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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; 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 herkansingen geldt het hoogste cijfer.
     3. Herkansingen vinden plaats binnen vier weken 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 leerjaar-theoretsiche 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 ouder(s)/verzorger(s).
 
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.
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M. Nobelen, directeur



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

4

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

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsRB BB4
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4101. Klassikaal oefenen van:
-      informele en formele brieven en e-mails
-      formulieren
-      ingezonden stukken of bijdragen, bijvoorbeeld voor de schoolkrant
-      korte instructieteksten
-      schrif telijke verzoeken
-      aanw ijzingen en gebruiksaanw ijzingen
-      verslagen
-      advertenties
De opdrachten hebben betrekking op herkenbare onderw erpen van maatschappelijke en beroepsmatige aard en zijn afgestemd op de bbl -leerling.

4102.  Boekverw erking Latino King / Bibi Dumon Tak 
Klassikaal lezen van een leesboek. Het klassikaal bespreken van de situatie, van het handelen en van het denken van de personages in het
leesboek, hierbij de relatie tussen het boek en de w erkelijkheid leggen.

4103. Het bespreken en bediscussiëren van de mening en deze beargumenteren met voorbeelden uit het boek.
boekverw erking Latino King / Bibi Dumon Tak 
De leerlingen maken een boekverslag van het klassikaal gelezen boek.
Het voorbeeld, de criteria en het beoordelingsmodel ontvangt hij/zij van de docent.

4201. boekverw erking  Vals spel Mirjam Mous
Klassikaal lezen van een leesboek.
Het klassikaal bespreken van de situatie, van het handelen en van het denken van de personages in het leesboek, hierbij de relatie tussen het boek
en de w erkelijkheid leggen.
Het bespreken en bediscussiëren van de mening en deze beargumenteren met voorbeelden uit het boek.

4202. boekverw erking  Vals spel Mirjam Mous
De leerlingen maken een boekverslag van het klassikaal gelezen boek. Het voorbeeld, de criteria en het beoordelingsmodel ontvangt hij/zij van de
docent

4203. Leerlingen lezen informatieve teksten zoals:
-      artikelen uit kranten en populaire tijdschrif ten
-      het alledaagse nieuw s in de krant
-      standaardformulieren
-      schema's en schematische informatie
-      notities
-      teksten van internet met doorklikpunten
Leerlingen lezen instructieve teksten zoals:
-      korte instructieteksten
-      aanw ijzingen en gebruiksaanw ijzingen
-      recepten

Leerlingen lezen betogende teksten zoals:
-      artikelen uit kranten en populaire tijdschrif ten
-      reclameteksten
-      advertenties
-      folders

Dit met behulp van Cito leestoetsen.
De teksten hebben betrekking op alledaagse onderw erpen, die veelal aansluiten bij de leefw ereld en de intellectuele en emotionele ontw ikkeling
van de leerling.
Bij de teksten is rekening gehouden met de variatie in culturele achtergrond van de leerling.

4204.
Leerlingen lezen informatieve teksten zoals:
-      artikelen uit kranten en populaire tijdschrif ten
-      het alledaagse nieuw s in de krant
-      standaardformulieren
-      schema's en schematische informatie
-      notities
-      teksten van internet met doorklikpunten
Leerlingen lezen instructieve teksten zoals:
-      korte instructieteksten
-      aanw ijzingen en gebruiksaanw ijzingen
-      recepten
Leerlingen lezen betogende teksten zoals:
-      artikelen uit kranten en populaire tijdschrif ten
-      reclameteksten
-      advertenties
-      folders
Dit met behulp van Cito leestoetsen.
De teksten hebben betrekking op alledaagse onderw erpen en onderw erpen die iets verder van de leerling afstaan.  Ze sluiten veelal aan  bij de
leefw ereld en de intellectuele en emotionele ontw ikkeling van de leerling.
Bij de teksten is rekening gehouden met de variatie in culturele achtergrond van de leerling.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsRB BB4

Schrijfvaardigheid

Toets

Schriftelijk

40min

3P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4101

Eindtermen NE/K/7

Fictie

Toets

Schriftelijk

40 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4102

Eindtermen NE/K/8

Fictie

Handelingsdeel

Schriftelijk

var

0P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4103

Eindtermen NE/K/8
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4205.
De leerlingen maken een f ictiedossier van zes gelezen boeken. In dit dossier zit ook een gedichtenanalyse.
Met behulp van de module: Lezen Fictie van de methode Station leren de leerlingen;
-       genres herkennen
-       een f ictiedossier maken
-       een mening vormen en deze onderbouw en
-       het verschil tussen literatuur en lectuur
-       w at een bloemlezing is
-       gedichten analyseren

De kandidaat kan:
relevante informatie verzamelen en verw erken ten behoeve van het schrijven
schrijfstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen
het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek
conventies hanteren met betrekking tot schrif telijk taalgebruik
elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven
concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar.

 

De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 

De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
kenmerken van f ictie in het f ictiew erk aanw ijzen
relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsRB BB4
Fictie

Toets

Schriftelijk

40min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4201

Eindtermen NE/K/8

Fictie

Handelingsdeel

Schriftelijk

variabel

0P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4202

Eindtermen NE/K/8

Leesvaardigheid

Toets

Schriftelijk

40min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4203

Eindtermen NE/K/6

Leesvaardigheid

Toets

Schriftelijk

40 min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4204

Eindtermen NE/K/6

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
kenmerken van f ictie in het f ictiew erk aanw ijzen
relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 

De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
kenmerken van f ictie in het f ictiew erk aanw ijzen
relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 

De kandidaat kan:
leesstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
het schrijfdoel van de auteur aangeven
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen
het hoofdonderw erp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten
 

De kandidaat kan:
leesstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
het schrijfdoel van de auteur aangeven
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten
 



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

Luister- en kijkvaardigheid

Toets

Schriftelijk

100 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4101

Eindtermen MVT/K/5

Schrijfvaardigheid

Toets

Schriftelijk

50 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4102

Eindtermen MVT/K/7
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE
 

4101. Kijk- en luistertoets

4102. zakelijke brief

4201. Begrijpend lezen

4202. mondeling

De kandidaat kan:
- aangeven w elke relevante informatie een tekst bevat,
gegeven een bepaalde informatiebehoefte
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst
aangeven
- anticiperen op het meest w aarschijnlijke vervolg van
een gesprek.
 

De kandidaat kan:
- (persoonlijke) gegevens verstrekken
- een kort bedankje, groet of goede w ensen schrif telijk
overbrengen
- een brief je schrijven om informatie te vragen of te
geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop
te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen
- op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: EngelsRB BB4
Leesvaardigheid

Toets

Schriftelijk

50min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4201

Eindtermen MVT/K/4

Gespreksvaardigheid

Handelingsdeel

Mondeling

20 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4202

Eindtermen MVT/K/6

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk

9

De kandidaat kan:
- aangeven w elke relevante informatie een tekst bevat,
gegeven een bepaalde informatiebehoefte
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst
aangeven
- gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken
en daaruit conclusies trekken
 

De kandidaat kan:
- adequaat reageren in veel voorkomende sociale
contacten, zoals begroeten
- informatie geven en vragen
- naar een mening/oordeel vragen en een
mening/oordeel geven
- uitdrukking geven aan en vragen naar
(persoonlijke) gevoelens
- een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden
en in de toekomst, beschrijven.
 



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

Informatieverwerking, statistiek

Toets

Schriftelijk

50 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4101

Eindtermen WI/K/7

Rekenen, meten en schatten - Meetkunde

Toets

Schriftelijk

100 min

2P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4102

Eindtermen WI/K/5 - WI/K/6

Algebraïsche verbanden

Toets

Schriftelijk

50 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4201

Eindtermen  WI/K/4
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE

 

4101. H1

4102. H3+H4

4201. H2

4202. DEEL 2

De kandidaat kan informatie verzamelen, w eergeven en analyseren met behulp van graf ische voorstellingen, en daarbij:
- statistische representatievormen en een graaf hanteren
- op basis van de verw erkte informatie verw achtingen uitspreken en conclusies trekken.
 

De kandidaat kan eff iciënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en daarbij:
- schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden
- op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken.
De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
- redeneren over meetkundige f iguren en deze tekenen
- afmetingen meten, schatten en berekenen
- meetkundige begrippen, instrumenten en apparaten hanteren.
 

 

De kandidaat kan problemen oplossen w aarin verbanden
tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
- tabellen, graf ieken en w oordformules hanteren, in het
bijzonder bij lineaire verbanden
- geschikte w iskundige modellen gebruiken.  



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: wiskundeRB BB4
Meetkunde - Algebraïsche verbanden - Rekenen, meten en schatten

Toets

Schriftelijk

100 min

22pMoment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4202

Eindtermen WI/K/6 - WI/K/4 - WI/K/5

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
- redeneren over meetkundige f iguren en deze tekenen
- afmetingen meten, schatten en berekenen
- meetkundige begrippen, instrumenten en apparaten hanteren.
De kandidaat kan problemen oplossen w aarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
- tabellen, graf ieken en w oordformules hanteren, in het bijzonder bij lineaire verbanden
- geschikte w iskundige modellen gebruiken.
De kandidaat kan eff iciënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en daarbij:
- schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden
- op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken.
 



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

H3 Elektrische schakelingen + H5 Elektrische energie en veiligheid

Toets

Schriftelijk

70min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code nsk14101

Eindtermen NASK1/K/5

Verbranden en verwarmen: H4 Energie

Toets

Schriftelijk

70 min

3P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code nsk14201

Eindtermen NASK1/K/6

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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4101.
Verbranden en verw armen: H4 Energie
De leerling kan :
-het proces van verbranden beschrijven
-de verspreiding en isolatie van w armte verklaren en toepassen
-de manieren van opw ekking van elektrische energie en de gevolgen daarvan beschrijven
 
4201.
H3 Elektrische schakelingen + H5 Elektrische energie en veiligheid
De kandidaat kan:
- elektrische schakelingen ontw erpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende apparaten beargumenteren.

 H3 Elektrische schakelingen +  H5 Elektrische energie en veiligheid

De kandidaat kan:
- elektrische schakelingen ontw erpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende apparaten beargumenteren.

Je bestudeert de theorie (boek en/of ELO)
Je bekijkt de video's in de ELO. Je maakt de opgaven en alle TestJeZelfs (TJZ) van H3 en H5 in de ELO.
 

Verbranden en verw armen: H4 Energie
De leerling kan :
-het proces van verbranden beschrijven
-de verspreiding en isolatie van w armte verklaren en toepassen
-de manieren van opw ekking van elektrische energie en de gevolgen daarvan beschrijven

Je bestudeert de theorie (boek en/of ELO)
Je bekijkt de video's in de ELO. Je maakt de opgaven en alle TestJeZelfs (TJZ) van H4 in de ELO.



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

Planten en dieren en hun samenhang - Het lichaam in stand houden

Toets

Schriftelijk

90 min

3p1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code bi4101

Eindtermen BI/K/6 -  BI/K/9

Basisvaardigheden

Praktische opdracht

Practicum

40 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code bi4102

Eindtermen BI/K/2

Oriëntatie op leren en werken - Mensen beïnvloeden hun omgeving

Praktische opdracht

Schriftelijk

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code bi4201

Eindtermen BI/K/1 - BI/K/7
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE
 

4101.
Leerling moet voor deze toets thema 1, thema 2 en thema 4 leren van het lesboek. Het gaat hier om de thema's planten, ecologie en voeding en
vertering. Alle basisstoffen die in deze thema's voorkomen dienen geleerd te moeten w orden.

4102.
Tijdens dit practicum moet de leerling laten zien dat zij in staat zijn een preparaat te maken en scherp te stellen onder een microscoop. Daarnaast
dienen ze een tekening te maken aan de hand van de aangeleerd tekenregels (lesboek 3A).

4201.
Leerling moet een w erkstuk maken over het thema mens en milieu (thema 3). In dit w erkstuk moeten alle onderw erpen uit de  basisstoffen van het
boek terugkomen

4202.
Leerling moet voor deze toets thema 5, thema 6 en thema 7 leren van het lesboek. Het gaat hier om de thema's gasw isseling, transport en opslag,
uitscheiding en bescherming. Alle basisstoffen die in deze thema's voorkomen dienen geleerd te moeten w orden.

 

De kandidaat kan:
- de relaties noemen die ze onderling en met hun omgeving hebben.
De kandidaat kan:
- vorm, w erking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven
- hun onderling verband toelichten.
 

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

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang aangeven van biologische kennis en vaardigheden in de maatschappij.
De kandidaat kan
- toelichten dat de mens voor voedsel, w ater, zuurstof, grondstoffen, energie, voedselproductie en recreatie van ecosystemen afhankelijk is
- beschrijven hoe de mens ecosystemen kan beïnvloeden
- en toelichten w aarom de mens er belang bij heeft een duurzame relatie tussen mens en milieu te bevorderen.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: biologieRB BB4
Het lichaam in stand houden - Bescherming

Toets

Schriftelijk

90 min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code bi4202

Eindtermen BI/K/9 - BI/K/10

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat kan:
- vorm, w erking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven
- hun onderling verband toelichten.
De kandidaat kan toelichten hoe (infectie)ziekten zich ontw ikkelen, hoe ze zich verspreiden en hoe men zich daartegen beschermt.
 



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

Consumptie -  Arbeid en productie

Toets

Schriftelijk

50 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4101

Eindtermen EC/K/4A - EC/K/5A

Consumptie

Toets

Schriftelijk

50 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4102

Eindtermen EC/K/4A

Arbeid en productie

Toets

Schriftelijk

50 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4103

Eindtermen EC/K/5A
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE
 

4101. Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 t/m 4

4102. Hoofdstuk 2 paragraaf 2.1 t/m 4

4103. Hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 t/m 4

4201. Hoofdstuk 4 paragraaf 4.4 t/m 4

4202. Hoofdstuk 5 paragraaf 5.1 t/m 5

4203. Hoofdstuk 6 paragraaf 6.1 t/m 4

 

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en
sparen en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, w inst, toegevoegde w aarde, arbeid,
arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, w erkgelegenheid, w erkloosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.

 

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en
sparen en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
 

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, w inst, toegevoegde w aarde, arbeid,
arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, w erkgelegenheid, w erkloosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: economieRB BB4
Arbeid en productie - Overheid en bestuur

Toets

Schriftelijk

50 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4201

Eindtermen EC/K/5A - EC/K/6

Internationale ontwikkelingen

Toets

Schriftelijk

50 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4202

Eindtermen EC/K/7

Internationale ontwikkelingen

Toets

Schriftelijk

50

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4203

Eindtermen EC/K/7

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, w inst, toegevoegde w aarde, arbeid,
arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, w erkgelegenheid, w erkloosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.

De kandidaat heeft inzicht in de sociale, economische en financiële functies van de overheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus
 

De kandidaat heeft inzicht in internationale economische betrekkingen zoals Nederland als open economie, de Europese Unie,
ontw ikkelingsproblematiek en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: lichamelijke opvoedingRB BB4
Vakinleiding:

Bewegen op muziek

Toets

Praktijk

variabel

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4101

Eindtermen LO1/K/2 - LO1/K/3

Actuele bewegingsactiviteiten

Toets

Praktijk

variabel

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4102

Eindtermen LO1/K/9

Zelfverdediging

Toets

Praktijk

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4201

Eindtermen LO1/K/4
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE

 

4101.  Bew egen op muziek

4102.  Mountainbike

4201.  Zelfverdediging

4202.  Turnen

De kandidaat kan in bew egingssituaties basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)w erken en
informatie verw erven en verw erken.
De kandidaat ontw ikkelt zich ten aanzien van een aantal vaardigheden in bew egen en sport die bijdragen tot de ontw ikkeling van de eigen
leerkansen, zoals:
- Kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen
- Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen bew egingssituaties op gang te kunnen brengen en houden
- In bew egingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en mislukken en w inst en verlies
- Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen bew egingssituaties
- Oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bew egen en sport
- Kritisch ref lecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen w ensen, motieven en mogelijkheden.

De kandidaat kan alleen en in samenw erking met anderen tw ee nieuw e, actuele bew egingsactiviteiten uitvoeren die hij kan kiezen uit een
aanbod dat bij voorkeur niet behoort tot één van de hierboven genoemde activiteitengebieden (bijvoorbeeld w ater-, w inter- of outdoorsporten).
 

De kandidaat kan alleen en in samenw erking met anderen de volgende spelen uitvoeren:
- Een slag- en loopspel, drie doelspelen, tw ee terugslagspelen (een vorm van volleybal en keuze uit minstens één vorm van badminton, tennis of
tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen
en daarbij:
- Zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: lichamelijke opvoedingRB BB4
Turnen

Toets

Praktijk

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4202

Eindtermen LO1/K/5

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat kan alleen en in samenw erking met anderen één of meer van de volgende turnactiviteiten uitvoeren:
- Steun- en vrij springen, herhaald springen, zw aaien, balanceren en acrobatiek
en daarbij:
- Adequaat omgaan met risico's en meehelpen bij regelende taken, w aaronder hulpverlenen.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: Rekenen 2FRB BB4
Vakinleiding:

Toets op 2F niveau

Toets

Schriftelijk

90 min

11Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code R2F4101

Eindtermen 2F

Toets op 2F niveau

Toets

Schriftelijk

90 min

12Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code R2F4201

Eindtermen 2F

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE
 

4101. Toets op 2F niveau

4201. Toets op 2F niveau
 

afronden - getallen - verhoudingen - meten&meetkunde - verbanden
 

afronden - getallen - verhoudingen - meten&meetkunde - verbanden
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: bouwen vanaf de funderingRB BB4
Vakinleiding:

Bouwen van de fundering

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code bfun4101

Eindtermen P/BWI/2.1 t/m 2.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak:
• een bekisting voor een strokenfundering en een PS -systeembekisting maken
• een halfsteensmuur metselen
• isolatiematerialen verw erken
• veilig w erken op steigers en ladders
 

Taak:
• een bekisting voor een strokenfundering en een PS -systeembekisting maken
• een halfsteensmuur metselen
• isolatiematerialen verw erken
• veilig w erken op steigers en ladders
Deeltaak: Aan de hand van w erktekeningen bekistingen maken voor een strook en een ps systeembekisting.
1. w erkzaamheden voor een strokenfundering voorbereiden
2. een w erktekening en een schets van fundering en opgaand metselw erk maken
Deeltaak: Aan de hand van een w erktekening een halfsteensmuur metselen.
1. metselw erk voorbereiden
2. voegw erk in de meest gangbare typen maken
Deeltaak: Isolatiematerialen verw erken met behulp van actuele kennis over isolatie en
ventilatie.
1. isolatiew aarde van materialen en eenvoudige constructies berekenen
2. isolatiematerialen in het opgaand w erk plaatsen en verw erken
Deeltaak: steigers en ladders aan de hand van veiligheidsvoorschrif ten gebruiken.
1. verplichte en beschikbare beschermingsmiddelen toepassen
2. juiste steigers en ladders kiezen

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: tegelzetten voor het vmboRB BB4
Vakinleiding:

Tegelzetten voor het VMBO

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code tzvv4101

Eindtermen K/BWI/xx.1 t/m xx.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk

21

Taak:
• voorbehandelen van de ondergrond en veilig w erken
• uitvoeren van eenvoudig w andtegelw erk
• uitvoeren van eenvoudig vloertegelw erk
• uitvoeren van diverse snijw erk

Taak:
• voorbehandelen van de ondergrond en veilig w erken
• uitvoeren van eenvoudig w andtegelw erk
• uitvoeren van eenvoudig vloertegelw erk
• uitvoeren van diverse snijw erk
Deeltaak: Voorbehandelen van de ondergrond en veilig w erken
1. benoemen en laten zien hoe, met het juiste gereedschap en stofvrij gew erkt kan w orden.
Deeltaak: Uitvoeren van eenvoudig w andtegelw erk
1. w erk voorbereiden voor eenvoudig w andtegelw erk
2. een w and voegen en de w and schoon opleveren
Deeltaak: Uitvoeren van eenvoudig vloertegelw erk
1. w erk voorbereiden voor eenvoudig vloertegelw erk.
2. een vloer invoegen en de vloer schoon opleveren

Deeltaak: Uitvoeren van diverse snijw erk.
1. diverse manieren van snijw erk uitvoeren ten behoeve van leidingdoorvoeren in vloer- en w andtegelw erk

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: installeren en monterenRB BB4
Vakinleiding:

Installeren en monteren

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code insm4101

Eindtermen P/PIE/4.1 t/m 4.2

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak:
• een sanitaire installatie aanleggen
• een elektrische huisinstallatie aanleggen

Taak:
• een sanitaire installatie aanleggen
• een elektrische huisinstallatie aanleggen
Deeltaak: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een w erktekening.
1. w erktekeningen en schema's lezen en interpreteren
2. gangbare installatiebuis bew erken
3. gangbare installatiebuis, inclusief de appendages en kranen verbinden en aanleggen
Deeltaak: Een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de hand van een installatietekening.
1. installatietekeningen en schema's lezen en interpreteren
2. het leidingnet van een huisinstallatie aanleggen, bedraden en aflassen

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: gemotoriseerde tweewielerRB BB4
Vakinleiding:

Gemotoriseerde tweewieler

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code mott4101

Eindtermen P/BWI/2.1 t/m 2.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak:
• Een gemotoriseerde tw eew ieler controleren, meten en af leveringsklaar maken
• Elektrische systemen van een gemotoriseerde tw eew ieler testen en repareren
• Aandrijf - en veersystemen van een gemotoriseerde tw eew ieler testen, vervangen en afstellen
• Remsystemen van een gemotoriseerde tw eew ieler testen, vervangen en afstellen
 

Taak:
• Een gemotoriseerde tw eew ieler controleren, meten en afleveringsklaar maken
• Elektrische systemen van een gemotoriseerde tw eew ieler testen en repareren
• Aandrijf - en veersystemen van een gemotoriseerde tw eew ieler testen, vervangen en afstellen
• Remsystemen van een gemotoriseerde tw eew ieler testen, vervangen en afstellen
Deeltaak: Een gemotoriseerde tw eew ieler controleren, meten en afleveringsklaar maken.
1. de opbouw en de onderdelen van een gemotoriseerde tw eew ieler noemen
2. een gemotoriseerde tw eew ieler controleren aan een hand van een checklist
Deeltaak: Een elektrisch systeem van een gemotoriseerde tw eew ieler testen en repareren.
1. de opbouw en onderdelen van een elektrisch systeem van een gemotoriseerde tw eew ieler noemen
2. een elektrisch systeem van een gemotoriseerde tw eew ieler, controleren en repareren
Deeltaak: aandrijf - en veersystemen van een gemotoriseerde tw eew ieler testen, vervangen en afstellen.
1. de opbouw en onderdelen van een aandrijf -en veersysteem van een gemotoriseerde tw eew ieler noemen
2. een achterschokbreker van een gemotoriseerde tw eew ieler controleren en testen
Deeltaak: Remsystemen van een gemotoriseerde tw eew ieler testen, vervangen en  afstellen.
1. de opbouw en onderdelen van een remsysteem van een gemotoriseerde tw eew ieler noemen
2. trommelremconstructies van remsystemen controleren, vervangen en afstellen

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding
 



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

Netwerkbeheer

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code netw4101

Eindtermen K/MVI/3.1 t.m 3.3

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak:
• Een netw erk volgens gegeven eisen ontw erpen en realiseren
• Het w erk documenteren en registreren
 

Taak:
• Een netw erk volgens gegeven eisen ontw erpen en realiseren
• Het w erk documenteren en registreren
Deeltaak: een netw erk ontw erpen.
1. een netw erk ontw erpen dat aangepast is aan de vereiste situatie
Deeltaak: een netw erk, echt of virtueel realiseren.
1. een server en clients inrichten, antivirussoftw are en een firew all installeren en conf igureren
2. benodigde hardw are kiezen, plaatsen en aansluiten
Deeltaak: w erkzaamheden voor netw erkbeheer documenteren en registreren.
De kandidaat kan:
1. een planning en plan van aanpak maken

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: welzijn kind en jongereRB BB4
Vakinleiding:

Welzijn Kind en Jongere

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wzkj4101

Eindtermen P/BWI/2.1 t/m 2.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak: Een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontw ikkeling van kinderen en
jongeren en hierover rapporteren.

Taak: Een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontw ikkeling van kinderen en
jongeren en hierover rapporteren.
Deeltaak: Ondersteunen bij opvoeding en ontw ikkeling.
1. de lichamelijke, geestelijke en sociale ontw ikkeling van kinderen en jongeren benoemen.
Deeltaak: Kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de
zelfredzaamheid bevorderen.
1. zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid.
2. ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne zonder fysieke overbelasting voor zichzelf .
Deeltaak: (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren en hen stimuleren en begeleiden.
1. De activiteit uitleggen en voordoen.
2. Bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers begeleiden.
Deeltaak: De omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep.
1. de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze schoon, veilig, sfeervol en aantrekkelijk is.
Deeltaak: Een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit mondeling
toelichten.
1. mondeling rapporteren aan leidinggevende, ouders of verzorgers (in simulatie)

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



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

ET1: Gemidd. proefw + overh.

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code aghz4101

Eindtermen K/ZW/7.1 t/m 7.5

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: welzijn volwassenen en ouderenRB BB4
Vakinleiding:

Welzijn volwassen en ouderen

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wzvo4101

Eindtermen K/ZW/8.1 t/m 8.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak: Volw assenen en ouderen ondersteunen bij de algemene dagelijkse activiteiten en
begeleiden bij de keuze voor een passende dagbesteding, de activiteit organiseren en de klant begeleiden.
Deeltaak: Volw assenen en ouderen ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de
zelfredzaamheid bevorderen.

Taak: Volw assenen en ouderen ondersteunen bij de algemene dagelijkse activiteiten en
begeleiden bij de keuze voor een passende dagbesteding, de activiteit organiseren en de klant begeleiden.
Deeltaak: Volw assenen en ouderen ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de
zelfredzaamheid bevorderen.
1. zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid.
Deeltaak: Volw assenen en ouderen ondersteunen bij het vinden van een geschikte dagbesteding in de buurt, het dorp of de stad.
1. de zelfredzaamheid van de klant stimuleren.
2. met de klant diverse passende dagbestedingen selecteren en hierover informatie zoeken
Deeltaak: Een (re)creatieve activiteit voor volw assenen en ouderen organiseren en uitvoeren  op het gebied van muziek, drama, beeldende
vorming.
1. rekening houden met de mogelijkheden van de doelgroep de activiteit bepalen.
2. de activiteit organiseren en deelnemers begeleiden
Deeltaak: Een klant observeren tijdens het uitvoeren van de activiteit en daarover rapporteren.
1. op basis van een gegeven opdracht een observatie uitvoeren.

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: facilitaire dienstverlening: catering en inrichtingRB BB4
Vakinleiding:

Facilitaire dienstverlening; catering en inrichting

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code fdci4101

Eindtermen K/ZW/9.1 t/m 9.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Facilitaire dienstverlening; catering en inrichting:
Taak: Eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten  

Taak: Eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten
Deeltaak: Een ruimte verzorgd, functioneel en sfeervol gereedmaken.
1. de juiste hulpmiddelen, materialen en meubilair klaarzetten in een gew enste opstelling.
Deeltaak: Eenvoudige cateringw erkzaamheden verrichten en w erken volgens HACCP richtlijnen.
1. dranken en eenvoudige gerechten zoals soep en snacks bereiden.
2. w erken volgens HACCP richtlijnen.
Deeltaak: Werken in een grootkeuken volgens HACCP richtlijnen.
1. professionele keukenapparatuur bedienen en schoonmaken volgens protocol.
2. aanrecht en keukenmeubilair schoonmaken.
Deeltaak: Eenvoudige administratieve w erkzaamheden verrichten.
1. gegevens invoeren in een beheerssysteem zoals checklists, aanw ezigen, bestellingen en inschrijvingen.

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteitenRB BB4
Vakinleiding:

Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code osba4101

Eindtermen K/ZW/11.1 t/m 11.5

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak: Eenvoudige, regelende taken verrichten bij sport en bew egen

Taak: Eenvoudige, regelende taken verrichten bij sport en bew egen

Deeltaak: Informatie verstrekken over mogelijkheden om te bew egen en te sporten in de
eigen regio.
1. informatie verzamelen over sport-en bew egingsmogelijkheden in de regio
2. de informatie presenteren

Deeltaak: Voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement of toernooi organiseren en uitvoeren.
1. een bij de doelgroep passende sport- of bew egingsactiviteit kiezen
2. een plan opstellen voor het organiseren van een sportevenement of toernooi
3. deelnemers w erven
Deeltaak: assisteren en instructie geven bij sport- en bew egingsactiviteiten.
De kandidaat kan:
1. uitleg geven over sport-of bew egingsactiviteit
2. een bew egingsvaardigheid voordoen aan de groep
Deeltaak: Omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures.
1. Letten op de veiligheid van de sportaccommodatie zoals materialen, toestellen en apparatuur
Deeltaak: Assisteren bij de uitvoering van bew egingsprogramma's.
1. Informatie geven over de relatie tussen bew egen en gezondheid en over een passende sportuitrusting

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.

 



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

Ondernemen

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code ondn4101

Eindtermen K/EO/5.1 t/m 5.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak: Het ontw ikkelen en uitvoeren van een eenvoudig ondernemingsplan
• jezelf als ondernemer beschrijven
• een marketingplan maken
• een (eenvoudig) f inancieel plan maken

Taak: Het ontw ikkelen en uitvoeren van een eenvoudig ondernemingsplan
• jezelf als ondernemer beschrijven
• een marketingplan maken
• een (eenvoudig) f inancieel plan maken
Deeltaak: Jezelf als ondernemer beschrijven.
1. persoonlijke gegevens noemen
2. persoonlijke motieven noemen
Deeltaak: Een marketingplan maken.
1. het doel van de onderneming noemen
2. de markt beoordelen
Deeltaak: Een (eenvoudig) f inancieel plan maken.
1. een investeringsplan maken
Deeltaak: Het uitvoeren van het ondernemingsplan.
1. het ondernemingsplan uitvoeren

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis, vaardigheden en houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: presentatie en stylingRB BB4
Vakinleiding:

Presentatie & Styling

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code prst4101

Eindtermen K/EO/7.1

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak: presentatie- en stylingtechnieken uitvoeren.
1. een logo ontw erpen.
2. een folder ontw erpen, advertentie ontw erpen.

 

Taak: presentatie- en stylingtechnieken uitvoeren.

1. een logo ontw erpen.
2. een folder ontw erpen, advertentie ontw erpen.

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: de bakkerijRB BB4
Vakinleiding:

De Bakkerij

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code bakk4101

Eindtermen P/BWI/2.1 t/m 2.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak: Een bijdrage leveren aan het beheren en vervaardigen van bakkerijproducten

Taak: Een bijdrage leveren aan het beheren en vervaardigen van bakkerijproducten
Deeltaak: Een bijdrage leveren aan het beheer van bakkerijproducten.
1. productie van bakkerijproducten plannen en organiseren
Deeltaak: Een bijdrage leveren aan het vervaardigen van bakkerijproducten.
1. receptuur hanteren voor het vervaardigen van bakkerijproducten
2. apparatuur, gereedschappen en machines gebruiken en onderhouden, volgens de voorgeschreven procedures

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke
kennis, vaardigheden en houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: de keukenRB BB4
Vakinleiding:

De Keuken

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code keu4101

Eindtermen P/HBR/3.1 + 3.2

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk

33

Taak:  Een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten en bereiden van
gerechten in een horecagelegenheid
 

Taak:  Een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten en bereiden van
gerechten in een horecagelegenheid
Deeltaak: Een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten.
1. productie van horecaproducten plannen en organiseren
2. grondstoffen, ingrediënten en tussenproducten beheren
Deeltaak: Een bijdrage leveren aan het bereiden van gerechten in een horecagelegenheid.
1. receptuur hanteren voor het vervaardigen van horecaproducten
2. apparatuur, gereedschappen en machines gebruiken en onderhouden, volgens de voorgeschreven procedures

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke
kennis, vaardigheden en houding.
 



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

Recreatie

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code rec4101

Eindtermen P/BWI/2.1 t/m 2.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak: Een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten

Taak: Een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten
Deeltaak: een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten.
1. op (specif ieke) belangstelling voor recreatie en ontspanningsmogelijkheden voor gasten inspelen
2. assisteren bij promotionele activiteiten en deze mee helpen ontw ikkelen
3. sociale hygiëne signaleren en melden

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



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

Keukenspecalisatie

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code kksp4101

Eindtermen K/HBR/3.1 + 3.2

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak: Een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten en gerechten bereiden en doorgeven in een meer complexe* situatie, zoals
minimaal een vier gangenmenu.

* meer complexe situatie: in relatief kortere tijd gerechten bereiden w aarvoor meerdere en andere technieken dan in het prof ielvak w orden
toegepast en gecombineerd.

 

Taak: Een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten en gerechten bereiden en doorgeven in een meer complexe* situatie, zoals
minimaal een vier gangenmenu.
Deeltaak: Een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten.
1. trends en ontw ikkelingen bij horecaspecialiteiten volgen en toepassen.
Deeltaak: Gerechten bereiden en doorgeven in een meer complexe* situatie.
1. de juiste technieken toepassen, zoals poêleren, pocheren, sauteren, grilleren, braiseren.

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis, vaardigheden en houding.

* meer complexe situatie: in relatief kortere tijd gerechten bereiden w aarvoor meerdere en andere technieken dan in het prof ielvak w orden
toegepast en gecombineerd.

 



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

Robotica

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code robo4101

Eindtermen K/D&P/2.1 + 2.2 + 2.3

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak:
• oriëntatie op moderne technische toepassingen
• eenvoudige schakelingen bouw en
• een eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten uitvoeren

Taak:
• oriëntatie op moderne technische toepassingen
• eenvoudige schakelingen bouw en
• een eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten uitvoeren
Deeltaak: Oriëntatie op moderne technische toepassingen.
1. moderne technische toepassingen in verschillende sectoren herkennen en benoemen
2. voor-en nadelen benoemen van moderne technische toepassingen (denk aan robotica en domotica)
Deeltaak: Eenvoudige schakelingen bouw en.
1. technische tekeningen en schema's lezen en interpreteren
2. aan de hand van technische tekeningen elektronische schakelingen bouw en en testen
Deeltaak: Een eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten uitvoeren.
1. mogelijkheden van roboticatoepassingen benoemen
2. de opdracht door een robot laten uitvoeren
3. de opdracht opleveren aan de opdrachtgever door middel van een presentatie

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke
kennis, vaardigheden en
houding.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: werk in tuin en landschapRB BB4
Vakinleiding:

Werk in tuin en landschap

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code wtl4101

Eindtermen K/GR/3.1 t/m 3.4

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak:
• een onderhoudsplan voor een tuin of deel van een landschap opstellen
• plaatsen van en technisch onderhoud uitvoeren aan recreatieve voorzieningen
• gangbare planten herkennen en benoemen
• seizoensgebonden onderhoud verrichten in tuin of landschap

Taak:
• een onderhoudsplan voor een tuin of deel van een landschap opstellen
• plaatsen van en technisch onderhoud uitvoeren aan recreatieve voorzieningen
• gangbare planten herkennen en benoemen
• seizoensgebonden onderhoud verrichten in tuin of landschap

Deeltaak: Een onderhoudsplan voor een tuin of deel van een landschap opstellen.
1. op basis van de w ensen en de eisen van de opdrachtgever een onderhoudsplan voor een tuin of een deel van een landschap opstellen,
rekening houdend met het seizoen
2. een offerte voor het onderhoud opstellen

Deeltaak: Plaatsen van en technisch onderhoud uitvoeren aan recreatievevoorzieningen.
1. recreatieve voorzieningen plaatsen
Deeltaak: Plantrubrieken herkennen en benoemen.
1. gangbare planten herkennen en benoemen met de Nederlandse naam
Deeltaak: Seizoensgebonden onderhoud verrichten in tuin of landschap.
1. gangbare tuinmachines gebruiksklaar maken voor onderhoud aan tuin of landschap
2. gereedschappen en gangbare tuinmachines gebruiken en onderhouden
3. de eigen w erkzaamheden beoordelen

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
 



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

Houden van dieren

Toets

Praktisch en Schriftelijk

variabel

1P1/P2/P3Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code hvdr4101

Eindtermen K/GR/8.1 + 8.2 + 8.3

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Taak:
• diersoorten en rassen herkennen en benoemen
• huisvesting van dieren met betrekking tot dierenw elzijn beoordelen
• dagelijkse en periodieke verzorgingsw erkzaamheden uitvoeren

 

Taak:
• diersoorten en rassen herkennen en benoemen
• huisvesting van dieren met betrekking tot dierenw elzijn beoordelen
• dagelijkse en periodieke verzorgingsw erkzaamheden uitvoeren
Deeltaak: Diersoorten en rassen herkennen en benoemen.
1. gangbare rassen herkennen en benoemen.
2. de belangrijkste raseigenschappen herkennen en beschrijven.

Deeltaak: Huisvesting van dieren met betrekking tot dierenw elzijn beoordelen.
1. voor verschillende dieren de huisvestingsvorm herkennen en beschrijven.
2. voor- en nadelen noemen van verschillende huisvestingsmaterialen in relatie tot het te huisvesten diersoort.

Deeltaak: Dagelijks en periodieke verzorgingsw erkzaamheden uitvoeren
1. dagelijkse verzorgingsw erkzaamheden uitvoeren

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorw aardelijke kennis, vaardigheden en houding.

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: loopbaan oriëntatie en begeleidingRB BB4
Vakinleiding:

HA1 coachgesprek 1

Handelingsdeel

Mondeling

variabel

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lob4101

Eindtermen

HA2 loopbaandossier 1

Handelingsdeel

Schriftelijk

variabel

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lob4102

Eindtermen

HA3 coachgesprek 2

Handelingsdeel

Mondeling

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lob4201

Eindtermen

HA4 loopbaandossier 2

Handelingsdeel

Schriftelijk

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lob4202

Eindtermen
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: loopbaan oriëntatie en begeleidingRB BB4
HA5 Stage

Handelingsdeel

Praktijk

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lob4203

Eindtermen

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer voor het leerjaar, het 
tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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