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Voorwoord
 

 
B

Beste examenleerlingen,  

Voor je zie je, digitaal of op papier, het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting van Curio
prinsentuin van cooth. Je zit nu in je laatste examenjaar. Alle toetsen, verslagen, werkstukken die je hebt gemaakt in
leerjaar 3 en gaat maken in leerjaar 4 tellen mee voor je diploma, dat je uiteindelijk aan het einde van leerjaar 4 krijgt
uitgereikt. 
 

              L e e r j a a r     3                            L e e r j a a r      4
 
X_____________________________________X___________x_____________x____________X
            
 

                     SE 3                           SE 4.1              SE 4.2              SE 4.3

              
In klas 3 werden de cijfers per vak aan het eind van het jaar gemiddeld. Dit cijfer werd afgerond op één decimaal. 
In klas 4 worden de cijfers per vak aan het eind van de periode gemiddeld. Dit cijfer wordt afgerond op één decimaal.
Aan het eind van SE 4.3 heb je 4 schoolexamencijfers in totaal. Je ziet dat hierboven uitgebeeld. 
Deze 4 cijfers worden gemiddeld tot het uiteindelijke schoolexamencijfer.

       
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 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. R. Engelse
 
 
 
 
1. Examencommissie
 
Prinsentuin van cooth behoort tot Curio.
 
De examencommissie van deze vestiging bestaat uit:
 

                            
voorzitter       : Dhr. R. Engelse 

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

leden          : docenten die examenvakken verzorgen in leerjaar 3 en/of 4
 
 
1. Commissie van beroep
 
Curio prinsentuin van cooth is met betrekking tot de schoolexamens aangesloten bij De Commissie van Beroep
Examens van Curio.
Voor de samenstelling en het adres van De Commissie van Beroep Examens van Curio verwijzen wij u naar het
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examenreglement.
 
 
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 exameneenheden per vak die staan beschreven in het 
landelijke examenprogramma.
 
Toetsvorm:
T = toets
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
M = mondeling
S = schriftelijk
P = praktijkopdracht
Pr = practicum
PS = praktisch en schriftelijk

 

Weging:       
Geeft aan hoe zwaar dit werk meetelt.
 

Herkansing:         

• 1 herkansing voor een te herkansen toets van een algemeen vak uit periode SE41
• 1 herkansing voor een te herkansen toets van een algemeen vak uit periode SE42
•Na periode SE43 krijgt een leerling 2 herkansingen:
  - Algemeen vak naar keuze
  - Het moeten herkansbare toetsen (staan aangevinkt in het PTA) uit periode SE4.1, SE4.2 of SE4.3 zijn
  - 2 verschillende vakken (bv wiskunde SE4.1 en Engels SE4.1 ) uit 1 periode mag
 - 2 verschillende vakken (bv wiskunde SE4.1 en Engels SE4.2) uit 2 periodes mag
 - 2 toetsen van hetzelfde vak (bv wiskunde SE4.1 en wiskunde SE4.3 ) uit 2 periodes mag
  - Als een vak in 1 periode 2 herkansbare toetsen heeft (bv wiskunde SE4.1 toets A en toets B) mag er telkens
maar 1 toets herkanst worden.
  - Een toets die al eerder herkanst is, mag niet nogmaals gekozen worden.

Het herkansen van de algemene vakken staat los van het herkansen van herkansbare toetsen van het
profieldeel of het herkansen van (een deel) van een keuzevak.
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. De examencommissie bepaalt dan de
consequenties.
 
PTA-code:        
Deze code gaat corresponderen met de code die docenten gebruiken bij de cijferverwerking.

 
 

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.

       



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsPC BB4
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 hoofdstuk 1



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsPC BB4
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
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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 BB4
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 BB4
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
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Oefening lees, kijk, luister-en schrijfvaardigheid

Schoolexamen kijk-, lees-, luister- en schrijfvaardigheid



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: EngelsPC BB4
Vakinleiding:

Eindcijfer leerjaar 3
1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code en3991

Eindtermen

Onregelmatige WW Boek A

Toets

Schriftelijk

50 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code en4101

Eindtermen MVT/K/1,2,3,4,7

Toets unit 1

Toets

Schriftelijk

50 m

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code en4102

Eindtermen MVT/K/1,2,3,4,7

SE Kijk-/Luistervaardigheid

Toets

Schriftelijk

60 m

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4103

Eindtermen MVT/K/3, 5
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Toets over de onregelmatige w erkw oorden van boek A

De kandidaat kan hoofdgedachte, betekenis van belangrijke elementen en relevante informatie in een tekst aangeven.
 

De kandidaat kan hoofdgedachte, betekenis van belangrijke elementen en relevante informatie in een tekst aangeven.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: EngelsPC BB4
Onregelmatige WW boek B

Toets

Praktijk

50 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code en4201

Eindtermen MVT/K/1,2,3,4,7

Toets unit 2

Toets

Schriftelijk

50 m

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code en4202

Eindtermen MVT/K/1,2,3,4,7

SE Spreekvaardigheid

Toets

Mondeling

15 m

4SE weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4203

Eindtermen MVT/K/6

Onregelmatige WW Boek A+B

Toets

Schriftelijk

50 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code en4301

Eindtermen EN/K1,2,3,4,7
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Toets over de onregelmatige w erkw oorden van Boek B
 

De kandidaat kan basisvaardigheden en strategische vaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren,informatie verw erven en
verw erken.
 

De kandidaat kan adequaat reageren in sociale contacten, mening/oordeel vragen en geven, over gevoelens praten, informatie geven en
vragen.
 

Toets over de onregelmatige w erkw oorden van Boek A+B
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: EngelsPC BB4
Toets unit 3

Toets

Schriftelijk

50 m

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code en4302

Eindtermen MVT/K/1,2,3,4,7

Schrijfvaardigheid

Toets

Schriftelijk

50 m

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code en4303

Eindtermen MVT/K/2,3,7

SE Leesvaardigheid

Toets

Schriftelijk

90 m

4SE weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4304

Eindtermen MVT/K/3,4

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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De kandidaat kan basisvaardigheden en strategische vaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren,informatie verw erven en
verw erken.
 

De kandidaat kan briefconventies gebruiken en een persoonlijke brief met gegevens schrijven en informatie vragen en geven.
 

De kandidaat kan relevante informatie, de hoofdgedachte, de betekenis van elementen en verbanden in een tekst aangeven.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: wiskundePC BB4
Vakinleiding:

Eindcijfer leerjaar 3
1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wi3991

Eindtermen

Hoofdstuk 1

Toets

Schriftelijk

40  m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wi4101

Eindtermen WI/K/1,2,3,7,8

Hoofdstuk 2

Toets

Schriftelijk

40 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wi4102

Eindtermen WI/K/1,2,3,4,8

Hoofdstuk 3

Toets

Schriftelijk

40  m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wi4103

Eindtermen WI/K/1,2,3,6,8

11

Statistiek

Verbanden

Symmetrie



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: wiskundePC BB4
SE toets H1 t/m H3

Toets

Schriftelijk

90  m

3SE weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4104

Eindtermen WI/K/1,2,3,4,6,7,8

Hoofdstuk 4

Toets

Schriftelijk

40 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wi4201

Eindtermen WI/K/1,2,3,5,8

Hoofdstuk 5

Toets

Schriftelijk

40 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wi4202

Eindtermen WI/K/1,2,3,5,8

SE toets H4 t/m H6

Toets

Schriftelijk

90 m

3SE weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4204

Eindtermen WI/K/1,2,3,5,6,8
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Statistiek, verbanden en symmetrie

Omrekenen

Rekenen, meten en schatten

Rekenen, meten en schatten, omrekenen, vlakke f iguren



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: wiskundePC BB4
Hoofdstuk 7

Toets

Schriftelijk

40 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wi4301

Eindtermen WI/K/1,2,3,4,8

Hoofdstuk 8

Toets

Schriftelijk

40 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wi4302

Eindtermen WI/K/1,2,3,6,8

SE toets hs 2 t/m 8

Toets

Schriftelijk

90 m

3SE weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4304

Eindtermen WI/K/1,2,3,4,5,6,8

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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Verbanden

Ruimtemeetkunde

Rekenen, verbanden en meetkunde



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: natuur- en scheikunde IPC BB4
Vakinleiding:

Eindcijfer leerjaar 3
1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code nsk13991

Eindtermen

Hoofdstuk 1 Licht

Toets

Schriftelijk

40 min

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code nsk14101

Eindtermen nask1/k,7

SE toets 1. H2. krachten en hoofdstuk 8 veiligheid en verkeer

Toets

Schriftelijk

100 min

4SE-weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code nsk14102

Eindtermen nask1/k/9

Hoofdstuk 6 geluid

Toets

Schriftelijk

40 min

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code nsk14201

Eindtermen nask1/k/8

14

De kandidaat kan: - rechtlijnige lichtstralen, verschillende soorten lichtbundels, schaduw vorming, kleurvorming en verschillende soorten straling
toepassen - verschillende soorten lenzen herkennen en de w erking van de vlakke spiegel en de bolle lens toepassen - beeldvorming bij het
menselijk oog en oogafw ijkingen toepassen.
 

De kandidaat kan: - de w erking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorw erp op de ondergrond beschrijven en in
evenw ichtsituaties kw alitatief de hefboomw et toepassen - bij een bew egend voorw erp diagrammen interpreteren, krachten samenstellen en de
gemiddelde snelheid berekenen - veiligheidsmaatregelen in het verkeer uitleggen en toepassen.
 

De kandidaat kan de eigenschappen van geluid toepassen en de gevolgen van geluidshinder en de beperking van geluidshinder toelichten.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: natuur- en scheikunde IPC BB4
SE toets h3 elektrische schakelingen, h4 energie, h5 elektrische energie en veiligheid.

Toets

Schriftelijk

100 min

4SE-weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code nsk14202

Eindtermen nask1/k/5

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen

Toets

Schriftelijk

40 min

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code nsk14301

Eindtermen nask1/k /4,6,10

se practicum

Toets

Praktisch en Schriftelijk

120 min

4SE-weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code nsk14302

Eindtermen nask1/k 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 kan: - elektrische schakelingen ontw erpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren - beveiligingen voor elektriciteit
verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende apparaten beargumenteren.
 

"De kandidaat kan: - soorten materialen en hun stofeigenschappen herkennen en toepassen - gevaren van stoffen voor de mens en het milieu
herkennen en vermijden door veilig te w erken en verantw oord met afvalstoffen om te gaan - chemische processen herkennen. - het proces van
verbranden beschrijven en de verspreiding en isolatie van w armte verklaren en toepassen - de manieren van opw ekking van elektrische
energie en de gevolgen ervan beschrijven. - de bouw van stoffen en materialen beschrijven in termen van moleculen en atomen - het gedrag
van atomen en moleculen in de verschillende fasen uitleggen. "
 

De kandidaat kan: - basisrekenvaardigheden toepassen - natuurkundige grootheden hanteren en met behulp van formules en w oordformules
daarmee berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten - natuurkundige apparatuur gebruiken, daarmee experimenten uitvoeren en de
resultaten interpreteren - de computer gebruiken om met meetprogramma's experimenten uit te voeren en te interpreteren, om met applets en
simulaties onderzoek te doen en om natuurkundige informatie te selecteren en te verw erken - een onderzoek doen en een ontw erpproces
uitvoeren en evalueren, daarbij ook rekening houdend met de veiligheid.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: biologiePC BB4
Vakinleiding:

Eindcijfer leerjaar 3
1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code bi3991

Eindtermen

SE thema Organen/Cellen, Voortplanting en Ordening. (leerstof boek 3A BvJ)

Toets

Schriftelijk

100 m

2SE-weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code bi4101

Eindtermen BI/K/4,5,6,12

practicum microscopie

Toets

Praktisch en Schriftelijk

100 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code bi4102

Eindtermen BI/K/2,3

SE Planten, Ecologie en Milieu (leerstof boek 4A)

Toets

Schriftelijk

100 m

3SE-weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code bi4201

Eindtermen BI/K/6,7
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De kandidaat kan de eigenchappen van cellen noemen, de organsatieniveaus en de daarbij behorende proceccesn in organismen benoemen, de
voortplanting en groei bij organismen toelichten en de daarbij horende vorm en functie van seksueel gedrag, de namen en delen van organismen
opzoeken en benoemen, de realties benoemen die organismen ondeling met elkaar hebben
 

De kandidaat kan specif ieke hulpmiddelen gebruiken en vaardigheden toepassen tijdens dit practicum
 

De Kandidaat kan de namen van organismen opzoeken en de delen w aaruit ze zijn samengesteld benoemen, de relaties noemen die ze onderling
en met hun omgeving hebben en w at de invloed daarvan is op het mileu
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: biologiePC BB4
SE Voeding, Gaswisseling, Transport en Opslag/uitscheiding en bescherming (leerstof boek 4B)

Toets

Schriftelijk

100 m

3SE-weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code bi4301

Eindtermen BI/K/9, 10

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

17

"De kandidaat kan: vorm, w erking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven
en hun onderlinge verband toelichten, toelichten hoe het afw eermechanisme van organismen w erkt "
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: maatschappijleerPC BB4
Vakinleiding:

Eindcijfer leerjaar 3
1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ma3991

Eindtermen

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: lichamelijke opvoedingPC BB4
Vakinleiding:

Voetbal en Rugby

Praktische opdracht

Praktijk

50 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4101

Eindtermen K/4

Softbal

Praktische opdracht

Praktijk

50 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4102

Eindtermen LO1/K/4

Sportklimmen en Badminton

Praktische opdracht

Praktijk

50 m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4201

Eindtermen LO1/K/2,4

Sporthouding

Toets

Praktijk

variabel

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code lo4302

Eindtermen K1//K3
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De kandidaat kan de regels, techniek en tactiek toepassen in het spel.
 

De kandidaat kan de regels, techniek en tactiek toepassen in het spel.
 

De kandidaat kan de regels, techniek en tactiek toepassen in de activiteiten.
 

De kandidaat kan actief en op een respectvolle manier meedoen tijdens de lessen.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: lichamelijke opvoedingPC BB4
sportactiviteitendag

Toets

Praktijk

240  m

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4303

Eindtermen LO1/K/9

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 kanidaat kiest uit meerdere onderdelen 2 disciplines w aaraan hij/zij actief aan deel neemt.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: maatschappijkundePC BB4
Vakinleiding:

Eindcijfer leerjaar 3
1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mask3991

Eindtermen

Politiek H1 t/m 3

Toets

Schriftelijk

50 min

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mask4101

Eindtermen K4.5

Politiek H4 t/m 7

Toets

Schriftelijk

50 min

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mask4102

Eindtermen K4.5

Nieuwstoets 1

Toets

Schriftelijk

30 min

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mask4103

Eindtermen K2, K3
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Politiek en beleid

Politiek en beleid

Basis- en leervaardigheden in het vak maatschappijkunde 
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: maatschappijkundePC BB4
Schoolexamen Politiek H1 t/m 7

Toets

Schriftelijk

50 min

4SE weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code mask4104

Eindtermen K2, K3, K4.5

Politiek H8 t/m 11

Toets

Schriftelijk

50 min

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mask4201

Eindtermen K4.5

Criminaliteit H1 t/m 3

Toets

Schriftelijk

50 min

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mask4202

Eindtermen K8.13

Nieuwstoets 2

Toets

Schriftelijk

30 min

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mask4203

Eindtermen K2, K3
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Basis- en leervaardigheden in het vak maatschappijkunde en politiek en beleid
 

Politiek en beleid

Criminaliteit en rechtsstaat
 

Basis- en leervaardigheden in het vak maatschappijkunde
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: maatschappijkundePC BB4
Schoolexamen politiek H1 t/m 11

Toets

Schriftelijk

50  min

4SE weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code mask4204

Eindtermen K2,3 en K4.5

Criminaliteit H4 t/m 7

Toets

Schriftelijk

50 min

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mask4301

Eindtermen K8.13

Criminalieit H8 t/m 11

Toets

Schriftelijk

50 min

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mask4302

Eindtermen K8.13

Schoolexamen criminaliteit H1 t/m 11

Toets

Schriftelijk

50 min

4SE weekMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code mask4305

Eindtermen K2,3 en K8.13

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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Basis- en leervaardigheden in het vak maatschappijkunde en politiek en beleid
 

Criminaliteit en rechtsstaat
 

Criminaliteit en rechtsstaat
 

Basis- en leervaardigheden in het vak maatschappijkunde en criminaliteit en rechtsstaat
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: rekenen 2FPC BB4
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 BB4
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: besturen en automatiserenPC BB4
Vakinleiding:

Besturen en automatiseren / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code baut4101

Eindtermen PIE/P/3

Besturen en automatiseren / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code baut4102

Eindtermen PIE/P/3

Besturen en automatiseren / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code baut4103

Eindtermen PIE/P/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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Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: domotica en automatiseringPC BB4
Vakinleiding:

Domotica en automatisering / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dmat4101

Eindtermen PIE/K/14

Domotica en automatisering / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code dmat4102

Eindtermen PIE/K/14

Domotica en automatisering / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code dmat4103

Eindtermen PIE/K/14

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 BB4
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: 2D- en 3D-vormgeving en -productiePC BB4
Vakinleiding:

2d en 3d vormgeving en productie / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code 2d3d4101

Eindtermen MVI/P/2

2d en 3d vormgeving en productie / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code 2d3d4102

Eindtermen MVI/P/2

2d en 3d vormgeving en productie / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code 2d3d4103

Eindtermen MVI/P/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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Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: zorg en welzijnPC BB4
Vakinleiding:

Mens en omgevingTheorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code zw3101

Eindtermen P/ZW/2

Mens en omgeving/ Praktijk

Praktische opdracht

Practicum

100

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code zw3102

Eindtermen P/ZW/2

Mens en omgevingProject

Praktische opdracht

Praktijk

100

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code zw3103

Eindtermen P/ZW/2

Mens en gezondheid/ Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code zw3104

Eindtermen P/zw/1

30



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: zorg en welzijnPC BB4
Mens en gezondheid/ Praktijk

Praktische opdracht

Praktijk

100

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code zw3105

Eindtermen P/zw/1

Mens en gezondheid/ Project

Praktische opdracht

Praktijk

100

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code zw3106

Eindtermen P/zw/1

Mens en activiteit/ Theorietoets

Toets

Schriftelijk

60

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code zw4101

Eindtermen P/ZW/3

Mens en activiteit/ Praktijkopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code zw4102

Eindtermen P/ZW/3

31

Activiteiten voorbereiden, uitvoeren en afsluiten met als doel de klant te activeren.
 

Activiteiten voorbereiden, uitvoeren en afsluiten met als doel de klant te activeren.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: zorg en welzijnPC BB4
Mens en activiteit/ stageopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

100

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code zw4103

Eindtermen P/ZW/3

Mens en zorg/ Theorietoets

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code zw4104

Eindtermen P/ZW/4

Mens en zorg/ Praktijkopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

100

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code zw4105

Eindtermen P/ZW/4

Mens en zorg/ stageopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code zw4106

Eindtermen P/ZW/4

32

Activiteiten voorbereiden, uitvoeren en afsluiten met als doel de klant te activeren.
 

Ondersteunde handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant
 

Ondersteunde handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: zorg en welzijnPC BB4
SE Mens en activiteit en Mens en zorg

Toets

Schriftelijk

100

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code zw4107

Eindtermen P/ZW/3 en 4

toegevoegde toets theorie en praktijk

Toets

Praktisch en Schriftelijk

150-200

7Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code zw4108

Eindtermen P/ZW/1,2,3,4

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

33

Activiteiten voorbereiden, uitvoeren en afsluiten met als doel de klant te activeren. Ondersteundende handelingen verrichten bij het zorgverlenen
aan de klant.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: wonen en huishoudenPC BB4
Vakinleiding:

Wonen en huishouden / Praktijkopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code whh4101

Eindtermen K/ZW/6

Wonen en huishouden / Theorie

Toets

Schriftelijk

60

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code whh4102

Eindtermen K/ZW/6

Wonen en huishouden / Projectopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code whh4103

Eindtermen K/ZW/6

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

34

De kandidaat w ordt getoetst op ondersteunen bij w onen en huishouden in een thuissituatie:                                   -
persoonlijke aandacht geven aan de klant.                     - realiseren van een veilige, schone en sfeervolle omgeving.     - zorg
dragen voor kleding, schoeisel en linnengoed
 

De kandidaat w ordt getoetst op ondersteunen bij w onen en huishouden in een thuissituatie:                                   -
persoonlijke aandacht geven aan de klant.                     - realiseren van een veilige, schone en sfeervolle omgeving.     - zorg
dragen voor kleding, schoeisel en linnengoed
 

De kandidaat w ordt getoetst op ondersteunen bij w onen en huishouden in een thuissituatie:                                   -
persoonlijke aandacht geven aan de klant.                     - realiseren van een veilige, schone en sfeervolle omgeving.     - zorg
dragen voor kleding, schoeisel en linnengoed
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: kennismaking met uiterlijke verzorgingPC BB4
Vakinleiding:

Kennismaking met uiterlijke verzorging / Praktijkopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code kmuv4101

Eindtermen K/ZW/1

Kennismaking met uiterlijke verzorging / Theorie

Toets

Schriftelijk

60

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code kmuv4102

Eindtermen K/ZW/1

Kennismaking met uiterlijke verzorging / Projectopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code kmuv4103

Eindtermen K/ZW/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

35

De kandidaat w ordt getoetst op het uitvoeren van eenvoudige hand-, haar- en gezichtsverzorging bij een klant in een kapsalon of
schoonheidssalon
 

De kandidaat w ordt getoetst op het uitvoeren van eenvoudige hand-, haar- en gezichtsverzorging bij een klant in een kapsalon of
schoonheidssalon
 

De kandidaat w ordt getoetst op het uitvoeren van eenvoudige hand-, haar- en gezichtsverzorging bij een klant in een kapsalon of
schoonheidssalon
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: assisteren in de gezondheidszorgPC BB4
Vakinleiding:

Assisteren in de gezondheidszorg/ Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code aghz4101

Eindtermen K/ZW/7

Assisteren in de gezondheidszorg/ Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code aghz4102

Eindtermen K/ZW/7

Assisteren in de gezondheidszorg / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

50

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code aghz4103

Eindtermen K/ZW/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

36

Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: de keukenPC BB4
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

37

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 BB4
Vakinleiding:

Multimediaal product / theorie

Toets

Praktisch en Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code dvpr3101

Eindtermen P/4.1, 4.2

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

38



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: dienstverlening en productenPC BB4
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

39

"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 BB4
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

40

"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 BB4
toegevoegde toets theorie en praktijk

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

41



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: roboticaPC BB4
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

42

"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: werken aan natuur en milieuPC BB4
Vakinleiding:

Werken aan natuur en millieu / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wanm4101

Eindtermen K13

Werken aan natuur en millieu / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wanm4102

Eindtermen K13

Werken aan natuur en millieu / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wanm4103

Eindtermen K13

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

43

Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: milieu, hergebruik en duurzaamheidPC BB4
Vakinleiding:

Milieu, hergebruik en duurzaamheid/ Praktijk

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mhed4101

Eindtermen

Milieu, hergebruik en duurzaamheid/Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code mhed4102

Eindtermen

Milieu, hergebruik en duurzaamheid/Project

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mhed4103

Eindtermen

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

44



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: groenPC BB4
Vakinleiding:

groene vormgeving en verkoop/ Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code grn3101

Eindtermen P/GR/4

groene vormgeving en verkoop/ Praktijk

Praktische opdracht

Praktijk

100

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grn3102

Eindtermen P/GR/4

groene vormgeving en verkoop/ Project

Praktische opdracht

Praktisch en Schriftelijk

100

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grn3103

Eindtermen P/GR/4

Groene productie/ Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code grn3104

Eindtermen P/GR/1

45

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - Verschillen tussen w inkelformules benoemen en hier naar handelen, producten
bestellen en bestelde goederen en producten in ontvangst nemen, controleren, verw erken en verzorgen                                
                     - Ontw erpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een w inkelformule                          
       - Producten verkopen"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - Verschillen tussen w inkelformules benoemen en hier naar handelen, producten
bestellen en bestelde goederen en producten in ontvangst nemen, controleren, verw erken en verzorgen                                
                     - Ontw erpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een w inkelformule                          
       - Producten verkopen"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - Verschillen tussen w inkelformules benoemen en hier naar handelen, producten
bestellen en bestelde goederen en producten in ontvangst nemen, controleren, verw erken en verzorgen                                
                     - Ontw erpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een w inkelformule                          
       - Producten verkopen"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, rekening houdend met
omgevingsfactoren                       - Plantaardige producten vermeerderen, gew assen en planten telen en oogsten en daarbij
gangbare technologie gebruiken     - Op bedrijfsmatige w ijze dieren houden, hierbij verantw oorde keuzes maken, met respect voor w elzijn,
voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid"
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: groenPC BB4
Groene productie/ Praktijk

Praktische opdracht

Praktijk

100

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grn3105

Eindtermen P/GR/1

Groene productie/ Project

Praktische opdracht

Praktijk

100

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grn3106

Eindtermen P/GR/1

Tussen productie en verkoop / Theorietoets

Toets

Schriftelijk

variabel

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code grn4101

Eindtermen P/GR/2

Tussen productie en verkoop / Praktijkopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grn4102

Eindtermen P/GR/2

46

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, rekening houdend met
omgevingsfactoren                       - Plantaardige producten vermeerderen, gew assen en planten telen en oogsten en daarbij
gangbare technologie gebruiken     - Op bedrijfsmatige w ijze dieren houden, hierbij verantw oorde keuzes maken, met respect voor w elzijn,
voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, rekening houdend met
omgevingsfactoren                       - Plantaardige producten vermeerderen, gew assen en planten telen en oogsten en daarbij
gangbare technologie gebruiken     - Op bedrijfsmatige w ijze dieren houden, hierbij verantw oorde keuzes maken, met respect voor w elzijn,
voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een theorietoets m.b.t.: - Voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en verantw oord, hanteren,
verw erken, bereiden en bew aren            - In de groene sector geproduceerde producten, selecteren, verpakken en transport klaar
maken                             - Een voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen en verw erken tot een
order en goederen klaarzetten voor verzending"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een praktijkopdracht m.b.t.: - Voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en verantw oord, hanteren,
verw erken, bereiden en bew aren            - In de groene sector geproduceerde producten, selecteren, verpakken en transport klaar
maken                             - Een voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen en verw erken tot een
order en goederen klaarzetten voor verzending"
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: groenPC BB4
Tussen productie en verkoop project

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grn4103

Eindtermen P/GR/2

Vergroening stedelijke omgeving / Theorietoets

Toets

Schriftelijk

variabel

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code grn4104

Eindtermen P/GR/3

Vergroening stedelijke omgeving / Praktijkopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

4Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grn4105

Eindtermen P/GR/3

project-, stageopdracht profieldeel Vergroening stedelijke omgeving

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grn4106

Eindtermen P/GR/3

47

De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een project-, stageopdracht m.b.t.:
- Voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en verantw oord,
hanteren, verw erken, bereiden en bew aren                        - In de groene
sector geproduceerde producten, selecteren, verpakken en transport klaar
maken                                                         - Een voorraadbeheersysteem
gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen en verw erken tot een
order en goederen klaarzetten voor verzending

 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een theorietoets m.b.t.: - een ontw erp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en
dieren                                              - Een ontw erp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren        
                                            - Een groene ruimte onderhouden en beheren                  - Anderen informeren
over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke producten"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een praktijkopdracht m.b.t.: - een ontw erp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en
dieren                                              - Een ontw erp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren        
                                            - Een groene ruimte onderhouden en beheren                  - Anderen informeren
over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke producten"
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een project-, stageopdracht m.b.t.: - een ontw erp maken voor de inrichting van een groene ruimte met
planten en dieren                                              - Een ontw erp voor een groene ruimte met planten en dieren
realiseren                                                    - Een groene ruimte onderhouden en beheren                  -
Anderen informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke producten"
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: groenPC BB4
toegevoegde toets theorie en praktijk

Toets

Praktisch en Schriftelijk

200-240

7Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code grn4107

Eindtermen P/GR/ 1,2, 3 en 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

48



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: het groene machineparkPC BB4
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

49

Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: tuinontwerp en -aanlegPC BB4
Vakinleiding:

Praktijkopdracht Tuinontwerp en aanleg

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code toa4101

Eindtermen P/HBR/3

Theorietoets Tuinontwerp en aanleg

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code toa4102

Eindtermen P/HBR/3

Project Tuinontwerp en aanleg

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code toa4103

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

50

Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren
Product opleveren
Evalueren



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: bloemwerkPC BB4
Vakinleiding:

Bloemwerk / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code blwk4101

Eindtermen K4

Bloemwerk / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code blwk4102

Eindtermen K/4

Bloemwerk / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code blwk4103

Eindtermen K4

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

51

Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: het houden van dierenPC BB4
Vakinleiding:

Het houden van dieren / Praktijkopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code hvdr4101

Eindtermen K/GR/8

Het houden van dieren / Theorie

Toets

Schriftelijk

60

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code hvdr4102

Eindtermen K/GR/8

Het houden van dieren / Projectopdracht

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code hvdr4103

Eindtermen K/GR/8

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

52

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - Diersoorten en rassen herkennen en benoemen                - Huisvesting
van dieren met betrekking tot dierenw elzijn beoordelen                                                             - Dagelijkse
en periodieke verzorgingsw erkzaamheden "
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - Diersoorten en rassen herkennen en benoemen                - Huisvesting
van dieren met betrekking tot dierenw elzijn beoordelen                                                             - Dagelijkse
en periodieke verzorgingsw erkzaamheden "
 

"De kandidaat w ordt getoetst d.m.v. een eindopdracht m.b.t.: - Diersoorten en rassen herkennen en benoemen                - Huisvesting
van dieren met betrekking tot dierenw elzijn beoordelen                                                             - Dagelijkse
en periodieke verzorgingsw erkzaamheden "
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: waterPC BB4
Vakinleiding:

Water / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code watr4101

Eindtermen GR/K/5

Water / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code watr4102

Eindtermen GR/K/5

Water / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code watr4103

Eindtermen GR/K/5

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

53

Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: groene zorgPC BB4
Vakinleiding:

Groene zorg / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grzg4101

Eindtermen K12

Groene zorg /Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code grzg4102

Eindtermen K12

Groene zorg / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code grzg4103

Eindtermen K12

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

54

Bestaat uit de deeltoetsen:
Presenteren (weging 1)
Product opleveren (weging 2)
Evalueren (weging 3)



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: natuurlijk groenPC BB4
Vakinleiding:

Natuurlijk groen / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code natg4101

Eindtermen K13

Natuurlijk groen / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code natg4102

Eindtermen K13

Natuurlijk groen / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code natg4103

Eindtermen K13

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: voeding: hoe maak je het?PC BB4
Vakinleiding:

Voeding hoe maak je het / Praktijkopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

100

3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code voed4101

Eindtermen K11

Voeding hoe maak je het / Theorie

Toets

Schriftelijk

50

2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code voed4102

Eindtermen K11

Voeidng hoe maak je het / Projectopdracht

Praktische opdracht

Praktijk

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code voed4103

Eindtermen K11

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 BB4
Vakinleiding:

LOB dossier

Handelingsdeel

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

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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