
Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:Nederlands

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 607,5 leerjaar 3þ3101 Toets taalverzorging : werkwoordsspelling en woordsoorten benoemen (perron 1 en 2) k2

SE P M 1010 leerjaar 3¨3102 Mondelinge taalvaardigheid: een betoog presenteren k5

SE T S 607,5 leerjaar 3þ3103 Toets taalverzorging: formuleren en zinsontleding (perron 3 en 4) k2

SE T W 6015 leerjaar 3þ3104 Toets leesvaardigheid: tekstverbanden, signaalwoorden, tekstdoelen en verschillende 
tekstsoorten (perron 1 t/m 4)

k6

SE T S 12010 leerjaar 4þ4101 Kijk en Luistertoets CITO K4

SE P W variabel10 Leerjaar 3 en4¨4102 Fictie: leesdossier en filmverslag: in klas drie lezen ze twee boeken en in klas vier een boek en 
kijken ze een film. In Leerjaar 4 vindt de eindbeoordeling plaats.

K8

SE P W leerjaar 47,5 Leerjaar 4¨4103 Poezie: taal en maatschappij K8

SE P S 24015 leerjaar 3 en 4þ4104 Portfolio schrijfvaardigheid: leerjaar 3: zakelijke e-mail schrijven (perron 1), schrijven 
beoordelende tekst (recensie/review). In klas vier: sollicitatiebrief schrijven + CV maken. 

K7 /K1

SE T M 457,5 leerjaar 3þ4105 Toets taalverzorging: stijlfouten, meervoudsvormen en samenstellingen (perron 3, 4) K2

SE P S 1510 leerjaar 3¨4106 Mondelinge taalvaardigheid: sollicitatiegesprek voeren en jezelf presenteren K3/K1  (K5)

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:Engels

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 4510 SE31þ3101 Filetoets Make it Work 1 MVT/K/3 MVT/K/4   
MVT/K/7

SE T S 9010 SE31þ3102 Reading MVT/K/3 MVT/K/4

SE P W variabel20 SE31þ3103 Fiction MVT/K/2  MVT/K/3 
MVT/K/4

SE T S 455 SE41þ4101 Filetoets Make it Work 2 MVT/K/3 MVT/K/4 
MVT/K/5 MVT/K/6 

SE T W variabel20 SE41þ4102 Writing : Portfolio met als onderdelen: formulier met persoonlijkegegevens invullen - formele 
en informele vragen stellen - persoonlijkegegevens verstrekking in de vorm van een 

MVT/K/3 MVT/K/4 
MVT/K/5 MVT/K/6 

SE T M variabel25 SE41þ4103 Speaking: Portfolio met als onderdelen: passend reageren in sociale contacten - aan de hand 
van steekwoorden/afbeeldingen een eenvoudig gesprek gaande houden - zich kunnen 

 MVT/K/3 MVT/K/6

SE T S variabel10 SE41¨4104 Listening MVT/K/3 MVT/K/5

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:wiskunde

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 60 min15 Leerjaar 3þ3101 Soorten grafieken, tabellen en diagrammen WI/K/7

SE T S 60 min15 Leerjaar 3þ3102 Inhoud en gewicht WI/K/5

SE P P variabel15 Leerjaar 3¨3103 Geintegreerde Wiskundige Activiteit WI/K/1/2/3/8

SE T S 60 min20 Leerjaar 4þ4103 Meetkunde in ruimtefiguren WI/K/6

SE T S 60 min15 Leerjaar 4þ4104 Informatieverwerking en statistiek WI/K/7

SE T S 45 min20 Leerjaar 4þ4105 Verbanden WI/K/4

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:economie

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 4510 Leerjaar 3þ3101 Consumptie: Betreft hoofdstuk 1 en 2 leerjaar 3 EC/K4/A   +  
EC/K1/2/3

SE T S 4510 Leerjaar 3þ3102 Consumptie en Consumentenorganisaties: Hoofdstuk 3 en 4. leerjaar 3 EC/K/4B   +  
EC/K/1/2/3

SE T S 4515 Leerjaar 3þ3103 Natuur en Milieu: Hoofdstuk 5. leerjaar 3 EC/K/8

SE T S 4520 Leerjaar 3þ3104 Overheid en Bestuur: Hoofdstuk 6 en 7 leerjaar 3 EC/K/6

SE T S 4525 Leerjaar 4þ4101 Arbeid en Productie: Hoofdstuk 1, 2en 3 uit Leerjaar 4 : Werken voor de winst - Werk&Bedrijf 
- Werkloos

EC/K/5A/B

SE T S 4520 Leerjaar 4þ4102 Internationale Ontwikkeling: Hoofdstuk 4 en 5 leerjaar 4 EC/K/7

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:maatschappijleer

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 45 min12,5 Lj 3þ3101 H1 Wat is Maatschappijleer?Wat leer je bij maatschappijleer, maatschappelijke problemen, 
alcohol, begrippen

k1

SE T S 45 min12,5 Lj 3þ3102 H2 Jongeren.Inzicht in:Aangeboren of aan geleerd gedrag, normen en waarden, stijl, groepen, 
respect en tolerantie

k2

SE T S 45 min12,5 Lj 3þ3103 H3 Politiek. Inzicht in het: Kiezen, macht, partijen, link en rechts, regering en parlement, in de 
buurt, over de grenzen

K3

SE T S 45 min12,5 Lj 3þ3104 H4. Pluriforme samenleveng.Inzicht in:Verschillende culturen, verhuizen, vluchtelingen, 
integratie, geloof en de problemen die daarmee gepaaard kunnen gaan.

K4

SE T S 45 min12,5 Lj 3þ3105 H5 Media. Inzicht in: Communicatie, gebruik van media, nieuws, reclame, soaps, series, 
games

K7

SE T S 45 min12,5 Lj4þ4101 H6 Werk. Een leuke baan, solliciteren, met werk kom je verder, overheid, geld, schulden K5

SE T S 45 min12,5 Lj4þ4102 H7 Criminaliteit. Wat is criminaliteit?, straffen, Halt, rechtspraak, drugs en criminaliteit K6

SE T S 45 min12,5 Lj4þ4103 H8 Relaties. Inzicht in de verschillende soorten relaties, contact, gevoelens, verliefd, verloofd, 
getrouwd, scheiden

k7

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: lichamelijke opvoeding

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE P P 9010 3þ3101 Doelspelen techniek en organisatie LO1/K/1/3

SE P P 907 3þ3102 Tikrugby - spel + omgang met elkaar LO1/K/2/4

SE P P 907 3þ3103 Turnen - demo acrogym + springen LO1/K/2/5

SE P P 907 3þ3104 Atletiek (hoog- en verspringen) LO1/K/3/7

SE P P 907 3þ3105 Zelfverdediging - techniek + respect LO1/K/2/8

SE P P 907 3þ3106 Badminton - spel LO1/K/3/4

SE P P 907 3þ3107 Softbal - spel LO1/K/3/4

SE P P 908 4þ4101 Doelspelen - spel LO1/K/3/4

SE P P 908 4þ4102 Netspelen - spel LO1/K/3/4

SE P P 908 4þ4103 Orientatie op bewegingsactiviteit LO1/K/1/3/9

SE P P 908 4þ4104 Turnen - springen LO1/K/2/5

SE P P 908 4þ4105 Freerunnen LO1/K/2/5

SE P P 908 4þ4106 Atletiek- kogel, ver- of hoogspringen LO1/K3//7

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: loopbaan oriëntatie en begeleiding

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE H PS variabel25 lj3þ3101 Stage jaar 3: iedere schoolweek 1 dag gedurende het hele schooljaar C1/K1/k2/k3

SE H PS variabel25 lj3þ3102 De leerling heeft de opdrachten binnen de vakgroepen afgerond en de behorden opdrachten 
tijdens het ontwikkeluur gemaakt

C1/K1/K2/K3

SE H PS variabel25 lj4þ4101 De leerling heeft iedere schoolweek 1 dag in de week gedurende het hele schooljaar t/m 
maart stage gelopen plus de reflecties die daarbij horen in AMN verwerkt

C2/K1/K2/K3

SE H PS variabel25 lj4þ4102 De leerling heeft de LOB opdrachten binnen de vakgroepen afgerond en de opdrachten 
behorende bij het ontwikkeluur

C2/K1/K2/K3

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:kunstvakken inclusief ckv

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE P P variabel100 lj 1, 2 en 3þ3101 week ter afronding van het vak CKV kv/k/1 t/m 4

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:economie en ondernemen

Inleiding

De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiewijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt wordt als volgt berekend:
((SE<code> x <weging>) + (<code> x <weging>)/ <weging totaal> = cijfer SE
De kolommen die in leerjaar 3 zijn gedaan worden in leerjaar 4 aangevuld.

 

 

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 45 min7,5 Leerjaar 4þ3101 Theorietoets Administratie. De kandidaat kan een balans opstellen, mutaties in het 
bankoverzicht verwerken en kasrendement hoog houden.

eo/4.1-4.2.4

SE T S 45 min7,5 Leerjaar 4þ3102 Theorietoets Administratie. De kandidaat kan offertes ontvangen en verwerken. Offertes 
verwerken. Offertes nabellen en dit omzetten in facturen en verwerken.

eo/4.1-4.2.4

SE P P 45 min10 Leerjaar 4¨3103 Praktijktoets Administratie. De kandidaat kan mutaties verwerken, balans opstellen, 
inkomende en uitgaande geldstromen verwerken.

eo/4.1-4.2.4

SE T S 45 min7,5 Leerjaar 4þ3104 Theorietoets Secretarieel. De kandidaat kan de begrippen communicatie in theorie uitleggen. 
De kandidaat kan in casussen communicatie en ruis inzien en toepassen.

eo/2.1-2.2.7

SE T S 45 min7,5 Leerjaar 4þ3105 Theorietoets Secretarieel. De kandidaat kan begrippen van het boek werken aan als 
receptionist, omschrijven en uitleggen.

eo/2.1-2.2.7

SE P P 45 min10 Leerjaar 4¨3106 Praktijktoets Secretarieel. De kandidaat kan telefoon ontvagen, gasten ontvangen, mails 
verzorgen, planningen maken.

eo/2.1-2.2.7

SE T S 45 min7,5 Leerjaar 3þ4101 Toets Marketing. Leervaardigheden omtrent de marketingmix. Marketingmix toepassen in 
casussen.

eo/1.1-1.2.2

SE T S 45 min7,5 Leerjaar 3þ4102 Toets Werk in de winkel. Leervaardigheden omtrent de verkoopzijde. Hoe richt ik een winkel 
in, neuromarketing en hoe zorg ik voor een hogere omzet en nettowinst in de winkel.

eo/1.1-1.2.2.

SE P P 45 min10 Leerjaar 3¨4103 Praktijktoets. Docent speelt klant, kandidaat zorgt ervoor dat hij de klant goed ontvangt en 
met een zo hoog mogelijk rendement weer de winkel uit stuurt.

eo/1.1-1.2.2.

SE T S 45 min7,5 Leerjaar 3þ4104 Toets Goederenontvangst. Leervaardigheden omtrent interne afdelingen logistiekbedrijf. 
Goederenontvangst toepassen in casussen.

eo/3.1-3.3.4

SE T S 45 min7,5 Leerjaar 3þ4105 Toets Goederenverzending. Leervaardigheden omtrent externe afdelingen logistiekbedrijf. 
Goederenverzending toepassen in casussen.

eo/3.1-3.3.4

SE P P 45 min10 Leerjaar 3¨4106 Praktijktoets. Kandidaat werkt in een logistiek centrum waarbij hij op basis van een bestelling 
artikelen moet versturen. En orders moet verwerken in het administratiesysteem.

eo/3.1-3.3.4

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:webshop

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 45 min50 Leerjaar 3þ3101 Toets Ondernemen in de webshop. Theorietoets over de opbouw van een website, 
omschrijving marketingplan en ondernemingsplan.

P/EO/6.1/6.2

SE T P 45 min50 Leerjaar 3¨3102 Praktijk: Webshop bouwen met een uitgewerkt ondernemings- en marketingplan P/EO/6.1/6.2

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

10



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:distributie

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 45 min50 lj4þ4101 Toets Distributie. Theorietoets over de globalisering van de wereld en opkomst logistieke 
bedrijven.

P/EO/3.1.1-3.14

SE T P 45 min50 lj4¨4102 Praktijk: Coca-Cola Experience verslag. P/EO/3.1.1-3.14

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

11



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:de bijzondere keuken

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 45 min50 lj4þ4101 Toets culturen en smaken. Theorietoets over verschillende culturen en smaken over de wereld. P/HBR/3.1 t/m 3.1.4

SE T P 45 min50 lj4¨4102 Praktijk: Koken voor cijfer aan de hand van een wereldgerecht. P/HBR/3.1 t/m 3.1.4

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

12



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: traiteur

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 45 min50 Leerjaar 3þ3101 De leerling kan omschrijven hoe een bijdrage te leveren aan het beheren van traiteur en 
cateringsprodukten en weet hiervan vakspecifieke begrippen toe te passen

K/HBR/7.1

SE T P 45 min50 Leerjaar 3¨3102 Praktijk: De leerling kan assisterende taken uitvoeren bij het werken in de traiteur- en 
cateringsbranche

K/HBR/7.2

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:PZ basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak:geüniformeerde  dienstverlening en veiligheid

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze exameneenheden staan in de zogenaamde syllabus van het vak. Deze syllabus 
vind je op www.examenblad.nl <http://www.examenblad.nl>  Kies eerst het jaartal dat je begonnen bent aan je examen (meestal leerjaar 3), daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en het 
vak. In de syllabus kun je precies terugvinden welke exameneenheden er in het schoolexamen afgetoetst moeten en/of mogen worden en welke exameneenheden er in het centraal examen 
afgetoetst worden.

SE T S 45 min50 Leerjaar 3þ3101 Toets werken in de veiligheidsbranche. Theorietoets over de leerstof uit het boek. K/D&P/6.1 tot6.5

SE T P 45 min50 Leerjaar 3¨3102 Praktijk: Evenementenhal inrichten met garderobe, looproutes en veiligheidsroutes. K/D&P/6.1 tot6.5

Type toets:
T=Toets
P=Praktische opdracht
H=Handelingsdeel 

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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