
PTA klas 4 vmbo basis
2021-2022



Niet iedereen heeft alle vakken.  Welke vakken je hebt is afhankelijk 
van jouw keuze

Algemeen Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Levo
Bewegen en Sport
CKV
Rekenen
LOB

keuze  
dienstverlening Biologie en Economie   of  Wiskunde en Economie

keuze techniek Wiskunde en Nask1

keuze media  
(alleen kader en 
gemengde leerweg) Wiskunde en Economie



keuze vakken per 
richting :

Vanaf leerjaar 3 worden er al onderdelen voor het SE afgesloten. In leerjaar 3 staat dan de exameneenheid erbij vermeld. De 
weging in leerjaar 3 is de weging die telt voor de overgang naar leerjaar 4. Bij leerjaar 4 zie je de weging voor het SE cijfer.



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak Nederlands leerjaar 4
methode Nieuw Nederlands 6de editie niveau BASIS
uitgever Wolters Noordhoff

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing hulpmiddel

1
NE/K/5 + 
NE/K/8

Presentatie fictiedossier 
cijfer leerjaar 3 n.v.t. n.v.t. 1 A Nee Woordenboek

1,2&3
NE/K/7 + 
NE/K/1

Gemiddelde van tentamen 
zakelijke e-mail, zakelijke 
brief, sollicitatiebrief Schriftelijk 4 lesuren 4 B Nee Woordenboek

1,2&3 NE/K/6

Gemiddelde van vier 
begrijpend leestoetsen H1 
t/m H4: H.1:De indeling van 
een tekst, H.2: Verbanden 
en signaalwoorden, H3.:
Feiten, meningen en 
argumenten, Leesdoelen en 
leesstrategieën Schriftelijk 4 lesuren 4 C Nee Woordenboek

3 NE/K/2 + NE/K/3
Tentamen oefenexamen, 
alle basisvaardigheden Schriftelijk 2 lesuren 2 D Ja Woordenboek

3 NE/K/4 Kijk- en luistertoets Schriftelijk 2 lesuren 1 E Nee Woordenboek

lager niveau:

toelichting De presentatie van het fictiedossier is afgesloten in leerjaar 3. Het tentamen van alle basis-en 
leervaardigheden mag worden herkanst in per. 3. 



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak rekenen leerjaar 4
methode eigen materiaal / rekenboek getal en ruimte niveau BASIS
uitgever docenten/Noordhoff

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing hulpmiddel

2 (jan) 2F 2F rekenniveau Schriftelijk 2 lesuur 1 Ja
deels 
rekenmachine

2 (mrt) 2F 2F rekenniveau Schriftelijk 2 lesuur 1 Ja
deels 
rekenmachine

lager niveau:

toelichting
Leerlingen die een 7 of hoger halen, mogen een vrijstelling rekenen in klas 4. Zij mogen hun cijfer bij een volgende 
gelegenheid verbeteren, ook mag er dan 3F worden gedaan.



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak Engels leerjaar 4
methode Holmwood's niveau BASIS
uitgever Holmwood's

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing hulpmiddelen

1
Gem. CSE en 
Kijkluistertoets*

Digitaal & 
schriftelijk 4 lesuren 0 A Nee woordenboek

3 K1 + 3  Eindtoets Holmwoods**
Digitaal & 
schriftelijk 1 lesuur 2 B Nee

1 + 2 K2  Eindcijfer 2 leesboekjes*** Schriftelijk 30 minuten 1 C Ja
2 K7 Schrijfvaardigheidstoets Schriftelijk 1 lesuur 2 D Nee woordenboek
2 K4 + K5 Digitale Vaardigheid Toets Digitaal 2 lesuren 3 E Nee woordenboek

2 en 3 K6 Spreekvaardigheid Mondeling 30 minuten 2 F Nee

lager niveau:

toelichting  De leerling moet dit met een j(a) afsluiten om het PTA te kunnen afronden.*

 De leerling moet 4 hoofdstukken afgerond hebben om aan de toets deel te kunnen nemen.**

 Beide leesboekjes mogen herkanst worden.***

Berekening cijfer schoolexamen: (2*B + C +2* D + 3*E + 2*F): 10 = eindcijfer schoolexamen.



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak wiskunde leerjaar 4
methode Getal en Ruimte 12e editie niveau BASIS
uitgever Noordhoff

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing hulpmiddel

1 WI/K/7  WI/K/2 H4 Statistiek PW 1 lesuur 1 Nee

windroos  
geodriehoek 
rekenmachine

1 WI/K/5  WI/K/3
H1 Rekenen                        
H5 Meten en schatten Tent 2 lesuur 2 Nee

windroos  
geodriehoek 
rekenmachine

1 of 2 WI/K/4 H2 en H7 Verbanden Tent 2 lesuur 2 Ja

windroos  
geodriehoek 
rekenmachine

2 WI/K/6 (deels)
H3 Meetkunde                        
H6 Vlakke meetkunde Tent 2 lesuur 2 Ja

windroos  
geodriehoek 
rekenmachine

2 of 3 WI/K/6 (deels) H8 Ruimtemeetkunde PW 1 lesuur 1 Nee

windroos  
geodriehoek 
rekenmachine

3 WI/K/8    WI/K/1 Oud examen( 1-5 jaar oud) PW 2 lesuur 2 Nee

windroos  
geodriehoek 
rekenmachine

lager niveau:
n.v.t



toelichting
gemist werk wordt zo snel mogelijk ingehaald



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak economie leerjaar 4
methode Pincode niveau BASIS
uitgever Wolters Noordhoff

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing hulpmiddel

1 EC/K/6 Afronding hoofdstuk 6 klas 3: 
overheid en bestuur 1 C1 Ja

1 EC/K/4A 
Consumptie

Tentamen consumptie: 
hoofdstuk 1 en 2

Schriftelijk 1 lesuur 3 A1 Ja rekenmachine

1 EC/K/2            
EC/K/4B

Praktische opdracht: 
verzekeren * Schriftelijk 2 lesuren 1 A2 Nee rekenmachine

1 EC/K/7/1 t/m 5 
Internationale 
ontwikkelingen:                    
proefwerk hoofdstuk 5

Schriftelijk 1 lesuur 2 B1 Nee rekenmachine

2 EC/K/7/6 en 7 
Internationale 
ontwikkelingen:       
proefwerk hoofdstuk 6

Schriftelijk 1 lesuur 2 B2 Nee rekenmachine

2
EC/K/1               
EC/K/3             
EC/K/8     

Schoolexamenopdracht:      
Natuur & milieu Schriftelijk 3 lesuren 1 D1 Nee rekenmachine

2 EC/K/5 A+B
Tentamen arbeid & 
productie:                       
hoofdstuk 3 en 4

Schriftelijk 1 lesuur 3 E1 Ja rekenmachine

lager niveau:
n.v.t.



toelichting De leerling mag in periode 2 tentamen Consumptie (hoofdstuk 1 en 2) of tentamen Arbeid & productie

(hoofdstuk 3 en 4) herkansen.

Om aan een eindtoets/tentamen deel mogen te nemen, moet de leerling gemiddeld een voldoende behaald  
hebben voor s.o.'s en opdrachten over deze leerstof
* Deze opdracht wordt gemaakt met tweetal. In toekomst wordt dit onderdeel onderdeel in klas 3 afgesloten



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak biologie leerjaar 4
methode Nectar 4e editie niveau BASIS
uitgever Noordhoff

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing hulpmiddel
BI/K/4,
5,6,7,8,10,11

gemiddeld cijfer afgesloten 
onderdelen in leerjaar 3 1 nee

1 BI/K/9.7 hfst 7 ademen PW 1 lesuur 2 in overleg rekenmachine
rekenmachine

BI/K/9.
1,9.2,9.3,9.4 hfst 8 eten PW 1 lesuur 2 in overleg rekenmachine

rekenmachine
2 BI/K/9.5,9.6,9.8 hfst 9 bloed PW 1 lesuur 2 in overleg rekenmachine
3 BI/K/12 hfst 10 voortplanting PW 1 lesuur 2 in overleg rekenmachine

BI/K/1,2,3
dossier practische 
vaardigheden PRAK 1 lesuur 2 nee

lager niveau:

toelichting



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak natuur-scheikunde 1 leerjaar 4
methode NOVA Nask Basis niveau BASIS
uitgever Malmberg

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing hulpmiddel

1
NASK1/K/1, 2 en 
3 N1/K/7 

Tentamen H1 (Licht) en 2 
(Krachten) TENT 1 lesuur 2 A1 ja

binas 
tabellenboek  
rekenmachine

1 NASK1/K/6
Tentamen H3 (Elektrische 
schakelingen) en 4 (Energie) TENT 1 lesuur 2 A4 ja

binas 
tabellenboek  
rekenmachine

2 NASK1/K/5
H5 (Elektrische energie en 
veiligheid) PW 1 lesuur 1 A6 nee

binas 
tabellenboek  
rekenmachine

2 NASK1/K/8 H6 (Geluid) PW 1 lesuur 1 A8 nee
binas 
tabellenboek  
rekenmachine

3
NASK1/K/10.        
NASK1/K/4 H7 (Stoffen en materialen) PW 1 lesuur 1 A9 nee

binas 
tabellenboek  
rekenmachine

3 NASK1/K/9 H8 (Verkeer en veiligheid) PW 1 lesuur 1 A10 nee

binas 
tabellenboek  
rekenmachine

lager niveau:
nvt

toelichting



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak LOB leerjaar 4
methode De Talentenmap/Loopbaandossier niveau BASIS-
uitgever Talenteon

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1. C1, C2

Het voeren van het 1e LOB 
gesprek en het reflecteren in 
het loopbaandossiers

mondeling 
en 
schriftelijk nvt 1 101/LOB1 Nee

1. en 2. C1

Het lopen van een lintstage 
van 1 dag per week t/m 
november bij een bedrijf of 
instelling en beoordeeld. praktisch nvt 4 201/Stage1 Ja

1. en 2. C2

Het opstellen van 
doelstellingen en het maken 
van dagverslagen tijdens de 
stage. schriftelijk nvt 2 202/Doelst1 Nee

2. C2

Het maken van een 
stageverslag ( opdracht B en 
reflectie) werkstuk nvt 2 203/Verslag1 Nee

2. C2

Het reflecteren in het 
loopbaandossier op de 
lintstage eerste helft. schriftelijk nvt 1 204/Reflstage Nee

2. C1, C2

Het voeren van het 2e LOB 
gesprek en het reflecteren in 
het loopbaandossiers

mondeling 
en 
schriftelijk nvt 1 205/LOB2 Nee

2. C1

Het lopen van een lintstage 
van 1 dag per week 
december t/m maart bij een 
bedrijf of instelling en 
beoordeeld. praktisch nvt 4 206/Stage2 Ja



2. C2

Het opstellen van 
doelstellingen en het maken 
van dagverslagen tijdens de 
stage. schriftelijk nvt 2 207/Doelst2 Nee

2. C2

Het maken van een 
stageverslag ( opdracht C en 
reflectie) werkstuk nvt 2 208/Verslag2 Nee

2. C2

Het reflecteren in het 
loopbaandossier op de 
Lintstage tweede helft. schriftelijk nvt 1 r209/eflstage2 Nee

2. C1, C2

Het bezoeken en refelcteren 
in het loopbaandossier van 
opendagen en 
meeloopdagen op MBO 
scholen.

praktisch 
en 
schriftelijk nvt 1 210/meeloop Nee

2. C2

Presenteren van het 
Loopbaandossier tijdens het 
laatste LOB gesprek. praktisch nvt 2 211/ prestLD Nee

toelichting

LOB wordt niet afgesloten met een SE-toets, wel moeten een aantal “mijlpalen” bereikt worden. LOB moet 
voldoende afgesloten worden. Dit wordt berekend door het gemiddelde van alle bovengenomede LOB 
onderdelen te nemen.        





programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak CKV en kunstvakken leerjaar 4
methode niveau BASIS
uitgever

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
leerjaar 3 afgesloten leerjaar 3

lager niveau:

toelichting



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak lichamelijke opvoeding leerjaar 4
methode niveau BASIS-techniek
uitgever

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
Afhankelijk 
van 
zaalindeling LO1/K/1 Spel PRAK 2 1 Ja
Afhankelijk 
van 
zaalindeling LO1/K/2 Spel PRAK 2 1 Ja

Afhankelijk 
van 
zaalindeling LO1/K/3 Turnen PRAK 2 1 Ja
Afhankelijk 
van 
zaalindeling LO1/K/4 Spel PRAK 2 1 Ja
Afhankelijk 
van 
zaalindeling LO1/K/5 Turnen PRAK 2 1 Ja
Afhankelijk 
van 
zaalindeling LO1/K/6 Bewegen op Muziek PRAK 2 1 Ja

Afhankelijk 
van 
zaalindeling LO1/K/7 Atletiek PRAK 2 1 Ja
Afhankelijk 
van 
zaalindeling LO1/K/8 Zelfverdediging PRAK 2 1 Ja
Afhankelijk 
van 
zaalindeling LO1/K/9

Externe activiteiten/extreme 
Sports PRAK 2 1 Ja



lager niveau:

toelichting Afsluiten praktijktoets afhankelijk van rooster en verschilt per klas.



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak maatschappijleer leerjaar 4
methode niveau BASIS
uitgever

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
leerjaar 3 afgesloten leerjaar 3

lager niveau:

toelichting



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak DP 1 leerjaar 4
methode www.leerplein.com / Organiseren van een activiteit niveau BASIS
uitgever Groene Hart leerpark / Uitgeversgroep

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1

P/DP/1.4.4, 
P/DP/1.4.3, 
P/DP/1.4.1, 
P/DP/1.2.2, 
P/DP/1.2.3 Formule 1 PW 2 1 formule-pw Ja

1

P/D&P/1.2.4, 
P/DP/1.4.5, 
P/DP/1.1.1, 
P/DP/1.1.2, 
P/DP/1.2.1, 
P/DP/1.2.4 Vakantiespel PRAK 6 1 vakantie-prak Ja

2 P/DP/1.3.2 Koken 1 PRAK 2 1 koken1-prak Nee

2
P/DP/1.3.1, 
P/DP/1.4.2 Koken 2 PRAK 2 1 koken2-prak Nee

lager niveau:
n.v.t.

toelichting
Cijfers voor praktische opdrachten komen tot stand op basis van beoordelingsformat.



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak DP 2 leerjaar 4
methode Presenteren, Promoten en Verkopen niveau BASIS
uitgever Educatieve Uitgeversgroep B.V.

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1. P/DP/2.2.2 H6 Promotieplan PRAK 5 1 Promotieplan nee

1. P/DP/2.2.1 H6 promotieplan theorie PW 1 1 ToetsH6 ja

2. P/DP/2.2.4 H7 productpresentatie PRAK 5 1 Productpr. nee

2. P/DP/2.2.3 H8 Verkoopgesprek PRAK 1 1 Verkoopgespr. nee

lager niveau:
n.v.t

toelichting
cijfer: Gemiddelde van de 4 onderdelen.



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak DP 3 leerjaar 4
methode Eigen methode niveau BASIS
uitgever Groene hart leerpark

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1

P/DP/3.1.1.1  
/P/DP3.1.4.
(1,2,3,4)

H7Terugkijken, H8 
Probleemoplossen, H9 
Moderne Technieken PW 1 lesuur 1 Th.H7, H8, H 9 Nee

1
P/DP/3.2.5.1   
P/DP/3.2.5.2

H1Veiligwerken, H2 
Werktekeningen,H3 
Handgereedschappen, H4 
Materialen, H5 Electrische 
gereedschappen, H6 
Verbindingen PW 1 lesuur 1 Th. H1 t/m 6 Ja

1 P/DP/3.1.2.2 Sketchup C PW 1 lesuur 1 Sketchup C Ja

2

P/DP/3.2.1 
P/DP/3.1.2.1 
P/DP/3.2.2 
P/DP/3.2.3 P/DP 
3.2.4 Praktische Vaardigheden PRAK

12 
lesuren 1

Praktische 
Vaardigheden Nee

lager niveau:

toelichting Cijfers voor praktische opdrachten komen tot stand op basis van beoordelingsformat.



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak DP 4 Multi mediale Producten leerjaar 4
methode DP4.nl niveau BASIS
uitgever DP4.nl

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1 P/DP/4.1.1 Printdesign 3 PW 1 lesuur 1 print3-pw Ja

2
P/DP/4.2.1 & 
P/DP/4.2.2 Film 2 - Theoretisch PW 1 lesuur 1 film2-pw Ja

2
P/DP4.2.3 &
P/DP4.2.4 Film 2 - Praktisch PRAK 4 lesuren 1 film2-prak Nee

3 P/DP/4.3 Webdesign 2 PW 1 lesuur 1 web2-pw Ja

lager niveau:

toelichting De praktische opdrachten worden evenals de proefwerken beoordeeld met een door de sectie vastgesteld 
beoordelingsformat. 



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak gastheerschap leerjaar 4
methode HBR/gastheerschap niveau BASIS
uitgever Uitgeversgroep

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
leerjaar 3 afgesloten leerjaar 3

lager niveau:

toelichting



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak ftst leerjaar 4
methode niveau BASIS
uitgever

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
leerjaar 3 afgesloten leerjaar 3

lager niveau:

toelichting



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak hout en meubelverbindingen leerjaar 4
methode eigen ontwikkelde methode niveau BASIS
uitgever Groene Hart Leerpark

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
leerjaar 3 afgsloten leerjaar 3

lager niveau:

toelichting
* 1schriftelijke toets herkansen periode 1 ** zie omschrijving syllabus module 3 2020



programma toetsing en afsluiting 2021 -2022
vak PBL (praktisch booglassen) leerjaar 4
methode eigen materiaal, zie www.leerplein.com niveau BASIS
uitgever Groene Hart Leerpark

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
1e K/PIE/8.1: 1,2,4 

K/PIE/8.3: 1-5
8.1: Informatie verzamelen 
en werkzaamheden 
voorbereiden. 8.3: 
Materialen verbinden aan de 
hand van een werktekening 
volgens de gestelde eisen.

PRAK Heel 
periode 1

1 Olielamp klein Ja

2e K/PIE/8.2: 1-6 
K/PIE/8.4: 1,3

8.2: Lasnaden van 
lasverbindingen 
voorbereiden. 8.4: 
Vervaardigde producten 
opmeten en controleren en 
de uitgevoerde 
werkzaamheden afronden. 
Proeve van bekwaamheid

PRAK Heel 
periode 2

2 Proeve van 
bekwaamheid

Ja

lager niveau:

toelichting Beoordeling praktijkopdracht gaat volgens beoordelingsformat



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak Wielophanging en carrosserie leerjaar 4
methode Vt totoaal niveau BASIS
uitgever MK Publishing

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
1-2 p/met/2.1 Wielophanging, veer- en 

stabilisatiesysteem 
controleren, beoordelen en 
vervangen

PW 1 1 wiel-veer-stabilisatieja

1-2 p/met/2.3
Delen van carosserie 
inbouwen, uitbouwen en 
afstellen

PW 1 1 carosserie nee

2 p/met/2.2 Proeve van bekwaamheid PRAK 2 2 pvb nee

lager niveau:

toelichting Cijfer voor praktische opdrachten komt tot stand op basis van beoordelingsformat.



 

programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak Utiliteitsbouw leerjaar 4
methode Eigen materiaal niveau BASIS
uitgever Rkn

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1 K/PIE 7.1

Een installatietekening voor 
een utiliteitinstallatie lezen 
en interpreteren en 
werkvoorbereiding maken. PRAK 2 weken 1 Installatietekening lezenNee

1 K/PIE 7.2

Leidingsystemen voor een 
utiliteitinstallatie aanleggen,
schakelmateriaal en 
onderdelen monteren en 
aansluiten. PRAK 8 weken 2 Aanleggen Ja

1 K/PIE 7.3

Onderdelen ten behoeve 
van een utiliteitsinstallatie 
monteren, aansluiten
en in bedrijf stellen aan de 
hand van een werktekening. PRAK 2 weken 1 Afmonteren Nee

lager niveau:
N.v.t

toelichting
Beoordeling aan de hand van het beoordelingsformulier



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak meubelmaken leerjaar 4
methode eigen ontwikkelde methode niveau BASIS
uitgever Groene Hart Leerpark

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1
K/BWI/16.
2.1.4.5.6.7.9 Praktijk opdracht "bankje" PRAK periode 1 1 bankje ja

2
K/BWI/ 16.1.2.3.4 
K/BWI/16.2.1.2.8 Proeve van bekwaamheid PRAK periode 2 2 pvb nee

lager niveau:

toelichting Cijfers voor praktische opdrachten komen tot stand op basis van beoordelingsformat.



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak plcw leerjaar 4
methode eigen materiaal, zie www.leerplein.com niveau BASIS
uitgever HTo

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
afgesloten in leerjaar 3

lager niveau: N.v.t.

toelichting



programma toetsing en doorstroming/afsluiting   2021-2022
vak Woon en kantoor technologie leerjaar 4
methode Eigen materiaal. Leerplein.com niveau BASIS
uitgever Rkn

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvormtoetsduur valentie magisterkolom herkansing
leerjaar 3 afgsloten leerjaar 3

lager niveau:
N.v.t

toelichting
Cijfer aan de hand van het beoordelingsformulier

http://leerplein.com/


programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak Robotica leerjaar 4
methode Eigen materiaal Leerplein.com niveau BASIS
uitgever Rkn

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

2 K/D&P 2.1 

Oriëntatie op moderne 
technische toepassingen. 

PRAK 2 1
Orientatie 
Robotica Ja

2 K/D&P 2.2 
Eenvoudige schakelingen 
bouwen. PRAK 8 1 Monteren Ja

2 K/D&P 2.3 

PvB: Een eenvoudig 
geprogrammeerde handeling 
door een robot laten 
uitvoeren. PRAK 2 2 PvB Nee

lager niveau:

toelichting
Beoordeling aan de hand van het beoordelingsformat PvB



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak bijzondere keuken leerjaar 4
methode Bijzondere keuken niveau BASIS
uitgever Uitgeversgroep B.V.

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1
K/HBR/6.1 t/m 
6.2

Horecaproducten beheren + 
maaltijden uit de bijzondere 
keuken bereiden PRAK 1 ja

2
K/HBR/6.1 t/m 
6.2 Proeve van bekwaamheid PRAK 2 nee

lager niveau:

toelichting Leerlingen die na de 1e periode een keuze maken voor het keuzevak BZKK leggen de proeve van bekwaamheid 
af!



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak welzijn volwassenen en ouderen leerjaar 4
methode Eigen methode + Uitgeversgroep niveau BASIS
uitgever Eigen methode + Uitgeversgroep

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1
K/ZW/8.1.1, 
8.1.2,8.1.3,8.1.4 Zorg en Leefstijl PW 1 1 zorg-leef Ja

1 K/ZW/8.1.5 Koken PRAK 4 1 koken Nee
2 K/ZW/8.2 Verzorging en Dagbesteding PRAK 4 1 verz-dag Ja
2 K/ZW/8.3 & 8.4 Proeve van Bekwaamheid PRAK 16 2 pvb-prak Ja

lager niveau:
n.v.t.

toelichting

Proeve van Bekwaamheid kan herkanst worden met een vervangende opdracht ivm bezoeken verzorgingshuis. 
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-8-Welzijn-volwassenen-en-ouderen.
pdf



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak ondernemen leerjaar 4
methode ondernemen niveau BASIS
uitgever Educatieve Uitgeversgroep B.V.

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing

1
K/EO/5.1.1/5.1.2 
/5.1.3

In een praktisch dossier 
beschrijf je jezelf als 
ondernemer.1. filmpje jij als 
ondernemer. 2. Elevator 
pitch. prak 6 1 prak1- jijzelf Nee

1 K/EO/5.2.3
Je ontwerpt een marketingmix 
en past het toe. Prak 12 1 prak 2- markmix Ja

1 K/EO/5.1.4 H1 Ondernemen pw 1 1 ToetsH1 Nee

2

K/EO/5.2.1/5.2.2
/5.2.4/5.1.4/5.3.1
/5.3.2/5.3.3/5.3.4
/5.3.5/

Je maakt een 
ondernemingsplan voor een 
eigen bedrijf. Prak 16 2 ond.plan Nee

2 K/EO/5.4 Proeve van bekwaamheid prak 8 2 pvb-prak Nee

lager niveau:
Voor de praktijkopdrachten wordt een format van het betreffende niveau gebruikt

toelichting cijfer: gemiddelde van de 5 onderdelen De cijfers van de praktische opdrachten komen tot stand mbv een 
beoordelingsformat









programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak presenteren en stylen leerjaar 4
methode niveau BASIS
uitgever

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
leerjaar 3 afgesloten leerjaar 3

lager niveau:

toelichting



programma toetsing en afsluiting   2021-2022
vak welzijn kind en jongeren leerjaar 4
methode niveau BASIS
uitgever

periode exameneenheid stofomschrijving toetsvorm toetsduur valentie magisterkolom herkansing
leerjaar 3 afgesloten leerjaar 3

lager niveau:

toelichting


