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Voorwoord PTA voor leerjaar 4

 

Beste leerling en ouders,

Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle informatie over je schoolexamencijfer (SE). Dit
vormt de helft van je diplomacijfer, behalve voor enkele vakken die worden afgesloten met een schoolexamen. Alle leerstof in leerjaar 3
en 4 behoort tot het examen, maar niet alle leerstof wordt in het schoolexamen getoetst. Sommige onderdelen komen alleen in het
centraal examen aan de orde.

 

Wat staat er in het PTA en waar heb je het PTA voor nodig?

Per vak vind je een overzicht van de schoolexamens. Voor elk vak wordt achtereenvolgens aangegeven:

de periode waarin het schoolexamen plaatsvindt;

het onderwerp dat wordt getoetst;

de examenheden, deze geven aan waar het examen over gaat. (De letters verwijzen naar de officiële landelijke examenprogramma'
s.);

de toetsvorm van het schoolexamen:

T = schriftelijk (een schoolexamen waarvoor je een cijfer krijgt)

P = praktische opdracht (een schoolexamen waarvoor je een cijfer krijgt)

HD = handelingsdeel (een schoolexamen waarvoor je geen cijfer krijgt, maar dat voldoende moet zijn om een latere toets af te leggen,
of om je diploma te krijgen);

de werktijd: hoelang je maximaal over de toets mag doen;

de wegingsfactor: hoe zwaar weegt het betreffende schoolexamen;
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of het schoolexamen wel of niet herkansbaar is;

eventuele opmerkingen.

Herkansen

Herkansen van de theorievakken

De herkansingen staan vermeld in het PTA.

Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer.

Herkansingen van de schoolexamens van de theorievakken vinden plaats na de laatste schoolexamen week.

De leerling vraagt een herkansing schriftelijk aan bij de examensecretaris d.m.v. het herkansingsformulier.

Herkansen van de praktijkvakken:

De herkansing van de praktijkvakken, profielvak en keuzevakken, wordt door de vakgroepen in de lessen geregeld. In het PTA staat
aangegeven voor welke toetsen dat er een herkansingsmogelijkheid bestaat.

 

Herkansing Maatschappijleer1:

Als het eindcijfer voor het schoolexamen Maatschappijleer1 is vastgesteld, heeft een examenkandidaat recht op een herexamen indien
het eindcijfer lager is dan een 7.

Dit herexamen omvat alle leerstof van het schoolexamen.

Inhalen

Niet gemaakte toetsen moeten binnen twee weken nadat de leerling weer op school is, ingehaald worden. Als de leerling hieraan niet
voldoet, is niet voldaan aan de exameneisen. In overleg met de afdelingsleider wordt hiervan de consequentie bepaald.
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Handelingsdelen en Praktische opdrachten

Voor handelingsdelen en praktische opdrachten die met een voldoende afgerond moeten worden geldt: Wanneer deze niet op tijd door
de leerling ingeleverd is, maakt de leerling het voor of na de lessen op school af. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte
gebracht.

Berekening SE-cijfer

Voor de theorievakken bestaat het schoolexamencijfer uit het gemiddelde van 4 cijfers. Een kwart van je cijfer is je gemiddelde
onafgeronde eindcijfer van leerjaar 3 (25%). Leerjaar 4 bestaat uit drie perioden. Per periode telt je toets voor een kwart mee. In
totaal is leerjaar 4 dus 75% van je SE-cijfer. Daarvoor gebruiken we de volgende formule: (leerjaar 3 + 4.1 + 4.2 + 4.3) / 4 = SE-cijfer.

Voor de vakken Duits en Wiskunde geldt de volgende formule: (4.1 + 4.2 + 4.3) / 3 = SE-cijfer, deze vakken hebben in leerjaar 3 geen
SE-toetsen.

Het schoolexamencijfer voor het beroepsgerichte profielvak wordt berekend met behulp van een doorlopend gemiddelde.

In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg worden de, minimaal 4, beroepsgerichte keuzevakken afgesloten met een
schoolexamen. Het behaalde cijfer voor dit schoolexamen is tevens eindcijfer.

De eindcijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden voor de uitslagregeling gecombineerd tot één combinatiecijfer.

Voor de gemengde leerweg geldt dat het combinatiecijfer naast de eindcijfers over de beroepsgerichte keuzevakken ook het eindcijfer
over het profielvak omvat.

Voor de bepaling van het combinatiecijfer telt het eindcijfer over het profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de
beroepsgerichte keuzevakken.

Het combinatiecijfer voor het beroepsgericht programma telt -vanwege de geringe omvang van dit programma ten opzichte van dit
programma in de andere beroepsgerichte leerwegen - in de uitslagbepaling mee als één eindcijfer.

Het profielvak wordt dit jaar niet afgesloten met een CSPE. Het SE-cijfer is tevens het eindcijfer. Iedere leerling heeft het recht dit cijfer
te verbeteren door middel van een herkansingstoets, een resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Deze RV-toets wordt in overleg met
de vakdocent ingezet nadat de uitslag bekend is. Bepaling eindcijfer: ¾ SE-cijfer + ¼ RV toets = eindcijfer. Het hoogste eindcijfer wordt
meegeteld in de uitslagbepaling
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Engels op HAVO-niveau

Leerlingen die Engels volgens op HAVO-niveau afsluiten, doen dit aan de hand van het PTA van Curio Vavo. Dit PTA wordt in een aparte
mail naar de deelnemende leerlingen en ouders/verzorgers gestuurd.

 

Stage

Stage is een handelingsdeel dat verplicht is. Zie het PTA van LOB. Het moet dus “naar behoren” worden uitgevoerd. De leerlingen
moeten de uren, zoals aangegeven door de docent, verplicht volgen. Indien de leerling zich onttrekt aan de stage-uren zal het
handelingsdeel als onvoldoende worden aangemerkt en zal de leerling dit onderdeel (gedeeltelijk) moeten herkansen/inhalen.

Bij de beoordeling zijn de volgende onderdelen betrokken:

De stage zelf, er moet tenminste aan het minimaal aan het minimaal aantal voorgeschreven uren zijn voldaan.

Het LOB-gesprek met je LOB-coach/mentor na je stage.

Het niet naar behoren afsluiten van de stage houdt dus automatisch in dat er geen diploma kan worden uitgereikt.

Alle schoolexamens zijn bouwstenen voor je diploma. Daarom vallen volgens de wet alle schoolexamens onder het examenreglement.
Het niet nakomen van verplichtingen kan leiden tot consequenties. Stel je daarom goed op de hoogte van je rechten en plichten. Het
examenreglement kun je vinden op de website van de school en is ook altijd op te vragen bij de examensecretaris.

Namens het hele team wensen wij jullie een plezierig en succesvol jaar toe.

P. Kuijpers,

Examensecretaris Curio steenspil
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 501¨3101 Schrijfvaardigheid NE/K1/K2/K3/K7

SE T S 1001¨3201 Fictie NE/K1/K2/K3/K8

HD H M 500þ3301 Spreek-en gesprekvaardigheid NE/K1/K2/K3/K5

SE T S 1002¨3302 Kijk- en luisteren NE/K2/K3/K4

SE T S 503þ4101 Toets leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging NE/K2/K3/K6

SE T S 502¨4102 Schrijfvaardigheid NE/K1/K2/K3/K7

SE T S 503¨4201 Toets leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging NE/K2/K3/K6

SE T S 503þ4202 Toets leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging NE/K2/K3/K6

SE T S 1003þ4301 Leesvaardigheidstoets Ne/K2/K3/K6

SE T S 503þ4302 Toets leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging NE/K2/K3/K6

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

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: Nederlands

Vorm toets:
M=Mondeling
PC=Practicum
P=Praktijk
PS=Praktijk en Schriftelijk
S=Schriftelijk
W=Werkstuk
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 M 102þ3301 Spreekvaardigheid MVT/K/1/2/3/6

SE T S 452¨3302 Luistervaardigheid MVT/2/3/5

SE T S 501þ4101 Leesvaardigheid MVT/K/2/3/4

SE T S 501þ4201 Schrijfvaardigheid MVT/K/2/3/7

SE T M 101¨4302 Spreekvaardigheid MVT/K/1/2/3/6

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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www.examenblad.nl
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 451þ4101 Maten  omrekenen k5,k2,k3

SE T S 451þ4102 Formules k4,k3

SE T S 903þ4103 Maten  omrekenen, Formules  en Hoeken en  symmetrie k1 t/m k5

SE T S 451þ4201 Rekenen k5,k2,k3

SE P PS 451¨4202 Statistiek en Geintegreerde  wiskundige activiteit k8,k7,k3

SE T S 903þ4203 Rekenen, omtrek, oppervlakte en inhoud k5,k3

SE T S 451þ4301 Grafieken k4,k3

SE T S 903þ4302 Maten omrekenen, formules, hoeken en symmetrie, rekenen, omtrek, oppervlakte, inhoud, 
grafieken, meten en kijken

k1 t/m k6

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: natuur- en scheikunde I

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 401¨3101 PW H5 Licht K1, K2, K3, K7

SE T S 401¨3201 PW H7 Materie K1, K2, K3, K10

SE T S 901þ4101 SE2 over Krachten + verkeer en veiligheid K1, K2, K3, K9

SE T S 901þ4201 SE3 over Energie + Stoffen en  Materialen + geluid K1, K2, K3, K6, K4, 
K8, K10

SE T S 901þ4301 SE 4 over Elektrische schakelingen +  Elektrische energie en veiligheid K1, K2, K3, 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
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: biologie

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 501¨3101 Thema 1: Organen en cellen, Thema 3: Ordening K3, K4, K5, K6

SE T S 501¨3201 Thema 2 Voortplanting en ontwikkeling, thema 6 Stevigheid en beweging. K8, K10 ,K12,

SE T S 501¨3301 SE Thema 4: Regeling en thema 5: Zintuigen K11

SE T S 1003þ4101 Planten, Ecologie, Mens en milieu K2, K3, K6, K7.

SE T S 1003þ4201 Voeding en vertering, Gaswisseling K9

SE T S 1003þ4301 Bloedsomloop, Opslag, uitscheiding en bescherming K10, K11

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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www.examenblad.nl
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 501¨3201 Natuur & Milieu en Arbeid & Productie EC/K/1/2/3/5/8

SE T S 501¨3301 Overheid & Bestuur EC/2/3/6

SE T S 501þ4101 Arbeid & Productie EC/K/1/2/3/5

SE T S 501¨4201 Arbeid & Productie en Internationale ontwikkelingen EC/K/2/3/5/7

SE T S 1002þ4202 Consumptie EC/K/2/3/4

SE T S 501¨4301 Internationale ontwikkelingen EC/K/2/3/7

SE T S 1002þ4302 Arbeid & Productie en Internationale ontwikkelingen EC/K/2/3/5/7

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 PS variabel3¨3101 Jongeren: socialisatie K2/4

SE T S 453þ3102 pluriforme samenleving K4/7

SE T S 453þ3201 politiek K6

SE T S 453þ3202 Media K7

SE T P variabel3¨3301 Werk K1/2/3/5

SE T S 453þ3302 criminaliteit K6

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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www.examenblad.nl
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 T P 501¨3101 Vormen van turnen: minitramp K5.K2,K3

SE T P 501¨3102 Vormen van Atletiek: Hoogspringen K7,K2,K3

SE T P 501¨3201 Volleybal divers K4,K2,K3

SE T P 501¨3202 Zelfverdediging K8,K2,K3

SE T P 501¨3301 Vormen van Atletiek: Kogelstoten K7,K2,K3

SE T P 501¨3302 Vormen van turnen: Acrogym K5,K2,K3

SE T P 1001¨3303 Buitensport K9,K2,K3

SE T PS 501¨3304 Orientatie op leren en werken K1

SE T P 501¨4101 Bewegen op muziek K6, K2, K3

SE T P 501þ4103 Doelspel basketbal  divers K4,K2,K3

SE T P 501¨4202 Terugslagspelen keuze divers K4,K2,K3

SE T P 501þ4203 Loopvormen van atletiek K7,K2,K3
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: lichamelijke opvoeding

SE T P 501þ4301 Doelspel voetbal divers K4,K2,K3

SE T P 501¨4303 Slag en loop divers K4,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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 25þ4101 H-EN-1.1

SE 25¨4201 H-EN-LIT

SE 25þ4301 H-EN-KLT

SE 25¨4302 H-EN-MON

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 H PS variabel1þ3101 Verslaglegging en reflectie KV/K/2 + KV/K/4

SE H P variabel1þ3201 Activiteiten KV/V/1 + KV/K/3

SE H PS variabel1þ3301 Product KV/K/2 + KV/K/3

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: ontwerpen en maken

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 P variabel3¨3101 Project P/PIE/1.1 t/m 1.4

SE T P variabel1¨3102 Training (praktijkopdracht) P/PIE/1.1 t/m 1.4

SE T P variabel1¨3103 Training (praktijkopdracht) P/PIE/1.1 t/m 1.4

SE T S 501þ3104 Training(toets 1) P/PIE/1.1 t/m 1.4

SE T S 501þ3105 Training(toets2) P/PIE/1.1 t/m 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
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: bewerken en verbinden materialen

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 P 3¨3101 Project P/PIE/2,1-2,2

SE T P 1¨3102 Training(Praktijkopdracht 1) P/PIE/2,1-2,2

SE T P 1¨3103 Training(praktijkopdracht 2) P/PIE/2,1-2,2

SE T S 501þ3104 Training(Toets 1) P/PIE/2,1-2,2

SE T S 501þ3105 Training(Toets 2) P/PIE/2,1-2,2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: praktisch booglassen

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 P variabel3¨3101 Project K/PIE/8,1 t/m 8,4

SE T P variabel1¨3102 Training (Praktijkopdracht 1) K/PIE/8,1 t/m 8,4

SE T P variabel1¨3103 Training (Praktijkopdracht 2 ) K/PIE/8,1 t/m 8,4

SE T S 501þ3104 Training ( Toets 1 ) K/PIE/8,1 t/m 8,4

SE T S 501þ3105 Training ( Toets 2 ) K/PIE/8,1 t/m 8,4

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: domotica en automatisering

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 P variabel3¨3101 Project K/PIE/14,1 t/m 14,3

SE T P variabel1¨3102 Training ( Praktijkopdracht 1 ) K/PIE/14,1 t/m 14,3

SE T P variabel1¨3103 Training ( Praktijkopdracht 2 ) K/PIE/14,1 t/m 14,3

SE T S 501þ3104 Training (Toets 1 ) K/PIE/14,1 t/m 14,3

SE T S 501þ3105 Training (Toets 2 ) K/PIE/14,1 t/m 14,3

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: wielophanging en carrosserie

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 P variabel3¨3101 Project P/MET 2.1 t/m 2.3

SE T PS 1001¨3102 Training ( praktijkopdracht 1 ) P/MET 2.1 t/m 2.2

SE T S 501þ3103 Training (toets 1) P/MET 2.1 t/m 2.2

SE T PS 1001¨3104 Training (Praktijkopdracht 2) P/MET  2.3

SE T S 501þ3105 Training ( toets 2) P/MET  2.3

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: transport

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 P variabel3¨3101 Project P/MET 4.1 t/m 4.3

SE T PS 1001¨3102 Training ( praktijkopdracht 1 ) P/MET 4.1 t/m 4.2

SE T S 501þ3103 Training (toets 1) P/MET 4.1 t/m 4.2

SE T PS 1001¨3104 Training (Praktijkopdracht 2) P/MET  4.3

SE T S 501þ3105 Training (toets 2) P/MET  4.3

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: elektronica

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 P variabel3¨3101 Project K/MET 3.1 t/m 3.4

SE T PS 1001¨3102 Training ( praktijkopdracht 1 ) K/MET 3.1 t/m 32

SE T S 501þ3103 Training (toets 1) K/MET 3.1 t/m 3.2

SE T PS 1001¨3104 Training (praktijkopdracht 2) K/MET 3.3 t/m 3.4

SE T S 501þ3105 Training ( toets 2) K/MET 3.3 t/m 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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: fietstechniek

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 P variabel3¨3101 Project K/M&T 5.1 t/m 5.4

SE T PS 1001¨3102 Training ( praktijkopdracht 1 ) K/M&T 5.1 t/m 5.2

SE T PS 501þ3103 Training (toets 1 ) K/M&T 5.1 t/m 5.2

SE T PS 1001¨3104 Training (praktijkopdracht 2) K/M&T 5.3 t/m 5.4

SE T S 501þ3105 Training ( toets 2) K/M&T 5.3 t/m 5.4

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: huidverzorging

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 PS variabel3¨3101 Project K/ZW/3.1 t/m 3.2

SE T P variabel1¨3102 Training Praktijkopdracht 1 K/ZW/3.1 t/m 3.2

SE T P variabel1¨3103 Training Praktijkopdracht 2 K/ZW/3.1 t/m 3.2

SE T PS variabel1þ3104 Training Praktijk/Theorie 1 K/ZW/3.1 t/m 3.2

SE T PS variabel1þ3105 Training Praktijk/Theorie 2 K/ZW/3.1 t/m 3.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: voorkomen van ongevallen en EHBO

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 PS variabel3¨3101 Project K/ZW/12.1 t/m 12.5

SE T P 151¨3102 Training Praktijkopdracht 1 K/ZW/12.1 t/m 12.5

SE T P 151¨3103 Training Praktijkopdracht 2 K/ZW/12.1 t/m 12.5

SE T PS 501þ3104 Training Praktijk/Theorie 1 K/ZW/12.1 t/m 12.5

SE T PS variabel1þ3105 Training Praktijk/Theorie 2 K/ZW/12.1 t/m 12.5

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: welzijn kind en jongere

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 PS variabel3¨3101 Project K/ZW/5.1 t/m 5.5

SE T P 501¨3102 Training Praktijkopdracht 1 K/ZW/5.1 t/m 5.5

SE T P 501¨3103 Training Praktijkopdracht 2 K/ZW/5.1 t/m 5.5

SE T PS 501þ3104 Training Praktijk/Theorie 1 K/ZW/5.1 t/m 5.5

SE T PS 501þ3105 Training Praktijk/Theorie 2 K/ZW/5.1 t/m 5.5

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: kennismaking met uiterlijke verzorging

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 PS variabel3¨3101 Project K/ZW/1.1 t/m 1.4

SE T P 251¨3102 Training Praktijkopdracht 1 K/ZW/1.1 t/m 1.4

SE T P 501¨3103 Training Praktijkopdracht 2 K/ZW/1.1 t/m 1.4

SE T PS 501þ3104 Training Praktijk/Theorie 1 K/ZW/1.1 t/m 1.4

SE T PS 501þ3105 Training Praktijk/Theorie 2 K/ZW/1.1 t/m 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
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: welzijn volwassenen en ouderen

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 PS variabel3¨3101 Project K/ZW/8.1 t/m 8.4

SE T P 501¨3102 Training Praktijkopdracht 1 K/ZW/8.1 t/m 8.4

SE T P variabel1¨3103 Training Praktijkopdracht 2 K/ZW/8.1 t/m 8.4

SE T PS variabel1þ3104 Training Praktijk/Theorie 1 K/ZW/8.1 t/m 8.4

SE T PS 501þ3105 Training Praktijk/Theorie 2 K/ZW/8.1 t/m 8.4

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

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 P variabel3¨3101 Project K/ZW/11.1 t/m 11.5

SE T P variabel1¨3102 Training (Praktijkopdracht 1) K/ZW/ 11.3

SE T P variabel1¨3103 Training (Praktijkopdracht 2) K/ZW/11.3 t/m 11.4

SE T S variabel1þ3104 Cursus (Toets 1) K/ZW/11.2

SE T PS variabel1þ3105 Cursus (Toets 2) K/ZW/11.1 t/m 11.5

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: ondernemen

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 PS variabel3¨3101 Project K/E&O/5.1 t/m 5.4

SE T PS 501¨3102 Praktijktoets 1 K/E&O/5.1 t/m 5.4

SE T PS 501¨3103 Praktijktoets 2 K/E&O/5.1 t/m 5.4

SE T S 501þ3104 Theorietoets 1 K/E&O/5.1 t/m 5.4

SE T S 501þ3105 Theorietoets 2 K/E&O/5.1 t/m 5.4

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 PS variabel3¨3101 Project K/E&O/6.1 en 6.2

SE T PS 501¨3102 Praktijktoets 1 K/E&O/6.1 en 6.2

SE T PS 501¨3103 Praktijktoets 2 K/E&O/6.1 en 6.2

SE T S 501þ3104 Theorietoets 1 K/E&O/6.1 en 6.2

SE T S 501þ3105 Theorietoets 2 K/E&O/6.1 en 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
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: mode en design

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 PS varabel3¨3101 Project K/EO/8.1 en K/EO/8.2

SE T PS 501¨3102 Praktijktoets 1 K/EO/8.1 en K/EO/8.2

SE T PS 501¨3103 Praktijktoets 2 K/EO/8.1 en K/EO/8.2

SE T S 501þ3104 Theorietoets 1 K/EO/8.1 en K/EO/8.2

SE T S 501þ3105 Theorietoets 2 K/EO/8.1 en K/EO/8.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: marketing

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 PS variabel3¨3101 Project K/EO/1.1 en K/EO/1.2

SE T PS 501¨3102 Praktijktoets 1 K/EO/1.1 en K/EO/1.2

SE T PS 501¨3103 Praktijktoets 2 K/EO/1.1 en K/EO/1.2

SE T S 501þ3104 Theorietoets 1 K/EO/1.1 en K/EO/1.2

SE T S 501þ3105 Theorietoets 2 K/EO/1.1 en K/EO/1.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: officemanagement

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 PS variabel3¨3101 Project K/E&O/2.1 -2.2

SE T PS 501¨3102 Praktijktoets 1 K/E&O/2.1 -2.2

SE T PS 501¨3103 Praktijktoets 2 K/E&O/2.1 -2.2

SE T S 501þ3104 Theorietoets 1 K/E&O/2.1 -2.2

SE T S 501þ3105 Theorietoets 2 K/E&O/2.1 -2.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: evenementen

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 PS variabel3¨3101 Project K/HBR/4.1 en 4.2

SE T PS 501¨3102 Praktijktoets 1 K/HBR/4.1 en 4.2

SE T PS 501¨3103 Praktijktoets 2 K/HBR/4.1 en 4.2

SE T S 501þ3104 Theorietoets 1 K/HBR/4.1 en 4.2

SE T S 501þ3105 Theorietoets 2 K/HBR/4.1 en 4.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: dienstverlening en producten

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 PS variabel4¨3101 Project 1 D&P/P/1 (1.1 t/m 1.4)

SE T PS variabel4¨3102 Project 2 D&P/P/2 (2.1 t/m 2.3)

SE T PS variabel4¨3103 Project 3 D&P/P/3 (3.1 t/m 3.2)

SE T PS variabel4¨3104 Project 4 D&P/P/4 (4.1 t/m 4.4)

SE T P variabel2¨3105 Cursus 1: Organiseren van een activiteit, praktijk D&P/P/1 (1.1 t/m 1.4)

SE T S 502þ3106 Cursus 1: Organiseren van een  activiteit, theorie D&P/P/1 (1.1 t/m 1.4)

SE T P 151¨3107 Cursus 2: Presenteren promoten en en verkopen D&P/P/2.2.

SE T M 151¨3108 Cursus 2: Gespreksvaardigheden (verkoopgespr.) D&P/P/2.2.3

SE T S 502þ3109 Cursus 2: Presenteren, Promoten, Verkopen D&P/P/2 (2.1 t/m 2.3)

SE T P variabel1¨3110 Cursus 3: Een product  maken en verbeteren. Praktijk D&P/P/3 (3.1)

SE T P variabel1¨3111 Cursus 3: Een product  maken en verbeteren. Praktijk D&P/P/3 (3.1)

SE T S 501þ3112 Cursus 3: Een product  maken en verbeteren. Theorie D&P/P/3.1 t/m 3.2
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: dienstverlening en producten

SE T PS variabel1þ3113 Cursus 3: Een product  maken en verbeteren. Theorie D&P/P/3.1 t/m 3.2

SE T PS variabel1¨3114 Cursus 4: website D&P/P/4.3

SE T P variabel1¨3115 Cursus 4: Film D&P/P/4.2

SE T PS variabel2þ3116 Cursus 4: Een multimediaal product maken. Theorie D&P/P/4 (4.1 t/m 4.3)

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 P variabel3¨3101 Project K/D&P/6.1 t/m 6.5

SE T P variabel1¨3102 Training (Praktijkopdracht 1) K/D&P/6.1

SE T P variabel1¨3103 Training (Praktijkopdracht 2) K/D&P/6.1 t/m 6.5

SE T S variabel1þ3104 Cursus (Toets 1) K/D&P/6.3

SE T PS variabel1þ3105 Cursus (Toets 2) K/D&P/6.4 t/m 6.5

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: voeding en beweging

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 PS variabel3¨3101 Project K/D&P/4.1 t/m 4.3

SE T P 1001¨3102 Training Praktijkopdracht 1 K/D&P/4.1 t/m 4.3

SE T P variabel1¨3103 Training Praktijkopdracht 2 K/D&P/4.1 t/m 4.3

SE T PS 1001þ3104 Training Praktijk/Theorie Toets 1 K/D&P/4.1 t/m 4.3

SE T S 501þ3105 Training Theorie 2 K/D&P/4.1 t/m 4.3

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: milieu, hergebruik en duurzaamheid

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 P variabel3¨3101 Project A1 t/m A19, B1 t/m 
B7/K/D&P/7.1 t/m 7.3

SE T PS variabel2þ3102 Training 1 K/D&P/7.3

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/D&P/7.1

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/D&P/7.1

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/D&P/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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: groen

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 P variabel3¨3101 Project 1 A1 t/m A19, B1 t/m 
B3, B6 en B7 P/GR/ 

SE T P variabel3¨3102 Project 2 A1 t/m 19, B1 t/m B7  
P/GR/ 4.1 t/m 4.3

SE T P variabel3¨3103 Project 5 A1 t/m 19, B1 t/m B7   
P/GR/ 1.1 t/m 1.3

SE T P variabel3¨3104 Project 6 A1 t/m 19, B1 t/m B7 
P/GR/ 2.1 t/m 2.3

SE T PS variabel1þ3105 Cursus 1: Toets 1, Vergroening stedelijke omgeving P/GR/ 3.2 t/m 3.4

SE T PS variabel1þ3106 Cursus 2:  Vergroening stedelijke omgeving P/GR/ 3.1 en 3.2

SE T P variabel2þ3107 Training 1: Vergroening stedelijke omgeving P/GR/ 3.3 en 3.4

SE T P variabel2þ3108 Training 2: vergroening stedelijke omgeving P/GR/ 3.1 en 3.2

SE T PS variabel1þ3109 Cursus 1 Groene vormgeving en verkoop P/GR/ 4.2

SE T PS variabel1þ3110 Cursus 2  Groene vormgeving en verkoop P/GR/ 4.2 en 4.3

SE T P variabel2þ3111 Training 1 Groene vormgeving en verkoop P/GR/4.1 t/m 4.3

SE T P variabel2þ3112 Training 2  Groene vormgeving en verkoop P/GR/ 4.2 en 4.3
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: groen

SE T PS variabel1þ3113 Cursus 1 Groene productie P/GR/ 1.2

SE T PS variabel1þ3114 Cursus 2 Groene productie P/GR/ 1.3

SE T P variabel2þ3115 Training 1 Groene productie P/GR/ 1.2

SE T P variabel2þ3116 Training 2 Groene productie P/GR/ 1.1 en 1.3

SE T PS variabel1þ3117 Cursus 1  Tussen productie en verkoop P/GR/ 2.1 t/m 2.3

SE T PS variabel1þ3118 Cursus 2 Tussen productie en verkoop P/GR/ 2.1

SE T P variabel2þ3119 Training 1 Tussen productie en verkoop P/GR/ 2.1 en 2.2

SE T P variabel2þ3120 Training 2 Tussen productie en verkoop P/GR/ 2.1 t/m 2.3

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: tuinontwerp en -aanleg

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 PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/2.2

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/2.2 en 2.3

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/2.1

SE T P vairabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/2.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: werk in tuin en landschap

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 P variabel3¨3101 Project A1 t/m A19, B1 t/m 
B7 K/GR/3.1 t/m 3.4

SE T PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/3.2

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/3.4

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/3.1

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/3.3

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: bloemwerk

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 PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/4.3

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/4.4

SE T S variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/4.1

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/4.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: groene vormgeving en styling

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 P variabel3¨3101 Project A1 t/m A19, B1 t/m 
B7 K/GR/5.1 t/m 5.5

SE T PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/5.3 en 5.5

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/5.4

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/5.1

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/5.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: het houden van dieren

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 PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/8.2

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/8.3

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/8.1

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/8.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: gezonde dieren

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 PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/9.2

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/9.3

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/9.2

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/9.1 en 9.4

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: water

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 P variabel3¨3101 Project A1 t/m A19, B1 t/m 
B7/K/GR/10.1 t/m 

SE T PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/10.1 en 10.2

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/ 10.3

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/10.1

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/10.2

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: groene zorg

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 P variabel3¨3101 Project A1 t/m A19/B1 t/m 
B7/K/GR/12.1 t/m 

SE T PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/12.2 en 12.3

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/12.2

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/12.1

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/12.2

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

53

www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: groei voorbereiden

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 P variabel3¨3101 Project A1 t/m A19, B1 t/m 
B7/K/GR/6.1 t/m 6.3

SE T PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/ 6.3

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/6.1

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/6.2

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/6.1

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: voeding: hoe maak je het?

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 PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/11.1 t/m 11.3

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/11.1 en 11.2

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/11.3

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/11.1 en 11.3

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: actief in de natuur

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 P variabel3¨3101 Project A1 t/m A19, B1 t/m 
B7/K/GR/x1 t/m x3

SE T PS variabel2þ3102 Training 1 K/GR/X.1

SE T PS variabel2þ3103 Training 2 K/GR/X.1 en X.2

SE T P variabel1þ3104 Cursus 1 K/GR/X.1

SE T P variabel1þ3105 Cursus 2 K/GR/X.3

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: SH basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 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 M 15 min0þ3102 LOB gesprek

SE H P 5 dagen0þ4101 Stage

SE H M 15 min0þ4102 LOB gesprek

SE H S variabel0þ4103 Plusdocument

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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