
Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2021 - 2022

RB theoretische leerweg leerjaar 4

Curio, locatie Curio de rotonde vmbo



2

Beste leerling en ouders,
 
Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle informatie over je schoolexamen (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.
 
Wat staat er in het PTA en waar heb je het PTA voor nodig?
Per vak vind je een overzicht van de schoolexamens. Voor elk vak wordt achtereenvolgens aangegeven:

de periode waarin het schoolexamen plaatsvindt;

het onderwerp dat wordt getoetst; de exacte leerstof wordt vermeld in de Magister-agenda bij het moment van afname van de toets.

de vorm 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 wel voldoende moet zijn om een latere
toets af te leggen, of om je diploma te krijgen);

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

de wegingsfactor: hoe zwaar weegt het betreffende schoolexamen;

of het schoolexamen wel of niet te herkansen is;

eventuele opmerkingen.

 
Herkansen
Of toetsen te herkansen zijn, staat vermeld in het PTA. De kandidaat moet zich opgeven voor de gewenst herkansing.
- Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer.
- Herkansingen vinden plaats binnen 4 weken na elke toetsweek, op een vastgesteld moment. Dit is te lezen in Magister.
 - De leerling mag één herkansing per periode aanvragen, met uitzondering de kandidaten uit het vierde leerjaar-theoretische leerweg,
zij mogen twee herkansingen aanvragen.
- Na de laatste periode mag er nog één extra herkansing aangevraagd worden van een toets uit het leerjaar die nog niet eerder



3

herkanst is.
 

Inhalen
Niet gemaakte toetsen moeten binnen twee weken nadat de kandidaat weer op school is, ingehaald worden. Als de kandidaat hieraan
niet voldoet, is niet voldaan aan de exameneisen en beoordeelt de directeur of er sprake is van een onregelmatigheid en bepaalt
eventuele consequenties.
 
Handelingsdelen en Praktische opdrachten
Indien een kandidaat een werkstuk of opdracht dat behoort tot het schoolexamen te laat inlevert beoordeelt de directeur of er sprake is
van een onregelmatigheid en bepaalt eventuele consequenties.
 
Berekening SE-cijfer
Het schoolexamencijfer bestaat uit het gemiddelde van de behaalde cijfers van de schoolexamens van klas 3 en klas 4. De weging
van de afzonderlijke toetsen staat vermeld in het PTA. Het SE-cijfer wordt afgerond op één decimaal.
 
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.
E. Kahlé, directeur
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Regels en afspraken voor schoolexamens
1. Tassen, jassen e.d. worden op een door de surveillant aangewezen plaats gezet, bij voorkeur vooraan in het lokaal. 
2. Kandidaten nemen de benodigde spullen los mee naar de tafel, dus ook geen etuis en dergelijke op de tafel. Ze zijn zelf
verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde spullen.
3. Het is verboden communicatiemiddelen waaronder mobiele telefoons, smartwatches, noice canceling devices etc. bij te hebben.
Deze kunnen bewaard worden in het kluisje, de telefoontas of ingeleverd worden bij de surveillant.
4. Tijdens het uitdelen van de opgaven en tijdens de gehele zittingsduur van het examen dient er volkomen rust in de examenruimte te
heersen.
5. Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt en er mag geen gebruik worden gemaakt van correctielak, -pen of –lint.
6. Het is verboden foto's te maken van het examenwerk.
7. Het is verboden gebruik te maken van een hoofdtelefoon met muziek.
8. Kandidaten mogen zich gedurende de examenzitting niet van hun plaats begeven. Indien zij iets nodig hebben, dienen zij door
handopsteken en zo min mogelijk storend, de aandacht van één van de toezichthouders te trekken.
9. Bij een toets die 50 minuten of korter duurt is het een examenkandidaat niet toegestaan te vertrekken voor het einde van de toets.
10. Bij een toets die langer duurt dan 50 minuten is het gedurende de eerste 50% van de aangegeven tijd die de toets duurt, een
examenkandidaat niet toegestaan te vertrekken.
11. Als een kandidaat na 50% van de verstreken tijd klaar is met de toets, geeft hij dit aan door zijn hand op te steken. De toets wordt
ingenomen door de surveillant en de kandidaat verlaat in stilte het lokaal zonder anderen te verstoren. De kandidaat mag hierna niet
meer toegelaten worden. De kandidaat gaat naar de aula of naar huis als er geen andere schoolverplichtingen meer zijn.
12. Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de examenkandidaten het examenlokaal niet verlaten.
13. Aan het einde van een zitting blijven de examenkandidaten zitten totdat een toezichthouder het sein geeft om te vertrekken.
14. Een kandidaat die tijdens een schoolexamenzitting onwel wordt, meldt zich in lokaal 009. In overleg met de examenkandidaat, de
mentor, coördinator of examensecretaris wordt beoordeelt of de examenkandidaat het examen kan hervatten.
15. Te laat::
- Vóórdat de helft van de examentijd verstreken is: de kandidaat mag nog starten met de toets. De eindtijd van de toets wordt niet
gewijzigd.
- Nadat de helft van de examentijd verstreken is: De kandidaat meldt zich in lokaal 009 en de directeur zal een maatregel nemen
zoals beschreven in het examenreglement.
- Zodra een kijk- luistertoets gestart is, wordt de leerling niet meer toegelaten in het examenlokaal. Komt een kandidaat minder dan 30
minuten te laat bij een kijk- luistertoets, meldt de kandidaat zich melden in lok 009 en maakt een afspraak met de vakdocent om de
toets in de eigen tijd in te halen.
16. Extra tijd (ET): er mag 25% extra tijd op de aangegeven toetsduur gebruikt worden door kandidaten die hier recht op hebben.
17. Verklanking (VK): de kandidaat met recht op verklanking maakt gebruik van L2S, weet zelf hoe dit werkt en kan, met de digitaal
aangeleverde toets, zelfstandig aan de slag.

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: Nederlands

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S Variabel0 P1þ3101 Fictie NE/K/8

SE T M 50 min3 P1¨3102 Spreek- en gespreksvaardigheid NE/K/5

SE T S variabel0 P2þ3201 Fictie NE/K/8

SE T S variabel0 P3þ3301 Fictie NE/K/8

SE T S 90 min3 P3þ3302 Luister- en kijkvaardigheid NE/K/4

PTAtoets T S 40min3 P1þ4101 Schrijfvaardigheid - schrijven op basis van documentatie - Vaardigheden in samenhang NE/K/7 - V2 - V3

PTAtoets HD S var0 P1þ4103 Fictie NE/K/8

PTAtoets T S variabel3 P2þ4201 Kijk- en luistervaardigheid NE/K/8

PTAtoets HD S 40min0 P2þ4202 Fictie NE/K/8

PTAtoets T S 40min3 P2þ4203 Leesvaardigheid NE/K/6

PTAtoets HD S 15 min0 P2þ4204 Fictie NE/K/8

PTAtoets T M 15 min3 P2þ4205 Fictie NE/K/8

5

Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiewijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt wordt als volgt berekend:
((SE<code> x <weging>) + (<code> x <weging>)/ <weging totaal> = cijfer SE

 

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


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: Nederlands

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: RB theoretische leerweg leerjaar 4 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.

PTAtoets T S 70 min1 P1þ4101 Kijk- en luistervaardigheid MVT/K/5

PTAtoets T S 50 min3 P1þ4102 Leesvaardigheid MVT/K/4 - MVT/V/1

PTAtoets T S 50 min1 P2þ4201 Schrijfvaardigheid MVT/K/7

PTAtoets T M 10 min1 P2þ4202 Gespreksvaardigheid MVT/K/6

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

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

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiewijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt wordt als volgt berekend:
((SE<code> x <weging>) + (<code> x <weging>)/ <weging totaal> = cijfer SE
 

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


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: Engels

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S var1 P1þ3101 Leervaardigheden Mod. Vreemde Taal - Leesvaardigheid -  Schrijfvaardigheid MVT/K/3 - MVT/K/4 -
MVT/K/7

SE T M 10min1 P2þ3201 Gespreksvaardigheid MVT/K/6

SE T S 50 min1 P3þ3301 Leesvaardigheid MVT/K/4

PTAtoets T S 100 min1 P1þ4101 Luister- en kijkvaardigheid MVT/K/5

PTAtoets T S 50 min1 P1þ4102 Schrijfvaardigheid MVT/K/7

PTAtoets T S 50min1 P2þ4201 Leesvaardigheid MVT/K/4

PTAtoets HD M 20 min1 P2þ4202 Gespreksvaardigheid MVT/K/6

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

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

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiewijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt wordt als volgt berekend:
((SE<code> x <weging>) + (<code> x <weging>)/ <weging totaal> = cijfer SE
 

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


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: wiskunde

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S var.0 P2¨3201 Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten - Verrijkingsopdrachten WI/K/8 - WI/V/2

PTAtoets T S 50 min1 P1þ4101 Meetkunde WI/K/6

PTAtoets T S 100 min2 P1þ4102 Algebraïsche verbanden WI/K/4

PTAtoets T S 50 min1 P2þ4201 Informatieverwerking, statistiek WI/K/7

PTAtoets T S 100 min2 P2þ4202 Meetkunde - Algebraïsche verbanden - Rekenen, meten en schatten WI/K/6 - WI/K/4 -
WI/K/5

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

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

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiewijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt wordt als volgt berekend:
((SE<code> x <weging>) + (<code> x <weging>)/ <weging totaal> = cijfer SE

 

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


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: natuur- en scheikunde I

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S 70min3 P2þ3201 H4 Het Weer NASK1/K/12

SE T S 70 min3 P2þ3202 H5 Licht NASK1/K/7

SE T S 70 min3 P3þ3301 H7 Materie NASK1/K/10

SE T S 70 min3 P3þ3302 H8 Straling NASK1/K/11

PTAtoets T S 70 min3 P1þ4101 H2 Warmte + H3 Energie NASK1/K/6

PTAtoets T S 70min3 P2þ4201 H4 Elektrische energie + H9 Schakelingen NASK1/K/5

PTAtoets T S 70 min3 P2þ4202 H5 Geluid NASK1/K/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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www.examenblad.nl
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: biologie

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S 70 min3 P1þ3101 Cellen staan aan de basis - Van generatie op generatie BI/K/4  - BI/K/12

SE P PS var1 P1þ3102 Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/3

SE T S 90 min3 P2þ3201 Erfelijkheid en evolutie - Schimmels en bacteriën - Planten en dieren en hun samenhang -
Gedrag bij mens en dier

BI/K/13 - BI/K/5 -
BI/K/6 - BI/V2

SE P S variabel1 P2þ3202 Gedrag bij mens en dier - Vaardigheden in samenhang BI/V/2 - BI/V/4

SE T S 90 min3 P3þ3301 Houding, beweging en conditie - Reageren op prikkels BI/K/8 -  BI/K/11

PTAtoets T S 90 min3 p1þ4101 Planten en dieren en hun samenhang - Het lichaam in stand houden BI/K/6 -  BI/K/9

PTAtoets PO Pr 40 min1 P1¨4102 Basisvaardigheden BI/K/2

PTAtoets PO S variabel1 P2þ4201 Oriëntatie op leren en werken - Mensen beïnvloeden hun omgeving - Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie

BI/K/1 - BI/K/7 / 
BI/V/3

PTAtoets T S 90 min3 P2þ4202 Het lichaam in stand houden - Bescherming - Bescherming en antistoffen BI/K/9 - BI/K/10 -
BI/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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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiewijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt wordt als volgt berekend:
((SE<code> x <weging>) + (<code> x <weging>)/ <weging totaal> = cijfer SE
 

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


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: economie

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S 70min1 P1þ3101 Consumptie -  Consumptie en consumentenorganisaties - Natuur en milieu EC/K/4A  -  EC/K/4B / 
EC/K/8

SE T S 70min1 P2þ3201 Consumptie en consumentenorganisaties - Arbeid en productie - Arbeid en bedrijfsleven EC/K/4B -  EC/K/5A -
EC/K/5B

PTAtoets T S 70min1 P1þ4101 Consumptie -  Verrijkingsstof EC/K/4A - EC/V/1

PTAtoets T S 70 min1 P1þ4102 Verrijkingsstof - Arbeid en productie EC/V/1 - EC/K/5A

PTAtoets T S 70 min1 P2þ4201 Arbeid en productie - Overheid en bestuur - Verrijkingsstof EC/K/5A - EC/K/6 -
EC/V/1

PTAtoets T S 50 min1 P2þ4202 Internationale ontwikkelingen EC/K/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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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiewijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt wordt als volgt berekend:
((SE<code> x <weging>) + (<code> x <weging>)/ <weging totaal> = cijfer SE
 

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


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: maatschappijleer

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T S 80 min1 P1þ3101 Thema 1 Wat is Maatschappijleer? - Thema 6 Pluriforme Samenleving. ML1/K/2 - ML1/K/3 -
ML1/K/4 - ML1/K/7

SE T S 80 min1 P2þ3201 Thema 3 Politiek ML1/K/2  - ML1/K/6

SE T S 40 min1 2þ3202 Thema 8 Werk ML1/K/1 - ML1/K/2 -  
ML1/K/4 - ML1/K/5

SE T S 80 min1 P3þ3301 Thema 5 Media ML/K/2 - ML1/K/7

SE T S 40 min1 P3þ3302 Thema 9 Criminaliteit ML1/K/2 - ML1/K/5 -
ML1/K/6

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

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

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

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T P variabel1 P1¨3101 Bewegen op muziekLO1/K/6 LO1/K/6

SE T P variabel1 P2¨3201 Atletiek LO1/K/7

SE T P variabel1 P3¨3301 Zelfverdediging LO1/K/8

PTAtoets T P variabel1 P1¨4101 Basisvaardigheden/Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding: warming-up / eindspel LO1/K/2 - LO1/K/3

PTAtoets T P variabel1 P1¨4102 Actuele bewegingsactiviteiten: mountainbike + nog in te vullen LO1/K/9

PTAtoets T P variabel1 P2¨4201 Spel LO1/K/4

PTAtoets T P variabel1 P2¨4202 Turnen LO1/K/5

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

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

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle 
volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiewijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt wordt als volgt berekend:
((SE<code> x <weging>) + (<code> x <weging>)/ <weging totaal> = cijfer SE
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: kunstvakken inclusief ckv

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE T PS variabel1 P1þ3101 Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping - Reflectie en kunstdossier KV/K/3 - KV/K/4

SE T PS variabel1 P2þ3201 Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping - Reflectie en kunstdossier KV/K/3 - KV/K/4

SE T PS var1 P2þ3202 Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping - Reflectie en kunstdossier KV/K/3 - KV/K/4

SE T PS variabel1 P3þ3301 Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping - Reflectie en kunstdossier KV/K/3 - 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: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: loopbaan oriëntatie en begeleiding

Inleiding

SE/toets Omschrijving Type Vorm Weging Moment DuurHerkansingEindtermenCode

Verdeling van lesstof over SE en CE

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

SE H M variabel1 P1¨3101 HA1 coachgesprek 1

SE H S variabel1 P1¨3102 HA2 loopbaandossier 1

SE 1¨3103 HA3 Stage

SE H M variabel1 P2¨3201 HA4 coachgesprek 2

SE H S variabel1 P2¨3202 HA5 loopbaandossier 2

SE 1¨3203 HA6 Stage

SE H M variabel1 P3¨3301 HA7 coachgesprek 3

SE H S variabel1 P3¨3302 HA8 loopbaandossier 3

PTAtoets HD M variabel1 P1¨4101 HA1 coachgesprek 1

PTAtoets HD S variabel1 P1¨4102 HA2 loopbaandossier 1

PTAtoets HD M variabel1 P2¨4201 HA3 coachgesprek 2

PTAtoets HD S variabel1 P2¨4202 HA4 loopbaandossier 2
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: loopbaan oriëntatie en begeleiding

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



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: RB theoretische leerweg leerjaar 4 Vak: profiel werkstuk

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 1¨3301 Profielwerkstuk

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

18

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

