
Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2019 - 2020

RB kader beroepsgericht leerweg leerjaar 4

De Rotonde
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; de exacte leerstof wordt vermeld in de Magister-agenda bij het

moment van afname van de toets.
3. 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. Of toetsen te herkansen zijn, staat vermeld in het PTA.
     2. Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer.
     3. Herkansingen vinden plaats binnen 4weken na elke toetsweek. Dit rooster staat minimaal één week voor
de herkansing in Magister.
     4. De leerling mag één herkansing per periode aanvragen, met uitzondering van de leerlingen van het
vierde leerjaat-theoretische leerweg, zij mogen twee herkansingen per periode aanvragen.
     5. De leerling vraagt een herkansing schriftelijk aan bij de examensecretaris.
      6. 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 afdelingsleider
wordt hiervan de consequentie bepaald.
 
Handelingsdelen en Praktische opdrachten
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     5. De leerling vraagt een herkansing schriftelijk aan bij de examensecretaris.
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Inhalen
Niet gemaakte toetsen moeten binnen twee weken nadat de leerling weer op school is, ingehaald worden.
Als de leerling hieraan niet voldoet, is niet voldaan aan de exameneisen. In overleg met de afdelingsleider
wordt hiervan de consequentie bepaald.
 
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 schoolexamencijfer bestaat uit het gemiddelde van 4 cijfers. Een kwart van je cijfer is je gemiddelde
onafgeronde eindcijfer van leerjaar 3 (25%). Leerjaar 4 telt voor 75% mee. In totaal is leerjaar 4 dus 75% van je
SE-cijfer. Daarvoor gebruiken we de volgende formule: (leerjaar 3 + 3x leerjaar 4 / 4 = SE-cijfer
 
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.
 
M. Nobelen, directeur
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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: Nederlands

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Schrijfvaardigheid T S 50 min3 P1þK3/K7ne4101

HA1: fictie boek 1 boekverslag HD S variabel0 P1þK8ne4102

ET2: fictie boek1 T S 50 min1 P1þK8ne4103

ET3: Kijk- luistervaardigheid T S 199 min3 P2þK4ne4201

HA2: fictie boek2 HD S variabel0 P2þK8ne4202

ET4: fictie boek 2 T S 50 min1 P2þK8ne4203

ET5: leesvaardigheid T S 50 min3 P3þK3/K6ne4301

ET6: spreekvaardigheid (Oriëntatie op leren
en werken)

T M 15 min3 P3þK1/K5ne4302

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: Engels

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Schrijfvaardigheid T S 50 min3 P1þK7en4101

ET2: Leesvaardigheid, boekverslag HD S variabel2 P1þK3/K4en4102

ET3: Spreekvaardigheid T M 15 min2 P1þK6en4103

ET4: Kijk- Luistervaardigheid T S 60 min3 P2þK5en4201

HA1: Schrijfvaardigheid: USA HD S variabel0 P2þK3/K4/K7en4202

HA2: Leesvaardigheid (Artikel) HD S variabel0 P2þK3/K4/K7en4203

ET5: Leesvaardigheid, boekverslag HD S variabel2 P3þK3/K4en4301

HA3: Filmverslag HD S Variabel0 P3þK3/K4/K7en4302

ET6: Gespreksvaardigheid (mondeling) T M 20 min4 P3þK6en4303

ET7: Gem. prw en so's T S variabel4 P1 t/m P3¨alleen4304

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: wiskunde

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: H2 T S 50 min1 P1þk4wi4101

ET2: H3 T S 50 min1 P1þk6/v2wi4102

ET3: H1 + H4 T S 100 min2 P2þk4/k7wi4201

ET7: Deel 2 (H5 t/m H8) T S 100 min2 P3þk4/k5/k6wi4301

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: natuur- en scheikunde I

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: H1 Krachten T S 50 min1 P1þk1/k2/k5nsk14101

ET2: H2: Warmte T S 50min1 P1þK3/K5/K6nsk14102

ET3: H3 Energie T S 50 min1 P2þk3/k5/k6nsk14201

ET4: H4 Electriciteit T S 50 min1 P2þk1/k2/k5/k6nsk14202

ET5: Practicum T Pr 100 min1 P2¨k2nsk14203

ET6: H5 Geluid T S 50 min1 P3þk8nsk14301

ET7: H6 Werktuigen T S 50 min1 P3þk9nsk14302

ET8: Gemiddelde PW en SO T PS variabel1 P1 t/m P3¨nsk14303

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: biologie

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Planten + ecologie T S 50 min3 P1þK6bi4101

PO1: Practicum PO Pr 50 min1 P1¨K2/K3bi4102

PO2: werkstuk mens en milieu T S variabel1 P2þK1/K2/K7bi4201

ET2: voeding en vertering + gaswisseling T S 50 min3 P2þK9bi4202

ET3: trasnsport + opslag, uitscheiding en
bescherming

T S 50 min3 P3þK9/K10bi4301

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: economie

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Hst1 Hoe consumeer jij? T S 50 min1 P1þK4ec4101

ET2: Hst.2 Geld moet rollen T S 50 min1 P1þK4ec4102

ET3: Hst.3 We gaan voor de winst T S 50 min1 P1þK5ec4103

ET4: Hst.4 Aan het werk T S 50 min1 P2þK5ec4201

ET5: Hst.5 Nederland handelsland T S 50 min1 P2þK7ec4202

ET6: Welvaart wereldwijd T S 50 min1 P3þK7ec4301

ET7: Regelt de overheid dat? T S 50 min1 P3þK6ec4302

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: lichamelijke opvoeding

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Atletiek T P variabel1 P1þK7lo4101

ET3: Turnen T P variabel1 P2þK5lo4201

ET4: Zelfverdediging T P variabel1 P2þK8lo4202

ET2: Spel T P variabel1 P3þK2/K3/K4lo4301

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: bouwen vanaf de fundering

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨P/BWI/2.1 t/m 2.4bfun4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: tegelzetten voor het vmbo

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/BWI/xx.1 t/m xx.4tzvv4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: installeren en monteren

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨P/PIE/4.1 t/m 4.2insm4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: netwerkbeheer

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/MVI/3.1 t.m 3.3netw4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: assisteren in de

gezondheidszorg

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/ZW/7.1 t/m 7.5aghz4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: welzijn volwassenen en

ouderen

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/ZW/8.1 t/m 8.4wzvo4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: facilitaire dienstverlening:

catering en inrichting

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/ZW/9.1 t/m 9.4fdci4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: ondersteuning bij sport- en

bewegingsactiviteiten

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/ZW/11.1 t/m 11.5osba4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: ondernemen

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/EO/5.1 t/m 5.4ondn4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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

18



PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: presentatie en styling

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/EO/7.1prst4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: de keuken

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨P/HBR/3.1 + 3.2keu4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: keukenspecialisatie

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/HBR/3.1 + 3.2kksp4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: robotica

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/D&P/2.1 + 2.2 +
2.3

robo4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: werk in tuin en landschap

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/GR/3.1 t/m 3.4wtl4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: het houden van dieren

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

ET1: Gemidd. proefw + overh. T PS variabel1¨K/GR/8.1 + 8.2 + 8.3hvdr4101

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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PTA beknopt incl eindtermen
Studie:RB kader beroepsgericht

leerweg leerjaar 4
Vak: loopbaan oriëntatie en

begeleiding

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkEindtermen

HA1 coachgesprek 1 HD M variabel0 P1¨lob4101

HA2 loopbaandossier 1 HD S variabel0 P1¨lob4102

HA3 coachgesprek 2 HD M variabel0 P2¨lob4201

HA4 loopbaandossier 2 HD S variabel0 P2¨lob4202

HA5 Stage HD P variabel0 P2¨lob4203

HA6 coachgesprek 3 HD M variabel0 P3¨lob4301

HA7 loopbaandossier 3 HD S variabel0 P3¨lob4302

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

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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