
samenwerken, experimenteren en informatie
verwerven en verwerken.
K3 Leesvaardigheden in het vak biologie
De kandidaat kan strategische vaardigheden
toepassen die bijdragen tot:
- de ontwikkeling van het eigen leervermogen.
- het vermogen met biologische vaktaal en
methodieken
te communiceren en onderzoek te doen.
K4 Cellen staan aan de basis
De kandidaat kan:
- kenmerkende eigenschappen van cellen noemen,
de

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, -duur en
code

Planten en dieren
Nectar, Hoofdstuk 3

SO 3.1 & 3.2 (2A1)
25min
SO 3.3/3.4/3.5 (2A1)
25m.

Max. één SO
herkansen

PW Hfdst 3 (2B1) 45
min.

Nee

Waarnemen en reageren
Nectar, Hoofdstuk 4

SO 4.1 & 4.2 (2A1)
25min
SO 4.3 & 4.4 (2A1)
25min
SO 4.5 & 4.6 (2A1)
25min
PW Hfdst 4 (2B2) 45
min.

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee

Weging

5%
5%

25 %

5%
Maximaal één
SO herkansen

5%
5%

Nee

25 %

samenstellende delen daarvan noemen en de
meest
voorkomende organisatieniveaus binnen
organismen
noemen en beschrijven.
- toelichten dat een organisme als een geheel
beschouwd kan worden waarbij voor
instandhouding en
gezondheid van het organisme processen in
onderlinge
samenhang plaatsvinden.
K6 Planten en dieren en hun samenhang: de
eigen
omgeving verkend
De kandidaat kan:
- de namen van organismen opzoeken en de delen
waaruit ze zijn samengesteld.
- de relaties noemen en toelichten die ze onderling
en
met hun omgeving hebben.
K11 Reageren op prikkels
De kandidaat kan:
- de rol en de werking van het zenuwstelsel,
zintuigenstelsel en hormoonstelsel toelichten.
- beschrijven welke relatie er is tussen gedrag en
inwendige en uitwendige prikkels.
PTA Biologie
Periode
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
P3

K1 Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan en het belang aangeven van biologische
kennis en vaardigheden in de maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
Betrekking hebben op communiceren,
samenwerken, experimenteren en informatie
verwerven en verwerken.

Praktische opdracht
(2B3)
90 min.

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?
Bescherming tegen ziekten
Nectar, Hoofdstuk 5

Toetsvorm, -duur en
code

Nee

25 %

Leerjaar 3
Herkansing
ja/nee

Weging

SO 5.1 & 5.2 (3A1)
25min
SO 5.3 & 5.4 (3A1)
25min
SO 5.5 (3A1) 25 min.

Max. één SO
herkansen

PW Hfdst 5 (3B1) 45
min.

Nee

5%
5%
5%

25 %

K3 Leesvaardigheden in het vak biologie
De kandidaat kan strategische vaardigheden
toepassen die bijdragen tot:
- de ontwikkeling van het eigen leervermogen.
- het vermogen met biologische vaktaal en
methodieken
te communiceren en onderzoek te doen.
K4 Cellen staan aan de basis
De kandidaat kan:
- kenmerkende eigenschappen van cellen noemen,
de
samenstellende delen daarvan noemen en de
meest
voorkomende organisatieniveaus binnen
organismen
noemen en beschrijven.
- toelichten dat een organisme als een geheel
beschouwd kan worden waarbij voor
instandhouding en
gezondheid van het organisme processen in
onderlinge
samenhang plaatsvinden.
K5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms
schadelijk
De kandidaat kan de rol van schimmels en
bacteriën in het milieu en de biotechnologie
noemen en toelichten.
K6 Planten en dieren en hun samenhang: de
eigen
omgeving verkend
De kandidaat kan:
- de namen van organismen opzoeken en de delen
waaruit ze zijn samengesteld.
- de relaties noemen en toelichten die ze onderling
en
met hun omgeving hebben.

Mens en milieu
Nectar, Hoofdstuk 6

SO 6.1 & 6.2 (3A1)
25min
SO 6.3 & 6.4 (3A1)
25min

Max. één SO
herkansen

PW Hfdst 6 (3B2) 45
min.

Nee

25 %

Praktische opdracht
(3B3)
90 min.

Nee

25 %

.

5%
5%

K7 Mensen beïnvloeden hun omgeving
De kandidaat kan:
- toelichten dat de mens voor voedsel, water,
zuurstof,
grondstoffen, energie, voedselproductie en
recreatie van
ecosystemen afhankelijk is.
- beschrijven hoe de mens ecosystemen kan
beïnvloeden en toelichten waarom de mens er
belang bij
heeft een duurzame relatie tussen mens en milieu
te
bevorderen.
K10 Bescherming
De kandidaat kan toelichten hoe (infectie)ziekten
zich ontwikkelen, hoe ze zich verspreiden en hoe
men zich daartegen beschermt.
K11 Reageren op prikkels
De kandidaat kan:
- de rol en de werking van het zenuwstelsel,
zintuigstelsel
en hormoonstelsel toelichten.
- beschrijven welke relatie er is tussen gedrag en
inwendige en uitwendige prikkels.
K12 Van generatie op generatie
De kandidaat kan voortplanting en groei bij
organismen toelichten, evenals de vorm en functie
van seksueel gedrag daarbij.
Berekening cijfer schoolexamen:
(P1+P2+P3+P4+P5) : 5 = SE
Periodecijfer P1: (1A1+1B1+1B2+1B3) : 4
Periodecijfer P2: (2A1+2B1+2B2+2B3) : 4
Periodecijfer P3: (3A1+3B1+3B2+3B3) : 4
Periodecijfer P4: (4A1+4B1+4B2+4B3) : 4
Periodecijfer P5: (5A1+5B1+5B2+5B3+5B4+5B5) : 6

PTA Biologie
Periode
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
P4

K1 Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan en het belang aangeven van biologische
kennis en vaardigheden in de maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen
die
Betrekking hebben op communiceren,
samenwerken, experimenteren en informatie
verwerven en verwerken.
K3 Leesvaardigheden in het vak biologie
De kandidaat kan strategische vaardigheden
toepassen die bijdragen tot:
- de ontwikkeling van het eigen leervermogen.
- het vermogen met biologische vaktaal en
methodieken
te communiceren en onderzoek te doen.
K4 Cellen staan aan de basis
De kandidaat kan:
- kenmerkende eigenschappen van cellen
noemen, de
samenstellende delen daarvan noemen en de
meest
voorkomende organisatieniveaus binnen
organismen
noemen en beschrijven.
- toelichten dat een organisme als een geheel
beschouwd kan worden waarbij voor
instandhouding en
gezondheid van het organisme processen in
onderlinge
samenhang plaatsvinden.
K5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms
schadelijk

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?
Ademen en eten
Nectar, Hoofdstuk 7

Bloed
Nectar, Hoofdstuk 8

Toetsvorm, -duur en
code

Leerjaar 4
Herkansing
ja/nee

Weging

SO 7.1 & 7.2 (4A1)
25min
SO 7.3 & 7.4 (4A1)
25min
SO 7.5 (4A1) 25 min.

Max. één SO
herkansen

5%

PW Hfdst 7 (4B1) 45
min.

Nee

25 %

SO 8.1 & 8.2 (4A1)
25min
SO 8.3 & 8.4 (4A1)
25min

Max. één SO
herkansen

5%

PW Hfdst 8 (4B2) 45
min.

Nee

25 %

Praktische opdracht
(4B3)
90 min.

Nee

25 %

5%
5%

5%

De kandidaat kan de rol van schimmels en
bacteriën in het milieu en de biotechnologie
noemen en toelichten.
K6 Planten en dieren en hun samenhang: de
eigen
omgeving verkend
De kandidaat kan:
- de namen van organismen opzoeken en de delen
waaruit ze zijn samengesteld.
- de relaties noemen en toelichten die ze onderling
en
met hun omgeving hebben.
K9 Het lichaam in stand houden: voeding en
genotmiddelen, energie, transport en
uitscheiding
De kandidaat kan:
- vorm, werking en functie van het
verteringsstelsel,
bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en
uitscheidingsstelsel beschrijven.
- hun onderling verband toelichten.
K10 Bescherming
De kandidaat kan toelichten hoe (infectie)ziekten
zich ontwikkelen, hoe ze zich verspreiden en hoe
men zich daartegen beschermt.

.

PTA Biologie
Periode
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
P5

K1 Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan en het belang aangeven van biologische
kennis en vaardigheden in de maatschappij.
K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen
die
Betrekking hebben op communiceren,
samenwerken, experimenteren en informatie
verwerven en verwerken.
K3 Leesvaardigheden in het vak biologie
De kandidaat kan strategische vaardigheden
toepassen die bijdragen tot:
- de ontwikkeling van het eigen leervermogen.
- het vermogen met biologische vaktaal en
methodieken
te communiceren en onderzoek te doen.
K6 Planten en dieren en hun samenhang: de
eigen
omgeving verkend
De kandidaat kan:
- de namen van organismen opzoeken en de delen
waaruit ze zijn samengesteld.
- de relaties noemen en toelichten die ze onderling
en
met hun omgeving hebben.
K9 Het lichaam in stand houden: voeding en
genotmiddelen, energie, transport en
uitscheiding
De kandidaat kan:
- vorm, werking en functie van het
verteringsstelsel,
bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en
uitscheidingsstelsel beschrijven.
- hun onderling verband toelichten.

Leerweg KL
Inhoud
onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?
Gezond lichaam
Nectar, Hoofdstuk 9

Voortplanting
Nectar, Hoofdstuk 10

Erfelijkheid en evolutie
Nectar, Hoofdstuk 11

Toetsvorm, -duur en
code

Leerjaar 4
Herkansing
ja/nee

Weging

SO 9.1 & 9.2 (5A1)
25min
SO 9.3 & 9.4 (5A1)
25min

Max. één SO
herkansen

PW Hfdst 9 (5B1) 45
min.

Nee

15 %

SO 10.1&10.2 (5A1)
25m.
SO 10.3 (5A1) 25 min.
SO 10.4&10.5 (5A1)
25m.

Max. één SO
herkansen

2,1 %

PW Hfdst 10 (5B2) 45
min

Nee

15 %

SO 11.1&11.2 (5A1)
25m.
SO 11.3&11.4 (5A1)
25m.

Max. één SO
herkansen

2,1 %

PW Hfdst 11 (5B3) 45
min

Nee

15%

Nee

15 %

Praktische opdracht
(5B4)
90 min.

2,1 %
2,1 %

2,1 %
2,1 %

2,1 %

K12 Van generatie op generatie
De kandidaat kan voortplanting en groei bij
organismen toelichten, evenals de vorm en functie
van seksueel gedrag daarbij.
K13 Erfelijkheid en evolutie
De kandidaat kan beschrijven hoe erfelijke
eigenschappen van generatie op generatie worden
doorgegeven en toelichten hoe die erfelijke
eigenschappen in de tijd kunnen veranderen.

Berekening cijfer schoolexamen:
(P1+P2+P3+P4+P5) : 5 = SE
Periodecijfer P1: (1A1+1B1+1B2+1B3) : 4
Periodecijfer P2: (2A1+2B1+2B2+2B3) : 4
Periodecijfer P3: (3A1+3B1+3B2+3B3) : 4
Periodecijfer P4: (4A1+4B1+4B2+4B3) : 4
Periodecijfer P5: (5A1+5B1+5B2+5B3+5B4+5B5) : 6

Oefenexamen
Oefenen van het examen
zowel op papier als digitaal.

Oefenexamen (5B5)
90 min.

Ja

15 %

PTA Nask 3&4 KL 2021-2023
PTA NaSk1

Periode
P1

Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
K1: Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op het belang van
natuurkunde en natuurkundige technieken in de eigen
beroepsopleiding, in de eigen toekomst en in de
maatschappij.
K2: Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken,
experimenteren en informatie verwerven en
verwerken.
K3: Leervaardigheden in het vak natuurkunde
De kandidaat kan:
- basisrekenvaardigheden toepassen
- natuurkundige grootheden hanteren en met
behulp van formules en woordformules
daarmee berekeningen uitvoeren en
redeneringen opzetten.
- Natuurkundige apparatuur gebruiken,
daarmee experimenten uitvoeren en de
resultaten interpreteren.
- de computer gebruiken om met
meetprogramma’s experimenten uit te voeren
en te interpreteren, om met applets en
simulaties onderzoek te doen en om
natuurkundige informatie te selecteren en te
verwerken.
- een onderzoek doen en een ontwerpproces
uitvoeren en evalueren, daarbij ook rekening
houdend met de veiligheid.

Leerweg KL
Methode: NOVA – 4e editie
3 VMBO KGT NASK1 (periode 1 t/m 3)
4 VMBO KGT NASK1 (periode 4 en 5)
Inhoud onderwijsprogramma: Toetsvorm, -duur en
Wat ga je hiervoor doen?
code
Hoofdstuk 1: Krachten
PW Hoofdstuk 1 (1B1)
HB blz. 7 t/m 27
45 min
WB-A blz. 6 t/m 48

Leerjaar 3 en 4

Herkansing
ja/nee
Nee

Weging

Hoofdstuk 2: Elektriciteit
HB blz. 29 t/m 45
WB-A blz. 50 t/m 90

PW Hoofdstuk 2 (1B2)
45 min

Nee

20%

PW Hoofdstuk 1 t/m 2
(1B3) 45 min

Nee

20%

PW Hoofdstuk 3 (1B4)
45min

Nee

20%

Praktische opdracht H1
t/m 3 (1B5) 90 min

Nee

20%

Hoofdstuk 3: Energie
HB blz. 47 t/m 63
WB-A blz. 92 t/m 124

20%

K5: Elektrische energie
De kandidaat kan:
- elektrische schakelingen ontwerpen en
analyseren en hierover berekeningen
uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en
toepassen en keuzes tussen verschillende
apparaten beargumenteren.
- elektrische schakelingen ontwerpen en
analyseren en hierover berekeningen
uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en
toepassen en keuzes tussen verschillende
apparaten beargumenteren
- de werking van de dynamo en de
transformator beschrijven met begrippen uit
het magnetisme.
K6: Verbranden en verwarmen
De kandidaat kan:
- het proces van verbranden beschrijven en de
verspreiding en isolatie van warmte verklaren
en toepassen
- de manieren van opwekking van elektrische
energie en de gevolgen ervan beschrijven.
- het proces van verbranden beschrijven en de
verspreiding en isolatie van warmte verklaren
en toepassen
- de manieren van opwekking van elektrische
energie en de gevolgen ervan beschrijven
- het omzetten van energie van de ene vorm in
de andere vorm beschrijven en hierover
berekeningen uitvoeren.
K9: Kracht en veiligheid
De kandidaat kan:
- de werking van verschillende soorten
krachten en de druk van een voorwerp op de

-

-

P2

ondergrond beschrijven en in
evenwichtssituaties kwalitatief de hefboomwet
toepassen.
bij een bewegend voorwerp diagrammen
interpreteren, krachten samenstellen en de
gemiddelde snelheid berekenen.
veiligheidsmaatregelen in het verkeer
uitleggen en toepassen.

K1: Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op het belang van
natuurkunde en natuurkundige technieken in de eigen
beroepsopleiding, in de eigen toekomst en in de
maatschappij.
K2: Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken,
experimenteren en informatie verwerven en
verwerken.
K3: Leervaardigheden in het vak natuurkunde
De kandidaat kan:
- basisrekenvaardigheden toepassen
- natuurkundige grootheden hanteren en met
behulp van formules en woordformules
daarmee berekeningen uitvoeren en
redeneringen opzetten.
- Natuurkundige apparatuur gebruiken,
daarmee experimenten uitvoeren en de
resultaten interpreteren.
- de computer gebruiken om met
meetprogramma’s experimenten uit te voeren
en te interpreteren, om met applets en
simulaties onderzoek te doen en om
natuurkundige informatie te selecteren en te
verwerken.

Hoofdstuk 4: Het weer
HB blz. 65 t/m 83
WB-A blz. 126 t/m 158

PW Hoofdstuk 4 (2B1)
45 min

Nee

20%

PW Hoofdstuk 1 t/m 4
(2B2) 45 min

Nee

20%

Hoofdstuk 5: Licht
HB blz. 85 t/m 105
WB-B blz. 6 t/m 44

PW Hoofdstuk 5 (2B3)
45 min

Nee

20%

Hoofdstuk 6: Schakelingen
HB blz. 107 t/m 125
WB-B blz. 46 t/m 86

PW Hoofdstuk 6 (2B4)
45 min

Nee

20%

Praktische opdracht H4
t/m 6 (2B5) 90 min

Nee

20%

-

een onderzoek doen en een ontwerpproces
uitvoeren en evalueren, daarbij ook rekening
houdend met de veiligheid.

K5: Elektrische energie
De kandidaat kan:
- elektrische schakelingen ontwerpen en
analyseren en hierover berekeningen
uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en
toepassen en keuzes tussen verschillende
apparaten beargumenteren.
- elektrische schakelingen ontwerpen en
analyseren en hierover berekeningen
uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en
toepassen en keuzes tussen verschillende
apparaten beargumenteren
- de werking van de dynamo en de
transformator beschrijven met begrippen uit
het magnetisme.
K7: Licht en beeld
De kandidaat kan:
- rechtlijnige lichtstralen, verschillende soorten
lichtbundels, schaduwvorming, kleurvorming
en verschillende soorten straling toepassen
- verschillende soorten lenzen herkennen en de
werking van de vlakke spiegel en de bolle
lens toepassen
- beeldvorming bij het menselijk oog en
oogafwijkingen toepassen.
K12: Het weer
De kandidaat kan:
- het meten van temperatuur en luchtdruk
toepassen
- het ontstaan van wolken, neerslag en bliksem
beschrijven

-

P3

maatschappelijke aspecten van
weersverschijnselen toelichten.

K1: Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op het belang van
natuurkunde en natuurkundige technieken in de eigen
beroepsopleiding, in de eigen toekomst en in de
maatschappij.
K2: Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken,
experimenteren en informatie verwerven en
verwerken.
K3: Leervaardigheden in het vak natuurkunde
De kandidaat kan basisrekenvaardigheden toepassen
- natuurkundige grootheden hanteren en met
behulp van formules en woordformules
daarmee berekeningen uitvoeren en
redeneringen opzetten.
- Natuurkundige apparatuur gebruiken,
daarmee experimenten uitvoeren en de
resultaten interpreteren.
- de computer gebruiken om met
meetprogramma’s experimenten uit te voeren
en te interpreteren, om met applets en
simulaties onderzoek te doen en om
natuurkundige informatie te selecteren en te
verwerken.
- een onderzoek doen en een ontwerpproces
uitvoeren en evalueren, daarbij ook rekening
houdend met de veiligheid.
K10: Bouw van de materie
De kandidaat kan:
- de bouw van stoffen en materialen
beschrijven in termen van moleculen en
atomen

H7: Materie
HB blz. 127 t/m 143
WB-B blz. 88 t/m 112
H8: Straling
HB blz. 145 t/m 161
WB-B blz. 114 t/m 138

PW Hoofdstuk 1 t/m 6
(3B1) 45 min

Nee

20%

PW Hoofdstuk 7 (3B2)
45 min

Nee

20%

PW Hoofdstuk 8 (3B3)
45 min

Nee

20%

Praktische opdracht H7
t/m 8 (3B4) 90 min

Nee

20%

PW Hoofdstuk 1 t/m 8
(3B5) 45 min

Nee

20%

-

-

het gedrag van atomen en moleculen in de
verschillende fasen uitleggen.
de bouw van stoffen en materialen
beschrijven in termen van moleculen en
atomen
het gedrag van atomen en moleculen in de
verschillende fasen uitleggen
de bouw van een atoom beschrijven.

K11: Straling en stralingsbescherming
De kandidaat kan:
- bronnen van ioniserende straling noemen
- radioactief verval en toepassingen ervan
beschrijven
- veiligheidsmaatregelen tegen ongewenste
effecten van straling en radioactieve stoffen
beschrijven.
P4

K1: Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op het belang van
natuurkunde en natuurkundige technieken in de eigen
beroepsopleiding, in de eigen toekomst en in de
maatschappij.
K2: Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken,
experimenteren en informatie verwerven en
verwerken.
K3: Leervaardigheden in het vak natuurkunde
De kandidaat kan basisrekenvaardigheden toepassen
- natuurkundige grootheden hanteren en met
behulp van formules en woordformules
daarmee berekeningen uitvoeren en
redeneringen opzetten.
- Natuurkundige apparatuur gebruiken,
daarmee experimenten uitvoeren en de
resultaten interpreteren.

H1: Krachten
HB blz. 7 t/m 21
WB-A blz. 6 t/m 26

PW Hoofdstuk 1 (4B1)
45 min

H2: Warmte
HB blz. 23 t/m 39
WB-A blz. 28 t/m 60

PW Hoofdstuk 2 (4B2)
45 min

H3: Energie
HB blz. 41 t/m 65
WB-A blz. 62 t/m 98

Nee

16,7%

Nee

16,7%

PW Hoofdstuk 3 (4B3)
45 min

Nee

16,7%

PW Hoofdstuk 1 t/m 3
(4B4) 45 min

Nee

16,7%

H4: Elektriciteit
HB blz. 67 t/m 91
WB-A blz. 100 t/m 138

PW Hoofdstuk 4 (4B5)
45 min

Nee

16,7%

H5: Geluid
HB blz. 93 t/m 113

PW Hoofdstuk 5 (4B6)
45 min

Nee

16,7%

-

-

de computer gebruiken om met
meetprogramma’s experimenten uit te voeren
en te interpreteren, om met applets en
simulaties onderzoek te doen en om
natuurkundige informatie te selecteren en te
verwerken.
een onderzoek doen en een ontwerpproces
uitvoeren en evalueren, daarbij ook rekening
houdend met de veiligheid.

K5: Elektrische energie
De kandidaat kan:
- elektrische schakelingen ontwerpen en
analyseren en hierover berekeningen
uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en
toepassen en keuzes tussen verschillende
apparaten beargumenteren.
- elektrische schakelingen ontwerpen en
analyseren en hierover berekeningen
uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en
toepassen en keuzes tussen verschillende
apparaten beargumenteren
- de werking van de dynamo en de
transformator beschrijven met begrippen uit
het magnetisme.
K6: Verbranden en verwarmen
De kandidaat kan:
- het proces van verbranden beschrijven en de
verspreiding en isolatie van warmte verklaren
en toepassen
- de manieren van opwekking van elektrische
energie en de gevolgen ervan beschrijven.
- het proces van verbranden beschrijven en de
verspreiding en isolatie van warmte verklaren
en toepassen

WB-A blz. 140 t/m 180

-

de manieren van opwekking van elektrische
energie en de gevolgen ervan beschrijven
het omzetten van energie van de ene vorm in
de andere vorm beschrijven en hierover
berekeningen uitvoeren.

K8: Geluid
De kandidaat kan
- de eigenschappen van geluid toepassen en
de gevolgen van geluidshinder en de
beperking van geluidshinder toelichten.
- de eigenschappen van geluid toepassen en
de gevolgen van geluidshinder en de
beperking van geluidshinder toelichten
- geluid vastleggen met oscilloscoop of
computer en daaruit de frequentie bepalen
- de werking van een luidspreker uitleggen.
K9: Kracht en veiligheid
De kandidaat kan:
- de werking van verschillende soorten
krachten en de druk van een voorwerp op de
ondergrond beschrijven en in
evenwichtssituaties kwalitatief de hefboomwet
toepassen.
- bij een bewegend voorwerp diagrammen
interpreteren, krachten samenstellen en de
gemiddelde snelheid berekenen.
- veiligheidsmaatregelen in het verkeer
uitleggen en toepassen.
P5

K4: Stoffen en materialen
De kandidaat kan:
- soorten materialen en hun stofeigenschappen
herkennen en toepassen
- gevaren van stoffen voor de mens en het
milieu herkennen en vermijden door veilig te
werken en verantwoord met afvalstoffen om te
gaan

H6: Werktuigen
HB blz. 115 t/m 121
HB blz. 126 t/m 131
WB-A blz. 182 t/m 210

PW Hoofdstuk 6 (5B1)
45 min

Nee

14,3%

PW Hoofdstuk 1 t/m 6
(5B2) 45 min

Nee

14,3%

-

-

chemische processen herkennen.
soorten materialen en hun stofeigenschappen
herkennen en toepassen
gevaren van stoffen en effecten van
chemische en natuurkundige processen voor
de mens en het milieu herkennen, en
maatregelen nemen om ongewenste effecten
hiervan te vermijden door veilig te werken en
verantwoord met afvalstoffen om te gaan
zinken-zweven-drijven toepassen met behulp
van dichtheid.

K5: Elektrische energie
De kandidaat kan:
- elektrische schakelingen ontwerpen en
analyseren en hierover berekeningen
uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en
toepassen en keuzes tussen verschillende
apparaten beargumenteren.
- elektrische schakelingen ontwerpen en
analyseren en hierover berekeningen
uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en
toepassen en keuzes tussen verschillende
apparaten beargumenteren
- de werking van de dynamo en de
transformator beschrijven met begrippen uit
het magnetisme.
K8: Geluid
De kandidaat kan
- de eigenschappen van geluid toepassen en
de gevolgen van geluidshinder en de
beperking van geluidshinder toelichten.
- de eigenschappen van geluid toepassen en
de gevolgen van geluidshinder en de
beperking van geluidshinder toelichten

H7: Stoffen
HB blz. 133 t/m 149
WB-B blz. 6 t/m 44
H8: Materialen
HB blz. 164 t/m 167
WB-B blz. 62 t/m 68

PW Hoofdstuk 7 + H8.4
(5B3)
45 min

H9: Schakelingen
HB blz. 169 t/m 185
WB-B blz. 82 t/m 120

Nee

14,3%

Nee

14,3%

PW Hoofdstuk 9 (5B4)
45 min

Nee

14,3%

PW Hoofdstuk 1 t/m 9
(5B5) 45 min

Nee

14,3%

H10: Bewegingen
HB blz. 187 t/m 209
WB-B blz. 122 t/m 156

PW Hoofdstuk 10 (5B6)
45 min

Nee

14,3%

H11: Kracht en beweging
HB blz. 211 t/m 229
WB-B blz. 158 t/m 180

PW Hoofdstuk 11 (5B7)
45 min

Nee

14,3%

-

geluid vastleggen met oscilloscoop of
computer en daaruit de frequentie bepalen
de werking van een luidspreker uitleggen.

K9: Kracht en veiligheid
De kandidaat kan:
- de werking van verschillende soorten
krachten en de druk van een voorwerp op de
ondergrond beschrijven en in
evenwichtssituaties kwalitatief de hefboomwet
toepassen.
- bij een bewegend voorwerp diagrammen
interpreteren, krachten samenstellen en de
gemiddelde snelheid berekenen.
- veiligheidsmaatregelen in het verkeer
uitleggen en toepassen.
K10: Bouw van de materie
De kandidaat kan:
- de bouw van stoffen en materialen
beschrijven in termen van moleculen en
atomen
- het gedrag van atomen en moleculen in de
verschillende fasen uitleggen.
- de bouw van stoffen en materialen
beschrijven in termen van moleculen en
atomen
- het gedrag van atomen en moleculen in de
verschillende fasen uitleggen
- de bouw van een atoom beschrijven.

Berekening cijfer schoolexamen:
(P1+P2+P3+P4+P5):5 = SE
Periodecijfer P1: (1B1+1B2+1B3+1B4+1B5) : 5
Periodecijfer P2: (2B1+2B2+2B3+2B4+2B5) : 5
Periodecijfer P3: (3B1+3B2+3B3+3B4+3B5) : 5
Periodecijfer P4: (4B1+4B2+4B3+4B4+4B5+4B6) : 6
Periodecijfer P5: (5B1+5B2+5B3+5B4+5B5+5B6+5B7) : 7

PTA Maatschappijleer 3 KL 2021-2022
Maatschappijleer
Periode
Eindtermen/deeltaken
Wat moet de kandidaat kennen?
1
ML1/K1/K2/K3/K7
ML2/K1/K2/K3/K7
De kandidaat kan:
− aangeven dat selectieve waarneming een
rol speelt in het proces van beeld- en
meningsvorming
− uitingen van vooroordelen en beeldvorming
ten aanzien van mannen en vrouwen in de
samenleving herkennen en benoemen
− beschrijven hoe men uitingen van
vooroordelen en discriminatie tegemoet kan
treden vanuit het beginsel van
gelijkwaardigheid en respect
− van een bepaald sociaal probleem
beschrijven hoe de beeldvorming erover tot
stand komt/gekomen is.
2
ML1/K1/K2/K3/K4/K5/K6
ML2/K1/K2/K3/K5
De kandidaat kan:
− vormen van macht en machtsmiddelen
herkennen, beschrijven en verklaren
− beschrijven en uitleggen hoe regels het
samenleven van mensen mogelijk maken
− beschrijven en uitleggen welke
mogelijkheden burgers hebben om invloed uit
te oefenen op de politiek, en kenmerken van
een parlementaire democratie noemen,
herkennen en toelichten

Alle profielen (KL)
Inhoud onderwijsprogramma:

Toetsvorm, duur en code

Leerjaar 3
Herkansing

Weging

Bestuderen van Hoofdstuk 1
t/m Hoofdstuk 6 van het
thema Media

1B1 Schriftelijke toets
45minuten

Nee

50%

Bestuderen van nepnieuws en
een eigen nepnieuws artikel
maken

2B2 Praktische Opdracht
45 minuten

Nee

50%

Bestuderen Hoofdstuk
1,2,4,5,6 van het thema
Politiek

2B1 Schriftelijke toets
45minuten

Nee

33%

2B2 Praktische Opdracht
2* 45 minuten

Nee

33%

Opdracht Tweede Kamer

3

De kandidaat kan:
− met voorbeelden beschrijven wat sociale
verschillen zijn en hoe die veroorzaakt
worden, en beschrijven/uitleggen hoe de
plaats van een mens op de maatschappelijke
ladder kan veranderen (sociale mobiliteit)
− beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit
hun maatschappelijke posities belangen
hebben en hoe daardoor conflicten kunnen
ontstaan
− overheidsbeleid ten aanzien van sociale
ongelijkheid beschrijven en verklaren.
ML1K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7
ML2 K1/K2/K3/K6/K8
De kandidaat kan:
− vormen van macht en machtsmiddelen
herkennen, beschrijven en verklaren
− beschrijven en uitleggen hoe regels het
samenleven van mensen mogelijk maken
De kandidaat kan:
− beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt
tot lid van de samenleving en de invloed van
het socialisatieproces herkennen en
beschrijven
− uitleggen dat mensen bij een subcultuur
(willen) horen en dat elke subcultuur invloed
heeft op het gedrag en socialisatieproces
− de rol van onderwijs (als socialiserende
instantie) beschrijven in de ontwikkeling van
een mens als lid van de samenleving

Berekening cijfer schoolexamen:
(P1+P2+P3):3 = SE
Periodecijfer P1: (1B1+1B2): 2
Periodecijfer P2: (2B1+2B2+2B3): 3
Periodecijfer P3: (3B1+3B2+3B2): 3

Thema Werk

2B3 Praktische Opdracht of
Schriftelijke Overhoring
45minuten

Nee

33%

Bestuderen Hoofdstuk 1,2,4,5
van het thema Criminaliteit

3B1 Schriftelijke toets
45minuten

Nee

33%

Toepassen van Hoofdstuk 4
en 5 van het thema
Criminaliteit

Nee

33%

3B2 Opdracht rechtbank
3* 45 minuten

Bestuderen van Hoofdstuk 1
t/m Hoofdstuk 5 van het
thema Pluriforme
Samenleving

Nee

33%

3B3 Schriftelijk toets
45minuten

PTA Lichamelijke opvoeding 3&4 KL 2021-2023
PTA LO 2021-2022

Leerweg KL

Periode

Eindtermen/deeltaken

Inhoud onderwijsprogramma:

Wat moet je kennen en kunnen?

Wat ga je hiervoor doen?

LO1/K7 Atletiek:
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen vormen van de volgende atletiekactiviteiten
uitvoeren:

- Conditieaspecten meten en de
betekenis toelichten in de vorm van
hartslagmeting

P1

Hardlopen, ver- en hoogspringen en een vorm van
werpen, stoten of slingeren
En daarbij:
Basiskenmerken van training aangeven,
conditieaspecten meten, oog hebben voor veiligheid
en regelende taken uitvoeren
LO1/K4 Spel:
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen de volgende spelen uitvoeren:
Een slag- en loopspel, driedoelspelen, twee
terugslagspelen (een vorm van volleybal en keuze uit
minstens een vorm van badminton, tennis of
tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen En
daarbij: Zich houden aan afgesproken regels, oog
hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.

Leerjaar 3 en 4
Toetsvorm, -duur
en code

Herkansing

Weging

ja/nee
Praktijkopdracht en
lesbrief (1B1)

ja

20%

ja

20%

- Op basis van de uitwerking van de
- Opdracht en deelname aan de les

Basketbal:
- Het spel spelen volgens
afgesproken regels
- De zoneverdediging uitvoeren
- De lay up toepassen in de
spelsituatie

Praktijkopdracht
(1B2)

LO1/K5 Turnen:
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen een of meer van de volgende turnactiviteiten
uitvoeren:
Steun- en vrijspringen, herhaald springen, zwaaien,
balanceren en acrobatiek
En daarbij:
Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder hulpverlenen

LO1/K6 B&M:
De kandidaat kan alleen of samen met anderen een
van de volgende vormen van bewegen op muziek
uitvoeren:

Zwaaien:

Praktijkopdracht
(1B3)

ja

20%

- trapeze in steun met afsprong
- Het moment van inzetten van de
afsprong inschatten
- Leerling in de rol als hulpverlener

20%
Eigen bewegen op muziek en dat
van anderen beoordelen aan de
hand van eenvoudige criteria

Observatieformulie
r(1B4)

ja

Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of
conditionele vormen op muziek
En daarbij:
Regelende taken taken uitvoeren, waaronder een
eenvoudige variatie ontwerpen en uitvoeren.
Dan wel:
Indien het bevoegd gezag hier op grond van de
indentiteit voor kiest, een vorm van bewegen op
muziek naar keuze, of een andere bewegingsactiviteit
waarbij ritme en tempo bepalend zijn.

LO/K3 Leervaardigheden in het vak lichamelijke
opvoeding

De kandidaat ontwikkelt zich t.a.v. een aantal
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals:

Een leerling kan omgaan met regels
en een bijdrage leveren aan een
sportieve verloop en aan de
veiligheid van zichzelf en anderen.

Elke les in de
praktijk (1B5)

nee

20%

-

-

-

-

-

-

Kunnen omgaan met regels en een bijdrage
leveren aan een sportieve verloop en aan de
veiligheid van zichzelf en anderen.
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen
brengen en houden.
In bewegingssituaties kunnen omgaan met
elementen als lukken en mislukken en winst
en verlies.
Verschil in prestatieniveau, motieven,
interesses, culturele achtergronden en
geslacht hanteren binnen bewegingssituaties.
Oriënteren op de eigen sportloopbaan en
eigen voorkeuren aangeven t.a.v. bewegen
en sport.
Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en
mogelijkheden

P2

LO1/K5 Turnen:

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen een of meer van de volgende turnactiviteiten
uitvoeren:
Steun- en vrijspringen, herhaald springen, zwaaien,
balanceren en acrobatiek
En daarbij:
Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder hulpverlenen

Springen:

Praktijkopdracht

4 van de volgende 7 onderdelen:

(2B1)

- ophurken kastbreedte m.b.v.plank
- doorhurken kastbreedte m.b.v.
plank
- spreidsprong over de bok m.b.v.
plank
- streksprong m.b.v. minitrampoline
- ophurken verhoogd vlak m.b.v.
minitrampoline
- rol op een verhoogd vlak m.b.v.
minitrampoline
- tipsalto op een verhoogd vlak
m.b.v. minitrampoline
Je kunt:
- de afzet goed uitvoeren
- het zweefmoment goed uitvoeren
- lichaamshouding beschrijven en
aanpassen
- de landing technisch goed
uitvoeren

ja

14,3%

Acrogym:
-

werken met een lesbrief

Praktijkopdracht

ja

14,3%

ja

14,3%

ja

14,3%

(2B2)

Presentatie van de eindvorm wordt
per groep naar vorm, inhoud en
deelname beoordeeld.
LO1/K4 Spel:

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen de volgende spelen uitvoeren:
Een slag- en loopspel, driedoelspelen, twee
terugslagspelen (een vorm van volleybal en keuze uit
minstens een vorm van badminton, tennis of
tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen

Volleybal:

Praktijkopdracht

- spel spelen volgens afgesproken
regels

(2B3)

Je kunt:
- positie kiezen voor de bal

En daarbij:

- de bal bovenhands en onderhands
spelen

Zich houden aan afgesproken regels, oog
hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.
Badminton:
-organiseren van een minitoernooi
Je kunt:
- een toernooi uitvoeren

Lesbrief
(2B4)

- de uitwerking op een scoreblad
noteren

Softbal:
Toets

ja

14,3%

ja

14,3%

- toets spelregel kennis
LO1/K8 Zelfverdediging:

(2B5)

Boksen en/of judo:
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen een van de volgende vormen zelfverdediging
uitvoeren:

Praktijkopdracht
-komen tot een afspraakspel
(2B6)
Je kunt:

-

Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo),
trefspelen (bijvoorbeeld: vormen van boksen,
schermen of karate-do)

En daarbij
-

Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij
zelfverdediging in acht nemen en regelende
taken uitvoeren.

LO/K3 Leervaardigheden in het vak lichamelijke
opvoeding

- respect tonen voor medeleerling
- rekening houden met diens wensen
en mogelijkheden.

De kandidaat ontwikkelt zich t.a.v. een aantal
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals:
-

-

-

-

-

-

P3

Kunnen omgaan met regels en een bijdrage
leveren aan een sportieve verloop en aan de
veiligheid van zichzelf en anderen.
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen
brengen en houden.
In bewegingssituaties kunnen omgaan met
elementen als lukken en mislukken en winst
en verlies.
Verschil in prestatieniveau, motieven,
interesses, culturele achtergronden en
geslacht hanteren binnen bewegingssituaties.
Oriënteren op de eigen sportloopbaan en
eigen voorkeuren aangeven t.a.v. bewegen
en sport.
Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en
mogelijkheden.

LO1/K7 Atletiek:

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen vormen van de volgende atletiekactiviteiten
uitvoeren:

-

Kunnen omgaan met winst
en verlies.
Kunnen omgaan met
verschillen.
Rekening kunnen houden
met je tegenstander.

Elke les in de
praktijk

Praktijkopdracht

-coopertest (12 minutenloop)

(3B1)

Je kunt:

14,3%

ja

16,6%

(2B7)

Lopen:

of shuttle run test

nee

Hardlopen, ver- en hoogspringen en een vorm
van werpen, stoten of slingeren

-volhouden

En daarbij:
Basiskenmerken van training aangeven,
conditieaspecten meten, oog hebben voor veiligheid
en regelende taken uitvoeren

-60 meter sprint

Praktijkopdracht

Je kunt:

(3B2)

ja

16,6%

ja

16,6%

ja

16,6%

-als starter, atleet en tijdwaarnemer
werken

Werpen:
Praktijkopdracht
-speerwerpen: standworp of 3-pas
(3B3)
Je kunt:
-de worp naar behoren uitvoeren met
in achtneming van de veiligheid

LO1/K4 Spel:

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen de volgende spelen uitvoeren:
Een slag- en loopspel, driedoelspelen, twee
terugslagspelen (een vorm van volleybal en keuze uit
minstens een vorm van badminton, tennis of
tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen
En daarbij:

Softbal:

Praktijkopdracht

- spel spelen volgens afgesproken
regels & taken

(3B4)

Je kunt:
- de taken van de honkloper en
veldspeler uitvoeren

Zich houden aan afgesproken regels, oog
hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.

- pitchen of catchen of slaan
- de spelregels toepassen en
samenspelen

LO1/K9 Actuele bewegingsactiviteiten

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten
uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij
voorkeur niet behoort tot een van de hierboven
genoemde activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-,
winter- of outdoorsporten).

Praktijkopdracht
Sportoriëntatie en keuze:
(3B5)
-

Een aantal lessen volgen
van een “andere” sport naar
keuze

Je bent:
-

LO/K3 Leervaardigheden in het vak lichamelijke
opvoeding

Actief aanwezig geweest bij
75% van de lessen

ja

16,6%

De kandidaat ontwikkelt zich t.a.v. een aantal
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals:
-

-

-

-

-

-

Kunnen omgaan met regels en een bijdrage
leveren aan een sportieve verloop en aan de
veiligheid van zichzelf en anderen.
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen
brengen en houden.
In bewegingssituaties kunnen omgaan met
elementen als lukken en mislukken en winst
en verlies.
Verschil in prestatieniveau, motieven,
interesses, culturele achtergronden en
geslacht hanteren binnen bewegingssituaties.
Oriënteren op de eigen sportloopbaan en
eigen voorkeuren aangeven t.a.v. bewegen
en sport.
Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en
mogelijkheden.

-

Een leerling kan zichzelf
oriënteren op de eigen
sportloopbaan en eigen
voorkeuren aangeven t.a.v.
bewegen en sport.

Elke les in de
praktijk (3B6)

ja

16,6%

P4

LO1/K7 Atletiek:

Springen:

Praktijkopdracht

- ver- of hoogspringen

(4B1)

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen vormen van de volgende atletiekactiviteiten
uitvoeren:

Je wordt beoordeeld op:

Hardlopen, ver- en hoogspringen en een vorm
van werpen, stoten of slingeren

- Afzet

En daarbij:

ja

33,3%

ja

33,3%

- Afstand

- Sprong
- Landing

Basiskenmerken van training aangeven,
conditieaspecten meten, oog hebben voor veiligheid
en regelende taken uitvoeren

LO1/K5 Turnen:

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen een of meer van de volgende turnactiviteiten
uitvoeren:

Zwaaien: 4 van de volgende 7
onderdelen:

(4B2)
- Ringzwaaien met ½ draai

Steun- en vrijspringen, herhaald springen,
zwaaien, balanceren en acrobatiek
En daarbij:
Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen
bij regelende taken, waaronder hulpverlenen

Praktijkopdracht

- Ringzwaaien met hele draai
- Ringen stil of zwaaiend met
vouwhang
- Ring stil of zwaaiend met
omgekeerde hang

- Ringzwaaien met omgekeerde
hang en afsprong
- Omgekeerde hang in stille ringen
- Duikelen voorover en achterover in
stille ringen

Je kunt:
- de beweging beheerst uitvoeren
- veilig werken
- hulpverlenen

LO/K3 Leervaardigheden in het vak lichamelijke
opvoeding

De kandidaat ontwikkelt zich t.a.v. een aantal
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals:
-

-

Kunnen omgaan met regels en een bijdrage
leveren aan een sportieve verloop en aan de
veiligheid van zichzelf en anderen.
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen
brengen en houden.

Een leerling kan verschil in
prestatieniveau, motieven,
interesses, culturele
achtergronden en geslacht
hanteren binnen
bewegingssituaties.

Elke les in de
praktijk (4B3)

nee

33,3%

-

-

-

-

P5

In bewegingssituaties kunnen omgaan met
elementen als lukken en mislukken en winst
en verlies.
Verschil in prestatieniveau, motieven,
interesses, culturele achtergronden en
geslacht hanteren binnen bewegingssituaties.
Oriënteren op de eigen sportloopbaan en
eigen voorkeuren aangeven t.a.v. bewegen
en sport.
Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en
mogelijkheden.

LO1/K9 Actuele bewegingsactiviteiten

Sportoriëntatie en keuze:
-

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten
uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij
voorkeur niet behoort tot een van de hierboven
genoemde activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-,
winter- of outdoorsporten).

LO/K1 Oriëntatie op leren en werken

Een aantal lessen volgen
van een “andere” sport naar
keuze

Je bent:
-

Actief aanwezig geweest bij
75% van de lessen

Praktijkopdracht
(5B1)

ja

25%

De kandidaat kan het belang van bewegen en sport
binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij
verwoorden

Onderlinge instructie
Samen met een aantal klasgenoten
een les voorbereiden op papier en
een lesdeel uitvoeren.

Schriftelijke en
praktijk opdracht

ja

25%

ja

25%

(5B2)

Het gemiddelde van de
voorbereiding en de les zelf is het
eindcijfer.

LO1/K6 B&M:

De kandidaat kan alleen of samen met anderen een
van de volgende vormen van bewegen op muziek
uitvoeren:
-

Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of
conditionele vormen op muziek

En daarbij:
Regelende taken taken uitvoeren, waaronder een
eenvoudige variatie ontwerpen en uitvoeren.
Dan wel:
-

Indien het bevoegd gezag hier op grond van
de indentiteit voor kiest, een vorm van
bewegen op muziek naar keuze, of een
andere bewegingsactiviteit waarbij ritme en
tempo bepalend zijn.

Bewegen en muziek:
- Zelf een dans ontwerpen en een
aantal bewegingen toevoegen en
uitvoeren op muziek.

Praktijkopdracht
(5B3)

LO1/K2 Basisvaardigheden
Samenwerken:
De kandidaat kan in bewegingssituaties
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben
op communiceren, zelfstandig (samen) werken en
informatie verwerven en verwerken

In een groepje naar elkaar kunnen
luisteren, samen afspraken kunnen
maken. Samen oefenen als er
afspraken zijn gemaakt en komen tot
een eindresultaat.

Berekening cijfer schoolexamen:
(P1+P2+P3+P4+P5):5 = SE
Periodecijfer P1: (1B1+1B2+1B3+1B4+1B5) : 5
Periodecijfer P2: (2B1+2B2+2B3+2B4+2B5+2B6+2B7) : 7
Periodecijfer P3: (3B1+3B2+3B3+3B4+3B5+3B6) : 6
Periodecijfer P4: (4B1+4B2+4B3) : 3
Periodecijfer P5: (5B1+5B2+5B3+5B4) : 4
Opmerkingen/afspraken:
Leerlingen die de les niet actief kunnen volgen dienen tijdens de les vervangende opdrachten uit te voeren.
Deze worden door de docent beoordeeld.

Elke les in de
praktijk (5B4)

ja

25%

PTA KV 3 KL 2021-2022
Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht

Vak: Kunstvak (KV)

Eigen methode

Periode I:

Kern-

Cijfer:

deel:

Maand

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

okt.

Music > Engels

1B1

Praktijkopdrachten

Foto maken tijdlijn en beoordeling

K1234

Foto maken

K1234

Opdrachten

nov.

Logo + bedrijfsnaam + slogan > Nederlands

1B2

Zoekopdracht

Periodecijfer: geen
(Aan het einde van het derde schooljaar moet het eindcijfer voldoende zijn)

Van alle opdrachten en activiteiten maken de leerlingen foto’s en filmpjes die, aan het einde van periode III, worden verwerkt in een PowerPointpresentatie.

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht

Vak: Kunstvak (KV)

Eigen methode

Periode II:

Kern-

Cijfer:

deel:

Maand

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

dec.

Sinterklaasgedichten > Nederlands

2B1

Praktijkopdrachten

Foto maken

K1234

Schrijfopdracht

jan.

febr.

febr.

Film: ‘De Hel van ‘63’ > Nederlands

Schaatsen in ‘De Uithof’ > LO

The Oscars > Engels

2B2

Kijkopdracht

Foto maken

K1234

2B3

Deelname

Foto en/of filmpje maken

K1234

2B4

Collaga

Collage maken in PPP + foto voorspelling

K1234

Periodecijfer: geen
(Aan het einde van het derde schooljaar moet het eindcijfer voldoende zijn)

Van alle opdrachten en activiteiten maken de leerlingen foto’s en filmpjes die, aan het einde van periode III, worden verwerkt in een PowerPointpresentatie.

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht

Vak: Kunstvak (KV)

Eigen methode

Periode III:
Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

maart

Dansstijlen > LO

3B1

Praktijkopdrachten
Filmpje in PP
Lesbrief Videoclip maken
- Samenwerken
- Vaardigheid
- Creativiteit
Schrijfopdracht

Uitnodiging maken > Nederlands

Cijfer:

deel:

Maand

april

Kern-

3B2

Beoordeling
K1234

K1234
Foto maken
3B3
Schrijfopdracht
juni

Liedteksten maken > Nederlands
Deelname

Foto maken

3B4
juni

Workshops

K1234
K1234
Foto en/of filmpje maken



Uit de volgende workshops kiezen de leerlingen er 1
of 2:
 Freerunning, Beatbox, Djembé, Rap, Graffiti,
Muziekquiz, Sportquiz, Acteren
Periodecijfer: geen
(Aan het einde van het derde schooljaar moet het eindcijfer voldoende zijn)

Van alle opdrachten en activiteiten maken de leerlingen foto’s en filmpjes die, aan het einde van periode III, worden verwerkt in een PowerPointpresentatie.

PTA Bouwen, Wonen, Interieur 3&4 KL 2021-2023
PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur KB 2021-2022
Periode

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en kunnen?

wat ga je hiervoor doen?

Toets
vorm

Herk.

Weging

Ja/nee

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur Module 1: Bouwproces en bouwvoorbereiding KB
Taak:
Leerjaar 3
o een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het
bouwproces organiseren
o maatvoeren en uitzetten
o profielen en kozijnen stellen
P/BWI/1.1
Deeltaak:
een kleinschalig bouwproject voorbereiden en
het bouwproces organiseren conform geldende
wet- en regelgeving.

P/BWI/1.2
Deeltaak:
ter voorbereiding van een kleinschalig bouwproject
maatvoeren en uitzetten aan de hand van een

De kandidaat kan:
1. een eenvoudige calculatie en een
offerte maken voor onderdelen van
een kleinschalig bouwproject
2. een indeling van een bouwplaats
interpreteren
3. wet- en regelgeving ten behoeve van
kleinschalige bouwprojecten toepassen
4. eisen voor duurzaamheid toepassen
5. het bouwproces beschrijven

Excel
toets

nee

1x

Theorie
toets

ja

1x

bouwvoorbereidingstekening en bestek.

De kandidaat kan:
1. gangbare meetinstrumenten en
hulpmiddelen toepassen
2. aan de hand van
bouwvoorbereidingstekeningen rechte
lijnen uitzetten voor
een klein bouwwerk
3. hoogtemetingen uitvoeren

Praktijk
toets

Nee

1x

Praktijk
toets

Nee

1x

Praktijk
toets

Nee

1x

1. stelwerkzaamheden voorbereiden
Praktijk
toets
2. de koppenmaat en lagenmaat
bepalen en afschrijven
3. metselprofielen stellen voor een
halfsteensmuur en een spouwmuur
4. buitenkozijnen voor raam en deur
stellen in een halfsteensmuur en een
spouwmuur
5. binnendeurkozijnen stellen
6. gangbare gereedschappen en
hulpmiddelen toepassen
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

nee

1x

4. meetgegevens verwerken en
maatvoering controleren
5. afwijkingen bij meten en uitzetten
verklaren en corrigeren
6. bouwramen plaatsen
7. gevellijnen bepalen en afschrijven op
de bouwplank
8. verklikpunten aangeven
P/BWI/1.3
Deeltaak:
Profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen
en het meterpeil aanbrengen aan de hand van
werktekeningen.

De kandidaat kan:

Stage leerjaar 3

ja

1x

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur KB 2021-2022
Periode

Eindtermen / deeltaken:
wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma:
 wat ga je hiervoor
doen?
PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur Module 2: Bouwen vanaf de fundering KB
Taak:
Leerjaar 3
o een bekisting voor een strokenfundering en een
PS-systeembekisting maken
o een halfsteensmuur metselen
o isolatiematerialen verwerken
o veilig werken op steigers en ladders
P/BWI/2.1
Deeltaak:
aan de hand van werktekeningen bekistingen maken
voor een strook en een ps systeembekisting.
De kandidaat kan:
1. werkzaamheden voor een
strokenfundering voorbereiden
2. een werktekening en een schets van
fundering en opgaand metselwerk
maken
3. een eenvoudige strokenfundering en
PS-systeembekisting uitzetten en
stellen
4. een eenvoudige wapening vlechten
en aanbrengen
P/BWI/2.2
Deeltaak:
aan de hand van een werktekening een
halfsteensmuur metselen.

De kandidaat kan:
1. metselwerk voorbereiden
2. een werkplek inrichten

Toets
vorm

Herk.

Weging

Ja/nee

CAD
tekening
schets
Praktijk
toets

ja

1x

nee

1x

Praktijk
toets

nee

1x

3. maatvoeren en stellen
4. basistechnieken metselen toepassen
5. rollagen maken
6. voegwerk in de meest gangbare
typen maken
7. beëindigingen correct maken
P/BWI/2.3
Deeltaak:
isolatiematerialen verwerken met behulp van actuele
kennis over isolatie en ventilatie.

De kandidaat kan:
1. isolatiewaarde van materialen en
eenvoudige constructies berekenen
2. doel en functie van isolatie
beschrijven en de juiste soorten
isolatiematerialen keizen
3. het belang en de functie van
ventilatie beschrijven
4. isolatiematerialen in het opgaand
werk plaatsen en verwerken
5. afval op de juiste wijze verwerken en
afvoeren

Praktijk
toets

nee

1x

Theorie
toets

ja

1x

Theorie
toets

ja

1x

P/BWI/2.4
Deeltaak:
steigers en ladders aan de hand van
veiligheidsvoorschriften gebruiken.

De kandidaat kan:
1. verplichte en beschikbare
beschermingsmiddelen toepassen
2. juiste steigers en ladders kiezen
3. rolsteigers en ladders conform
voorschriften opbouwen, plaatsen en
afbreken
4. rolsteigers en ladders op een
ergonomische en veilige wijze
gebruiken
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Stage leerjaar 3

ja

1x

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur KB 2021-2022
Periode

Eindtermen / deeltaken:
wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma:
 wat ga je hiervoor
doen?
PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur Module 3: Hout en meubelverbindingen KB
Taak:
Leerjaar 3
o werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken
o hout zagen en verspanen met
behulp van gangbare elektrische-,
pneumatische- en niet-aangedreven
handgereedschappen en
houtbewerkingsmachines.
P/BWI/3.1
Deeltaak:
aan de hand van een werktekening alle
werkzaamheden verrichten voor het maken van een
De kandidaat kan:
werkstuk met enkelvoudige verbindingen.
1. werkzaamheden voor het maken van
een werkstuk voorbereiden
2. houtverbindingen schetsen en in een
CAD programma tekenen
3. houtverbindingen maken volgens
vastgestelde criteria
4. het product aan de hand van
kwaliteitscriteria beoordelen
P/BWI/3.2
Deeltaak:
hout zagen en verspanen met behulp van gangbare
elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven
handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.

Toets
vorm

Herk.

Weging

Ja/nee

CAD
tekening
schets
Praktijk
toets

ja

1x

nee

1x

Praktijk

nee

1x

De kandidaat kan:
1. met gangbare elektrische-,

toets
pneumatische- en niet-aangedreven
handgereedschappen en
houtbewerkingsmachines
basisbewerkingen veilig
uitvoeren
2. veilig werken met gangbare
elektrische-, pneumatische- en nietaangedreven handgereedschappen en
houtbewerkingsmachines
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Stage leerjaar 3

ja

1x

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur KB 2022-2023
Periode

Eindtermen / deeltaken:
wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma:
wat ga je hiervoor doen?

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur Module 4: Design en decoratie KB
Taak:
Leerjaar 4
o een interieurelement ontwerpen
o een ontwerp maken voor de afwerking van een
interieurelement

Toets
vorm

Herk.
Ja/nee

Weging

o een interieurelement maken
een interieurelement afwerken en decoreren
P/BWI/4.1
Deeltaak:
aan de hand van wensen en eisen, met behulp van
ICT, een ontwerp maken voor een interieurelement op
basis van plaatmateriaal.

De kandidaat kan:
1. een ontwerp maken voor een
eenvoudig interieurelement van
plaatmateriaal
2. het ontwerp tekenen met een 2D en
3D CAD-tekenprogramma
3. het ontwerp omzetten in
werktekeningen

P/BWI/4.2
Deeltaak:
gebruikmakend van decoratieve technieken een ontwerp
maken voor de afwerking van een interieurelement op
basis van kennis over kleurgebruik en vormgeving.

ja

1x

Praktijk
toets

nee

1x

Praktijk
toets

nee

1x

De kandidaat kan:
1. kleurkarakteristieken toepassen en
kleuren combineren tot kleurcontrasten
2. een ontwerp maken voor de
afwerking en decoratie van een
interieurelement
3. het ontwerp presenteren aan de
opdrachtgever

P/BWI/4.3
Deeltaak:
aan de hand van een ontwerp en werktekeningen een
interieurelement maken met behulp van hout en
plaatmateriaal.

CAD
tekening

De kandidaat kan:
1. het maken van een interieurelement
voorbereiden
2. een interieurelement met moderne
verbindingsmaterialen maken,

samenstellen en opsluiten
3. gangbare elektrische-,
pneumatische- en niet-aangedreven
handgereedschappen veilig gebruiken
P/BWI/4.4
Deeltaak:
een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren.

De kandidaat kan:
1. een behandelplan opstellen voor
ondergronden van hout en
plaatmateriaal
2. een werkschema maken voor de
afwerking
3. materialen en gereedschappen voor Praktijk
de voorbehandeling en afwerking
toets
bepalen
4. een werkstuk voorbehandelen en
afwerken met watergedragen
verfproducten
5. voorbehandelde, afgewerkte en
gedecoreerde werkstukken aan de
hand van
kwaliteitscriteria beoordelen
6. decoratieve figuren printen, plotten,
snijplotten, pellen, plakken en monteren
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.
Stage leerjaar 3

nee

1x

ja

1x

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur KB 2021-2022
Periode

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en kunnen?

wat ga je hiervoor doen?

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur Keuzevak 1: Meubelmaken KB
Leerjaar 3

Taak:
o

de werkzaamheden voor het maken van meubels
voorbereiden

Toets
vorm

Herk.
Ja/nee

Weging

meubels maken van hout en plaatmateriaal
K/BWI/16.1
Deeltaak:
de werkzaamheden voor het maken van meubels
voorbereiden volgens gangbare eisen.

De kandidaat kan:
1. een 2D- en 3D-CAD werktekening
van een meubelstuk maken volgens
de
Amerikaanse projectiemethode, met
name van kleine kasten en tafels
2. een schets maken van een
meubelstuk in isometrische projectie
3. werktekeningen lezen en
interpreteren
4. een materiaalstaat en werkplanning
maken
5. een calculatie maken

K/BWI/16.2
Deeltaak:
aan de hand van een werktekening meubels maken
van hout en plaatmateriaal.

De kandidaat kan:
1. alle benodigde bewerkingen aan
hout en plaatmateriaal op een veilige
wijze
uitvoeren op gangbare machines, met
name: zagen, schaven, steken, frezen,
boren, verlijmen, schuren, monteren,
behandelen en afwerken
2. eigenschappen van
plaatmaterialen
beschrijven en deze
materialen herkennen.
Het gaat hier om:
 mdf en hdf
 triplex
 spaanplaat

CAD
tekening

ja

1x

schets

ja

1x

Excel
toets

nee

1x

ja

1x

Praktijk
toets

Theorie
toets



corian

HPL
3.

eigenschappen van hout
beschrijven en de volgende
houtsoorten herkennen. Het gaat
hier om:
 grenen
 eiken
 beuken
 mahonie
 teak
 noten
4. afschrijven van vormen en
verbindingen
5. gangbare verbindingen toepassen
6. de volgende onderdelen van een
meubel maken:
 poten
 blad
 planken
 lades
 deurtjes
 kleppen
7. de onderdelen monteren, lades
plaatsen, deurtjes en kleppen
plaatsen,
afhangen en sluitbaar maken
8. een meubel afwerken en
kantafwerking, vul- en
reparatiemiddelen
toepassen
9. het werk controleren en indien nodig
bijstellen
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Nee

1x

Nee

1x

Stage leerjaar 4

ja

1x

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur KB 2021-2022
Periode

Inhoud onderwijsprogramma:
 wat ga je hiervoor
doen?
PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur Keuzevak 2: Interieur ontwerp en design KB
Leerjaar 3

Eindtermen / deeltaken:
wat moet je kennen en kunnen?

Taak:
o

een interieur ontwerpen

Toets
vorm

Herk.
Ja/nee

Weging

o

interieurelementen in samenhang met een interieur
ontwerpen en maken
o interieurelementen en een interieur decoreren en
presenteren
o een tekst en logo opmaken in een
softwareprogramma, plotten en monteren
o een digitaal bestand opmaken, printen en
monteren
K/BWI/19.1
Deeltaak:
een interieur ontwerpen.

K/BWI/19.2
Deeltaak:
interieurelementen in samenhang met een interieur
ontwerpen en maken.

De kandidaat kan:
1. eigenschappen van materialen en
gereedschappen voor het maken van
een
interieur beschrijven
2. het ontwerp schetsen in een
isometrische projectie
3. het ontwerp in een 2D- en 3D
tekenprogramma uitwerken volgens de
Amerikaanse projectiemethode
4. het ontwerp presenteren en
motiveren aan de hand van schetsen en
moodboards
5. een werkplanning maken
6. een werkplanning en kostencalculatie
maken

schets

ja

1x

CAD
tekening

ja

1x

Excel
toets

nee

1x

Theorie
toets

ja

1x

CAD
tekening

ja

1x

De kandidaat kan:
1. eigenschappen van materialen en
gereedschappen voor het maken van
interieurelementen beschrijven
2. het ontwerp in isometrische projectie
schetsen
3. het ontwerp in een 2D CAD tekening
uitwerken volgens de Amerikaanse

projectiemethode
4. aan de hand van een werktekening
een interieurelement maken van hout,
plaatmateriaal en kunststoffen
5. de juiste materialen en
gereedschappen op een veilige wijze bij
de uitvoering
gebruiken
K/BWI/19.3
Deeltaak:
interieurelementen en een interieur decoreren en
presenteren.

nee

1x

Theorie
toets

ja

1x

Excel
toets

nee

1x

De kandidaat kan:
1. eigenschappen van materialen en
gereedschappen voor het maken van
decoraties in een interieur en voor
interieurelementen beschrijven
2. een ontwerp voor decoratie
presenteren met behulp van een
prestentatieprogramma en motiveren
3. een calculatie voor een interieur en
decoraties maken
4. een interieur en bijbehorende
interieurelementen decoreren
5. het interieur en het interieurelement
opleveren door het te presenteren en
de gemaakte keuzes te motiveren

K/BWI/19.4
Deeltaak:
een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma,
plotten en monteren.

Praktijk
toets

De kandidaat kan:
1. een ontwerp maken voor een tekst
en een logo
2. eigenschappen van materialen en
gereedschappen voor het maken van
een
tekst en logo uit folie beschrijven

3. een inschatting van tijd en materiaal
maken
4. geschikte software kiezen en het
ontwerp op de juiste wijze aanleveren
5. tekst en een logo invoeren in een
softwareprogramma
6. bestanden gereed maken voor
verzending naar de plotter
7. bestanden op de juiste wijze
archiveren
8. plotter op de juiste wijze instellen en
plotten
9. halfproduct assembleren en klaar
maken voor montage
10. tekst en logo monteren op een
ondergrond
11. de juiste materialen en
gereedschappen veilig gebruiken
12. het werkstuk opleveren
K/BWI/19.5
Deeltaak:
een digitaal bestand opmaken, printen en monteren.

De kandidaat kan:
1. een ontwerp voor een print maken in
een softwareprogramma
2. eigenschappen van materialen en
gereedschappen voor het maken van
een
print beschrijven
3. inschatting van tijd en materialen
maken
4. geschikte software kiezen en het
ontwerp op de juiste wijze aanleveren
5. digitale bestanden invoeren in een
softwareprogramma
6. bestanden op de juiste wijze
archiveren

7. printer op de juiste wijze instellen en
printen
8. halfproduct assembleren en klaar
maken voor montage
9. monteren van de print op een
ondergrond
10. de juiste materialen en
gereedschappen veilig gebruiken
11. het werkstuk opleveren
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.
Stage leerjaar 4

ja

1x

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur KB 2022-2023
Periode

Eindtermen / deeltaken:
wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma:
 wat ga je hiervoor
doen?
PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur Keuzevak 3: Constructieve aansluitingen en afwerking KB
K/BWI/1.1
Deeltaak:
Leerjaar 4
De kandidaat kan:
aan de hand van een werktekening constructieve

Toets
vorm

Herk.
Ja/nee

Weging

aansluitingen met verschillende materialen maken.
1. werktekeningen lezen en
interpreteren
2. een 2D-CAD werktekening maken
volgens de Amerikaanse projectie
methode en een schets maken in
isometrische projectie
3. een materiaalstaat in- en aanvullen
4. een materiaalstaat en een
werkplanning maken
5. een calculatie en een offerte maken
6. een kozijn op een halfsteensmuur en
scheidingswanden aansluiten
7. een kozijn in houtskeletbouw
aansluiten
8. een kozijn op spouwmuur luchtdicht
aansluiten
9. een spouwmuur op een
kapconstructie of platdak luchtdicht
aansluiten
10. een spouwmuur op de begane
grond aansluiten
K/BWI/1.2
Deeltaak:
aan de hand van een werktekening constructieve
aansluitingen met verschillende materialen maken.

CAD
tekening
schets

ja

1x

Excel
toets

nee

1x

Praktijk
toets

nee

De kandidaat kan:
1. plinten, koplatten en kantstukken
aanbrengen
2. vensterbanken aanbrengen

3. folies aanbrengen
4. bevestigingsmaterialen toepassen
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

1x

Stage leerjaar 4

ja

1x

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur KB 2022-2023
Periode

Eindtermen / deeltaken:
wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma:
wat ga je hiervoor doen?

PTA VAK: Bouw Wonen en Interieur Keuzevak 4: Gevelopeningen KB
Taak:
Leerjaar 4
o de werkzaamheden voorbereiden voor het
maken van kozijnen en ramen en het
afhangen en sluitbaar maken van ramen en
deuren
o houten kozijnen en ramen maken
o ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken
K/BWI/6.1
Deeltaak:
werkzaamheden voor het maken van kozijnen en
ramen en het afhangen van ramen en deuren
De kandidaat kan:
voorbereiden volgens de Kwaliteit van Timmerwerk
(KVT) en eisen in het Bouwbesluit.
1. een schets maken in isometrische
projectie
2. een 2D-CAD werktekening maken
volgens de Amerikaanse
projectiemethode
3. aan de hand van een werktekening
een materiaalstaat in- en aanvullen
4. aan de hand van een werktekening
een materiaalstaat en een werkplanning
maken
5. aan de hand van een werktekening
een calculatie en een offerte maken
6. de werkwijze beschrijven voor het
maken van houten kozijnen
7. de werkwijze beschrijven voor het
plaatsen van kunststof en aluminium
kozijnen
K/BWI/6.2

Toets
vorm

Herk.

Weging

Ja/nee

Schets

ja

1x

CAD
tekening

ja

1x

Excel
toets

nee

1x

nee

1x

Deeltaak:
aan de hand van een werktekening houten kozijnen
en ramen maken volgens de KVT.

De kandidaat kan:
1. alle benodigde houtbewerkingen
veilig uitvoeren op alle gangbare
machines
2. verbindingen aftekenen

Praktijk
toets

nee

1x

Theorie
toets
Praktijk
toets

ja

1x

nee

1x

ja

1x

3. een raam- en deurkozijn maken
4. spouwlatten maken
5. naar binnen en buiten draaiende
ramen maken
6. glaslatten maken, bevestigingen en
aanbrengen
K/BWI/6.3
Deeltaak:
ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken.

De kandidaat kan:
1. de nieuwste normen ten aanzien van
inbraakveiligheid beschrijven en
toepassen
2. aan de hand van een werktekening
de juiste draairichting herkennen
3. dichtingsprofielen aanbrengen
4. in houten kozijnen ramen afhangen
en sluitbaar maken

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.
Stage leerjaar 4

Cijferberekening:
Eén Module of Keuzevak duurt ongeveer 70 lesuren. Per deel komt er een cijfer uit gebaseerd op:
Gemiddelde van alle Theoriecijfers + gemiddelde van alle Praktijkcijfers + gemiddelde Tekenen + Stagecijfer
4
Het gemiddelde hiervan wordt het module-, of keuzevakcijfer.
Voor de Keuzevakken is er geen centraal examen (CE).
Het gemiddelde van de 4 (of 5) Keuzevakken vormt ook één eindcijfer.
Berekening eindcijfer Modules: (M1 + M2 + M3 + M4) / 4 + CSPE : 2 = eindcijfer van 4 Modules.
Berekening eindcijfer Keuzevakken: (K1 + K2 + K3 + K4) / 4 = eindcijfer.
Bij 5 Keuzevakken: (K1 + K2 + K3 + K4 + K5) / 5 = eindcijfer.

Opmerkingen/afspraken:
De leerling doet 4 Keuzevakken.
De leerling gaat in beide leerjaren ongeveer 10 werkdagen op stage, hierin werkt de leerling aan zijn
beroepshouding.
Het cijfer van de stage in het derde jaar telt 1x mee in elke module. De stage in het vierde jaar telt 1 x mee in
elk keuzedeel. Alle leerlingen hebben de mogelijkheid een extra Keuzevak 5 te volgen (óf Sport en bewegen,
óf Ondernemen); dit Keuzevak telt mee bij de vaststelling van het SE-cijfer.

PTA Produceren, Installeren, Energie 3&4 KL 2021-2023
PTA Profiel PIE Kader 2021-2022
Periode Eindtermen/ Deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
1/2/3

P/PIE/1.1 Deeltaak 1:
Een ontwerp van een product
maken met behulp van 2D en 3D
CAD-software en de uitvoering
voorbereiden.

1/2/3

P/PIE/1.2 Deeltaak 2:
Een ontwerp produceren door
handmatige, machinale en
automatische bewerkingen uit te
voeren aan metalen en
kunststoffen.

1/2/3

P/PIE/1.3 Deeltaak 3:
Een ontworpen elektrische
schakeling opbouwen,
aansluiten en beproeven.

profiel module 1: Ontwerpen en maken
Inhoud onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?

Herkansing:
Ja / nee

Weging

T/PIE1100
T/PIE1110

J
J

1
1

T/PIE1101
T/PIE1102
T/PIE1103
T/PIE1109
P/PIE1201
P/PIE1202
P/PIE1203
P/PIE1206
T/PIE1104

J
J
J
J
N
N
N
N
J

1
1
1
1
2
2
2
2
1

P/PIE/1.4 Deeltaak 4:
T/PIE1106
J
Aan de hand van een ontwerp
P/PIE1207
N
een product bestaande uit
meerdere onderdelen
samenstellen en aansluiten.
Opmerking: Praktijkopdrachten en bijbehorende theorietoetsen worden in leerjaar 3 in willekeurige volgorde afgenomen, afhankelijk van de
beschikbaarheid/planning van machines en werkplekken..

1
2

1/2/3

1. Een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp
schetsen, uitvoeren, testen en evalueren
2. Met behulp van CAD een ontwerp voor een product maken zowel
2D en 3D
3. Werktuigbouwkundige en elektrotechnische tekeningen en
schema’s maken
4. Stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand van
tekeningen en schema’s
5. Aan de hand van tekeningen, stuklijsten en materiaalstaten een
eenvoudige calculatie maken
1. Handmatig zagen, schroefdraad snijden en tappen aan de hand
van schroefdraadtabellen
2. Verspanende bewerkingen met behulp van snijsnelhedentabellen
uitvoeren op een draaimachine en boormachine
3. Een product automatisch produceren met behulp van CAD/CAM,
3D-printer en CNC simulatie

Toetsvorm
en code

1. Elektrische componenten in een practicum opbouwen en
aansluiten aan de hand van een eigen ontwerp
2. Elektrische componenten in een practicum aansluiten aan de
hand van een stroomkringschema
3. De werking van de elektrische schakeling beproeven aan de
hand van een stroomkringschema.
1. Onderdelen en componenten monteren en samenstellen
2. Elektrische bedrading aanbrengen en aansluiten
3. Meten en controleren van samengesteld werk

PTA Profiel PIE Kader 2021-2022
profielmodule 2: bewerken en verbinden van materialen
Periode
Eindtermen/deeltaken
Inhoud onderwijsprogramma:
Wat moet je kennen en kunnen? Wat ga je hiervoor doen?
P/PIE/2.1 Deeltaak 1
1. Van een driedimensionaal product een uitslag maken
1/2/3
Producten maken door het
2. Een uitslag overnemen op plaatwerk
vervormen en scheiden van
3. Een plaat uitknippen met behulp van verschillende plaatscharen
materialen door middel van
en plaathoekscharen
knippen, buigen, zwenkbuigen
4. Buis en profielen buigen en koudbuigen
en het maken van bijbehorende
5. Instellen en toepassen van buiggereedschap, zetbank en
uitslagen.
vingerzetbank
6. Lengte en buigvolgorde bepalen van gebogen profiel en
buisprofiel
1/2/3

P/PIE/2.2 Deeltaak 2
Plaat-en profielmaterialen aan
de hand van een werktekening
met elkaar verbinden.

1. Onderdelen samenstellen door middel van MIG/MAGhechtlassen, puntlassen en zachtsolderen
2. Onderdelen samenstellen door middel van schroef-, klem-en
lijmverbindingen
3. Samengestelde producten controleren op kwaliteit van de
verbinding en maatvoering

Toetsvorm
en code
T/PIE2104
T/PIE2106
P/PIE2200
P/PIE2204
P/PIE2209

T/PIE2105
T/PIE2107
T/PIE2108
P/PIE2205

Herkansing
ja/nee
J
J
N
N
N

J
J
J
N

Opmerking: Praktijkopdrachten en bijbehorende theorietoetsen worden in leerjaar 3 in willekeurige volgorde afgenomen, afhankelijk van de
beschikbaarheid/planning van machines en werkplekken.

Weging
1
1
2
2
2

1
1
1
2

PTA Profiel PIE Kader 2022-2023
profielmodule 3: besturen en automatiseren
Periode
Eindtermen/deeltaken
Inhoud onderwijsprogramma:
Wat moet je kennen en kunnen? Wat ga je hiervoor doen?
P/PIE/3.1 Deeltaak 1
1. Een pneumatische schakeling opbouwen
In een practicum aan de hand
2. Een programmeerbaar relais aansluiten en een programma
van een schema en
invoeren
4/5
opstellingstekening een
3. Sensoren en actuatoren kiezen en aansluiten
besturingsinstallatie, een
4. Een regelsysteem opbouwen, aansluiten en testen
regelsysteem en een domotica5. Een domotica-installatie opbouwen, aansluiten en testen
installatie opbouwen.
6. Storingen en fouten zoeken en verhelpen in de opgebouwde
schakeling
7. Metingen uitvoeren aan een besturingsinstallatie
8. Een verslag maken en de resultaten presenteren

Toetsvorm
en code
T/PIE3103

Herkansing
ja/nee
J

Weging
1

1/2/3

P/PIE/3.2 Deeltaak 2
In een elektrotechnisch
practicum metingen uitvoeren

1. Metingen uitvoeren aan een elektrische schakeling
2. Eenvoudige berekeningen aan elektrische schakelingen
uitvoeren
3. Universeel meter en tweepolige spanningstester instellen en
aansluiten
4. Eenvoudige berekeningen maken met de verkregen
meetgegevens en deze met tabellen en grafieken weergeven in een
meetrapport
5. Het meetrapport presenteren

P/PIE3204
P/PIE3205

N
N

2
2

P/PIE/3.3 Deeltaak 3
Een automatische besturing van
een proces realiseren en testen

1. Besturingscomponenten plaatsen aan de hand van een
opstellingstekening
2. De besturingscomponenten bedraden en aansluiten aan de hand
van een bedradingstekening
3. Een programma invoeren in een programmeerbaar relais
4. De automatische besturing testen
5. De automatische besturing demonstreren en presenteren

T/PIE3102

J

1

4/5

Opmerking: Praktijkopdrachten en bijbehorende theorietoetsen worden in leerjaar 3 in willekeurige volgorde afgenomen, afhankelijk van de
beschikbaarheid/planning van machines en werkplekken.

PTA Profiel PIE Kader 2021-2022
profielmodule 4 : installeren en monteren
Periode
Eindtermen/deeltaken
Inhoud onderwijsprogramma:
Wat moet je kennen en kunnen? Wat ga je hiervoor doen?
P/PIE/4.1 Deeltaak 1
1. Werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren
1/2/3
Een sanitaire installatie
2. Gangbare installatiebuis bewerken
aanleggen aan de hand van een 3. Gangbare installatiebuis, inclusief de appendages en kranen
werktekening.
verbinden en aanleggen
4. Sanitaire kunststof leidingen verbinden en aanleggen
5. De buisinstallatie beproeven op werking en dichtheid
6. Beugelmaterialen toepassen
7. Sanitaire toestellen herkennen en aansluiten
8. Sanitaire appendages toepassen

Toetsvorm
en code
T/PIE4100
T/PIE4101
T/PIE4102
T/PIE4103
P/PIE4200
P/PIE4201
P/PIE4202
P/PIE4203
P/PIE4204
P/PIE4205
T/PIE4105
P/PIE4210
P/PIE4211
P/PIE4212
P/PIE4213

Herkansing
ja/nee
J
J
J
J
N
N
N
N
N
N
J
N
N
N
N

Weging
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

1. Installatietekeningen en schema’s lezen en interpreteren
2. Het leidingnet van een huisinstallatie aanleggen, bedraden en
aflassen
3. Voor een basislichtschakeling schakelaars en wandcontactdozen
monteren en aansluiten
4. Vereffenings-en beschermingsleidingen aanleggen, aansluiten
en controleren
5. Verlichtingsarmaturen voor een huisinstallatie aansluiten en
afmonteren
6. Elektrische huishoudelijke verbruikstoestellen aansluiten
7. Een huisinstallatie met huishoudelijke toestellen in bedrijf stellen
8. Fouten zoeken en verhelpen met behulp van
stroomkringschema’s, bedradingstekeningen en
installatietekeningen
Opmerking: Praktijkopdrachten en bijbehorende theorietoetsen worden in leerjaar 3 in willekeurige volgorde afgenomen, afhankelijk van de
beschikbaarheid/planning van machines en werkplekken.
Toetsen die niet in het derde leerjaar kunnen worden afgenomen (door onvoorziene omstandigheden zoals langdurige uitval van docent of maatregelen
genomen door de overheid) worden in het vierde leerjaar als onderdeel van de examentraining alsnog afgenomen.
Cijferberekening: Eén Module of Keuzevak duurt ongeveer 70 lesuren. Per deel komt er een cijfer uit gebaseerd op:
Gemiddelde van alle Theoriecijfers + 2 x gemiddelde van alle Praktijkcijfers + Stagecijfer : 4
Het gemiddelde hiervan wordt het module-, of keuzevakcijfer.
1/2/3

P/PIE/4.2 Deeltaak 2
Een elektrische huisinstallatie
aanleggen aan de hand van een
installatietekening

Voor de Keuzevakken is er geen centraal examen (CE). Het gemiddelde van de 4 (of 5) Keuzevakken vormt ook één eindcijfer.
Berekening eindcijfer Modules: (M1 + M2 + M3 + M4) : 4 + CSPE : 2 = eindcijfer van 4 Modules.
Berekening eindcijfer Keuzevakken: (K1 + K2 + K3 + K4) :4 = eindcijfer. Bij 5 Keuzevakken : (K1 + K2 + K3 + K4 + K5) : 5 = eindcijfer.

Opmerkingen/afspraken:
De leerling kiest 4 Keuzevakken.
De leerling gaat in beide leerjaren ongeveer 10 werkdagen op stage, hierin werkt de leerling aan zijn beroepshouding.
Het cijfer van de stage in het derde jaar telt 1x mee in elke module. De stage in het vierde jaar telt 1 x mee in elk keuzedeel. Alle leerlingen hebben de
mogelijkheid een extra Keuzevak 5 te volgen (óf Sport en bewegen, óf Ondernemen); dit Keuzevak telt mee bij de vaststelling van het SE-cijfer.

PTA PIE Keuzedeel 2: Booglasprocessen(1326)
Periode Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
3/4/5
K/PIE/2.1
de werkzaamheden voorbereiden met
behulp van de werkinstructies,
tekeningen, geldende
kwaliteitsnormen, Arbo- en
veiligheidsvoorschriften
3/4/5
K/PIE/2.2
machines en gereedschappen in- en
afstellen.

3/4/5

K/PIE/2.3
materiaal voorbereiden en lasnaden
aanbrengen.

Inhoud onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?
1. Laswerk voorbereiden
2. Werktekeningen lezen en lassymbolen interpreteren

Toetsvorm, duur en code
Schriftelijke
toets
Praktijkopdracht

1. Lasapparatuur afstellen met gebruikmaking van de
benodigde parameters
2. Verschillende lasprocessen en hun specifieke
eigenschappen noemen
3. Veiligheidsregels rondom het gebruik van de
benodigde apparatuur in acht nemen
4. De benodigde persoonlijk beschermingsmiddelen
gebruiken
1. De benodigde lasnaadvormen voorbewerken en
aanbrengen
2. Onderdelen van een werkstuk volgens gestelde eisen
aan elkaar hechten
3. Controle uitoefenen op de maatvoering en kwaliteit
van de lasopening
4. Verschillende lasnaadvormen en hun specifieke
eigenschappen noemen
5. Materiaaleigenschappen van het werkstuk noemen
6. Veiligheidsregels rondom het gebruik van de
benodigde apparatuur toepassen
7. De benodigde persoonlijk beschermingsmiddelen
gebruiken

Herkansing
ja/nee
J

N

Weging
0.25 bij 4
Keuzedelen
0.2 bij 5
Keuzedelen

3/4/5

K/PIE/2.4
een plan van aanpak opstellen

3/4/5

K/PIE/2.5
onderdelen en deelproducten met
elkaar verbinden volgens de
werkopdracht.

1. De lasvolgorde bepalen van een product
2. Voor de te volgen procedure en werkwijze een plan
van aanpak opstellen
3. Verschillende lasprocessen en hun specifieke
eigenschappen noemen
4. Veiligheidsregels rondom het gebruik van de
benodigde apparatuur toepassen
5. De benodigde persoonlijk beschermingsmiddelen
gebruiken
1. Onderdelen snel, accuraat en precies verbinden
zodat de diverse onderdelen samen één geheel vormen
2. Werken volgens lasmethodebeschrijvingen en lastoevoegmaterialen gebruiken
3. Eigenschappen van materialen en middelen bij het
vervaardigen van producten noemen

PTA PIE Keuzedeel 1: Plaat & Constructiewerk (1305)
Periode Eindtermen/deeltaken
Inhoud onderwijsprogramma:
Wat moet je kennen en kunnen?
Wat ga je hiervoor doen?
3/4/5
K/PIE/1.1
1. Uitslagen op plaatwerk overbrengen
werkzaamheden voorbereiden.
2. Uitslagen van plaatwerk maken
3. Ware lengtes bepalen van gebogen buis en
profielen
4. Buig-werkvolgorde bepalen voor eenvoudige
producten
5. De eigenschappen van de gebruikte materialen
benoemen
6. Verschillende buigmethodes omschrijven
7. Materialen efficiënt gebruiken
3/4/5
K/PIE/1.2
1. Zaagmachine, slagschaar, uithoekschaar en
machine en gereedschappen op de
buigapparatuur instellen, met name een zetbank en
juiste wijze in- en afstellen
een kantbank
2. Functie en doel van de verschillende
gereedschappen benoemen, zoals: zaagmachine, zetkantbank, wals en buigapparatuur

Toetsvorm, duur en code
Schriftelijke
toets
Praktijkopdracht

Herkansing
ja/nee
J

N

Weging
0.25 bij 4
Keuzedelen
0.2 bij 5
Keuzedelen

3/4/5

K/PIE/1.3
materialen bewerken en vervormen aan
de hand van een werktekening volgens
de gestelde eisen.

3/4/5

K/PIE/1.4
onderdelen en deelproducten met
elkaar verbinden

3/4/5

K/PIE/1.5
vervaardigde producten opmeten,
controleren en de uitgevoerde
werkzaamheden afronden.

3. De eigenschappen van gebruikte materialen
noemen
4. De veiligheidseisen die gelden voor het gebruik van
machines en gereedschappen toepassen
1. Een tekening lezen
2. Een product van plaat en constructiemateriaal
vervaardigen
3. De benodigde buig-werkvolgorde bepalen
4. Mogelijke risico’s bij het gebruik van de
verschillende machines en gereedschappen
inschatten
1. Onderdelen snel, accuraat en precies volgens de
werkopdracht verbinden, zodat de diverse onderdelen
samen één geheel vormen
2. Verbindingstechnieken noemen
3. Efficiënt werken
1. Metingen en controles uitvoeren van gemaakte
producten
2. Meetrapporten invullen en daaruit conclusies
trekken
3. Meettechnieken voor het opstellen van een
meetrapport toepassen

PTA PIE Keuzedeel 7: Utiliteitinstallaties (1311)
Periode Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
3/4/5
K/PIE/7.1
tekeningen en schema's van
utiliteitinstallaties lezen en een
werkvoorbereiding maken.
3/4/5

K/PIE/7.2
leidingsystemen voor een
utiliteitinstallatie aanleggen,
schakelmateriaal en onderdelen
monteren en aansluiten

3/4/5

K/PIE/7.3
onderdelen ten behoeve van een
utiliteitsinstallatie monteren, aansluiten
en in bedrijf stellen aan de hand van
een werktekening.

Inhoud onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?
1. Een installatietekening voor een utiliteitinstallatie
lezen en interpreteren
2. Een werkvoorbereiding maken
3. Een calculatie maken
1. Met gangbaar gereedschap een kabelinstallatie
volgens tekening aanleggen en afmonteren
2. Standaardbeugels, bevestigings- en
ondersteuningsvoorzieningen voor leidingen en
apparaten aanbrengen
3. Materialen toepassen, ten behoeve van een
elektrische installatie voor de utiliteitbouw
4. Leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen
5. Onderdelen ten behoeve van een utiliteitinstallatie
toepassen en aansluiten
1. Toestellen voor utiliteitinstallaties afmonteren
2. Elektrische werktuigen, verbruikstoestellen en
waterdichte armaturen aansluiten met behulp van een
schema en gangbaar gereedschap
3. Apparaten aansluiten op de installatie, in
bedrijfstellen en de werking controleren volgens
aanwijzingen van de fabrikant
4. In een utiliteitsinstallatie, in spanningsloze toestand,
fouten zoeken en verhelpen

Toetsvorm, duur en code
Schriftelijke
toets
Praktijkopdracht

Herkansing
ja/nee
J

N

Weging
0.25 bij 4
Keuzedelen
0.2 bij 5
Keuzedelen

PTA PIE Keuzedeel 10: Drinkwater & Sanitair (1314)
Periode Eindtermen/deeltaken
Inhoud onderwijsprogramma:
Wat moet je kennen en kunnen?
Wat ga je hiervoor doen?
3/4/5
K/PIE/10.1
1. Een ontwerp maken van een drinkwater- en
een drinkwater- en sanitaire installatie
sanitaire installatie aan de hand van een casus of
ontwerpen, tekenen en calculeren
wensen van een ‘klant’
2. Een ontwerp van een drinkwater- en sanitaire
installatie schetsen op papier en tekenen in een CADprogramma
3. Een calculatie maken van een drinkwater- en
sanitaire installatie voor een woning.
3/4/5
K/PIE/10.2
1. Een tekening lezen van een drinkwater- en sanitaire
tekeningen en schema’s van
installatie en daar een plan van aanpak voor maken
drinkwater- en sanitaire installaties
2. Een materiaalstaat maken aan de hand van een
lezen en interpreteren
installatietekening
3/4/5
K/PIE/10.3
1. Standaardbeugels, bevestigings- en
leidingsystemen voor een drinkwaterondersteunings- voorzieningen voor leidingen en
en sanitaire installatie aanleggen.
toestellen aanbrengen
2. Kunststofleidingen voor een sanitaire installatie
bewerken en verbinden
3. Een koperen- en meerlagenbuis voor een
drinkwaterinstallatie bewerken en verbinden
3/4/5
K/PIE/10.4
1. Sanitaire- en drinkwater appendages aanbrengen
een drinkwater- en sanitaire installatie
en toestellen plaatsen
afmonteren
2. Een drinkwaterinstallatie beproeven op dichtheid
3/4/5
K/PIE/10.5
1. Een warmtewisselaar in een drinkwaterinstallatie
een warmtewisselaar installeren in een
plaatsen en aansluiten
sanitaire installatie.

Toetsvorm, duur en code
Schriftelijke
toets
Praktijkopdracht

Herkansing
ja/nee
J

N

Weging
0.25 bij 4
Keuzedelen
0.2 bij 5
Keuzedelen

PTA MT Keuzedeel 5: Fietstechniek (1409)
Periode Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
3/4/5
K/MET/5.1
een fiets aflevering klaar maken

3/4/5

K/MET/5.2
het elektrisch systeem van een fiets
controleren, meten en repareren.

3/4/5

K/MET/5.3
het aandrijf- en veersysteem van een
fiets controleren, vervangen en
afstellen.

3/4/5

K/MET/5.4
een remsysteem van een fiets
controleren, meten, vervangen en
afstellen.

Inhoud onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?
1. De opbouw en de onderdelen van een fiets noemen
2. Een fiets controleren aan een hand van een
checklist
3. Een fiets aflevering klaar maken
4. De basisafstelling van een fiets uitvoeren, met
name het zadel en het stuur
5. Framematen van een fiets opmeten
1. De opbouw van het elektrisch systeem van een fiets
noemen
2. De bedrading van elektrische verlichting repareren
3. Metingen uitvoeren aan een elektrisch systeem van
een fiets
4. Componenten van een elektrisch systeem
controleren en vervangen
1. De opbouw van een aandrijf-en vering systeem
noemen
2. De vering van fietsen controleren en afstellen
3. Een ketting van een aandrijfsysteem van een fiets
controleren, vervangen en afstellen
1. De opbouw en het remsysteem van een fiets
noemen
2. Remblokken en remschijven controleren en
metingen uitvoeren
3. Een remkabel en remblokken van een remsysteem
vervangen en afstellen

Toetsvorm, duur en code
Schriftelijke
toets
Praktijkopdracht

Herkansing
ja/nee
J

N

Weging
0.25 bij 4
Keuzedelen
0.2 bij 5
Keuzedelen

PTA PIE Keuzedeel 12: Verspaningstechnieken (1317)
Periode Eindtermen/deeltaken
Inhoud onderwijsprogramma:
Wat moet je kennen en kunnen?
Wat ga je hiervoor doen?
3/4/5
K/PIE/12.1
1. Een ontwerpvraagstuk voor wat betreft draaien en
met behulp van 2D en 3D CADfrezen analyseren, beschrijven en het ontwerp
software een ontwerp van een draai- en schetsen, uitvoeren, testen en evalueren
freesproduct maken en de uitvoering
2. Een ontwerp, met behulp van CAD met name 2D en
voorbereiden.
3D, voor een draai- en freesproduct maken
3. Stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand
van tekeningen en schema’s
4. Aan de hand van tekeningen, stuklijsten en
materiaalstaten een eenvoudige calculatie maken
5. Werkvoorbereiding maken van een draai- of
freesproduct
3/4/5
K/PIE/12.2
1. Werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren
een ontworpen draai- en freesopdracht
2. Verspanende bewerkingen met behulp van
produceren.
snijsnelhedentabellen uitvoeren op een draaimachine
en freesmachine
PTA PIE Keuzedeel 11: Dakbedekking (1316)
Periode Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
3/4/5
K/PIE/11.1
uitslagen maken voor het vervaardigen
van een dakgoot en
dakrandafwerkingen op een zinken
plaat.

3/4/5

3/4/5

K/PIE/11.2
verschillende soorten zinken dakgoten
maken
K/PIE/11.3
een dakrandafwerking van zink maken.

Inhoud onderwijsprogramma:
Wat ga je hiervoor doen?
1. Een uitslag lezen van verschillende goten,
gootonderdelen en dakrandafwerkingen
2. Een uitslag overnemen van verschillende goten,
gootonderdelen en dakrandafwerkingen op een zinken
plaat
3. Een eenvoudige uitslag maken van verschillende
goten, gootonderdelen en dakrandafwerkingen
1. Een juiste afteken- en buigvolgorde gebruiken voor
het maken van verschillende soorten dakgoten
2. Een zinken dakgoot solderen
1. Een juiste afteken- en buigvolgorde gebruiken voor
het maken van verschillende zinken
dakrandafwerkingen
2. Een zinken dakrandafwerking solderen

Toetsvorm, duur en code
Schriftelijke
toets
Praktijkopdracht

Toetsvorm, duur en code
Schriftelijke
toets
Praktijkopdracht

Herkansing
ja/nee
J

N

Herkansing
ja/nee
J

N

Weging
0.25 bij 4
Keuzedelen
0.2 bij 5
Keuzedelen

Weging
0.25 bij 4
Keuzedelen
0.2 bij 5
Keuzedelen

PTA Economie & ondernemen 3&4 KL 2021-2023
PTA Economie & Ondernemen
Periode

KB 2021-2022

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
Module Commercieel KB
P/EO/1.1
Leerjaar 3
Deeltaak:
1. Het begrip Retail formule herkennen,
De Retail formule en de
omschrijven en toepassen
marketinginstrumenten herkennen
2. De belangrijkste elementen uit de Retail
en toepassen ten aanzien van de
formule herkennen, omschrijven en
doelgroep, het assortiment en de
toepassen (doelgroep, assortiment,
marktpositie De kandidaat kan
concurrentiepositie)
3. De samenhang tussen doelgroep en
distributie herkennen en toepassen
4. Het belang van vakkennis (artikelkennis)
herkennen en toepassen
5. Assortimentskennis verwerven, herkennen
en toepassen
6. De samenhang tussen prijs en marktpositie
herkennen en toepassen
7. De samenhang tussen promotie en
presentatie en marktpositie herkennen,
uitleggen en toepassen
8. De samenhang tussen reclame en
marktpositie herkennen en toepassen
P/EO/1.2
Deeltaak:
Verkopen en afrekenen.

1.De verkoopfasen doorlopen
2.Afrekenhandelingen verrichten
3. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de
kandidaat de voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

T2

1

T3

1

T4

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

1

P5

1

P6

1

P7

1

T4

1

P8

1

P9

1

P10

1

Stage
leerjaar 3
*Ad2

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

1. Communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

1

PTA VAK: ECONOMIE & ONDERNEMEN
Periode

KB 2021-2022

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
Module Secretarieel KB
P/EO/2.1
Leerjaar 3
1. Het agendabeheer voeren
Deeltaak:
2. Bijeenkomsten organiseren
Backoffice werkzaamheden
3. Communicatie verzorgen
uitvoeren.
4. Post verzorgen
5. Secretariële ondersteuning
verrichten
6. Data beheren

P/EO/2.2
Deeltaak:
Frontoffice
werkzaamheden uitvoeren.

Stage
leerjaar 3
*Ad2

P/EO/2.3.6
Een telefonische afspraak maken

1. Communicatie verzorgen
2. Klachten afhandelen
3. Klanten ontvangen
4. Bezoekers ontvangen
5. Het bedrijf presenteren
6. Ontwikkelingen in de secretariële
ondersteuning herkennen en
uitleggen
7. Voor het uitvoeren van de taak
beheerst de kandidaat de
voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

1. Communicatie- en
gesprektechnieken toepassen

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee
Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

T2

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4
T3

1
1

T4

1

P5

1

P6

1

P7

1

P8

1

P9

1

P 10

1

1

PTA VAK: ECONOMIE & ONDERNEMEN
Periode

KB 2021-2022

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
Module Logistiek KB
P/EO/3.1
Leerjaar 3
1. Goederen ontvangen
Deeltaak:
2. Goederen opslaan
Ontvangst en opslag van goederen. 3. Goederen verplaatsen, intern
transport
4. Derving tegengaan

P/EO/3.2
Deeltaak:
Verzamelen, verpakken en
verzenden van goederen.

P/EO/3.3
Deeltaak:
Voorraad bijhouden, inventariseren
en bestellen.

Stage
leerjaar 3

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

P1

1

P2

1

P3

1

T2

1

P4

1

P5

1

P6

1

1. Begrippen met betrekking tot de
voorraad herkennen en toepassen
2. Administratief voorraadbeheer
uitvoeren
3. Goederen bestellen

T3

1

P7

1

P8

1

4. Voor het uitvoeren van de
taak beheerst de kandidaat de
voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

P9

1

P 10

1

P 11

1

P 12

1
1

1. Goederen verzamelen
2. Goederen verpakken en
verzendklaar maken
3. Goederen verzenden

1. Communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

*Ad2

PTA VAK: E&O
Periode

KB 2021-2022

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
Module Administratie KB
P/EO/4.1
Leerjaar 3
1. Rechtsvormen en kenmerken van
Deeltaak:
bedrijven herkennen
Bedrijven, bedrijfsfuncties en
2. Doelstellingen van bedrijven
bedrijfsprocessen herkennen en
herkennen en benoemen
benoemen.
3. Bedrijfsfuncties herkennen en
benoemen
4. Bedrijfsprocessen herkennen en
benoemen

P/EO/4.2
Deeltaak:
De administratie van de
(handels)onderneming bijhouden.

Stage
leerjaar 3
*Ad2

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

5. De formulierenstroom in het bedrijf
bijhouden
6. Financiële feiten verwerken in de
boekhouding
7. Financiële data gebruiken: lezen,
berekenen en interpreteren
8. Voor het uitvoeren van de taak
beheerst de kandidaat de
voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

1. communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

T2

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

1

T3

1

T4

1

P5

1

P6

1

P7

1

P8

1

P9

1
1

PTA VAK: ECONOMIE & ONDERNEMEN
Periode

KB 2022-2023

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
Keuzevak Marketing KB
K/EO/1.1
Leerjaar 4
1.Onderzoeksvaardigheden herkennen en
Deeltaak:
toepassen (denk hierbij aan
het beoordelen van een bestaande
waarnemen, vragenlijsten opstellen,
retailformule.
interviewen, verzamelen, ordenen,
analyseren etc.)
2.Aan de hand van de marketinginstrumenten
een bestaande retailformule
beoordelen op het gebied van doelgroep,
assortiment en marktpositie:
a.Een bijdrage leveren aan het opstellen van
een marktonderzoek
b.Het marktonderzoek uitvoeren
c.De onderzoeksresultaten verwerken
d.Conclusies trekken
3.Presentatietechnieken herkennen en
toepassen (denk hierbij aan
presenteren, hanteren van
presentatieprogramma’s, gebruik van
publicatievormen)
4.De onderzoeksresultaten presenteren
K/EO/1.2
1.Aan de hand van de marketinginstrumenten
Deeltaak:
verbetervoorstellen formuleren
Het verbeteren van een bestaande
naar aanleiding van de onderzoeksresultaten
retailformule.
ten aanzien van
a.Doelgroep,
b.Assortiment,
c.Marktpositie
(denk hierbij aan zaken als logo/huisstijl,
locatie, etalage, winkelinrichting,
multichannel, distributie etc.)
2.De verbetervoorstellen presenteren

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

1

P5

1

P6

1

P7

1

P8

1

P9

1

P 10

1

P 11

1

3.Voor het uitvoeren van de taak beheerst de
kandidaat de voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

Stage
leerjaar 3
*Ad2

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

1. communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

P 12

1

P13

1

P14 *Ad1

1
1

PTA VAK: ECONOMIE & ONDERNEMEN
Periode

KB 2022-2023

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
Keuzevak officemanagement KB
K/EO/2.1
Leerjaar 4
1.Agenda’s van meerdere personen
Deeltaak:
bijhouden en op elkaar afstemmen, met
complexe backoffice
name afspraken maken en noteren,
werkzaamheden uitvoeren.
verplaatsen, annuleren; genereren,
bijhouden en bewaken van actielijsten
2.Bijeenkomsten organiseren, met name
ondersteuning bij het voorbereiden en
houden van grotere bijeenkomsten,
correspondentie hierover, verzorgen van
publiciteit, facilitaire afhandeling, organiseren,
budget beheren
3.Communicatie verzorgen, met name met
behulp van sociale media
4.Concepten uitwerken
5.Documenten redigeren en aanpassen
6.Verslaglegging verzorgen, met name
notuleren
7.Vertrouwelijke post verzorgen,
frankeringsvormen hanteren
8.Pakketpost verzorgen, frankeren, track &
trace
9.Met vertrouwelijke gegevens omgaan
10.Personeelsadministratie voeren, met name
onderhouden personeelsbestand,
rekening houden met privacyaspecten;
registratie van aan- en afwezigheid
van personeelsleden; bijhouden
urenverantwoordingssysteem; uitvoeren van
ziekte- en herstelmeldingen; afhandelen van
facturen en declaraties;
verzorgen van informatie t.b.v. het personeel

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

T2

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

1

P5

1

K/EO/2.2
Deeltaak:
Frontoffice werkzaamheden
uitvoeren en hierbij prioriteiten
stellen.

Stage
leerjaar 4
*Ad2

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

1.Communicatie verzorgen, met name
telefoongesprekken, ook in een
moderne vreemde taal
2.Klanten ontvangen, met name servicebalie
werkzaamheden verrichten,
service voor, tijdens en na de verkoop
verlenen
3.Bezoekers ontvangen, met name
begroeten, registreren, doorverwijzen,
informatie verstrekken, ook in een moderne
vreemde taal, rekening houdend met culturele
achtergronden
4.Materiaalbeheer en uitgifte verzorgen
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de
kandidaat de voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
1. communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

T3

1

T4

1

P6

1

P7

1

P8

1

P9

1

P 10

1

P 11 *Ad1

1

1

PTA VAK: Economie & Ondernemen
Periode

KB 2022-2023

Eindtermen / deeltaken:

wat moet je kennen en
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
K/EO/3.1
Leerjaar 4
Deeltaak:
ontvangst, opslag, verzamelen en
verzenden van goederen.

Inhoud onderwijsprogramma:
wat ga je hiervoor doen?
Keuzevak Distributie KB
1.Goederen ontvangen; signaleren van
onvolkomenheden/verschillen in de
geleverde partij goederen, melden bij de
leidinggevenden en contact
opnemen met de vervoerder of leverancier;
2.Goederen opslaan met hantering van een
opslagsysteem; maatregelen
treffen ter voorkoming van derving
3.Goederen verplaatsen (replenishment),
intern en extern transport
4.Goederen verzamelen, verpakken en
verzendklaar maken; transport van de
verzamelde goederen naar de
expeditieruimte; assisteren bij het inladen
van goederen
5.Verschillende hulpmiddelen gebruiken
6.Vervoersmogelijkheden herkennen en
toepassen, transportmiddelen kennen
en hanteren
7.Met (digitale) vervoersdocumenten werken
8.Leveringsvoorwaarden toepassen met
name franco,
Niet franco, onder rembours, levertijd
9.Gestelde eisen aan een magazijn
herkennen en toepassen, met name
factoren die van belang zijn voor de
organisatie van een magazijn
10.Functies en soorten van magazijnen
herkennen en benoemen; soorten
magazijnen en ontwikkelingen in het
magazijnbeheer
11.Wet-en regelgeving toepassen,

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

T2

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

1

P5

1

P6

1





Stage
leerjaar 4
*Ad2

hygiëne aspecten en
schoonmaakaspecten uitvoeren;
aspecten van professioneel
schoonmaken herkennen;
eenvoudige
schoonmaakwerkzaamheden
uitvoeren volgen een
schoonmaakplan;
werken volgens bedrijfsprocessen;
toepassen van veiligheids- en
milieuregels

K/EO/3.2
Deeltaak:
Voorraad bijhouden, inventariseren
en bestellen.

1.Geautomatiseerd voorraadbeheer met
een warenhuis management systeem
(WMS) uitvoeren
2.Verschillen tussen fysieke en
administratieve voorraad signaleren en
analyseren

K/EO/3.3
Deeltaak:
Organisatie en planning van de
distributie

1.Ontwikkelingen in de logistiek herkennen
en benoemen, met name:
 multichannel
 afhaalservicepunten
 distributie naar de eindafnemer
 retouren
 transportvormen
 track and trace
2. Voor het uitvoeren van de taak beheerst
de kandidaat de voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

1. communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

T3

1

P7

1

T4

1

P8

1

P9

1

P 10 *Ad1

1

PTA VAK: Economie & Ondernemen KB 2022-2023
Periode

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

Toetsvorm, duur en code

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
Keuzevak Financieel en administratief beheer KB
K/EO/4.1
Leerjaar 4
1. Boekingsstukken coderen met behulp
Deeltaak:
van boekingsregels; een
T1
Financieel- en administratief beheer
boekingsgang uitvoeren; saldibalans,
van (handels)ondernemingen
resultatenrekening en eindbalans
P1
ondersteunen.
lezen
2. Bedrijfseconomische calculaties
P2
uitvoeren, met name kost- en
verkoopprijsberekening,
P3
kostensoorten, integrale en
differentiële kostprijs
P4
3. Verslaglegging en
bedrijfsvergelijkingen uitvoeren,
P5
uitgebreid exploitatieoverzicht,
interne- en externe kengetallen,
P6
kostensoorten, (exploitatie)begroting
K/EO/4.2
1. De debiteurenadministratie bijhouden
Deeltaak:
(saldilijst debiteuren,
P7
De sub-administratie van een
betalingsvoorwaarden hanteren,
(handels)onderneming
controleren naar aanleiding van
P8
ondersteunen.
facturen, aanmaningen, nalatige
debiteuren)
P9
2. De crediteurenadministratie
bijhouden (saldilijst crediteuren,
P10 *Ad1
betalingsvoorwaarden hanteren,
controleren naar aanleiding van
facturen, betaaladviezen, reageren
op aanmaningen)
3. Voorraadadministratie bijhouden
(voorraadlijst)
4. Voor het uitvoeren van de taak
beheerst de kandidaat de
voorwaardelijke kennis,

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Stage
leerjaar 4
*Ad2

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

2. communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

1

PTA VAK: Economie & Ondernemen KB 2022-2023
Periode

Eindtermen / deeltaken:

wat moet je kennen en
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
K/EO/5.1
Leerjaar 4
Deeltaak:
jezelf als ondernemer beschrijven.

K/EO/5.2
Deeltaak:
een marketingplan maken.

K/EO/5.3
Deeltaak:
een (eenvoudig) financieel plan
maken.

Inhoud onderwijsprogramma:
wat ga je hiervoor doen?
Keuzevak Ondernemen KB
1.Persoonlijke gegevens noemen
2.Persoonlijke motieven noemen
3.Persoonlijke kwaliteiten noemen
4.De keuze voor de ondernemingsvorm
motiveren

1.Het doel van de onderneming noemen
2.De markt beoordelen
3.Een marketingmix ontwerpen en
toepassen
4.Inkoop-en verkoopbeleid toepassen

1.Een investeringsplan maken
2.Een financieringsplan maken
3.Een exploitatiebegroting maken
4.Een liquiditeitsbegroting maken
5.De haalbaarheid van het plan beoordelen

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

1

P5

1

P6

1

P7

1

P8

1

P9

1

P 10

1

K/EO/5.4
Deeltaak:
het uitvoeren van het
ondernemingsplan

1.Het ondernemingsplan uitvoeren
2.Een resultatenoverzicht presenteren
3.De uitvoering nabespreken en evalueren
4.Voor het uitvoeren van de taak beheerst de
kandidaat de voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

P 11

1

P 12

1

P 13

1

P 14 *Ad1

Stage
leerjaar 4
*Ad2

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

1. communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

1

PTA VAK: E&O
Periode

KB 2022-2023

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
TA VAK: Economie & Ondernemen
Keuzevak Webshop KB
K/EO/6.1
Leerjaar 4
1. Een webshop bedenken, met name
Deeltaak:
naam, vorm, grootte, product,
Een eigen webshop bedenken,
positionering, doelgroep, kosten
ontwikkelen en onderhouden,
2. Een webshop ontwerpen;
rekening houdend met doelgroep,
prototype maken, met name
assortiment en marktpositie.
layout, retailformule
3. Een online webshop maken
4. De productfotografie toepassen
5. Het assortiment onderhouden, met
name producten toevoegen en
verwijderen
6. De webshop voorbereiden voor
publicatie
7. Ontwikkelingen in de e-commerce
herkennen

K/EO/6.2
Deeltaak:
Via internet en sociale media
goederen of diensten verkopen
(eventueel in een gesimuleerde
omgeving).

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

1

1. Online verkopen
2. Promotie maken
3. Betaalmogelijkheden herkennen en
toepassen
4. De opslag en verzending toepassen

P5

5. Voorwaarden voor retourzending
herkennen en toepassen

P 8 *Ad1

1
P6
1
P7
1
1

Stage
leerjaar 4
*Ad2

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

6. Een resultatenoverzicht presenteren
7. De uitvoering nabespreken en
evalueren
8. Aan de hand van de
marketinginstrumenten de webshop
beoordelen en
verbetervoorstellen formuleren
9. Voor het uitvoeren van de taak
beheerst de kandidaat de
voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
1. communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

1

PTA VAK: ECONOMIE & ONDERNEMEN
Periode

KB 2022-2023

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
Keuzevak Presentatie en styling KB
K/EO/7.1
Leerjaar 4
1.Artikelpresentaties maken aan de hand van
Deeltaak:
thema en compositie
presentatie2.Etaleren, visual merchandising aan de hand
en stylingtechnieken uitvoeren.
van thema en compositie
3.(Etalage)poppen aankleden, draperen
4.Decoratief inpakken
5.Een logo ontwerpen
6.Een folder ontwerpen, advertentie
ontwerpen
7.Een (doorlopende)
presentatie ontwikkelen, bijvoorbeeld
narrow casting
8.Een commercial maken
9.Een website bouwen
10. Voor het uitvoeren van de taak
beheerst de kandidaat de
voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

T2

1

T3

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

1

P5

1

P6
P 7 *Ad1

Stage
leerjaar 4
*Ad2

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

1. communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

1

PTA VAK: Economie & Ondernemen KB 2022-2023
Periode

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
wat ga je hiervoor doen?
kunnen?
PTA VAK: Economie & Ondernemen
Keuzevak Internationale handel KB
K/EO/8.1
Leerjaar 4
1. Omgaan met internationaal
Deeltaak:
cultuurverschillen in de beroepscontext
werken in de internationale handel.
2. In een modern vreemde taal
communiceren met buitenlandse
handelspartners m.b.v.:
 Telefoon
 Mail/contactformulier
 Social media
 Persoonlijk
3. Topografische kennis van de belangrijkste
handelspartners van Nederland gebruiken
en aantonen: Australië / België / Brazilië /
China / Denemarken / Duitsland / Finland /
Frankrijk / Griekenland / Ierland / India /
Indonesië / Iran / Italië / Japan / Koeweit /
Nigeria / Noorwegen / Republiek Korea /
Saoedi-Arabië / Spanje / Taiwan / Thailand /
Tsjechië / Turkije / Verenigd Koninkrijk /
Verenigde Staten van Amerika / Zuid-Afrika /
Zweden / Zwitserland
4. Beroepen herkennen en benoemen in de
internationale handel als onderdeel van
het loopbaandossier.
K/EO/8.2
Deeltaak:
ondernemen in de internationale
handel.

1. Door te handelen met internationale
(junior)ondernemingen omgaan met
duurzaam ondernemen:
 People
 Planet
 Profit
2. Regels, bepalingen en wetten gebruiken
die te maken hebben met internationale

Toetsvorm, duur en code

T1

Herkansing

Weging

Ja/nee

Ja, 1 theorie of
praktijktoets

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

1

P5
P6

1

P7

1

P8

1

handel voor de onderneming.
3. Internationale keurmerken kennen en
weten toe te passen voor de eigen
onderneming.
4. Formulieren m.b.t. internationale handel
invullen:
 Bill of lading
 CMR/CIM vrachtbrief
 ATA/CIR Carnet
 Certificaat van oorsprong
 Offerte
 Letter of credit
5. Berekeningen uitvoeren die van belang zijn
bij de eigen internationale onderneming:
 Vreemde valuta

Stage
leerjaar 4
*Ad2

P/EO/2.3.6
een telefonische afspraak maken

P9

1

P 10 *Ad1

1

1. communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

1

*Ad1: Dit Praktijkcijfer is voor een project dat in de laatste lesweek van het kalenderjaar wordt gegeven. Als de leerling het betreffende keuzevak op dat
moment volgt, wordt dit praktijkcijfer meegenomen voor het gemiddelde van dat keuzevak. Volgt de leerling het betreffende keuzevak niet in de laatste
lesweek van het kalenderjaar, dan wordt dit praktijkcijfer als “vrijstelling” in het systeem opgenomen
*Ad2: Omdat de leerlingen op verschillende momenten stage lopen, wordt dit kerndoel alleen beoordeeld in de periode waarin zij stage lopen.
Cijferberekening: Eén Module of Keuzevak duurt ongeveer 70 lesuren. Per deel komt er een cijfer uit gebaseerd op:
Gemiddelde van alle Theoriecijfers + 2 x gemiddelde van alle Praktijkcijfers + Stagecijfer
4
Het gemiddelde hiervan wordt het module-, of keuzevakcijfer.
Voor de Keuzevakken is er geen centraal examen (CE).
Het gemiddelde van de 4 (of 5) Keuzevakken vormt ook één eindcijfer.
Berekening eindcijfer Modules: (M1 + M2 + M3 + M4) / 4 + CSPE : 2 = eindcijfer van 4 Modules.

Berekening eindcijfer Keuzevakken: (K1 + K2 + K3 + K4) / 4 = eindcijfer.
Bij 5 Keuzevakken: (K1 + K2 + K3 + K4 + K5) / 5 = eindcijfer.
Opmerkingen/afspraken:
De leerling kiest 4 Keuzevakken.
De leerling gaat in beide leerjaren ongeveer 10 werkdagen op stage, hierin werkt de leerling aan zijn beroepshouding.
Het cijfer van de stage in het derde jaar telt 1x mee in elke module. De stage in het vierde jaar telt 1 x mee in elk keuzedeel. Alle leerlingen hebben de
mogelijkheid een extra Keuzevak 5 te volgen (óf Sport en bewegen, óf Ondernemen); dit Keuzevak telt mee bij de vaststelling van het SE-cijfer.

PTA Zorg en welzijn 3&4 KL 2021-2023
PTA Zorg en Welzijn BL/KL 2021-2022

Periode

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
kunnen?

wat ga je hiervoor doen?

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN
Leerjaar 3

Toetsvorm, duur en code

Herkansing
Ja/nee

Weging

Theorie:

Ja

1x

Nee

Gemiddeld
praktijkcijfer
telt 2x

Module Mens en activiteit

Toets Mens en
activiteit
Duur: 60 minuten

Praktijk:
Periode
1/2/3
Activiteit
leeftijdsgroepen

Activiteit
voorbereiden en
uitvoeren

Flyer

Nee

Nee

P/ZW/3.1.1 wensen en behoeften
achterhalen

de mogelijkheden, beperkingen, interesses en
belevingswereld van diverse doelgroepen
herkennen

Praktijk en theorie

samenstelling van groepen noemen
communicatie- en gesprektechnieken
toepassen
P/ZW/3.1.2 activiteiten kiezen die
passen bij het doel en de doelgroep

het doel van de activiteit aangeven

Praktijk en theorie

een activiteit kiezen die aansluit bij het
individu en de doelgroep
P/ZW/3.1.3 informatie zoeken en
geven over mogelijke activiteiten

informatiebronnen zoeken en selecteren

Praktijk

relevante informatie verwerken en geven
P/ZW/3.1.4 een draaiboek
aanpassen voor een activiteit

met behulp van een
tekstverwerkingsprogramma een plan van
uitvoering aanpassen

Praktijk

P/ZW/3.2.1 de deelnemers gastvrij
ontvangen, op hun gemak stellen en
wegwijs maken

de deelnemers verwelkomen

Praktijk

uitleggen wat de bedoeling is van de activiteit
controleren of de deelnemers het begrepen
hebben
belangstelling tonen en actief luisteren
de deelnemers helpen de weg te vinden

P/ZW/3.2.2 motiveren tot deelname
aan een activiteit

deelnemers enthousiasmeren

Praktijk

begrip tonen voor gevoelens en wensen van
de deelnemer
P/ZW/3.2.3 stimuleren tot zelf doen
of meedoen

de lichamelijke, geestelijke en sociale
ontwikkeling van verschillende doelgroepen
herkennen

Praktijk

de deelnemers geruststellen en aanmoedigen
P/ZW/3.2.4 op gestructureerde en
consequente wijze iets voordoen en
uitleggen

volgens een zelf uitgewerkt stappenplan
werken aan een activiteit

Praktijk

instructie en taalgebruik aanpassen aan de
doelgroep
P/ZW/3.2.5 aanwijzingen geven

toezien of een handeling op de juiste wijze
wordt (na)gedaan en daarop feedback geven

Praktijk

P/ZW/3.3.1

Een activiteit afronden

Praktijk

P/ZW/3.3.2

Materialen en hulpmiddelen laten opruimen

Praktijk

P/ZW/3.3.3

Een activiteit met deelnemers evalueren

Praktijk

Stage

P/ZW/

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

Leerjaar 3

Beroepsvaardigheden
Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

Nee

1x

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Module Mens en Zorg 2021-2022
Theorie:

Leerjaar 3

Ja

1x

Toets Mens en
Zorg
Duur: 60 minuten
Periode
1/2/3

Praktijk:

Combi-Ontwerpen
poster/ aan- en
uitkleden

Praktijk EHBO

Praktijk zorg
verplaatsen en
ondersteunen
Voor het uitvoeren van de taken
beheerst de leerling de
voorwaardelijke kennis, houding en
vaardigheden

Nee
Gemiddeld
praktijkcijfer
telt 2x
Nee

Nee

P/ZW/4.1.1 en 2 de hulp-behoefte
van een klant signaleren en dit
rapporteren

bij de persoonlijke verzorging inventariseren
wat de klant zelf kan en welke hulp nodig is

Praktijk

de waarneming vermelden
communicatie- en gesprektechnieken
toepassen
P/ZW/4.1.3 begrip en respect tonen
voor gevoelens en wensen van de
klant

inspelen op de wensen van de klant en
betrokkenheid tonen

Praktijk

P/ZW/4.1.4 verzorgende activiteiten
uitvoeren en daarbij rekening
houden met de privacy van de klant

helpen bij persoonlijke verzorging en hierbij
rekening houden met privacy-aspecten

Praktijk

helpen bij goede mondverzorging
P/ZW/4.2.1 en 2 de hulp-behoefte
van een klant signaleren en dit
rapporteren

inventariseren wat de klant zelf kan met
betrekking tot persoonlijke mobiliteit en welke
hulpmiddelen hierbij nodig zijn

Praktijk

dit waarnemen en vermelden
communicatie- en gesprektechnieken
toepassen
P/ZW/4.2.3 begrip tonen voor
gevoelens en wensen van de klant

gevoelens en wensen van de klant herkennen
en daar in het handelen rekening mee houden

Praktijk

P/ZW/4.2.4 ondersteunen bij
beweeg, til- en
verplaatsingstechnieken en deze
kunnen gebruiken

de klant ondersteunen met behulp van
beweeg-, til- en verplaatsingstechnieken

Praktijk

P/ZW/4.3/ Eenvoudige EHBO
technieken toepassen

Eenvoudige EHBO technieken toepassen

Praktijk

P/ZW/4.3.1 een inschatting maken
van de ernst van de verwonding en
afwegen: zelf handelen of hulp
zoeken

Communicatie- en gesprekstechnieken
toepassen

Praktijk

P/ZW/4.3.2 handelen bij lichte
verwondingen, letsel aan het
bewegingsapparaat, verslikken en
stikken, bloedneus, splinter

Verbandmiddelen kunnen gebruiken en
herkennen

Praktijk en theorie

P/ZW/4.4.1 informatie zoeken en
geven over vaak voorkomende
ziekteverschijnselen

informatiebronnen zoeken en selecteren

Praktijk

P/ZW/4.4.2 een inschatting maken
van de ernst van de ziekte en het
eigen handelen daarop aanpassen

kernbegrippen rond (het ontstaan van) ziekten
omschrijven

relevante informatie verwerken en geven
Theorie

de verschijnselen van vaak voorkomende
ziekten benoemen
de verschijnselen van vaak voorkomende
ziekten benoemen en in grote lijnen toelichten
waaruit de behandeling bestaat
P/ZW/4.4.3 toezien op juist
medicijngebruik

benoemen waarvoor en op welke wijze vrij
verkrijgbare medicijnen en supplementen
worden gebruikt

Theorie

P/ZW/4.4.4 handelingen uitvoeren
volgens voorschrift arts of recept

op basis van het etiket uitleggen aan de klant
hoe het voorgeschreven medicijn moet
worden gebruikt

Theorie en praktijk

de bijsluiter bij vrij verkrijgbare medicijnen
uitleggen en aan de klanten aangeven hoe
het medicijn of supplement kan worden
gebruikt
P/ZW/4.5.1 systemen van ICT en
technologie volgens instructie
gebruiken

de begrippen (zorg)technologie en domotica
uitleggen

Praktijk

voorbeelden noemen van technologische
ontwikkelingen in de gezondheidszorg
eenvoudige (zorg)technologische systemen
volgens instructie gebruiken
Stage

P/ZW/2

Leerjaar 3

Beroepsvaardigheden

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen
Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

Nee

1x

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN Module mens en gezondheid 2021-2022
Leerjaar 3

P/ZW/1.1.1 uitleggen welke
aspecten van invloed zijn op fysieke,
psychische en sociale gezondheid

uitleggen welke aspecten van invloed zijn op
fysieke, psychische en sociale gezondheid

Theorie:

Ja

1x

Toets Mens en
Gezondheid

Periode
1/2/3

Duur: 60 minuten

Praktijk:
Nee
Praktijk koken

Flyer bewegen
Nee

Samenstellen
gezonde maaltijd
P/ZW/1.1.2 een verband leggen
tussen leefstijl, voedingspatroon,
hygiëne, bewegen en gezondheid

kenmerken en invloeden van een verantwoord
voedingsgedrag omschrijven rekening
houdend met leeftijd, leefstijl en gezondheid
Het begrip welvaartsziekten toelichten
uitleggen hoe slechte hygiëne de gezondheid
kan schaden
uitleggen welke invloed leefstijl heeft op
gezondheid

Theorie

Nee

Gemiddeld
praktijkcijfer
telt 2x

P/ZW/1.1.3 informatie zoeken en
geven over het gebruik van
genotmiddelen

informatiebronnen zoeken en selecteren

Theorie

relevante informatie verwerken en geven
gevolgen van het gebruik van genotmiddelen
beschrijven
de invloed van het gebruik van genotmiddelen
op het dagelijks leven noemen
benoemen wat de kenmerken van verslaving
zijn
uitleggen wat de kenmerken van verslaving
zijn

P/ZW/1.1.4 de invloed van media op
leefstijl beschrijven en herkennen

benoemen hoe verschillende media gebruikt
worden om doelgroepen te bereiken

Theorie

voor- en nadelen van verschillende soorten
media benoemen
de invloed van reclame en sociale media op
leefstijl herkennen
P/ZW/1.2.1 een gezonde maaltijd
samenstellen

met behulp van een voedingswijzer een
gezonde maaltijd samenstellen
gezonde voeding voor verschillende
doelgroepen kiezen
een gezonde maaltijd samenstellen rekening
houdend met diverse voedingsgewoontes

Praktijk en theorie

P/ZW/1.2.2 recepten lezen en
omrekenen naar aantal personen

een stapsgewijs beschreven recept gebruiken

Theorie en praktijk

Rekenen met inhoudsmaten, gewichten en
verhoudingen
P/ZW/1.2.3 een planning maken
voor het correct uitvoeren van de
werkzaamheden

een stappenplan maken voor het bereiden
van een maaltijd

Praktijk

P/ZW/1.2.4 tijdens werkzaamheden
rekening houden met hygiëne

regels, voorschriften en procedures rond
hygiëne toepassen om mogelijke
besmettingsrisico’s te beperken

Praktijk

bedorven voedsel herkennen
omschrijven hoe het bederf van
voedingsmiddelen tegengegaan of voorkomen
kan worden en dit toepassen
P/ZW/1.2.5 basisvaardigheden
toepassen die noodzakelijk zijn voor
de bereiding van een maaltijd

voedingsmiddelen beoordelen, herkennen en
voorbewerken bij de bereiding van gerechten
en maaltijden

Praktijk

een stapsgewijs beschreven recept volgen
bereidingstechnieken toepassen en de juiste
materialen kiezen
P/ZW/1.2.6 materiaal en apparatuur
hanteren bij de bereiding van
gerechten in de privéhuishouding

voor de werkzaamheden geschikte
apparatuur en gereedschap kiezen en
gebruiken

Praktijk

P/ZW/1.2.7 gerechten presenteren

gerechten garneren en serveren

Praktijk

tafeldekken

P/ZW/1.2.8 gebruikte materialen
schoonmaken en opruimen

de afwas doen

Praktijk

materialen, apparatuur en werkplek na
gebruik schoonmaken
P/ZW/1.3.1 informatie zoeken en
geven over gezonde voeding

een voedingswijzer hanteren
informatiebronnen zoeken en selecteren
relevante informatie verwerken en geven
informatie van etiketten benoemen en
uitleggen
uitleggen hoe je met behulp van een
voedingswijzer een verantwoorde maaltijd kan
samenstellen
informatie zoeken en geven over
verschillende diëten, allergieën en
intoleranties
verschil aangeven tussen allergie en
intolerantie
organisaties noemen die informatie
verschaffen rondom voeding

P/ZW/1.3.3 voedings- en
leefgewoonten signaleren,
herkennen en rapporteren

op basis van eigen waarneming verandering
vaststellen in de voedings- en leefgewoonte
van de klant
de waarneming rapporteren

Praktijk

P/ZW/1.3.5 uitleggen hoe dagritme
van invloed is op het fysieke en
mentale welzijn

het belang van een verantwoord dagritme
voor de gezondheid uitleggen.

Stage

P/ZW/

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

Leerjaar 3

Beroepsvaardigheden

Praktijk

Nee

1x

Ja

1x

Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN Mens en omgeving 2021-2022
Leerjaar 3

Theorie:
Toets mens en
omgeving

Periode
1/2/3

Duur: 60 minuten

Praktijk:

Schoonmaak
filmpje maken
Nee
PowerPoint textiel
en e-mail combi
Nee
Ruimte inrichten

Nee
P/ZW/2.1.1 werkvolgorde en
planning maken voor de uit te
voeren werkzaamheden

verschillende onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden plannen

Theorie

P/ZW/2.1.2
onderhoudsvoorschriften lezen,
interpreteren en ernaar handelen

voorschriften betreffende onderhoud en
schoonmaak uitleggen

Theorie en praktijk

pictogrammen en symbolen herkennen en
ernaar handelen
P/ZW/2.1.3 schoonmaakmiddelen, –
apparatuur en -materialen kiezen en
gebruiken

een passende schoonmaakmethode kiezen
een schoonmaakmiddel kiezen dat geschikt is
voor reinigen, ontkalken, ontvetten of
desinfecteren
het materiaal van vloeren, muren en meubels
herkennen en daarbij passende
schoonmaakmiddelen, -materialen en apparatuur kiezen en gebruiken

Praktijk

Gemiddeld
praktijkcijfer
telt 2x

P/ZW/2.1.4 werkzaamheden
uitvoeren volgens plan

de werkzaamheden volgens de
schoonmaakregels uitvoeren

Praktijk

werkzaamheden met de passende
schoonmaakmiddelen, materialen en
apparatuur uitvoeren
P/ZW/2.1.5 gebruikte materialen
schoonmaken en opruimen

schoonmaken, onderhouden en opruimen van
de gebruikte materialen, middelen en
apparatuur

Praktijk

P/ZW/2.2.2 textiel verzorgen

wasgoed sorteren en voorbereiden op
wasbehandeling.

Praktijk en theorie

P/ZW/2.2.3

Een wasbehandeling uitvoeren

Praktijk

P/ZW/2.2.4

Strijken, vouwen en opbergen van de was

Praktijk

P/ZW/2.3.1 zich representatief en
klantgericht opstellen

het belang van een goed verzorgd uiterlijk en
een goede lichaamshygiëne in
dienstverlenende beroepen uitleggen en dit in
de praktijk toepassen

Praktijk en theorie

P/ZW/2.3.2 de klant ontvangen en
begroeten

op correcte wijze de klant te woord staan
initiatief nemen tot het leggen van contact

P/ZW/2.3.3 een informatief en
zakelijk gesprek voeren

communicatie- en gesprekstechnieken
toepassen
informatie samenvatten aan het einde van
een (telefoon)gesprek

Praktijk

P/ZW/2.3.4 zijn taalgebruik
afstemmen op de klant met name
woordkeuze, wijze van spreken en
stemgebruik

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

P/ZW/2.3.5 een telefoonnotitie,
boodschap aannemen en
doorgeven

de relevante informatie vermelden in een
notitie en doorgeven

Theorie en praktijk

P/ZW/2.3.6 een telefonische
afspraak maken

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

Praktijk

P/ZW/2.3.7 schriftelijk rapporteren

verschillende vormen van zakelijk rapporteren
toepassen

Theorie

Praktijk

taalgebruik afstemmen op de doelgroep

het verschil tussen objectieve en subjectieve
informatie aangeven
P/ZW/2.3.8 afscheid nemen

op gepaste wijze afscheid nemen

Praktijk

correcte omgangsvormen hanteren
P/ZW/2.4.1 en 2 veel voorkomende
aanpassingen en hulpmiddelen in
en rondom het gebouw herkennen

informatie geven over hulpmiddelen en
aanpassingen die in en rondom het gebouw
aanwezig kunnen zijn gerelateerd aan de
zorgvrager en doelgroep

Praktijk

P/ZW/2.5.1 Een ruimte inrichten
conform de opdracht

Informatie opzoeken over materialen en
mogelijkheden om een ruimte in te richten
waarvoor de ruimte bedoeld is

Theorie

Stage

P/ZW

Leerjaar 3

Beroepsvaardigheden

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen
Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

Nee

1x

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Periode

BL/KL 2021-2023

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
kunnen?

wat ga je hiervoor doen?

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Periode
1/2/3/4/5

Herkansing
Ja/nee

Weging

Theorietoets Hand
en voetverzorging

Ja

1x

Keuzevak Hand- en voetverzorging

K/ZW/4.1
Leerjaar 34

Toetsvorm, duur en code

een hand- en nagelverzorgende
behandeling uitvoeren die past bij
de handen en nagels van de klant.

Duur 60 minuten

Praktijktoetsen:
Nee
Uitvoeren
behandeling hand

Gemiddeld
praktijkcijfer
telt 2x

Duur: 60 minuten

Hand en nagel in
beeld

Wisselbaden voeten

Nee

Nee

gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant
ontvangen en hem/haar in een stoel plaatsen

Praktijk/theorie

de bouw en functie van nagels benoemen
de meest voorkomende nagelproblemen
herkennen en benoemen
nagelafwijkingen herkennen en een
behandelplan opstellen
de nagels van de vingers vijlen en polijsten
nagelriemen verzorgen
handen scrubben en een masker aanbrengen
in een paraffine bad
handen masseren door strijkbewegingen en
ronddraaiende bewegingen
nailart toepassen
K/ZW/4.2
Een voet- en nagelverzorgende
behandeling uitvoeren die past bij

De meest voorkomende voetproblemen
benoemen
de meest voorkomende problemen met
teennagels benoemen

Praktijk en theorie

de conditie van de voeten en de
nagel

teennagels vijlen en polijsten
de nagelomgeving verzorgen
voeten masseren door strijkbewegingen en
ronddraaiende bewegingen
een voetbad verzorgen
nailart toepassen

Stage

P/ZW/

Leerjaar 4

Beroepsvaardigheden

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen
Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

Nee

1x

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Periode

Periode
1/2/3/4/5

Keuzevak Huidverzorging 2021-2023

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
kunnen?

wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, duur en code

Herkansing
Ja/nee

Theorietoets
Huidverzorging

Ja

Weging

1x
Duur 60 minuten

Praktijktoetsen:
Nee
Uitvoeren gezichtsreiniging/peeling/

Gemiddeld
praktijkcijfer
telt 2x

Duur 40 min.

Ontwerpen Folder
acne

Aanbrengen dag
make up

Nee

Nee

K/ZW/3.1
Leerjaar 34

een gezichtsverzorgende
behandeling uitvoeren op basis van
een huiddiagnose

Gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant
ontvangen en hem/haar in een stoel plaatsen

Theorie en praktijk

informatie verzamelen over de huid van de
klant
huidlagen, huidsoorten en de kenmerken
daarvan benoemen
aan de hand van een huiddiagnoseformulier
een huiddiagnose opstellen en deze met de
klant bespreken
een oppervlaktereiniging uitvoeren en
dagcrème aanbrengen
passend bij de huidsoort een verzorgend
masker aanbrengen en verwijderen
informatie verstrekken over veel voorkomende
verzorgingsproducten
Een dag make up aanbrengen

K/ZW/3.2

een reinigingsbehandeling met een
reinigingsproduct en/of scrub uitvoeren

Theorie en praktijk

Een lichaamsverzorgende
behandeling uitvoeren die past bij
de huid van de klant en daarbij
rekening houden met de privacy
van de klant.

een verzorgingsbehandeling met een
verzorgingsproduct uitvoeren
informatie verstrekken over veel voorkomende
verzorgingsproducten
de klant vragen of deze tevreden is over de
behandeling

Stage

P/ZW

Leerjaar 4

Beroepsvaardigheden

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen
Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

Nee

1x

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Keuzevak assisteren in de gezondheidzorg 2021-2023

Theorietoets
assisteren in de
gezondheidszorg

Periode
1/2/3/4/5

Ja

1x

Nee

Gemiddeld
praktijkcijfer telt
2x

Duur 60 min

Praktijktoetsen:
Demonstratie
gebitsverzorging en
tandenpoetskaart

Poster
voedselvergiftiging
Nee
Power Point
inentingen en
Ondersteunen
diverse handelingen
(3x deelcijfer)
Nee
K/ZW/7.1

een vraag aannemen, verhelderende vragen
stellen en toetsen of de vraag goed begrepen
is.

Praktijk

Leerjaar 34

front office werkzaamheden
verrichten in een gesimuleerde
praktijk.

De vraag verwerken door notities te maken en
de klant te verwijzen.
afspraken inplannen op basis van urgentie in
een gesimuleerde situatie.
In een gesimuleerde situatie met emoties van
anderen omgaan en de juiste omgangsvorm
kiezen

K/ZW/7.2
zorg dragen voor praktijkomgeving,
hulpmiddelen en

Zorg dragen voor een verzorgde ontvangst- en
praktijkruimte.

Theorie en Praktijk

de noodzaak van een steriele werkomgeving
benoemen.

apparatuur.
de voorraad inventariseren en beheren

K/ZW/7.3

de functie van protocollen benoemen.

In opdracht en volgens protocol
gegevens verzamelen van de klant
over zijn of haar gezondheid.

volgens protocol de lengte, gewicht en
buikomvang meten, BMI berekenen en
temperatuur opnemen en bloeddruk meten.

praktijk

K/ZW/7.4

de eerste-en tweedelijnszorg in Nederland
benoemen.

Theorie en praktijk

de klant informeren en adviseren
over zorg voor de eigen
gezondheid in een gesimuleerde
omgeving

taken en functies van de eerste-en
tweedelijnszorg benoemen.

Theorie

passend bij de verschillende levensfases de
meest voorkomende ziekten beschrijven.
Voorlichting geven over ziektepreventie
uitleg en instructie geven over vrij verkrijgbare
middelen.
kleine eenvoudige en veel voorkomende
medisch-technische handelingen herkennen
en benoemen (denk aan: druppelen,
wondverzorging, vingerprik)
onder verantwoordelijkheid van een
leidinggevende uitleg geven over kleine
eenvoudige medisch-technische handelingen
de klant informeren over (technologische)
hulpmiddelen in relatie tot de eigen
gezondheid.
de klant informeren over de functie van het
medicijnpaspoort en het belang trouw te zijn
aan voorgeschreven medicijnen
K/ZW/7.5
voorlichting geven over
mondhygiëne

De anatomie van de tanden en kiezen
benoemen
veel voorkomende gebitsproblemen herkennen
en benoemen
mond- en gebitsverzorgende hulpmiddelen
herkennen en benoemen
trends in mondverzorging benoemen

Theorie en praktijk

Stage

P/ZW/

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen

Leerjaar 4

Beroepsvaardigheden

Nee

1x

Toetsvorm, duur en code

Herkans
ing
Ja/nee

Weging

Theorietoets Mode
en Design

Ja

1x

Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Periode

Periode
1/2/3/4/5

Keuzevak Mode en Design (economie en Ondernemen keuzevak) 2021-2023

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
kunnen?

wat ga je hiervoor doen?

Duur 60 min

Praktijktoetsen:
Nee
Ontwerp servies
Nee

Gemiddeld
praktijkcijfer telt
2x

Ontwerp placemat

Bewerk
woonaccessoire

Leerjaar 34

K/EO/8.1
Werkzaamheden binnen mode en
design uitvoeren ten aanzien van
ontwerpen

Stijlen en trends herkennen, bijvoorbeeld op
het gebied van wonen en kleding

Nee

Theorie en praktijk

beeldaspecten, vormgevingsprincipes en
kleurenleer toepassen
research uitvoeren, bijvoorbeeld op grond van
een stijl, trend, thema, kleurcombinatie
een stylingmap samenstellen
producten en materialen herkennen en
toepassen

K/EO/8.2
werkzaamheden binnen mode en
design uitvoeren ten aanzien van
productietechnieken
Stage

P/ZW/

Leerjaar 4

Beroepsvaardigheden

Technieken toepassen, bijvoorbeeld timmeren,
lijmen, naaien, zagen, knippen

Praktijk

apparatuur bedienen, bijvoorbeeld tacker,
lockmachine, naaimachine, strijkbout
communicatie- en gesprektechnieken
toepassen
Werken met en voor de ander

Nee

1x

Werken in een beroepsomgeving

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

keuzevak Keuken (Horeca, bakkerij en recreatie module 3: de keuken) 2021-2023

Theorietoets
Keuken
Ja

1x

Duur 60 min

Praktijktoetsen:
Nee
Gemiddeld
praktijkcijfer telt
2x

Facilitaire opdracht
Nee
Koken
Nee
Poster afval
scheiden
Leerjaar 34

P/HBR/3.1

Trends en ontwikkelingen volgen en toepassen

Een bijdrage leveren aan het
beheren van horecaproducten en
bereiden van gerechten in een
horecagelegenheid

assortiment beheren
productie van horecaproducten plannen en
organiseren

Theorie en praktijk

grondstoffen, ingrediënten en tussenproducten
beheren
P/HBR/3.2
een bijdrage leveren aan het
bereiden van gerechten in een
horecagelegenheid

receptuur hanteren voor het vervaardigen van
horecaproducten

Theorie en praktijk

apparatuur, gereedschappen en machines
gebruiken en onderhouden, volgens de
voorgeschreven procedures
.grondstoffen, ingrediënten en
tussenproducten schoonmaken en
(voor)bewerken
tussenproducten en gerechten bereiden en
verwerken, Gerechten doorgeven, afwerken en
garneren/presenteren
economisch en duurzaam omgaan met
grondstoffen, gas, water en elektra

Stage

P/ZW

Leerjaar 4

Beroepsvaardigheden

communicatie- en gesprektechnieken
toepassen
Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

Nee

1x

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Periode

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
kunnen?

wat ga je hiervoor doen?

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN
Periode
1/2/3/4/5

KL / BL 2021-2023

Toetsvorm, duur en code

Herkansing
Ja/nee

Weging

Theorietoets
Welzijn, kind en
jongere

Ja

1x

Keuzevak Welzijn kind en jongere

Duur 60 min
Gemiddeld
praktijkcijfer
telt 2x

Praktijktoetsen:
Nee
Power Point
ontwikkelingsfasen
Nee
Dagritmekaarten
en knutselen

Baby baden

Nee

K/ZW/5.1 ondersteunen bij opvoeding
en ontwikkeling.
Leerjaar
3/4

De lichamelijke, geestelijke en sociale
ontwikkeling van kinderen en jongeren
benoemen

Theorie

Aangeven welke factoren de ontwikkeling
kunnen beïnvloeden
Opvoedingstechnieken benoemen en toepassen
K/ZW/5.2 kinderen en jongeren
ondersteunen in dagelijkse situaties en
hierbij de

de zelfredzaamheid van het kind of de jongere
stimuleren

Theorie en praktijk

structuur bieden
zelfredzaamheid bevorderen.
zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid
ondersteunen bij lichamelijke
verzorging en hygiëne zonder fysieke
overbelasting voor zichzelf
voeding verzorgen
K/ZW/5.3 (re)creatieve
activiteiten voor kinderen of jongeren
organiseren en hen

passende activiteiten selecteren en
organisatorische mogelijkheden inventariseren
een groep kinderen of jongeren stimuleren een
keuze te maken

stimuleren en begeleiden
de activiteit uitleggen en voordoen
bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers
begeleiden
de activiteit afronden en evalueren

Theorie en praktijk

K/ZW/5.4 de
omgeving verzorgen en inrichten voor
een leeftijdsgroep.

K/ZW/5.5 een dagrapportage maken
volgens een rapportagesysteem en dit
mondeling

de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze
schoon, veilig, sfeervol en aantrekkelijk is

Theorie en praktijk

voorwerpen op de juiste plaats opbergen

een dagrapportage invullen

Praktijk

mondeling rapporteren aan leidinggevende,
ouders of verzorgers (in simulatie)

toelichten.

Stage
leerjaar 4

P/ZW/

Communicatie en gesprekstechnieken
toepassen

Beroepsvaardigheden:
Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

Nee

1x

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Periode

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
kunnen?

wat ga je hiervoor doen?

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN
Periode
1/2/3/4/5

KL / BL 2021-2023

Toetsvorm, -duur
en code

Herkansing
Ja/nee

Weging

Theorietoets Wonen
en huishouden

Ja

1x

Nee

Gemiddeld
praktijkcijfer telt 2x

Wonen en huishouden

Duur 60 min

Praktijktoetsen:
Interieurdecoratie
opdracht

Smoothie maken

Nee

Strijken
Nee

K/ZW/6.1 persoonlijke aandacht
geven aan de klant.
Leerjaar
3/4

de fysieke, psychische en sociale situatie
van de klant observeren

Theorie en praktijk

interesse tonen en luisteren naar de klant
vragen stellen aan de klant over zijn of haar
situatie en een gesprek aangaan over
algemene onderwerpen
aan leidinggevenden rapporteren over de
klant en zijn of haar woonsituatie
K/ZW/6.2 informeren naar

de wensen en mogelijkheden

de wensen van de

van de klant achterhalen

klant en een voorstel maken voor
het onderhoud van de woon- en
leefomgeving en daarbij rekening
houden met

de wensen samenvatten en toetsen of de
samenvatting klopt

Theorie en praktijk

een voorstel maken voor het onderhoud van
de woon- en leefomgeving

de zelfredzaamheid van de klant.
het voorstel met de klant bespreken

K/ZW/6.3 bijdragen aan het
realiseren van een veilige, schone
en sfeervolle

de zelfredzaamheid van de klant stimuleren
in overleg met de klant een sfeervolle
leefomgeving realiseren

leefomgeving
onveilige situaties in de leefomgeving van de
klant signaleren en de klant adviseren over
een veilige leefomgeving

Theorie en praktijk

de klant ondersteunen bij de verzorging van
plant- en huisdier
huishoudelijke apparaten en hulpmiddelen
onderhouden
schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, deze
controleren en hierover rapporteren

K/ZW/6.4 zorg dragen voor kleding,
schoeisel en linnengoed

verschillende textielsoorten onderscheiden

Theorie en praktijk

de juiste onderhouds, - en reinigingsmethode
kiezen en toepassen vlekken verwijderen
eenvoudige herstelwerkzaamheden
verrichten schoeisel schoonmaken en
onderhouden

K/ZW/6.5 boodschappen in huis
halen

met de klant een boodschappenlijstje
opstellen met aandacht voor het budget
boodschappen regelen volgens afspraak
boodschappen inruimen

Praktijk

verantwoording afleggen over de uitgaven

Stage
leerjaar
4

P/ZW/

Communicatie en gesprekstechnieken
toepassen

Beroepsvaardigheden:
Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

Nee

0x

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Periode

KL / BL 2021-2023

Eindtermen / deeltaken:

Inhoud onderwijsprogramma:

wat moet je kennen en
kunnen?

wat ga je hiervoor doen?

PTA VAK: ZORG EN WELZIJN

Toetsvorm, -duur
en code

Herkansing
Ja/nee

Weging

Theorietoets
haarverzorging

Ja

1x

Nee

Gemiddeld
praktijkcijfer telt 2x

Haarverzorging

Periode
1/2/3/4/5

Duur 60 min

Praktijktoetsen:
Haar wassen
Nee
Flyer maken
haaromvormen

Nee
Volume föhnen

K/ZW/2.1 een haar- en
hoofdhuidbehandeling uitvoeren op

gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant
ontvangen en hem/haar in een stoel plaatsen

Theorie en praktijk

Leerjaar
3/4

basis van een haardiagnose bij een
klant.

informatie verzamelen over de hoofdhuid en
het haar van de klant
aan de hand van een haardiagnoseformulier
een haardiagnose opstellen en deze met de
klant bespreken
informeren naar de wensen van de klant met
betrekking tot het wassen van het haar
een wasbehandeling uitvoeren die past bij de
haardiagnose en de wensen van de klant
verzorgende producten aanbrengen
een wasmassage uitvoeren (kneed -, klop en wrijfmassage)

KW/ZW/2.2 haar omvormen

volume föhnen met behulp van borstels
krullen maken met een krultang
stylen met een stijltang
rollers indraaien
vlechten
het haar afdelen in 9 -vakken ter
voorbereiding op het indraaien van
warmterollers

Praktijk

Stage
leerjaar
4

P/ZW

Communicatie en gesprekstechnieken
toepassen

Nee

1x

Beroepsvaardigheden:
Werken met en voor de ander
Werken in een beroepsomgeving

Cijferberekening: Eén Module of Keuzevak duurt ongeveer 70 lesuren. Per deel komt er een cijfer uit gebaseerd op: Gemiddelde van het Theoriecijfer + 2 x
gemiddelde van alle Praktijkcijfers + Stagecijfer gedeeld door 4
Het gemiddelde hiervan wordt het module-, of keuzevakcijfer. Voor de Keuzevakken is er geen centraal examen (CE). Het gemiddelde van de 4 (of 5)
Keuzevakken vormt ook één eindcijfer.
Berekening eindcijfer Modules: (M1 + M2 + M3 + M4) / 4 + CSPE : 2 = eindcijfer van 4 Modules. Berekening eindcijfer Keuzevakken: (K1 + K2 + K3 + K4) / 4
= eindcijfer. Bij 5 Keuzevakken: (K1 + K2 + K3 + K4 + K5) / 5 = eindcijfer.
NB: De eindtermen voor BL/KL leerlingen komen op de meeste vlakken overeen. Echter er wordt wel onderscheid gemaakt in het aanbod en het beoordelen
van theorie-, dan wel sommige praktijkopdrachten.
Opmerkingen/afspraken:
De leerling kiest 4 Keuzevakken.
De leerling gaat in beide leerjaren ongeveer 10 werkdagen op stage, hierin werkt de leerling aan zijn beroepshouding.
Het cijfer van de stage in het derde jaar telt 1x mee in elke module. De stage in het vierde jaar telt 1 x mee in elk keuzedeel. Alle leerlingen hebben de
mogelijkheid een extra Keuzevak 5 te volgen (óf Sport en bewegen, óf Ondernemen); dit Keuzevak telt mee bij de vaststelling van het SE-cijfer.

