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Voorwoord
 

 
Beste examenleerlingen,
 
Voor je zie je, digitaal of op papier, het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting van
Prinsentuin van Cooth. Je denkt misschien: Examen? Geldt dat ook voor mij? Het antwoord is: Ja, dit geldt ook voor
jou! Jij zit namelijk in het vmbo en daarin is geregeld dat het examen al begint in leerjaar 3. Alle toetsen, verslagen,
werkstukken die je maakt in leerjaar 3 tellen al mee voor je diploma, dat je uiteindelijk aan het einde van leerjaar 4
krijgt uitgereikt. Je ziet dat hieronder uitgebeeld:
 

              L e e r j a a r     3                            L e e r j a a r      4
 
X__________ _x______________x_____________X___________x_____________x____________X
            
 

                     SE 1                            SE 2              SE 3              SE 4

              
       
In dit PTA staat uitgelegd wat er per vak allemaal moet gebeuren en hoe dat meetelt voor je diploma.
Alle opdrachten die in dit PTA staan moeten afgewerkt worden.
 
We raden je aan dit PTA en het examenreglement goed door te lezen om problemen in deze eerste 
schoolexamenperiode te voorkomen. Ook aan de ouders / verzorgers willen we vragen om de informatie door te lezen.
Deze kan ook voor u belangrijk zijn.
 
Wanneer er onduidelijkheden zijn over deze regeling of wanneer er problemen zijn met betrekking tot het
Schoolexamen of het Centraal Examen, dan kun je terecht bij de secretaris van de examencommissie.
 
De examencommissie wenst je een zeer goede examenperiode toe, met veel plezier, maar vooral goede prestaties en
resultaten.
 
 
Namens de examencommissie, 
 
Dhr. P.Luyten
 
 
 
 
1. Examencommissie
 
Prinsentuin van Cooth behoort tot het Regionaal Opleidings Centrum West Brabant.
 
De examencommissie van deze vestiging bestaat uit:
 

                            
voorzitter       : Dhr. P.Luyten

secretaris       : Dhr. E.J.F.G. van den Beemt

leden              : docenten die examenvakken verzorgen in leerjaar 3 en/of 4
 
 
1. Commissie van beroep
 
Prinsentuin van Cooth is met betrekking tot de schoolexamens aangesloten bij De Commissie van Beroep Examens
van het ROC West-Brabant.
De samenstelling is als volgt:
 

Voorzitter:        de heer mr. P.P.M.H. van Hooff

Lid:               de heer A.J.M. van Eil
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Lid:               de heer A. Mureau

Plv.lid:               de heer W. Joosen

Plv.lid:              de heer H. de Jong
 
 
De leerling stuurt zijn of haar beroep aangetekend naar het postadres van de commissie van beroep onder vermelding
van:
 
ROC West_Brabant
t.a.v. Commissie van Beroep Examens van het ROC West-Brabant
Postbus 699
4670 AR Etten-Leur
 
3. Toelichting op het PTA 
 

Periode:       
We werken met 4 perioden. Klas 3 geldt als 1 periode en in klas 4 hebben we 3
perioden.   

 
Exameneenheid:
De aanduidingen verwijzen naar de kerndoelen per vak, die staan beschreven in het
landelijk examenprogramma.
 
Toetsvorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = digitaal
P = praktijkopdracht
PO = Praktische opdracht
W = werkstuk
H = handelingsopdracht (OVG=Onvoldoende Voldoende Goed)
PSPE= Periodiek Schriftelijk en Praktisch Examen

 

Gewicht:       
Geeft aan hoe zwaar dit werk meetelt.
 

Herkansing:         
In klas 3 kunnen alleen CKV en maatschappijleer herkanst worden. Voor andere vakken wordt geen herkansing
aangeboden.
 

PTA-code:        
Deze code gaat corresponderen met de code die docenten gebruiken bij de
cijferverwerking.
De eerste letters vormen de leerweg, dan 2 letters voor het vak, cijfers voor de periode en tot slot   
een volgletter, te beginnen bij a.

 
 

Handelingsopdracht
Dit bestaat uit opdrachten die de leerling moet uitvoeren. De opdrachten en het verslag waarin de leerling zijn
ervaringen weergeeft, moeten naar behoren zijn uitgevoerd. De leerlingen krijgen uitleg en opdrachten aan de hand van
de methode keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie tijdens de mentorlessen. Een handelingsopdracht kan ook bij een
ander vak voorkomen.

 
Voortschrijdend gemiddelde

In klas 3 worden de cijfers per vak aan het eind van het jaar gemiddeld. Dit cijfer wordt afgerond op één decimaal.
Bij elk rapport wordt een tussenstand van het gemiddelde per vak aangegeven.
 

       



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsPC LWT4
Vakinleiding:

Eindcijfer leerjaar 3
1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne3991

Eindtermen

Hoofdstuk 1

Toets

Schriftelijk

40 m

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4101

Eindtermen K2-3-6

Fictie

Toets

Schriftelijk

40 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4102

Eindtermen NE/K/3,6,8

Leesvaardigheid H1

Toets

Schriftelijk

40 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4103

Eindtermen NE/K/3,6

4

Toets over de onderdelen van hoofdstuk 1

Toets over een leesboek

Toets over de theorie en toepassen leesvaardigheid hoofdtuk 1



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsPC LWT4
SE Kijk- en luistervaardigheid

Toets

Schriftelijk

100m

4SE-weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4105

Eindtermen NE/K/3,4

Hoofdstuk 2

Toets

Schriftelijk

40 m

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4201

Eindtermen NE/K2,3,6

Hoofdstuk 3

Toets

Schriftelijk

40 m

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4202

Eindtermen NE/K/2,3,6

Schrijf-leesvaardigheid oefening

Toets

Schriftelijk

40 m

0Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4203

Eindtermen NE/K/1,2,3,6,7

5

Schoolexamen kijk- en luistervaardigheid

Toets over de onderdelen van hoofdstuk 2

Toets over de onderdelen van hoofdstuk 3

oefenbing voor SE zakelijke brief of e-mail en leesvaardigheid lesstof hoofdstuk 1,2 en 3



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsPC LWT4
SE Lees-schrijfvaardigheid

Toets

Schriftelijk

60m

4SE-weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4204

Eindtermen NE/K/1,2,3,6,7

Hoofdstuk 4

Toets

Schriftelijk

40 m

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4301

Eindtermen NE/K/2,3,6

Hoofdstuk 1 t/m 4

Toets

Schriftelijk

40

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4302

Eindtermen NE/K/3

Spreekvaardigheid

Toets

Presentatie

8 - 10 m

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4303

Eindtermen NE/K/1,2,3,5

6

Schoolexamen zakelijke brief of e-mail en leesvaardigheid over de lesstof van hoofdstuk 1, 2 en 3

Toets over de onderdelen van hoofdstuk 4

Toets over de onderdelen w oordenschat, spelling en taalverzorging van hoofdstuk 1 t/m4

Presentatie



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsPC LWT4
Lees-,kijk-,luister- en schrijfvaardigheid oefening

Toets

Schriftelijk

90 m

0Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ne4304

Eindtermen NE/K/3,4,6,7

SE Lees-, Kijk-, Luister- en Schrijfvaardigheid

Toets

Schriftelijk

90 m

4SE-weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4305

Eindtermen K3,4,6,7

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk

7

Oefening lees, kijk, luister-en schrijfvaardigheid

Schoolexamen kijk-, lees-, luister- eb schrijfvaardigheid



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: rekenenPC LWT4
Vakinleiding:

Hoofdstuk 1 t/m 5

Toets

Schriftelijk

30  m

25Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code re4101

Eindtermen RE 22 t/m 26

Hoofdstuk 1 t/m 9

Toets

Schriftelijk

45 m

75Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code re4102

Eindtermen LO1/K/4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk

8

Domein meetkunde, getallen en verhoudingen

Domein meetkunde, getallen, verhoiudingen en verbanden



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: rekenen 2FPC LWT4
Vakinleiding:

Hoofdstuk 1 t/m 5

Toets

Schriftelijk

30  m

25Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code R2F4101

Eindtermen RE 22 t/m 26

Hoofdstuk 1 t/m 9

Toets

Schriftelijk

45 m

75Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code R2F4102

Eindtermen LO1/K/4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk
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Domein meetkunde, getallen en verhoudingen

Domein meetkunde, getallen, verhoiudingen en verbanden



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: ontwerpen en makenPC LWT4
Vakinleiding:

Ontwerpen en maken/ Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ontw4101

Eindtermen P/PIE/1.1

Ontwerpen en maken/ Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ontw4102

Eindtermen P/PIE/1.1

Ontwerpen en maken / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ontw4103

Eindtermen P/PIE/1.1

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk
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Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: audiovisuele vormgeving en productiePC LWT4
Vakinleiding:

Audiovisuele vormgeving en productie / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code avp4101

Eindtermen MVI/P/1

Audiovisuele vormgeving en productie / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code avp4102

Eindtermen MVI/P/1

Audiovisuele vormgeving en productie / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code avp4103

Eindtermen MVI/P/1

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk
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Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: de keukenPC LWT4
Vakinleiding:

De Keuken / Praktijkopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code keu4101

Eindtermen P/HBR/3

De Keuken /Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code keu4102

Eindtermen P/HBR/3

De keuken / Projectopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

50

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code keu4103

Eindtermen P/HBR/3

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk
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De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: een bijdrage kunnen leveren aan het beheren van horecaproducten en bereiden
van gerechten in een horecagelegenheid
 

De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: een bijdrage kunnen leveren aan het beheren van horecaproducten en bereiden
van gerechten in een horecagelegenheid
 

De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: een bijdrage kunnen leveren aan het beheren van horecaproducten en bereiden
van gerechten in een horecagelegenheid
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: dienstverlening en productenPC LWT4
Vakinleiding:

Multimediaal product / theorie

Toets

Praktisch en Schriftelijk

15-200

7Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code dvpr3101

Eindtermen P/D&P/3.1  P/D&P/3.2

Multimediaal product/ Praktijk

Praktische opdracht

Praktijk

100

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dvpr3102

Eindtermen P/4.1, 4.2

Multimediaal product/ Project

Praktische opdracht

Praktijk

100

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dvpr3103

Eindtermen P/4.3, 4.4

Product maken en verbeteren/ Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code dvpr3104

Eindtermen P/4.3, 4.4

13



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: dienstverlening en productenPC LWT4
Product maken en verbeteren/ Praktijk

Praktische opdracht

Praktijk

200

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dvpr3105

Eindtermen P/4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Product maken en verbeteren/ Project

Praktische opdracht

Praktijk

100

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dvpr3106

Eindtermen P/3.1

Theorietoets Organiseren van een activiteit voor een werkgever

Toets

Praktisch en Schriftelijk

100

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code dvpr4101

Eindtermen P/D&P/1 / A5

vaardigheidsopdracht Organiseren van een activiteit

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dvpr4102

Eindtermen P/D&P/1 /A4 /A12 / B6
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"De kandidaat w ordt getoetst op de theoretische kennis m.b.t.: -een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek doen naar de te
organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever- een activiteit organiseren -facilitaire w erkzaamheden uitvoeren -
regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu met betrekking tot de organisatie van activiteiten herkennen, benoemen en toepassen"
 

"De kandidaat w ordt getoetst op zijn/ haar praktische vaardigheid m.b.t.: -een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek doen naar
de te organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever- een activiteit organiseren -facilitaire w erkzaamheden uitvoeren"
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: dienstverlening en productenPC LWT4
stageopdracht Organiseren van een activiteit

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dvpr4103

Eindtermen P/D&P/1 /A2 /B1 / B4

Theorietoets Presenteren, promoten en verkopen

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code dvpr4104

Eindtermen P/D&P/2

vaardigheidsopdracht presenteren, promoten en verkopen

Praktische opdracht

Praktisch en Schriftelijk

variabel

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dvpr4105

Eindtermen P/D&P/2 / A8 /   B7

Stageopdracht presenteren, promoten en verkopen

Praktische opdracht

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dvpr4106

Eindtermen P/D&P/2 /A1 /B2

15

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een projectopdracht m.b.t.: -een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek doen naar de te
organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever- een activiteit organiseren -facilitaire w erkzaamheden uitvoeren"
 

"De kandidaat w ordt getoetst op zijn/ haar praktische vaardigheid m.b.t.:-verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen
(her)kennen, benoemen en professioneel toepassen -een product en dienst promoten en verkopen -doelgericht informatie verstrekken en
instructies geven"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een projectopdracht m.b.t.:-verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen
(her)kennen, benoemen en professioneel toepassen -een product en dienst promoten en verkopen -doelgericht informatie verstrekken en
instructies geven"
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: dienstverlening en productenPC LWT4
Afsluitende toets

Toets

Praktisch en Schriftelijk

150-200

7Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code dvpr4107

Eindtermen P/D&P/3.1  P/D&P/3.2

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: roboticaPC LWT4
Vakinleiding:

Robotica / Praktijkopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code robo4101

Eindtermen D&P/K/2

Robotica / Theorie

Toets

Schriftelijk

60

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code robo4102

Eindtermen D&P/K/2

Robotica / Projectopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code robo4103

Eindtermen D&P/K/2

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk
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"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - oriëntatie op moderne technische toepassingen - eenvoudige schakelingen
bouw en - een eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten uitvoeren"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - oriëntatie op moderne technische toepassingen - eenvoudige schakelingen
bouw en - een eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten uitvoeren"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - oriëntatie op moderne technische toepassingen - eenvoudige schakelingen
bouw en - een eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten uitvoeren"
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: het groene machineparkPC LWT4
Vakinleiding:

Het groene machinepark / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grmp4101

Eindtermen G/K/1

Het groene machinepark / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code grmp4102

Eindtermen G/K/1

Het groene machinepark / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grmp4103

Eindtermen G/K/1

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk
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Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: loopbaan oriëntatie en begeleidingPC LWT4
Vakinleiding:

LOB dossier

Handelingsdeel

Praktisch en Schriftelijk

variabel

0Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code lob4101

Eindtermen K1,2

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. 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

Type toetsen: T=Toets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schriftelijk, S=Schriftelijk
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