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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. Alle toetsen die in dit PTA staan behoren 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: 
1. de periode waarin het schoolexamen plaatsvindt; 
2. het onderwerp dat wordt getoetst; 
3. de examenheden, deze geven aan waar het examen over gaat. (De letters verwijzen naar de officiële landelijke 
examenprogramma' s.); 
4. 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 diplomate krijgen); 

5. de werktijd: hoelang je maximaal over de toets mag doen; 
6. de wegingsfactor: hoe zwaar weegt het betreffende schoolexamen; 
7. of het schoolexamen wel of niet herkansbaar is; 
8. eventuele opmerkingen. 
 
Herkansen 
Herkansen van de theorievakken 
1. De herkansingen staan vermeld in het PTA. 
2. Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer. 
3. Herkansingen vinden plaats op vastgestelde momenten in het jaar. Dit is te lezen inMagister. 
4. De leerling vraagt een herkansing schriftelijk aan bij de vakdocent. 
5. Afwezigheid wordt altijd doorgegeven door ouders/verzorgers. 
 
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 onderwijsmanager wordt hiervan de consequentie bepaald. 
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 
Het totaal van de wegingen van alle PTA toetsen van leerjaar 3 en 4 samen, vormen 100% van het schoolexamencijfer. 
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. 
 
R. Engelse 
Directeur Onderwijs vmbo 
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Voorwoord PTA
 
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. 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:

1. de periode waarin het schoolexamen plaatsvindt;
2. het onderwerp dat wordt getoetst;
3. de examenheden, deze geven aan waar het examen over gaat. (De letters verwijzen naar de officiële landelijke examenprogramma' s.);
4. 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);
1. de werktijd: hoelang je maximaal over de toets mag doen;
2. de wegingsfactor: hoe zwaar weegt het betreffende schoolexamen;
3. of het schoolexamen wel of niet herkansbaar is;
4. eventuele opmerkingen.

 
Herkansen
Herkansen van de theorievakken

1. De herkansingen staan vermeld in het PTA.
2. Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer.
3. Herkansingen vinden plaats op vastgestelde momenten in het jaar. Dit is te lezen in Magister.
4. De leerling vraagt een herkansing schriftelijk aan bij de vakdocent.
5. Afwezigheid wordt altijd doorgegeven door ouders/verzorgers.

 
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 onderwijsmanager wordt hiervan de consequentie bepaald. 
 
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
Het totaal van de wegingen van alle PTA toetsen van leerjaar 3 en 4 samen, vormen 100% van het schoolexamencijfer.
 
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.
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Namens het hele team wensen wij jullie een plezierig en succesvol jaar toe.
 
R. Engelse
Vestigingsdirecteur
 
 
 
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: Nederlands

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE H S 500¨3103 LOB zakelijke sollicitatiebrief NL/K/1, 2,3,7,8

SE T S 10022,2þ3310 Kijken-en luisteren NL/K/ 2,4

SE T S 20011,1¨4101 Fictie Schrijven recensie NL/K/ 3, 8

SE T M 10011,1¨4102 Presentatie artikel NL/K/2,3,5

SE T S 5022,2þ4103 SE toets Leesvaardigheid NL/K/2,3,6

SE T S 5011,1¨4201 Fictie toets boek NL/K/ 2,3,7,8

SE T S 5022,2þ4202 SE Toets Schrijfvaardigheid NL/K/2, 3,7

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


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: Duits

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.

Toets 0¨3203 LOB Werbungsformular

SE T S 5020þ3310 SE leesvaardigheid examenstijl K4 V1 V V4

SE T S 4510¨4101 vocabulaire 14-18 K23

SE T S 5020þ4103 SE schrijfvaardigheid K7 V45

SE T S 4510¨4201 vocabulaire 10-13 K23

SE T S 6020¨4202 kijk- en luistervaardigheid Cito K5 V V4

SE T M 1020¨4203 SE gespreksvaardigheid K16 V45

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
http://www.examenblad.nl


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: Engels

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S 5010 SE31¨3310 SE31 Schrijfvaardigheid MVT/K/4/7

SE T S 2x5010 SE41¨4101 Cito kijk/luistervaardigheid MVT/K/5

SE T S 4010 SE41¨4102 Examenidioom MVT/K/2/3

SE T S 5025 SE41þ4103 SE41 Leesvaardigheid MVT/K/4 MVT/V/1

SE T S 4010 SE42¨4201 Chapter 1 to 4 MVT/K/2/3

SE T M 1010 SE42¨4202 Gespreksvaardigheid en spreekvaardigheid presentatie LOB en gesprek. MVT/K/1/2/3/4/6

SE T S 5025 SE42¨4203 SE42 Leesvaardigheid MVT/K/4 MVT/V/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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: wiskunde

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S 0 SE33¨3302 AMN - opdracht K8

SE T S 9014 SE33þ3303 SE Statistiek - klas 3 Hoofdstuk 4, klas 4 Hoofdstuk 1 K7

SE T S 4515 SE41¨4101 Hoofdstuk 5  - Rekenen, meten en schatten (Rek.) K5

SE T S 9028 SE41þ4102 SE Hoofdstuk 2, 4, 7 (Verbanden + vergelijkingen) K3, K4

SE T S 4515 SE42¨4201 Hoofdstuk 3 - 3 dimensies, afstanden en hoeken K6

SE T S 9028 SE42þ4202 SE Hoofdstuk  6, en 8 (Vlakke figuren en Ruimte meetkunde) K1, K2 - V1 t/m V4

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 P PS Variabel5¨3310 Het weer NASK1/K/12

SE P PS Variabel5¨3311 Licht NASK1/K/1/7

SE T S 5025þ3312 SE Stoffen, Warmte en Materialen NASK1/K/4

SE P PS Variabel5¨3313 Atomen/straling NASK1/K/10/11

SE H PS Variabel0þ3314 LOB opdracht onderzoeksvaardigheden NASK1/K/1

SE T S 10030þ4101 Schakelingen/krachten/energie/elektriciteit NASK1/K/2/3/5/6/9/

SE T S 10030þ4201 Geluid/werktuigen/bewegingen/kracht en bewegingen NASK1/K/5/8/V1/V4

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

8

www.examenblad.nl
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 variabel10 SE33¨3310 NWO BI/K/3 , BI/K/2 , 
BI/V/3

SE T S variabel0 SE33¨3311 LOB opdracht biologie BI/K/1

SE T S 5020 SE33þ3312 SE-1 (erfelijkheid en evolutie, ordening, stevigheid en beweging, duurzaam leven) BI/K/5, BI/K/7 , 
BI/K/8 , BI/K/13

SE T S 5010 SE41þ4101 Planten BI/K/6.3 , BI/K/6.4

SE T S 5020 SE41þ4102 SE-2 Regeling en zintuigen BI/K/11

SE T S 5010 SE42þ4201 Voeding en vertering BI/K/9.1 , BI/K/9.2 , 
BI/K/9.3 , BI/K/9.4

SE T S 5010 SE42þ4202 Transport en afweer BI/K/9.5 , BI/K/9.6 , 
BI/K/10 , BI/V/1

SE T S 5020 SE42þ4203 SE-3 Gaswisseling en uitscheiding BI/K/9.7 , BI/K/9.8

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: economie

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

Toets 0¨3203 LOB-opdracht

SE T S 50 minuten15þ3301 SE H3 Geld over en te kort + H4 Wonen en verzekeren EC/K/6

SE T S 50 minuten7,85þ4101 PW H5 Werk voor de overheid (3) EC/K/8

SE T S 45 minuten7,85þ4102 PW H6 Laat nog wat over (3) EC/K/6

SE T S 45 minuten7,85þ4103 PW H8 Productie en technologie EC/K/5A-B

SE T S 50 minuten15þ4104 SE H5 Werk voor de overheid, H6 Laat nog wat over, H8 Productie en technologie, H5 
Nederland in de

EC/K/5A-B,6,7,8

SE T S 45 minuten7,85þ4201 PW H6 Samen in de wereld EC/K/7

SE T S 45 minuten7,85þ4202 PW H1 Werken voor de winst EC/K/5A

SE T S 45 minuten7,85þ4203 PW H2 Werkloos EC/K/5A-B

SE T S 45 minuten7,85þ4204 PW H3 Geld voor de overheid (4) EC/K/6

SE T S 50 minuten15þ4205 SE H1 Werken voor de winst (4), H2 Werkloos (4), H6 Samen in de wereld (4) EC/K/5A-B, EC/K/7, 
EC/V/1
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: economie

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: maatschappijleer

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S 5010 31¨3101 Thema 1 en 2 ML1/K/3

SE P PS VAR10 31¨3102 PO Politieke partij   Macht en zeggenschap. ML1/K/6.8

SE P M VAR10 31¨3103 PO Analyseren maatschappelijk probleem. ML1/K/3

SE T S 5010 32¨3201 Thema 4 (Pluriformere samenleving) Cultuur en socialisatie. ML1/K/4.5

SE P PS VAR10 32¨3202 PO Godsdiensten Cultuur en socialisatie. ML1/K/4.5

SE T S 5010 32¨3203 Thema 5 (media) Beeldvorming en stereotypering. ML1/K/7.11

SE P PS VAR10 32¨3204 PO Bedrijf oprichten Sociale verschillen. ML1/K/5.7

SE T S 5010 33¨3301 Thema 7 (criminaliteit) Sociale verschillen ML1/K/5.7

SE P PS VAR10 33¨3302 Toekomstmoodboard Orientatie op leren en werken. ML/K/1

SE T S 5010 33¨3303 Thema 8 (relaties) ML1/K/7.11 ML1/K/2

SE T S 0¨3304 LOB opdracht maatschappijleer CV maken
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: maatschappijleer

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: lichamelijke opvoeding

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE P P 1005,55 Leerjaar 3¨3101 Terugslagspel 1 LO K1/K2/K3/K4

SE P P 305,55 Leerjaar 3¨3102 Atletiek conditietest LO K1/K2/K3/K7

SE P P 1005,55 Leerjaar 3¨3103 Atletiek kogelstoten LO K1/K2/K3/K7

SE P P 1005,55 Leerjaar 3¨3201 Doelspelen 1 LO K1/K2/K3/K4

SE P P 1005,55 Leerjaar 3¨3202 Turnen trampoline LO K1/K2/K3/K5

SE P P 1005,55 Leerjaar 3¨3203 Actuele bewegingsactiviteit LO K1/K2/K3/K9

SE P P 1005,55 Leerjaar 3¨3204 Bewegen op Muziek LO K1/K2/K3/K6

SE P P 1005,55 Leerjaar 3¨3301 Spel Softbal LO K1/K2/K3/K4

SE P P 1005,55 Leerjaar 3¨3302 Atletiek Hoogspringen LO K1/K2/K3/K7

SE P P 1005,55 Leerjaar 3¨3303 Zelfverdediging LO K1/K2/K3/K8

SE P P 1005,55 Leerjaar 4¨4101 Doelspelen 2 LO K1/K2/K3/K4

SE P P 1005,55 Leerjaar 4¨4102 Terugslagspel 2 LO K1/K2/K3/K4
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: lichamelijke opvoeding

SE P P 305,55 Leerjaar 4¨4103 Atletiek conditietest LO K1/K2/K3/K7

SE P P 1005,55 Leerjaar 4¨4201 Doelspelen 3 LO K1/K2/K3/K4

SE P P 1005,55 Leerjaar 4¨4202 Spel Softbal LO K1/K2/K3/K4

SE P P 1005,55 Leerjaar 4¨4203 Zelfverdediging LO K1/K2/K3/K8

SE P P 1005,55 Leerjaar 4¨4204 Actuele bewegingsactiviteit LO K1/K2/K3/K9

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: kunstvakken inclusief ckv

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE P PS variabel25 SE33þ3301 Kunstdossier (AMN) KV/K/1, KV/K/4

SE P PS variabel25 SE33þ3302 Culturele Activiteiten met productie eigen werk KV/K2, KV/K/3

SE P PS variabel25 SE33þ3303 LOB-opdracht CKV KV/K2, KV/K/3

SE P PS variabel25 SE33þ3304 Presentatie en Reflectie KV/K/2, KV/K/4

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

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

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

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 5015 lj 3¨3201 Elektrische huisinstallatie P/PIE/4.2

SE P PS var15 lj 3¨3202 Opdracht elektrische huisinstallatie P/PIE/4.2

SE T S 5020 lj 3þ3301 Sanitaire installatie P/PIE/4.1

SE P PS var15 lj 3¨3302 Opdracht sanitaire installatie P/PIE/4.1

SE T S 5035 lj 3þ3303 SE Installeren en monteren P/PIE/4.1 P/PIE/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

17

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


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: mens en gezondheid

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 5020 Leerjaar 3¨3101 Schijf van vijf - Beweginsactiviteit - Trainingsleer ZW1.1 ZW11.5

SE P S 10010 Leerjaar 3þ3102 Werkstuk - De eetmeter ZW1.3

SE T S 5020 Leerjaar 3¨3201 Stress - Alchol/drug/roken - Diabetes - Leefstijl ZW1.1

SE P S 10010 Leerjaar 3þ3202 Werkstuk - Trainingsschema ZW1.1 ZW11.5

SE T S 5020 Leerjaar 3¨3301 Hygiene in de keuken / Gezonde gerechten ZW1.2/ZW1.3

SE P S 10010 Leerjaar 3þ3302 Werkstuk Drugs, alcohol of roken ZW1.1

SE P S 7010 Leerjaar 3þ3303 De gezonde keuken ZW1.3

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 S 10020 Leerjaar 4¨4201 Ademhaling - bewustzijn - circulatie - verwondingen - letsel ZW12.1/12.2

SE P P 5040 Leerjaar 4þ4202 EHBO Examen reanimeren ZW12.3/12.4/12.5

SE T S 10040 Leerjaar 4¨4203 SE EHBO ZW12.1/12.2

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
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 P PS 5015 Leerjaar 3þ3101 Organiseren van een lesdeel LO2/K10 ZW11.3

SE P P 20010 Leerjaar 3¨3102 Fitness LO2/K9

SE P P variabel15 Leerjaar 3¨3103 Sporthouding LO2/K3

SE P P variabel2¨3193 Sporthouding LO2/K3

SE P P 20010 Leerjaar 3¨3201 Racketsporten LO2/K4

SE P P variabel15 Leerjaar 3¨3202 Sporthouding LO2/K3

SE P P 20010 Leerjaar 3¨3301 Zwemmen LO2/K9

SE P P variabel15 Leerjaar 3¨3302 Sporthouding LO2/K3

SE P S 10010 Leerjaar 3þ3303 Op bezoek bij de vereninging LO2/K12 ZW11.1

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: de keuken

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S v30 3.3¨3301 eigen recept wereldkeukens 3.1

SE P PS v70 3.3¨3302 vaardigheden de keuken 3.1
3.2

SE H PS v0 3.3þ3303 LOB-opdracht horeca kern C

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever

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 Variabel35 Leerjaar 4þ4101 Organiseren fictief sporttoernooi D&P 1.1

SE P P Variabel45 Leerjaar 4¨4102 Organiseren sporttoernooi leerjaar 1 D&P 1.2

SE T S Variabel20 Leerjaar 4¨4103 SE organiseren van activiteit D&P 1.1/D&P1.2

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 P PS v35 SE4.2¨4201 PM 2 bestelling verwerken P/GR/2.1
P/GR/2.2

SE P PS v35 SE4.2¨4202 PM 3 ontwerpen, realiseren, beheren en informeren P/GR/3.1
P/GR/3.2

SE T S 5030 SE4.2þ4203 SE toets over PM 2 en PM 3 P/GR/2.1
P/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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: het groene machinepark

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 5020 lj 3þ3101 Verbrandings motoren K/GR1.1

SE P PS var15 lj 3¨3102 Opdracht motoren en onderhoud K/GR/1.1 K/GR/1.4

SE P PS var15 lj 3¨3103 Opdracht grondbewerking en oogstmachine K/GR/1.2 K/GR/1.4

SE P PS var15 lj 3¨3201 Voertuigverlichting K/GR/1.3

SE T S 5035 lj 3þ3202 SE Het groene machinepark K/GR/1.1 K/GR/1.2 
K/GR/1.3 K/GR/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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 P P 10025 SE 3.1¨3102 Onderhoudswerkzaamheden K/GR/3.4

SE T S variabel15 SE 3.2¨3201 Theorieopdracht landschappen K/GR/3.1

SE T S 3 x 1515 SE 3.3¨3202 Plantenkennis K/GR/3.3

SE P PS variabel25 SE 3.3¨3302 Project Insectenhotel K/GR/3.2 K/GR/3.3

SE T S 5020 SE 3.3þ3303 theorietoets werken in tuin- en landschap K/GR/3.1  K/GR/3.2 
K/GR/3.3 K/GR/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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 P PS v12,5 31þ3101 korenschoof gebonden boeket K/GR/4.1
K/GR/4.2

SE P PS v12,5 31¨3103 draadgebonden bloemwerk K/GR/4.1
K/GR/4.4

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 S 5050 33þ3203 SE Hoofdstukkenn 1 t/m 3 8,1 8,2 8,3

SE P PS variabel50 33þ3204 praktische eindtoets hvd (thema konijn) 8,1 8,2 8,3

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 PS variabel10¨4101 Orientatie zorgboerderij K/GR/12.1

SE P P variabel25¨4201 Boerderijdieren verzorgen K/GR/12.2 K/GR/12.3

SE P P variabel25¨4202 Werken met planten K/GR/12.2

SE T S variabel10¨4203 Informatie materiaal ontwikkelen K/GR/12.2

SE P PS variabel30þ4204 Eindopdracht individu en groep instrueren, motiveren en helpen K/GR/12.2 
 K/GR/12.3.3

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 P PS v50 3.2þ3201 speciale wensen eigen recept 11.1
11.2

SE P PS v50 3.2¨3202 PvB voeding hoe maak je het 11.1
11.2

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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 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 P PS variabel20 SE 3.1¨4101 Recreatieve activiteiten in de natuur K/GR/xx. 1

SE T S variabel15 SE 3.1¨4102 Informeren recreatie gebied K/GR/xx.2

SE T PS variabel20 SE 3.2¨4201 Organiseren en begeleiden navigatietocht K/GR/xx.1 K/GR/xx.3

SE P PS variabel25 SE 3.2¨4202 Overleven in de natuur K/GR/xx.3

SE T S 5020 SE 3.2þ4203 Theorietoets actief in de natuur K/GR/xx.1 K/GR/xx.2 
K/GR/xx.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: PO gemengde leerweg leerjaar 3 Vak: loopbaan oriëntatie en begeleiding

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE H P 35uur1 leerjaar 3þ3201 Stage periode 3.1

SE H P 35uur1 leerjaar 3þ3301 Stage periode 3.2

SE H PS variabel1 leerjaar 3þ3303 LOB opdracht Mentoruur C1.1, C1.2, C1.3, 
C1.4, C1.5

SE H P 35uur1 leerjaar 3þ3302 Stage periode 3.3

SE H PS variabel1 leerjaar 4þ4202 LOB opdracht Mentoruur C1.1, C1.2, C1.3, 
C1.4, C1.5

SE H P 35uur1 leerjaar 4þ4201 Stage periode 4.1

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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