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Voorwoord

Beste leerlingen,

Het examenjaar! 

Je laatste jaar op het Actief College en dit is een kort jaar, want vrij snel zullen de examens gaan beginnen.      

In leerjaar 3 ben je begonnen aan je schoolexamens.   

In leerjaar 4 ga je hiermee door en aan het eind volgt dan het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) en het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). 

Voor jullie ligt het programma van 2020-2022 van toetsing en afsluiting (PTA) van leerjaar 4.

Er staat precies in wat je dit schooljaar kunt verwachten, hoe zwaar alle onderdelen meetellen voor het schoolexamen en wat je voor school moet doen.

  Het PTA is een officieel document.

op de hoogte bent van alles waaraan je moet voldoen. Nu kan het natuurlijk voorkomen

dat je vragen hebt, aarzel dan niet en ga naar je mentor of de vakdocent. Zij helpen je heel

graag verder. 

We wensen jullie een heel fijn laatste en succesvol schooljaar toe op het Actief College.

We kijken er naar uit om met jullie te toosten op je diploma!

Met vriendelijke groet,

Team Actief College



Examen

Om je vmbo-diploma te halen moet je examen doen. Dat examen bestaat twee onderdelen:

        het schoolexamen (SE) 

        en het centraal examen (CE)

Beide onderdelen worden samengevoegd tot het examencijfer dat op je cijferlijst komt te staan. Het examencijfer bestaat uit:

        50% SE-cijfer 

        50% CE-cijfer.

Alle vakken waar je centraal examen voor gaat doen, worden digitaal afgenomen.

De profielvakken worden met een centraal praktisch examen afgenomen (cspe), sommige onderdelen hiervan worden digitaal getoetst. 

Voor een paar vakken bestaat het examen alleen uit een schoolexamen (SE). 

Voor deze vakken komt het SE-resultaat op de cijferlijst te staan. Dit geldt voor de vakken:

        lichamelijke opvoeding; 

        kunstvakken inclusief ckv; 

        combinatievak (de keuzedelen van het beroepsgerichte vak); 

        maatschappijleer.

LOB is een verplicht onderdeel wat je ook helemaal volgens het PTA gedaan moet hebben. 

Echter LOB vormt een onderdeel van de profielvakken en komt niet als een apart  op de cijferlijst te staan.

De examenregels van het Actief College staan vermeld in het examenreglement. 

Het examenreglement en het PTA kan je op de website van het Actief College vinden.

In dit boekje kun je alles lezen over het centrale- en het schoolexamen.



Schoolexamen

De schoolexamens staan vermeld in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Er

staat onder andere vermeld wat de stof is, welke eindtermen afgesloten worden, hoe zwaar

de toets meetelt en of een toets wel of niet herkanst mag worden.

Op het Actief College begint het SE in leerjaar 3, periode 1. In leerjaar 4 sluit je het SE af vóórdat het

centraal examen begint.

Let op: Alle SE-toetsen moet je gedaan hebben, er mag geen enkel cijfer ontbreken,

anders kun je niet meedoen met het centraal schriftelijk (praktijk) examen. Zorg er dus voor dat je een

achterstand zo snel mogelijk wegwerkt. Dit geldt ook voor lichamelijke opvoeding, LOB en

kunstvakken inclusief ckv. 

Voor het SE-cijfer tellen alle PTA-cijfers van leerjaar 3 (periode 1 t/m 3) en leerjaar 4 (periode 4 t/m 5) mee. 

Iedere toets telt een stukje mee voor het eindcijfer. Een toets kan bijvoorbeeld voor 5%

meetellen voor het uiteindelijke SE-cijfer, of bijvoorbeeld 15%. Hoeveel een SE-toets meetelt

staat in het PTA. Het PTA is een definitief document en is twee jaar geldig. Tenzij de Wet gedurende de komende twee jaar anders bepaalt.

Verplichte aanwezigheid

Omdat de schoolexamens onderdeel zijn van je eindexamen, is het verplicht dat je aanwezig bent als een toets of een praktijk opdracht gemaakt wordt. 

Als je ziek bent, of door een andere geldige reden afwezig bent, moet je dat voor 8.30 uur melden bij de administratie. 

Je maakt in de eerst volgende les een afspraak met je vakdocent wanneer je de toets / SE inhaalt.

Onregelmatigheden

Een aantal voorbeelden van onregelmatigheden (zie ook het examenreglement artikel 4) zijn:

        zonder opgaaf van reden niet verschijnen bij een toets;

        het niet op tijd inleveren van opdrachten, werkstukken of (stage)verslagen;

        mondelinge toetsen, practica, toetsen, werkstukken of (stage)verslagen die in een

periode niet zijn gemaakt of ingehaald;

        fraude:

•        (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben;

•        examenwerk (bijvoorbeeld een werkstuk) van een ander inleveren;

•        plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (internet);



•        citeren van bronnen zonder bronvermelding;

•        gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen;

•        afkijken of overleggen met anderen;

•        gelegenheid geven tot afkijken;

•        aanwijzingen krijgen / geven bij toiletbezoek;

•        bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren;

•        hulpmiddelen zoals de (grafische) rekenmachine, de BINAS en het woordenboek aan

anderen doorgegeven.

Een onregelmatigheid wordt door de vakdocent of surveillant doorgegeven aan het examenbureau. 

Hoor en wederhoor vindt plaats door een gesprek met een lid van de examencommissie en de leerling.

De leerling kan zich laten bijstaan door een meerderjarige.

Na het gesprek maakt de directeur een afweging en kan vervolgens een maatregel nemen zoals opgenomen in artikel 4 van het Examenreglement .

Je ouders / verzorgers ontvangen dan een brief van de directeur.

Een eventueel bezwaar tegen de maatregel van de examencommissie, kan binnen 5 dagen

schriftelijk worden ingediend bij de Commissie van Beroep.

Redenen afwezigheid SE-toets

Geldige redenen voor verlof kunnen zijn:

        vanwege ziekte 

        ernstige omstandigheden 

Dit moet door je ouder / verzorger schriftelijk of mondeling bij aanvang van de toetsdag (uiterlijk 08.30 uur) aan de administratie worden doorgegeven. 

Hierbij moet ook de reden van het niet kunnen deelnemen worden vermeld. Als je tijdens de SE-toets geoorloofd afwezig bent, 

word je in de gelegenheid gesteld de toets in te halen. Dit gaat in overleg met de vakdocent.

Aantal SE-toetsen per dag

Omdat een SE een belangrijke toets is, mag je er niet te veel op één dag maken. Zo krijg je

de gelegenheid om je goed voor te bereiden. Tijdens lesweken mogen er per dag niet meer

dan twee SE-toetsen ingepland worden.

Herkansing

In leerjaar 3 mag je herkansen, maar alleen als die mogelijkheid vermeld staat in het PTA overzicht.

Het recht op herkansen vervalt nadat de inschrijfperiode gesloten is.

Zie voor het aantal herkansingsmogelijkheden het examenreglement 2021-2022 artikel 13.



Examendossier
Het Actief College kent geen SE-weken. 

Alle toetsen / praktische opdrachten zoals beschreven in het PTA zijn schoolexamens (SE). 

De vakdocenten houden de SE-cijfers bij in Somtoday. Je kan jouw cijfers digitaal zien via dit leerlingvolgsysteem. 

Als een cijfer, volgens jou niet klopt, moet je dat binnen vijf schooldagen doorgeven aan de vakdocent. 
Als je de toets gemist hebt, dan vult de vakdocent inh in bij Somtoday. 

Zorg ervoor dat je dat je een gemiste toets snel inhaalt. Maak daarvoor een afspraak met je vakdocent. 

Zoals eerder beschreven moet je alle SE-onderdelen afgesloten hebben, anders is deelname aan het centraal examen niet mogelijk. 

Aan het einde van periode drie moet je alle SE-onderdelen volgens PTA gedaan hebben om door te stromen naar leerjaar 4. 

Dit geldt ook voor LOB, de kunstvakken en ckv en lichamelijke opvoeding.



Hoe lees je een PTA-tabel?



Regelgeving over afronding

Het Eindexamenbesluit VO regelt of, hoe en hoe ver examenresultaten voor de
berekening van de uitslag moeten zijn afgerond. Het regelt niet hoe 

het binnen het schoolexamen moet als er geen CE op het SE volgt.

 Dat laatste heeft bij onze schoolexamens geleid tot de praktijk van het tussentijds afronden.

alle leerlingen wordt toegepast.

Ieder cijfer wat je haalt wordt afgerond op één decimaal. De afronding op 1 decimaal gaat als

volgt:

        A: 0,45 of hoger wordt 0,5.    Bijvoorbeeld: een 7,45 wordt dus een 7,5

        B: 0,44 of lager wordt 0,4.    Bijvoorbeeld: een 7,44 wordt dus een 7,4

Hoelang blijven de schoolexamens bewaard?

Alle SE-onderdelen die afgesloten worden, blijven in het beheer van de vakdocent. De vakdocent

bewaart de toetsen tot zes maanden na het behalen van je diploma in de archiefkast op school.

Gemaakte SE- en CE-toetsen worden zes maanden na het behalen van je diploma vernietigd.

Schoolexamens blijven eigendom van de school en je mag ze daarom niet meenemen of kopiëren.

Mag ik mijn schoolexamen inzien?

Je hebt recht op inzage van een toets / schoolexamen na bekendmaking van een cijfer. De vakdocent zal dat tijdens het lesuur doen, 

of je kan een afspraak maken met de vakdocent om de toets / SE in te zien. 

Als het nodig is om nog een keer het schoolexamen in te zien, dan kan je dat bespreken met de vakdocent en daarvoor een afspraak maken. 

Het gemaakte werk  mag niet buiten het schoolgebouw komen en je mag het alleen inzien onder toezicht van de vakdocent.

Zij-instromers

Als je op een andere school al examenonderdelen hebt afgesloten en je stapt over naar het Actief College, 

dan wordt het PTA van het Actief College en het PTA van de andere school met elkaar

vergeleken. Er wordt een maatwerkplan gemaakt om alle eindtermen in het PTA af te sluiten.



Individueel aangepast PTA

Het kan gebeuren dat er onverhoopt een situatie ontstaat waardoor je ernstige belemmeringen ondervindt bij het afronden van de SE-toetsen. 

In dat geval wordt door de examencommissie besloten of een aanpassing van het PTA mogelijk is, 

of in zeer uitzonderlijke gevallen misschien zelfs een vrijstelling verleend kan worden. 

In alle gevallen is een verklaring van een (medisch) specialist noodzakelijk. Via die verklaring kan een aanpassing van het PTA onderbouwd worden 

en vervolgens wordt dit doorgegeven aan de onderwijsinspectie.

Voor de schoolexamenonderdelen waar een vrijstelling voor verstrekt wordt, zal geen cijfer

opgenomen worden in het examendossier. Het schoolexamencijfer bestaat uit percentages.

In het geval van een vrijstelling wordt het SE-cijfer dus berekend over de resterende SE-resultaten

die behaald zijn en over het nog af te leggen deel van het schoolexamen.

Maatschappijleer

Maatschappijleer wordt in leerjaar 3 aangeboden en afgesloten. Het cijfer telt mee op je cijferlijst

en heeft dus invloed op je kans om te slagen. 

Profielvakken

Het beroepsgerichte programma in de basisberoepsgerichte leerweg bestaat uit de volgende vakken: 

1.      het profielvak dat met een cspe wordt afgesloten. Het Actief College heeft besloten over de stof van het profielvak  

ook een schoolexamen (se) af te nemen.

Dit se moet 10 kalenderdagen vóór het centraal schriftelijkpraktijk examen (cspe) aanvangt, afgesloten zijn. 

2.      (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken. Deze beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen (se). 

Profielvak 

Voor de bepaling van het eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten van het se en het cspe elk voor 50% mee. 

Het schoolexamen moet afgesloten zijn voor dat de leerling deelneemt aan het centraal examen. 

De opbouw van het eindcijfer voor het profielvak in schema:



Het cijfer behaald voor het cspe telt één keer mee in het berekenen van het gemiddeld over de centrale examens. 

Dit gemiddelde moet te minste een 5.5 zijn.

Beroepsgerichte keuzevakken 

Elk beroepsgericht keuzevak wordt middels een schoolexamen (se) (conform het PTA) afgesloten. 

Dit levert per keuzevak een afgerond cijfer (tevens afgerond eindcijfer) se op. 

Combinatiecijfer basisberoepsgerichte leerweg 

Het gemiddelde van de eindcijfers se van ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken vormen 

samen het combinatiecijfer dat als eindcijfer meetelt voor de uitslagbepaling. 



De opbouw van het combinatiecijfer keuzevakken in een schema:

Meer beroepsgerichte keuzevakken in de berekening meenemen mag.

 Als daarvoor gekozen wordt, moeten de se-cijfers van alle keuzevakken opgeteld worden en gedeeld worden door het aantal keuzevakken. 

Alle keuzevakken die in de berekening worden meegenomen worden met naam en se-cijfer vermeld op de cijferlijst. 

Uitslagbepaling basisberoepsgerichte leerweg 

Het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken 

tellen elk één keer mee bij het beantwoorden van de vraag of een leerling geslaagd is.



Voorbeeld uitslagbepaling basisberoepsgerichte leerweg

Cijfer se profielvak: 7,1

Cijfer cspe:            6,7

                                     Cijfer se                Cijfer cspe                             Eindcijfer

Profielvak                        7,1                          6,7                                 7,1 + 6,7 = 13,8

                                               50%                              50%                                        13,8 / 2 = 6,9 > 7

Eindcijfer se keuzevak 1:    6  

Eindcijfer se keuzevak 2:    6

Eindcijfer se keuzevak 3:    7

Eindcijfer se keuzevak 4:    7

                                   Weging combinatie se                cspe                     Berekening combinatiecijfer                        Combinatiecijfer
Keuzevak 1*                        6 (25%)                                 n.v.t.

Keuzevak 2*                        6 (25%)                                 n.v.t.                       6 + 6 + 7 + 7 = 26                                                            7

Keuzevak 3*                        7 (25%)                                 n.v.t.                         26/4 = 6,5

Keuzevak 2*                        7 (25%)                                 n.v.t.



SE-resultaten na doubleren leerjaar 4

Voor een examenkandidaat die doubleert in leerjaar 4 is het onderstaand van toepassing:

-        Alle behaalde resultaten van leerjaar 3 voor vakken met een centraal examen worden behouden. Dat wil zeggen periode 1 t/m 3.

-        Alle behaalde resultaten van leerjaar 4 voor vakken met een centraal examen komen te

vervallen, dat wil zeggen periode 4 en 5.

-        De resultaten van vakken met alléén een SE (schoolexamen) worden overgenomen.

Dit betreft:

o   maatschappijleer gemeenschappelijk deel;

o   kunstvakken inclusief ckv ;

o   lichamelijke opvoeding indien het eindcijfer minimaal een 6 is en er voldaan is aan de onderwijstijd in leerjaar 4.

o   let op: met het eindcijfer wordt bedoeld dat alle onderdelen van het PTA afgerond zijn.

de resultaten van de beroepsgerichte keuzevakken worden behouden indien het cijfer minimaal een 7 is.

Stage blijft verplicht en er wordt in overleg met de kandidaat en de vakdocent gekeken naar het volgen van extra keuzevakken, maatwerk.

Hierbij geldt dat als bepaalde vakken niet meer gevolgd hoeven te worden, de lestijd van deze vakken een passende invulling krijgt. 

In overleg met de kandidaat, de mentor en lesgevende vakdocenten wordt een maatwerkplan gemaakt voor 

welke vakken de kandidaat ondersteuning nodig heeft. 

Hulpmiddelen en extra faciliteiten

1. Een leerling met een beperking die duidelijk zichtbaar is mag het schoolexamen geheel of 

gedeeltelijk afleggen op een aangepaste wijze naar mogelijkheden van die leerling. 

2. Bij leerlingen met een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog,   

orthopedagoog, neuroloog of psychiater is opgesteld, kan schoolexamen worden verlengd met maximaal 30 minuten. 

Bij schoolexamens die korter duren dan 60 minuten, wordt deze verlenging naar rato toegepast.

3.      Een leerlinge die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, 

ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, 

krijgt ook een verlenging van tijd met een maximum van 30 minuten. Ook mag deze leerling een woordenboek gebruiken van zijn moedertaal.

4.      Voor leerlingen met een leesbeperking zijn de toetsen in lettertype-grootte Arial 12 punts

5.      Gebruik van een (eigen) laptop of computer tijdens toetsen en centraal examens en/of voor

gebruik in de klas is toegestaan, mits de spellingscontrole bij leerlingen zonder dyslexie verklaring uitgezet kan worden.



Regels voor SE-toetsen
Schoolexamens zijn examens en daarom gelden er examenregels. Hieronder staan de

regels die gelden bij alle examentoetsen:

Uiterlijk vijf werkdagen voor elke toets van het schoolexamen wordt de datum, het tijdstip en

de plaats waar de toetsen worden afgenomen bekend gemaakt. Let op, er kan ook een deadline in Somtoday staan voor praktische opdrachten.

 Ook dit is verplicht zoals inhet examenreglement beschreven staat.

Bij het opstellen van de toets / SE houdt de vakgroep rekening met de tijd die je kan gebruiken voor de toets / SE. 

Bij een enkel lesuur, is de tijd die je kan gebruiken 40 minuten. Als uitgegaan wordt van twee lesuren, is de tijd die voor de toets staat 85 minuten.

              1. Zorg ervoor dat je bij een schoolexamen op tijd aanwezig bent. Kom je later, 

    dan kan het gebeuren dat je niet direct naar binnen kunt en / of een belangrijke mededeling mist. 

 2. Tijdens het uitdelen en de afname van de toetsen / schoolexamens heerst er volkomen stilte in het lokaal.

3. Zonder toestemming van de docent mag je het lokaal niet verlaten. 

4.      Als je na een half uur te laat verschijnt, word je niet meer toegelaten tot de toets. Je moet je dan melden bij de administratie

5.      Duurt de toets / schoolexamen één lesuur, dan is het niet toegestaan voor het einde van het lesuur het lokaal te verlaten.

 Als je dan al wel klaar bent, wacht je rustig tot de toets is afgelopen.

6.      Tijdens alle toetsen en centrale examens staan alle mobiele telefoons, alle andere communicatieapparatuur 

en alle digitale informatiedragers (behalve de rekenmachine bij de toegestane vakken) uit én zijn opgeborgen in de tas, evenals het hoofddeksel. 

Jassen en tassen worden in de kluis opgeborgen of anders voorin de klas gelegd.

7.      De hulpmiddelen die je tijdens het schoolexamen mag gebruiken staan in het PTA.

8.      Tijdens alle toetsen mogen hulpmiddelen zoals de rekenmachine, de BINAS en het woordenboek niet aan anderen worden doorgegeven. 

Zorg dus dat je al je spullen in orde hebt.

9.      Als je te laat komt bij een SE, krijg je de verloren tijd niet terug na het aflopen van de officiële eindtijd van de toets.

10.   Je maakt toetsen / schoolexamens op papier van school, ook het kladpapier wordt door de school aan jou gegeven.

11.   Schrijf op al het gebruikte papier je volledige naam, het vak en de naam (of afkorting van de naam) van je vakdocent.

12.   Je schrijft met een pen (blauw/zwart), tekenen doe je met potlood. Correctielak gebruiken is niet toegestaan.

13.    Wil je gebruik maken van het toilet, steek dan je hand op. De docent besluit of je op dat moment gebruik kan maken van het toilet. 

             Let wel, ieder toiletbezoek kost tijd en is een verstoring voor andere kandidaten.

            14.   Bij onregelmatigheden tijdens het SE, wordt een melding gedaan bij de examencommissie. 

Hierover wordt het formulier verzoek tot uitspraak examencommissie door de docent ingevuld. 

De leerling zal uitgenodigd worden voor een gesprek met een lid van de examencommissie. Zie ook artikel 4 examenreglement.



15.   Indien een leerling te laat zijn praktische opdracht inlevert, zoals in het PTA beschreven is, gaat de volgende schoolregel in werking:

a.      de vakdocent zet een 0,5 als signaal in Somtoday en maakt hiervan een notitie;

b.      de leerling krijgt nog één kans om de opdracht alsnog in te leveren;

c.      indien dit voor de tweede keer niet ingeleverd wordt, vult de docent het formulier uitspraak examencommissie in;

d.      de leerling krijgt een gesprek met een lid van de examencommissie; hoor en wederhoren; 

e.      de examencommissie kan besluiten om de 0,5 om te zetten in een definitie -1- voor het betreffende onderdeel van het schoolexamen;

f.       een schriftelijke mededeling van dit besluit zal aan ouders / verzorgers worden toegestuurd.

Overzicht belangrijke data

In leerjaar 4 zijn er 2 periodes voor de schoolexamens:

  periode 4 - van 1 september tot en met 19 november 2021;

  periode 5 - van 19 november 2021 tot en met 1 april 2022.

Het rooster voor het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) zal uiterlijk twee weken voor aanvang van het CSPE bekend gemaakt worden. 

Het CSPE kan vanaf 28 maart 2022 plaats gaan vinden. 

Dat betekent dat alle onderdelen van het PTA betreffende de profielvakken op uiterlijk 9 maart 2022 afgesloten dienen te zijn.

Het rooster voor de digitale flexibele eindexamens zal uiterlijk voor de meivakantie bekend worden gemaakt. 
Alle schoolexamens volgens het PTA moeten één week voor de meivakantie volledig afgerond zijn.



BBL 3/4   2020-2022 Nederlands

 Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

JR-3 SE1 ja 1

JR-3 SE2 ja 1

JR-3 Kerndoel 4 en 5 Syllabus centraal examen 2019 Spreken Kijken Luisteren 1 SE3 nee 1

4De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van 

informatie uit gesproken en

1 geschreven teksten.

5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te 

zoeken, te ordenen en te
beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.

JR-3 SE4 ja 2

JR-3 SE5 nee 2Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 zie boven Lezen 1

Kerndoel 2, 3, 6 en 7  Syllabus centraal examen 2019 zie boven Hoofdstuktoets Blok 2 Op niveau ISBN 

9789006921632

1

Kerndoel 2, 3, 6 en 7  Syllabus centraal examen 2019 zie boven Hoofdstuk Blok 3 Op niveau       ISBN 9789006921632

2

Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Syllabus centraal examen 2019

2. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal 

correcte zinnen,

woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien.

3. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn 

woordenschat.

Hoofdstuktoets Blok 1 Op niveau ISBN 

9789006921632 

1

Weging 3e jaar 30%

Weging 4e jaar 70 %

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging



JR-3 SE6 nee 2

2

JR-3 SE7 nee 2

JR-3 Kerndoel 4 en 5 Syllabus centraal examen 2019 zie boven Spreken Kijken Luisteren 2 SE8 nee 2

JR-3 SE9 ja 2

2

JR-3 SE10 nee 4

3

JR-3 SE11 nee 4

JR-3 SE12 ja 4

3

JR-3 SE13 nee 5

Kerndoel 7 Syllabus centraal examen 2019 zie boven Hoofdstuk Blok 5 Op Niveau       ISBN 9789006921632

Kerndoel 5 Syllabus centraal examen 2019 zie boven Spreken 1 SE weging met 2 verhoogd

Kerndoel 7 Syllabus centraal examamen 2019 zie boven Schrijven 2

Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 zie boven Fictie 1

3

Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 Lezen 2  vervalt

2

Kerndoel 7 Syllabus centraal examen 2019 zie boven Hoofdstuk Blok 4 Op Niveau       ISBN 9789006921632

Kerndoel 7 Syllabus centraal examamen 2019 zie boven Schrijven 1

Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 zie boven Lezen 1

2



4 SE14 ja 7

4 SE 15 nee 5

4 Kerndoel 2, 3, 6, 7 Syllabus centraal examen 2020 zie boven Spelling 5 (=theorie 5) SE16 ja 7

5 SE17 ja 7

5 SE18 ja 8

5 SE19 nee 9

Kerndoel 2, 3, 6 Syllabus centraal examen 2020 zie boven Lezen 3 (= theorie 3)

Kerndoel 2, 3, 6 Syllabus centraal examen 2020 zie boven Lezen 1 (=theorie 1)

Kerndoel 1, 2, 3, 6, 7 Syllabus centraal examamen 2020 zie boven Over Taal 5 (+6 voor VM) (= theorie 5/6)

Kerndoel 1, 2, 3, 7  Syllabus centraal examen 2020 zie boven Schrijven 1 (= theorie 1)

Kerndoel 1, 2, 3, 7  Syllabus centraal examen 2020 zie boven Schrijven 2 (=theorie 2)

Kerndoel 5 Syllabus centraal examen 2019 zie boven Spreken 1 SE weging met 2 verhoogd

3



5 SE20 nee 10

5 Kerndoel 4  Syllabus centraal examen 2020 zie boven Cito kijken en luisteren SE21 nee 10

5 SE 22 nee 7

Kerndoel 8 Syllabus centraal examen 2020 zie boven Fictietoets (=theorie 1/2/3)

Kerndoel 5 Syllabus centraal examen 2020 zie boven Presentatie (=theorie 1)

Kerndoel 1, 2, 3, 6, 7 Syllabus centraal examamen 2020 zie boven Over Taal 5 (+6 voor VM) (= theorie 5/6)



2020-2022 VMBO - BBL3 en 4 Doorlopend PTA vak Engels Weging Klas 3 40%

Weging Klas 4 60%

Inhoud onderwijsprogramma

P1

SE001 nee 3

SE002 ja 2

SE003 ja 2

SE004 ja 3

P2

SE005 ja 3

SE006 ja 2

SE007 ja 2

SE008 nee 4

P3

SE009 ja 6

SE010 ja 3

SE011 ja 5

SE012 ja 5

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen

MVT/K/4 Leesvaardigheid

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid

009 Leesboektoets                        010 Taaltoets 

Unit 4                        

011 Taaltoets Unit 5/6

012Leestoets

Met behulp van theoretische en praktische 

opdrachten wordt gewerkt aan vaardigheden 

op de gebieden: spreekvaardigheid, 

leesvaardigheid, luistervaardigheid en 

schrijfvaardigheid op ERK A1/A2 niveau.

011 Leerstof Unit 5 Blz 163-166*

011 Leesboekje

012 Leerstof Unit 6 Blz 167-170*

* = Workbook B

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen

MVT/K/4 Leesvaardigheid

MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid.

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

001 Kijk/luister toets

002 Taaltoets Unit 1

003 Taaltoets Unit 2

004 Formele brief                                                         

Met behulp van theoretische en praktische 

opdrachten wordt gewerkt aan vaardigheden 

op de gebieden: spreekvaardigheid, 

leesvaardigheid, luistervaardigheid en 

schrijfvaardigheid op ERK A1/A2 niveau. 

002 Leerstof Unit 1 Blz 155-158 *

003 Leerstof Unit 2 Blz 159- 162* 

* = Workbook A

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen

MVT/K/4 Leesvaardigheid

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid

005 Leestoets

006 Taaltoets Unit 3

007 Taaldorp of mondeling

008 Kijk en Luistertoets                                                                                        

Met behulp van theoretische en praktische 

opdrachten wordt gewerkt aan vaardigheden 

op de gebieden: spreekvaardigheid, 

leesvaardigheid, luistervaardigheid en 

schrijfvaardigheid op ERK A1/A2 niveau.

006 Leerstof Unit 3 Blz 163-166  *

007 Leerstof Unit 4 Blz 159 - 162 #

* = Workbook A    # = Workbook B

SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



P4

SE014 ja 7

SE015 ja 4

SE016 nee 7

SE017 ja 4

SE018 ja 8

P5

SE019 ja 5

SE020 ja 9

SE021 ja 7

SE022 nee 9

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen

MVT/K/4 Leesvaardigheid

MVT/V/1 Leesvaardigheid (stijlen herkennen, conclusies kunnen 

trekken)

MVT/V/3 Kennis van land en samenleving

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang

019 Taaltoets Unit 3

020 Leestoets 

021 Taaldorp of mondeling

022 Kijk en luister toets

Met behulp van theoretische en praktische 

opdrachten wordt gewerkt aan vaardigheden 

op de gebieden: spreekvaardigheid, 

leesvaardigheid, luistervaardigheid en 

schrijfvaardigheid op ERK A1/A2 niveau.

019 Leerstof Unit 3 Blz 190 - 193 *

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092.

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen

MVT/K/4 Leesvaardigheid

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid

009 Leesboektoets                        010 Taaltoets 

Unit 4                        

011 Taaltoets Unit 5/6

012Leestoets

Met behulp van theoretische en praktische 

opdrachten wordt gewerkt aan vaardigheden 

op de gebieden: spreekvaardigheid, 

leesvaardigheid, luistervaardigheid en 

schrijfvaardigheid op ERK A1/A2 niveau.

011 Leerstof Unit 5 Blz 163-166*

011 Leesboekje

012 Leerstof Unit 6 Blz 167-170*

* = Workbook B

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

MVT/K/2 Basisvaardigheden

MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen

MVT/K/4 Leesvaardigheid

MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid.

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

014 Leesboektoets

015 Taaltoets Unit 1

016 kijk en luister toets

017 Taaltoets unit 2

018 Formele brief 

Met behulp van theoretische en praktische 

opdrachten wordt gewerkt aan vaardigheden 

op de gebieden: spreekvaardigheid, 

leesvaardigheid, luistervaardigheid en 

schrijfvaardigheid op ERK A1/A2 niveau.

014 Leesboekje

015 LeerstofUnit 1  Blz 180 -184*

017 Leerstof Unit 2  Blz 185 - 189*-



VMBO - KBL34 Wiskunde weging k3 40

2020-2021 G&R ed. 10 weging k4 60

Inhoud onderwijsprogramma

WI/K/1. 2. 3. 5. 7. 8.

P1 SE1 nee 3

JR-3 SE2 ja 6

WI/K/1. 2. 3. 4.5  5. 8.

P2 SE3 nee 6

JR-3 SE4 ja 10

WI/K/1. 2. 3. 5. 6.9 8.

SE5 nee 5

P3 SE6 ja 10

JR-3

SE 7 Ja 10

P4 WI/K/1. 2. 3. 4,5  5. 8. SE 8 Ja 10

JR-4 Se 9 Ja 10

SE 10 Ja 6

P5 WI/K/1. 2. 3. 4,5. 5. 6,9. 7. 8. SE 11 Ja 12

JR-4 SE 12 Ja 12

Doel:  Aan het einde van periode 3 kunnen de leerlingen 

voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten 

en hun plaats in de ruimte, en daarbij: − redeneren over 

meetkundige figuren en deze tekenen − afmetingen meten, 

schatten en berekenen − meetkundige begrippen en formules, 

SE 5: Ho 2 en 7: meetkunde 1 en 2.            SE 

6: Ho 5 en 10: meetkunde 1 en 2.      

Doel: aan het einde van periode 4 kunnen de leerlingen efficiënt 

rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en 

daarbij,schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden, 

op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken,  informatie 

verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van grafische 

SE 7: Ho. 5 Rekenen en statistiek.              SE 

8: Ho 6 Meetkunde 1.                             SE 9: 

Ho 7 Verbanden.

Doel: aan het einde van periode 5 kunnen de leerlingen problemen 

oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en 

daarbij, tabellen, grafieken en (woord)formules hanteren bij 

verschillende typen verbanden, geschikte wiskundige modellen 

gebruiken, efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch 

beoordelen, en daarbij, schatten en rekenen met gangbare maten 

en grootheden, op een verstandige manier de rekenmachine 

gebruiken, problemen in alledaagse situaties vertalen naar 

wiskundige problemen, en daarbij, de hierboven genoemde 

vaardigheden geïntegreerd gebruiken, conclusies trekken die 

relevant zijn voor de bewuste probleemsituatie. 

SE 10: Ho 8 Meetkunde 2.                          SE 

11: examentoets Ho 5 en 7 Rekenen en 

verbanden.                                                   SE 

12: Examentoets Ho 6 en 8 Meetkunde 1 en 

2.

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092.

Doel: aan het einde van periode 1 kunnen de leerlingen schattend 

rekenen met gangbare maten en grootheden, informatie 

verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van grafische 

voorstellingen, conclusies trekken uit grafieken en tabellen.

SE 1: Ho. 1 en 4: rekenen en statistiek.                      

SE 2: Ho 1, 4 en 8: rekenen en statistiek 

Doel: aan het einde van periode 2 kunnen de leerlingen problemen 

oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en 

daarbij: − tabellen, grafieken en formules hanteren bij verschillende 

typen verbanden − geschikte wiskundige modellen gebruiken. 

Eefficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en 

SE3: Ho 3 en 6: Formules, grafieken en 

verbanden.                                                   SE4: 

Ho 3, 6 en 9: formules, grafieken en 

verbanden. 

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



Per. Eindtermen
Inhoud 

onderwijsprogramma
Toetsvorm code Herkansing Weging

SE1 ja 100%

5

*getallen                

*verhoudingen                 

*meten en meetkunde 

*verbanden

maken van rekenopgaven 

niveau 2f

VMBO - BBL- Rekenen 2021-2022

Rekentoets 2f

Het pta rekenen is alleen voor de leerlingen die geen wiskunde in hun profiel hebben. 

SE = Schoolexamentoets



VMBO - BBL34  2020-2022 vak: Biologie

 Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4 Weging klas 3 40%

Weging klas 4 60%

4e klas

P4

SE6 ja 10

P4

PO3 nee 3

P4

SE7 nee 8

P4

SE8 nee 8

P5

SE9 ja 10

P5

SE10 nee 18

P5

SE11 nee 9

P5

PO4 nee 3

Bi/k/3: leervaardigheden biologie

Bi/k/4: cellen staan aan de basis

Bi/k/6 planten en dieren en hun samenhang

Bi/k/9 het lichaam in stand houden

Bi/k/10 Bescherming

SE11: Thema 6 

Transport

Schoolexamen Transport

Bi/k/3: leervaardigheden biologie

Bi/k/6 planten en dieren en hun samenhang

Praktische opdracht ontleden

Bi/k/3: leervaardigheden biologie

Bi/k/4: cellen staan aan de basis

Bi/k/6 planten en dieren en hun samenhang

Bi/k/9 het lichaam in stand houden: voeding en 

genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding

SE9: Thema 4 

Voeding en 

vertering Schoolexamen Voeding en vertering

Bi/k/3: leervaardigheden biologie

Bi/k/4: cellen staan aan de basis

Bi/k/6 planten en dieren en hun samenhang

Bi/k/9 het lichaam in stand houden

SE10: Thema 5 

Gaswisseling en 

Transport Schoolexamen Gaswisseling

Bi/k/3: leervaardigheden biologie

Bi/k/5: schimmels en bacteriën

Bi/k/6: planten en dieren en hun samenhang

SE7: Thema 2 

Ecologie

Schoolexamen Ecologie

Bi/k/3: leervaardigheden biologie

Bi/k/6: planten en dieren en hun samenhang

Bi/K/7: mensen beinvloeden hun omgeving

SE8: Thema 3 

Mens en milieu

Schoolexamen Mens en milieu

Bi/k/3: leervaardigheden biologie

Bi/k/6: planten en dieren en hun samenhang

Bi/K/9: het lichaam in stand houden Praktische opdracht bloem

ontleden

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Bi/k/3: leervaardigheden biologie

Bi/k/4: cellen staan aan de basis

Bi/k/6: planten en dieren en hun samenhang: de eigen 

omgeving verkend

Bi/K/12: van generatie op generatie

SE6: Thema 1 

Planten

Schoolexamen Planten



VMBO - B34  NaSk1 Weging klas 3 34

2020 - 2022 Nova Weging klas 4 66

Inhoud onderwijsprogramma weging

P1

NASK1/K/9 Kracht en Veiligheid SE1 nee 5

NASK1/K/1 Orientatie op leren en werken SE2 ja 5

NASK1/K/2 Basisvaardigheden SE3 nee 5

NASK1/K/3 Leervaardigheden in het vak Nask

P2 NASK1/K/3

NASK1/K/5 Elektrische energie SE4 ja 5

NASK1/K/1 SE5 nee 2

NASK1/K/2

P3

SE6 Nee 5

SE7 ja 5

PO8 nee 2

P4

SE 9              nee 8

SE 10 ja 10

SE 11 nee 8

P5

SE 12 ja 11

SE 13 nee 9

SE 14 ja 11

SE 15 nee 9

100

NaSk1/K/6 Verbranden en Verwaremen                                                                                   NaSk1/K/4 Stoffen en materialen                                                     NaSk1/K/8  SE 12: Hoofdstuk 5 Elektrische   Energie en Veiligheid (P4 naar P5)                                                            SE 13: Hoofdstuk 4 Energie                                                                         SE 14: Hoofdstuk 6 Geluid                                     SE 15: Hoofdstuk 7 Stoffen en Materialen                         

SE4: Hoofdstuk 4 Elektriciteit                                           SE5: Hoofdstuk 7 Magnetisme

NASK1/K/10 Bouw van de materie                          NASK1/K/7 Licht en Beeld                                   NASK1/K/8 Geluid SE 6: Hoofdstuk 6 Energie                                    SE 7: Hoofdstuk 8 Geluid                                             SE 8: Hoofdstuk 5 Licht                                        

NaSk1/K5                                                                                     NaSk1/K/9 Kracht en Veiligheid   SE 9: Hoofdstuk 2 Krachten                                       SE 10: Hoofdstuk 8 Verkeer en Veiligheid                                                       SE 11: Hoofdstuk 3 Elektrische Schakelingen                                                                                 

SE 1: Hoofdstuk 1 Krachten                                 SE 2: Hoofdstuk 2 Bewegen                                            SE 3: Hoofdstuk 3 Stoffen en Materialen

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing



PTA 2020-2022 VMBO - BBL3 en BBL4 Economie

Weging: 3e jaar: 40%

4e jaar: 60%

Inhoud onderwijsprogramma

EC/K/4A&B Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en 

Bankwezen, Budgettering 

Se Hoofdstuk 1

Waar heb jij behoefte aan? 

Exameneenheid Consumptie 

SE101 Ja 5

EC/K/4A&B Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en 

Bankwezen, Budgettering 

SE Hoofdstuk 2

Grip op je knip? 

Exameneenheid Consumptie: 

Geldzaken

SE102 Ja 5

EC/K/4A&B Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en 

Bankwezen, Budgettering 

Se Hoofdstuk 3

Sparen, lenen en verzekeren

Exameneenheid Consumptie

SE103 Ja 7

EC/K/5A&B Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven Se Hoofdstuk 4 

Werkt dat zo! 

Exameneenheid Arbeid en Productie
SE104 Ja 7

EC/K/4A Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en Bankwezen, 

Budgettering 

Se Hoofdstuk 1

Hoe consumeer jij? 

Exameneenheid Consumptie 

SE202 Ja 10

SE Hoofdstuk 2

Geld moet rollen! 

Exameneenheid Consumptie: 

Geldzaken

SE203 Ja 10

SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

1

2

3 EC/K/5A&B Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven SE hoofdstuk 5

Produceren maar!

Exameneenheid Arbeid en Productie

Ja 8

EC/K/6 Overheid en Bestuur SE hoofdstuk 6

Regelt Den Haag dat?

Exameneenheid Overheid en 

Bestuur

SE201 Ja 8

SE105

4



EC/K/5A Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven 

Se Hoofdstuk 3

We gaan voor de winst. 

Exameneenheid Arbeid en Productie

SE204 Ja 10

EC/K/5A Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven 
Se Hoofdstuk 4 

Werkt dat zo! 

Exameneenheid Arbeid en Productie

SE205 Ja 10

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen 

10

SE hoofdstuk 6

Welvaart wereldwijd?

Exameneenheid Internationale 

Ontwikkelingen

SE207 Ja 10

4

5

SE hoofdstuk 5

Nederland handelsland

Exameneenheid Internationale 

Ontwikkelingen

SE206 Ja



Alle fysieke onderdelen worden ten tijde van de lockdown in een andere vorm aangeboden, waar nodig wordt de opdracht aangepast. 

Het aantal uren lo gaat tijdens lockdown  van 2 naar 1 uur per week.

LO

1 t/m 3 LO1/K/7          LO1/K/2          LO1/K/3                                                                                             Atletiek (A)  

    A1 - Springen PO 1 nee 1

    A2 - kogelstoten                                                                                   PO 2 nee 1

    A3 - Lopen PO 3 nee 1

1 t/m 3 LO1/K4/          LO1/K2         LO1/K/2           LO1/k3 Spel (S)

S1: Slag- en loopspelen PO 4  Nee 1 

S2: Terugslagspelen PO 5 Nee 1

S3: Doelspelen PO 6 Nee 1

1 t/m 3 LO1/K/5    LO1 /K/1   LO1/K/2    LO1/K/3 Turnen (T)

T1: Vloer PO 7 Nee 1

T2: Springen PO 8 Nee 1

T3: Zwaaien PO 9 Nee 1

4 t/m 5 LO1/K/6       LO1/K/8       LO1/K/9      LO1/K/1      LO1/K/2      LO1/K/3 Sportoriëntatie (SO)

Nader te bepalen

2020-2022         VMBO- B/K/VM        vak:  Lichamelijke opvoeding

PO =praktische opdracht

K7: De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen vormen van de 

volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: B15 Hardlopen, ver- en hoogspringen en 

één vorm van werpen, stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van 

training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben voor veiligheid en 

regelende taken uitvoeren.                                                                                                      

K2: De kandidaat kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die 

betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)werken en informatie 

verwerven en verwerken.                                                                         K3: De kandidaat 

ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal vaardigheden in bewegen en sport die 

bijdragen tot de ontwikkeling 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 

bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden − In bewegingssituaties 

kunnen omgaan met elementen als lukken en mislukken en winst en verlies  − 

Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en 

geslacht hanteren binnen bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen 

sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport  

− Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, 

motieven en mogelijkheden. 

K6: De kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de volgende 

vormen van bewegen op muziek uitvoeren: − Ritme en bewegen, 

streetdance, jazzdans of conditionele vormen op muziek  en daarbij 

regelende taken uitvoeren, waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen 

en uitvoeren.dan wel: − indien het bevoegd gezag hier op grond van de 

identiteit voor kiest, een vorm van bewegen op muziek naar keuze, of een 

andere bewegingsactiviteit waarbij ritme en tempo bepalend zijn.                                                                                                         

K8: De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één van de 

volgende vormen zelfverdediging  uitvoeren: − Stoeispelen (bijvoorbeeld: 

vormen van judo), trefspelen (bijvoorbeeld: vormen van boksen, 

schermen of karatedo)  en daarbij  − Veiligheidsregels en (etiquette) regels 

bij zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren. De 

kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen twee nieuwe, 

actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod 

dat bij voorkeur niet behoort tot één van de hierboven genoemde 

activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of outdoorsporten).                                                                                                    

K1: de kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen 

loopbaan en in de maatschappij verwoorden.

Eindtermen
Toetsvorm             

code
Herkansing

 Dit onderdeel wordt beoordeeld 

met een V van Voldaan

K4: De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen de volgende 

spelen uitvoeren: − Een slag- en loopspel, drie doelspelen, twee 

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.

WegingInhoud onderwijsprogrammaPeriode

K5: De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één of meer 

van de volgende turnactiviteiten uitvoeren: − Steun- en vrij springen, 

herhaald springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek en daarbij: − 

Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij regelende taken, 

waaronder hulpverlenen.



2020-2022     VMBO - B maatschappijkunde Klas 3: 40 %

 Periode 1 t/m 3 = leerjaar 3      periode 4 t/m 5 = leerjaar 4 Klas 4: 60 %

Inhoud onderwijsprogramma

ML/K/1/2/3/7

  SE Ja 5

SE Ja 5

PO Nee

ML/K/1/2/3/5

SE Ja 5

SE Ja 5

ML/K/1/2/3/6

SE Ja 10

Op het gebied van arbeid verschillende belangen en belangenorganisaties 

herkennen en aangeven welke middelen er zijn om voor belangen op te 

komen in overleg- en conflictsituaties. 

De oorzaken en gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt.

Leermateriaal: Boek maatschappijkunde 

voor vmbo: Werk (tweede helft). 

Werkloosheid, Verzorgingsstaat, Sociale 

voorzieningen en Politieke visies.                           
2

        Theorietoets 4  B: hoofdstuk 7 t/m 11           

De culturele differentiatie in Nederland beschrijven en ontwikkelingen daarin 

noemen, alsmede het overheidsbeleid en visies ten aanzien van de 

multiculturele samenleving beschrijven. 

Leermateriaal: Boek maatschappijkunde 

voor vmbo: Multiculturele Samenleving 

(eerste helft). Migratie, multiculturele 

samenleving, cultuur en identiteit                                             

Actueel nieuws. Met een klein groepje samenwerken en het  belangrijkste 

nieuws presenteren.

Leermateriaal: Boek maatschappijkunde 

voor vmbo massamedia blz. 90. (Essener) Praktische opdracht 1 moet minimaal 

met een V worden afgesloten
1

Functies en maatschappelijke waardering van arbeid herkennen en 

beschrijven en factoren die van invloed zijn op de cultuur van een bedrijf. De 

rol van de overheid te aanzien van arbeid en de problematiek van de 

verzorgingsstaat. De invloed van arbeidsverdeling op de sociale ongelijkheid 

in de samenleving. Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde. 

Leermateriaal: Boek maatschappijkunde 

voor vmbo:         Werk (eerste helft). Soorten 

werk, werkloosheid, rol overheid en 

ontwikkeling arbeidsmarkt.                                                
2

Theorietoets 3                                       B: 

hoofdstuk 1 t/m 6      

De betekenis van massamedia voor de samenleving.                      Factoren en 

ontwikkelingen als het  gaat om de inhoud en programmmering van 

massamedia.                                                 Kritisch beoordelen van de 

nieuwsvoorziening. 

Leermateriaal: Boek maatschappijkunde 

voor vmbo: massamedia (eerste helft) 

Communicatie, kranten en pers.1

Theorietoets 1 : B hoofdstuk 1 t/m 4                                     

De rol van de media bij beeldvorming (waaronder vooroordelen en 

stereotypen) en bij overdracht van waarden en normen. 

Leermateriaal: Boek maatschappijkunde 

voor vmbo  niveau: massamedia (tweede 

helft). Invloed van de media, nieuws en 

beeldvorming. Analyse maatschappelijk 

vraagstuk. Zelfstandig uitvoeren onderzoek.

Theorietoets 2 : B hoofdstuk 5 t/m 9 

1

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



SE Ja 10

ML/V/1/2/3

PO Nee 0

ML/K/1/2/3/8

SE Ja 10

SE Ja 10

SE Ja 10Het strafproces.

Het verloop van de rechtszitting. Soorten straffen en maatregelen.

Doelen van straffen en maatregelen onderscheiden.

Reclassering. Hulp aan slachtoffers.

Vertegenwoordiging van maatschappelijke groepen bij bepaalde vormen van 

criminaliteit. De rol van de overheidsorganen en de effectiviteit en 

wenselijkheid beleidsmaatregelen.

Criminaliteit en rechtsstaat. Leermateriaal: 

Boek Criminaliteit  examenkatern 

maatschappijkunde                     

4

Theorietoets 9 B: hoofdstuk 8 t/m 11

Aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als maatschappelijk probleem 

herkennen en beschrijven.

Criminaliteit als sociaal en politiek probleem.                                                                                              

Criminaliteit als maatschappelijk probleem en de gevolgen, materieel en 

immaterieel, van criminaliteit voor burgers en samenleving. Criminaliteit een 

tijd- en plaatsgebonden begrip.                                                                                                                                           

Criminaliteit en rechtsstaat. Leermateriaal: 

Boek Criminaliteit  examenkatern 

maatschappijkunde                                  

4

Theorietoets 7 b: hoofdstuk 1 t/m 3  

De kenmerken van de rechtsstaat herkennen in het straf- en procesrecht.    

Rechten verdachten. Jeugdstrafrecht.

Taken en bevoegdheden politie. Politieverslag over misdrijf.

Taken en bevoegdheden officier van justitie. Verschillende rechterlijke 

instanties.

Criminaliteit en rechtsstaat. Leermateriaal: 

Boek Criminaliteit  examenkatern 

maatschappijkunde            
theorietoets 8 B: hoofdstuk 4 t/m 7

4

Nederland als multiculturele samenleving typeren en het overheidsbeleid ten 

aanzien hiervan herkennen en beschrijven.         De sociaal-economische 

positie van allochtone groepen beschrijven.                                                                                                

Aangeven hoe met uitingen van vooroordelen en discriminatie kan worden 

omgegaan vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.

Leermateriaal: Boek maatschappijkunde 

voor vmbo: Multiculturele Samenleving 

(tweede helft). Migratie, multiculturele 

samenleving, discriminatie en politieke 

visies.                                                         
3

Theorietoets 6  B: hoofdstuk 5 t/m 9

Informatie verwerven en daarbij gebruik maken van verschillende 

informatiebronnen .                                                                                Zelf 

verzamelde of aangereikte informatie over maatschappelijke 

verschijnselen/vraagstukken verwerken en interpreteren op basis van 

vakinhoudelijke kennis. Analyse maatschappelijk vraagstuk. Zelfstandig 

uitvoeren onderzoek. 

Analyse maatschappelijk vraagstuk  

opdracht vervalt

3

Praktische opdracht 2 B: opdracht 

afronden met O/V/G minimaal een V

De culturele differentiatie in Nederland beschrijven en ontwikkelingen daarin 

noemen, alsmede het overheidsbeleid en visies ten aanzien van de 

multiculturele samenleving beschrijven. 

Leermateriaal: Boek maatschappijkunde 

voor vmbo: Multiculturele Samenleving 

(eerste helft). Migratie, multiculturele 

samenleving, cultuur en identiteit                                             3

Theorietoets 5 B: hoofdstuk 1 t/m 4  



ML/K/1/2/3/4

SE Ja 10

ML/K/1/2/3/4

SE Ja 10

SE Ja 10

Standpunten van politieke partijen en stromingen en de uitgangspunten 

noemen en herkennen. De liberale stroming en partijen. De 

sociaaldemocratische stroming en partijen. De christen-democratische 

stroming en partijen. De rechts-extremistische stroming. 

Rol van de overheid op verschillende terreinen.                          Monarchie en 

republiek . 

Taken van regering en parlement. 

Politiek en beleid.

Leermateriaal: Boek politiek examenkatern 

maatschappijkunde   

5

Theorietoets 11 B: hoofdstuk 5 t/m 8

Politiek probleem en politieke agenda. Compromissen.

De invloed van de Europese Unie daarin herkennen en noemen/herkennen 

hoe Europese besluiten tot stand komen.

Op welke wijze overheidsbeleid tot stand komt.

Rol van ambtenaren.  Knelpunten in het functioneren van het politieke 

besluitvormingsproces en voorstellen voor verbeteringen.

Kenmerken en rol van politieke partijen.

Politiek en beleid.

Leermateriaal: Boek politiek examenkatern 

maatschappijkunde                        

5

Theorietoets 12 B: hoofdstuk 9 t/m 11                        

Het strafproces.

Het verloop van de rechtszitting. Soorten straffen en maatregelen.

Doelen van straffen en maatregelen onderscheiden.

Reclassering. Hulp aan slachtoffers.

Vertegenwoordiging van maatschappelijke groepen bij bepaalde vormen van 

criminaliteit. De rol van de overheidsorganen en de effectiviteit en 

wenselijkheid beleidsmaatregelen.

Criminaliteit en rechtsstaat. Leermateriaal: 

Boek Criminaliteit  examenkatern 

maatschappijkunde                     

4

Theorietoets 9 B: hoofdstuk 8 t/m 11

Nederland typeren als een parlementaire democratie in een rechtsstaat.

Kenmerken van een parlementaire democratie.

Kenmerken van een rechtsstaat.

Verschillen tussen democratische rechtsstaat en een dictatuur.

Visies van politieke partijen. De politieke partijen in Nederland en hun 

standpunten.

Politiek en beleid. 

Leermateriaal: Boek politiek examenkatern 

maatschappijkunde  
5

Theorietoets 10 B: hoofdstuk 1 t/m 4



VMBO - BB- keuzevak 3 Schilderen van hout en steenachtige ondergronden  - BWI

Inhoud onderwijsprogramma Vertoog

SE1vervalt, SE2 

word SE1

4-mei K/BWI/3.1 De kandidaat kan: PO1 nee** 1

oud schilderwerk inspecteren en beoordelen
werkvolgorde bepalen en benodigde gereedschappen en materialen kiezen en controleren

vochtgehalte meten en resultaten verwerken

een watergedragen verfsysteem samenstellen en op basis van de verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken

een werkplek veilig inrichten en afplakken en afdekken

verflagen verwijderen door middel van afbijten en fohnen PO2 nee** 1

houtachtige ondergronden repareren,reinigen, plamuren en schuren

watergedragen grondverf aanbrenegen volgens verwerkingsvoorschriften door van kwast en rolverwerking 

kitten en vulmiddelen verwerken

tussen en afwerk lagen  aanbrengen met watergedragen verf volgens verwerkingsvoorschriften door van kwast en rolverwerking 

de werkplek opruimen, 

gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

4-mei K/BWI/3.2 De kandidaat kan: PO3 nee** 1

steenachtige ondergronden controleren op zuiging,vochtgehalte,en gebreken

een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf en glasbestek
de werkvolgorde bepalen en benodigde gereedschappen en materialen kiezen

een werkplek veilig inrichten en afplakken en afdekken

gebreken repareren
ondergronden voorbehandelen door middel van voorstrijken,isoleren of fixeren

muurverf aanbrengen met een blokkwast en verfroller PO4 nee** 1

structuurverf aanbrengen met een blokkwast,vachtroller en en een structuurroller
gereedschappen reinigen en onderhouden,materiaal opslaan en afval op de juiste wijze afvoeren

JR-3/4* 3.1/3.2 Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode Vertoog en LearnbeatSE1 ja 1

Omschrijving eindtermen:

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



K/BWI/3.1 een houtachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek.

K/BWI/3.2 een steenachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek.

*Afhankelijk welk keuze deel leerling kiest

**sommige delen zijn herkansbaar

Berekening cijfer schoolexamen: ( PR x 4 + SE1 x 1)/ 5 = cijfer SE beroepsgericht keuze vak

VMBO - BB - keuzevak 4 Interieur, stands en betimmeringen  - BWI Profiel BWI  2020-2022

Inhoud onderwijsprogramma

SE1vervalt, SE2 word SE1

4-mei K/BWI/4.1 De kandidaat:

: eenvoudige kasten en opbergsystemen schetsen en met behulp van ICT tekenen in 2D en 3D PO1 nee** 1

:een werktekening lezen en interpreteren

:aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in en aanvullen

:eigenschappen en functies gangbare plaatmaterialen beschrijven

: gangbare plaatmaterialen verwerken

: bevestigingsmiddelen bepalen,verwerken en toepassen PO2 nee** 1

: randen van plaatmaterialen afwerken

: sluitingen en beslagen aanbrengen

: gangbare elektrische hamndgeredschappen en machines veilig gebruiken

4-mei K/BWI/4.2 De kandidaat kan:

: een werktekening lezen en interpreteren PO3 nee** 1

: een 2D cad tekening maken volgens amerikaanse projectiemethode en een schets maken volgens isometrische projectie

:grondhout en rachels verdelen en aanbrengen 
: lambrisering aanbrengen

: plaatmateriaal en afwewerking toepassen voor stands

: sparingen maken voor wandcontactdozen en schakelmateriaal PO4 nee** 1
: pladondconstructies tegen een balklaag aanbrengen

: de onderkant van een balklaag uitrachelen

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets



: een verlaagd plafond aanbrengen

: plinten en lijstwerk aanbrengen

JR-3/4* 4.1/4.2 Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode vertoog en LearnbeatSE1 ja 1

Omschrijving eindtermen:

K/BWI/4.1 eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken.

K/BWI/4.2 volgens werktekeningen betimmeringen en stands ontwerpen en aanbrengen in een ruimte.

*Afhankelijk welk keuze deel leerling kiest

**sommige delen zijn herkansbaar

Berekening cijfer schoolexamen: ( PR x 4 + SE1 x 1)/ 5 = cijfer SE beroepsgericht keuze vak

VMBO - BB- keuzevak 6 Gevelopeningen  - BWI Profiel BWI  2020-2022

Inhoud onderwijsprogramma

SE1vervalt, SE2 

word SE1

K/BWI/6.1

De kandidaat kan:

JR-3/4* : een werktekening lezen en interpreteren PO1 nee** 1

:een 2D cad tekening maken volgens amerikaanse projectiemethodeen

 een schets maken in isometrische projectie

:aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in en aanvullen

:werkwijze beschrijven voor het maken van een houten kozijn PO2 nee** 1

:werkwijze beschrijven voor het plaatsen van kustof en alluminium kozijnen

De kandidaat kan:

JR-3/4* : alle benodigde houtbewerkingen uitvoeren op alle gangbare machines PO3 nee** 1

:verbindingen aftekenen
:Een raam en deurkozijn maken

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets



:Spouwlatten maken

:naar binnen en buitendraaiensde ramen maken
:galslatten maken en aanbrengen

JR-3/4* K/BWI/6.3 De kandidaat kan:

: de nieuwste normen ten aanzien van inbraakveiligheid beschrijven en toepassen PO4 nee** 1
:aan de hand van de werktekening de juiste draairichting herkennen

:dichtingsporofielen aanbrengen

:in houten kozijnen ramen afhangen en sluitbaar maken

JR-3/4* 6.1/6.2/6.3 Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode Vertoog en Learnbeat.SE1 ja 1

Omschrijving eindtermen:

K/BWI/6.1:werkzaamheden voor het maken van kozijnen en ramen en het afhangen van ramen en deuren voorbereiden

 volgens de Kwaliteit van Timmerwerk (KVT) en eisen in het Bouwbesluit.

K/BWI/6.2: aan de hand van een werktekening houten kozijnen en ramen maken volgens de KVT.

 K/BWI/6.3: ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken.

Deadline word in persoonlijk rooster geplaatst in Some Today

*Afhankelijk welk keuze deel leerling kiest

**sommige delen zijn herkansbaar

Berekening cijfer schoolexamen: ( PR x 4 + SE1 x 1)/ 5 = cijfer SE beroepsgericht keuzevak

VMBO - BB- keuzevak 10 bijzonder metselwerk  - BWI Profiel BWI  2020-2022

Inhoud onderwijsprogramma

SE1vervalt, SE2 

word SE1

JR-3/4* K/BWI/10.1 De kandidaat kan:

:een 2D cad tekening makenvolgens amerikaanse projectie methodeen PO1 nee** 1

een schets maken in isometrische projectie

:materiaal uitrekken en in een materiaalstaat verwerken

JR-3/4* K/BWI/10.2 De kandidaat kan:

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



: stelwerk voor metselwerkzaamheden in verschillende muurtype verrichten PO2 nee** 1

:koppen en lagen maat van een steensoort en lijmblokken berekenen en toepassen
: mortel in de juiste samenstelling maken

:lijm op de juiste dilkte maken
:voorbereidingen treffen voor lijmwerkzaamheden met name kimmen zetten

JR-3/4* K/BWI/10.3 De kandidaat kan:

:metselwerk maken dat dient als afdekking,verzwaring,doorkruising,overgang of beeindiging van alle gangbare muur typePO3 nee** 1

:bijzonder metselwerk,lijmwerk en stapelwerk verrichten volgens geldende regels en technieken in binnen en buiten spouwbladen

:ondersteunigsconstructies,rollagen en een strek verwerken en maken in halfsteens muren en spouwmeren

:isolatie materiaal en bijbehorende bevestingingsmiddelen verwerken 

: steenachtige hulpstukken,kantplanken en afwerkingsmaterialen verwerken PO4 nee** 1

:gangbare mortels,verankeringen en lijmen voor gebakken en niet gebakken steensoorten toepassen

:steenachtige hulpstukken en steenachtige afwerkingsmaterialen verwerken

:deze werkzaamheden uitvoeren onder de eisen van KAM-zorg en millieubewust omgaan met materialen

JR-3/4* 10.1/10.2/10.3 Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode Vertoog en LearnbeatSE1 ja 1

Omschrijving eindtermen:

K/BWI/6.1:werkzaamheden voor het maken van kozijnen en ramen en het afhangen van ramen en deuren 

voorbereiden volgens de Kwaliteit van Timmerwerk (KVT) en eisen in het Bouwbesluit.

K/BWI/6.2: aan de hand van een werktekening houten kozijnen en ramen maken volgens de KVT.

 K/BWI/6.3: ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken.

*Afhankelijk welk keuze deel leerling kiest

**sommige delen zijn herkansbaar

Berekening cijfer schoolexamen: ( PR x 4 + SE1 x 1)/ 5 = cijfer SE beroepsgericht keuzevak

VMBO - BB - keuzevak 16 Meubelmaken - BWI Profiel BWI  2020-2022

Inhoud onderwijsprogramma
Per. Eindtermen

Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets



SE1vervalt, SE2 

word SE1

K/BWI/16.1 De kandidaat kan:

JR-3/4* : een 2D en 3D cad tekening maken van een meubel volgens amerikaanse projectie met name van kleine kasten en tafelsPO1 nee** 1

: een schets maken van een meubelstuk in isometrische projectie

: werktekening lezen en interprteren

:materiaalstaat en werkplanning maken

De kandidaat kan:

JR-3/4*
K/BWI/16.2

: alle benodigde bewerkingen aan hout en plaatmateriaal op een veilige wijze uitvoeren op gangbare machines, 

ment name zagen,schaven,steken,frezen,boren,,verlijmen,schuren,monteren,lijmen,behandelen en afwerken

PO2 nee** 1

: eigenschappen van plaatmaterialen beschrijven en herkennen het gaat hier om MDF en HDF,Triplex,Spaanplaat,Corian en HPL

JR-3/4*
:eigenschappen van hout beschrijven en herkennen het gaat hier om Grenen, 

beuken,eiken,mahonie,teak,noten PO3
nee**

1
:afschrijven van vormen en verbindingen

:gangbare verbindingen toepassen

JR-3/4*  :onderdelen monteren,lades plaatsen,deurtjes en kleppen plaatsen,afhangen en sluitbaar maken PO4 nee** 1

:een meubel afwerken en kantafwerking,vul en reparatiemiddelen toepassen

:het werk controleren en indien nodig bijstellen

JR-3/4* 16.1/16.2 Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode Vertoog en Learnbeat.SE1 ja 1

Omschrijving eindtermen:

K/BWI/16.1  de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden volgens gangbare eisen.

K/BWI/16.2   aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en plaatmateriaal.

*Afhankelijk welk keuze deel leerling kiest

**sommige delen zijn herkansbaar

Berekening cijfer schoolexamen  ( PR x 4 + SE1 x 1)/ 5 = cijfer SE beroepsgericht keuze vak

VMBO - BB- keuzevak 19 interieurontwerp en design  - BWI Profiel BWI  2020-2022

Inhoud onderwijsprogramma

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



SE1vervalt, SE2 word SE1

K/BWI/19.1 De kandidaat kan:

JR-3/4* :eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het maken van een interieur beschrijven PO1 nee* 1

: een ontwerp schetsen in isometrische projectie

:een ontwerp in een 2D en 3D tekenprogramma uitwerken volgens amerikaanse projectiemethode

:een werkplanning maken

JR-3/4* K/BWI/19.2 De kandidaat kan:

:eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het maken van een interieur beschrijven PO2 nee* 1

: een ontwerp schetsen in isometrische projectie

:aan de hand van een werktekening een interieurelement maken van hout, plaatmateriaal en kunststoffen

:de juiste materialen en gereedschappen op een veilige wijze bij de uitvoering gebruiken

JR-3/4* K/BWI/19.3 :eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het maken van een interieur beschrijven

:een interieur en bijhorende interieurelementen docoreren PO3 nee* 1

De kandidaat kan:

K/BWI/19.4 :een inschatting van tijd en materialen maken

JR-3/4* :geschikte software kiezen en het ontwerp op juiste wijze aanleveren PO4 nee* 1

:een tekst en logo uitvoeren in het juiste sofwareprogramma

:bestanden gereedmaken voor verzending naar de plotter

:bestanden op de juiste wijze archiveren

:plotter op de juiste wijze instellen en plotten

:half product assembleren en klaar maken voor montage

:tekst en loge monteren op een ondergrond

:de juiste mateialen en gereedschappen veilig gebruiken

:het werkstuk opleveren

JR-3/4*19.1/19.2/19.3/19.4Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode vertoog en LearnbeatSE1 ja 1

Omschrijving eindtermen:

K/BWI/16.1  de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden volgens gangbare eisen.

K/BWI/16.2   aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en plaatmateriaal.

*Afhankelijk welk keuze deel leerling kiest

**sommige delen zijn herkansbaar

Berekening cijfer schoolexamen: ( PR x 4 + SE1 x 1)/ 5 = cijfer SE beroepsgericht keuze vak



VMBO - BB3 - Module 1 Bouwproces en bouwvoorbereiding  - BWI Profiel BWI  2020-2022

Inhoud onderwijsprogramma

SE1vervalt, SE2 

word SE1

JR-3 P/BWI/1.1.2/1.1.5 De kandidaat kan:

het bouwproces beschrijven PO1 nee* 1

een indeling van een bouwplaats interpreteren

veilig en duurzaam werken in de bouw

JR-3

P/BWI/1.2.1/1.2.2

/1.2.3/1.2.4/1.2.5

/1.2.6/1.2.7/1.2.8

De kandidaat kan:

gangbare meetinstrumenten en hulpmiddelen toepassen PO2 nee* 1

aan de hand van een bouwtekening rechte lijnen uitzetten voor een klein bouwwerk

hoogtemetinguitvoeren

meetgegevens verwerken en maatvoering controleren PO3 nee* 1
bouwraamplaatsen

gevel lijnen bepalen en afschrijven op de bouwplanken

P/BWI/1.3.2/1.3.3

/1.3.4/1.3.5/1.3.6

De kandidaat kan:

JR-3 koppen en lagenmaat bepalen en afschrijven PO4 nee* 1

metselprofielen stellen voor een halfsteens en een spouwmuur

buitenkozijn stellen voor raam en deur in spouwmuur

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



binnendeurkozijn stellen

gangbare gereedschappen en hulpmiddelen toepassen

1.1/1.2/1.2 Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode vertoog en LearnbeatSE1 ja 1

Omschrijving eindtermen:

P/BWI/1.1 een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces beschrijven

P/BWI/1.2 ter voorbereiding van een kleinschalig bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de hand van een bouwvoorbereidingstekening

P/BWI/1.3 profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen

*sommige delen zijn herkansbaar

Berekening cijfer schoolexamen  ( PR x 4 + SE1 x 1)/ 5 = cijfer SE beroepsgericht Profiel vak

VMBO - BB3 - Module 2 Bouwen vanaf fundering  - BWI Profiel BWI  2020-2022

Inhoud onderwijsprogramma

SE1vervalt, SE2 word SE1

JR-4
P/BWI/2.1.2/2.1.3

/2.1.4
De kandidaat kan: PO1

nee*
1

 een werkzaamheden voor een strokenfunering voorbereiden

een bekisting voor een strokenfundering  uitzetten en stellen/PS systeem beschrijven

JR-4

P/BWI/2.2.1/2.2.2

/2.2.3/2.2.4/.2.5/

2.2.6/2.2.7

De kandidaat kan: PO2

nee*

1

metselwerk voorbereiden

een werkplek inrichten

maatvoeren en stellen, 

basistechnieken metselen toepassen 

rollagen maken

voegwerk in de meest gangbare typen maken, PO3 nee* 1

beeindigen correct maken

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



JR-4

P/BWI/2.3.2/2.3.3

/2.3.4/2.3.5 De kandidaat kan: PO4 nee* 1

doel en functie van isolatie beschtrijven en de juiste soorten isolatiematerialen kiezen

isolatiematerialen in opgaand werk plaatsen en verwerken

JR-4 2.1/2.2/2.3 Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode Vertoog en Learnbeat.SE1 ja 1

Omschrijving eindtermen:

P/BWI/2.1 aan de hand van werktekeningen eenvoudige funderingsbekistingen maken

P/BWI/2.3 isolatiematerialen verwerken

P/BWI/2.4 steigers en ladders aan de hand van veiligheidsvoorschriften gebruiken

*sommige delen zijn herkansbaar

Berekening cijfer schoolexamen: Berekening cijfer schoolexamen: (PO x 4 + SE1) / 5 = cijfer SE beroepsgericht profiel vak

VMBO - BBL3 - Module 3 Hout en meubelverbindingen  - BWI Profiel BWI  2020-2022

Inhoud onderwijsprogramma Vertoog

SE1vervalt, SE2 

word SE1

JR-3
P/BWI/3.1.1/3.1.2

/3.1.3/3.1.4 De kandidaat kan:
werkzaamheden voor het maken van een werkstuk voorbereiden PO1 nee* 1

houtverbindingen maken volgens een vastgestelde criteria

het product aan de hand van een kwaliteitscriteria beoordelen PO2 nee* 1

JR-3
P/BWI/3.2.1/3.2.2 De kandidaat kan:

met gangbare elektrische,pneumatische en niet aangedreven handgereedschappen en houtewerkings machines basis bwerkingen veilg uitvoerenPO3 nee* 1

veilig werken met elektrische,pneumatische en niet aangedreven handgereedschappen en 

houtbewerkingsmachines PO4 nee*
1

JR-3 3.1/3.2 Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode Vertoog en Learnbeat.SE1 ja 1

Omschrijving eindtermen:

P/BWI/3.1 aan de hand van een werktekening alle werkzaamheden verrichten voor het maken van een werkstuk met enkelvoudige verbindingen

P/BWI/3.2 hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines

*Deadline word in persoonlijk rooster geplaatst in Some Today

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



**sommige delen zijn herkansbaar

Berekening cijfer schoolexamen: (PR x 4 ) + SE1) / 5 = cijfer SE beroepsgericht profiel vak

Inhoud onderwijsprogramma

SE1vervalt, SE2 word SE1

JR-4
P/BWI/4.1.2/4.1.3 De kandidaat kan:

PO1 Nee* 1

het ontwerp tekenen met een  3D CAD-tekenprogramma

JR-4
P/BWI/4.2.1/4.2.2

/4.2.3
De kandidaat kan:

een ontwerp maken voor kleur, afwerking en decoratie van een interierelement

JR-4

P/BWI/4.3.1/4.3.2

/4.3.3
De kandidaat kan:

PO2
Nee*

1

het maken van een interieur element voorbereiden

een interieurelement met moderen verbindingsmaterialen maken en samenstellen en opsluiten

gangbare elektrische,pneumatische en niet aangedreven handgereedschappen veilig gebruiken

JR-4

P/BWI/4.4.1/4.4.2

/4.4.3/4.4.4/4.4.5

/4.4.6

De kandidaat kan:

PO3

Nee*

1
de werkzaamheden voorbereiden voor het voorbehandelen, afwerken en decoreren

een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren met watergedragen verfproducten PO4 Nee* 1
decoratieve figuren printen,plotten,snijplotten,pellen,plakken en monteren

JR-4 4.1/4.2/4.3/4.4 Alle bijbehorende theorie van bovenstaande opdrachten worden gemaakt met de methode Vertoog en LearnbeatSE2 ja 1

Omschrijving eindtermen:

P/BWI/4.1 aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT, een ontwerp maken voor een interieurelement op basis van plaatmateriaal

P/BWI/4.2 een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement met behulp van decoratieve technieken

P/BWI/4.3 aan de hand van een ontwerp en werktekeningen een interieurelement maken met behulp van hout en plaatmateriaal

P/BWI/4.4 een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren

*sommige delen zijn herkansbaar

: Berekening cijfer schoolexamen: ( PO x 4 + SE1 x1 )/ 5 = cijfer SE beroepsgericht profiel vak

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



VMBO - Basis  Economie en Ondernemen

Inhoud 

onderwijsp

rogramma

Hoofdstuk 8: Financiële administratie
Per.

Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

Hoofdstuk 2: Een bedrijf starten en overnemen

Hoofdstuk 3: De organisatie van een bedrijf

Hoofdstuk 4: Formulierenstroom

Hoofdstuk 5: Prijsberekeningen

Hoofdstuk 6: Winstberekeningen

Hoofdstuk 7: Statistiek

Deel B hoofdstuk 1 en 2 (praktijk)

Hoofdstuk 1: Een bedrijf, wat is dat?

- bedrijfsfuncties herkennen

- bedrijfsprocessen herkennen

- de formulestroom in het bedrijf bijhouden

- financiële feiten verwerken in de boekhouding

- financiële data gebruiken; lezen en berekenen

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de leerling de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Administratie

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Leerdoelen:

De leerling kan:

- rechtsvormen en kenmerken van bedrijven herkennen

- doelstellingen van bedrijven herkennen en benoemen

Leerlingen werken uit de methode van de Uitgeversgroep voor het profielvak Administratie.

Deel A hoofdstuk 1 t/m 8 (theorie)



JR-3/4 SE301 Ja 1

JR-3/4 PO302 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE303 Ja 1

JR-3/4 PO304 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE305 Ja 1

JR-3/4 PO306 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE307 Ja 1

Per 1 t/m 5

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen



JR-3/4 PO308 Ja 1

Per 1 t/m 5

VMBO - Basis  Economie en Ondernemen

- de samenhang tussen promotie en presentatie en de marktpositie herkennen en toepassen

- de samenhang tussen reclame en marktpositie herkennen en toepassen

- de verkoopfasen doorlopen

- afrekenhandelingen verrichten

- het begrip retailformule herkennen en toepassen

- de belangrijkste elementen uit de retailformule herkennen, omschrijven en toepassen (doelgroep, 

assortiment, concurrentiepositie)

- de samenhang tussen doelgroep en distributie herkennen en toepassen

- het belang van vakkennis (artikelkennis) herkennen en toepassen

- assortimentskennis verwerven, herkennen en toepassen

- de samenhang tussen prijs en marktpositie herkennen

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092.

Commercieel

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Leerdoelen:

De leerling kan:

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen



Inhoud 

onderwijsp

rogramma

JR-3/4 SE301 Ja 1

JR-3/4 PO302 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE303 Ja 1P/EO/1.1 & 

1.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/1.1 & 

1.2

Zie 

leerdoelen

Per.

Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

Hoofdstuk 3: Producten

Hoofdstuk 4: Prijs

Hoofdstuk 5: Plaats en presentatie

Hoofdstuk 6: Public relations en reclame

Hoofdstuk 7: Verkopen

Hoofdstuk 8: Afrekenen

Leerlingen werken uit de methode van de Uitgeversgroep voor het profielvak Commercieel.

Deel A hoofdstuk 1 t/m 8 (theorie)

Deel B hoofdstuk 1 t/m 8 (praktijkopdrachten)

Hoofdstuk 1: Kennismaking met commerciële beroepen

Hoofdstuk 2: De retailformule

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de leerling de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.



JR-3/4 PO304 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE305 Ja 1

JR-3/4 PO306 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE307 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 PO308 Ja 1

Per 1 t/m 5

VMBO - Basis  Economie en Ondernemen

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092.

Financieel en Administratief beheer

P/EO/1.1 & 

1.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/1.1 & 

1.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/1.1 & 

1.2

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

P/EO/1.1 & 

1.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/1.1 & 

1.2

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

P/EO/1.1 & 

1.2

Zie 

leerdoelen



Inhoud 

onderwijsp

rogramma

JR-3/4 SE301 Ja 1K/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

B
Per.

Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

Hoofdstuk 2: Begroten: omzet, IWO en brutowinst

Hoofdstuk 3: Resultaten: balans en resultatenrekening

Hoofdstuk 4: De hoofdadministratie: dagboeken

Hoofdstuk 5: Subadministratie

Hoofdstuk 6: Debiteurenbeheer en crediteurenbeheer

Leerlingen werken uit de methode van de Uitgeversgroep voor het keuzevak Financieel en Administratief 

Beheer.

Deel A praktijkopdracht 1 en 2

Deel B hoofdstuk 1 t/m 6 (theorie)

Hoofdstuk 1: Inkoopprijs, kostprijs en verkoopprijs

- boekingsstukken coderen met behulp van boekingsregels; een boekingsgang uitvoeren; saldibalans, 

resultatenrekening en eindbalans lezen

- bedrijfseconomische calculaties uitvoeren, met name kost- en verkoopprijsberekeningen, kostensoorten, 

integrale en differentiële kostprijs

- de debiteurenadministratie bijhouden

- de crediteurenadministratie bijhouden

- voorraadadministratie bijhouden

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de leerling de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Leerdoelen:

De leerling kan:



JR-3/4 PO302 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE303 Ja 1

JR-3/4 PO304 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE305 Ja 1

JR-3/4 PO306 Ja 1

Per 1 t/m 5

VMBO -Basis  Economie en Ondernemen

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092.

Internationale handel

K/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

K/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

K/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

K/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

K/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

K/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen



Hoofdstuk 2: Communiceren in een moderne vreemde taal

Hoofdstuk 3: Ondernemen en internationaal handelen

Hoofdstuk 4: Transport, formulieren en berekeningen

Leerlingen werken uit de methode van de Uitgeversgroep voor het keuzevak Internationale handel.

Deel A hoofdstuk 1 t/m 4 (theorie)

Deel B hoofdstuk 1 t/m 4 (praktijk)

Hoofdstuk 1: Kennismaking met internationale handel

- internationale keurmerken kennen en weten toe te passen voor de eigen onderneming

- formulieren m.b.t. internationale handel invullen

- berekeningen uitvoeren die van belang zijn bij de eigen internationale onderneming

- vormen van fysieke distributie herkennen en benoemen die van belang zijn bij internationale handel en voor 

onderneming/het product de juiste transportmethode kiezen

- vormen van internationaal betalingsverkeer herkennen en benoemen

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de leerling de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

- beroepen herkennen en benoemen in de internationale handel

- omgaan met internationale cultuurverschillen in de beroepscontext

- topografische kennis van de belangrijkste handelspartners van Nederland gebruiken en aantonen

- in een moderne vreemde taal communiceren met buitenlandse handelspartners

- door te handelen met internationale ondernemingen omgaan met duurzaam ondernemen

- regels, bepalingen en wetten gebruiken die te maken hebben met internationale handel voor de 

onderneming

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Leerdoelen:

De leerling kan:



Inhoud 

onderwijsp

rogramma

JR-3/4 SE301 Ja 1

JR-3/4 PO302 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE303 Ja 1

JR-3/4 PO304 Ja 1

Per 1 t/m 5

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092.

K/EO/9.1 & 

9.2

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

K/EO/9.1 & 

9.2

Zie 

leerdoelen

K/EO/9.1 & 

9.2

Zie 

leerdoelen

K/EO/9.1 & 

9.2

Zie 

leerdoelen

Per.

Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging



VMBO - Basis  Economie en Ondernemen

B

Inhoud 

onderwijsp

rogramma

Hoofdstuk 3: Ontvangst en opslag van goederen

Hoofdstuk 4: Derving

Hoofdstuk 5: Formulieren

Hoofdstuk 6: Verzamelen en verpakken van goederen

Hoofdstuk 7: Voorraadbeheer
Per.

Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

Leerlingen werken uit de methode van de Uitgeversgroep voor het profielvak Logistiek.

Deel A hoofdstuk 1 t/m 7 (theorie)

Deel B hoofdstuk 1 t/m 7 (praktijkopdrachten)

Hoofdstuk 1: Kennismaking met logistiek

Hoofdstuk 2: Het magazijn

- goederen verzenden

- begrippen met betrekking tot de voorraad herkennen

- administratief voorraadbeheer uitvoeren

- goederen bestellen

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de leerling de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

- goederen ontvangen

- goederen opslaan

- goederen verplaatsen, intern transport

- derving tegengaan

- goederen verzamelen

- goederen verpakken en verzendklaar maken

Logistiek

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Leerdoelen:

De leerling kan:



JR-3/4 SE301 Ja 1

JR-3/4 PO302 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE303 Ja 1

JR-3/4 PO304 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE305 Ja 1

JR-3/4 PO306 Ja 1

Per 1 t/m 5

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092.

P/EO/3.1, 

3.2 & 3.3

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

K/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

P/EO/3.1, 

3.2 & 3.3

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

P/EO/3.1, 

3.2 & 3.3

Zie 

leerdoelen

P/EO/3.1, 

3.2 & 3.3

Zie 

leerdoelen

P/EO/3.1, 

3.2 & 3.3

Zie 

leerdoelen



Periode Eindter

mnumm

er

Eindter

men

Inhoud 

onderwij

sprogra

mma

Toetsvo

rm en 

code

Herkansing

Weging

LJ3/4 K/EO/5.1 Jezelf 

als 

onderne

mer 

beschrij

ven

PTA Ondernemen Basis



1. 

persoonlij

ke 

gegeven

s 

noemen

2. 

persoonlij

ke 

motieven 

noemen

Met 

behulp 

van het 

werkboek 

Onderne

men 

schrijven 

leerlingen 

een 

Onderne

mingspla

n. Het 

werkboek 

bevat per 

onderwer

p 

opdracht

en die 

leerlingen 

uitvoeren

. De 

uitkomst 

van de 

opdracht

en 

verwerke

n 

leerlingen 

in het 

onderne

mingspla

n.  

Leerlinge

n van 

Techniek 

en Zorg 

& Welzijn 

gebruike

n tevens 

een 

naslagwe

rk met 

theorie. 

PO 5.1 

Onderne

mingspla

n “jezelf 

als 

onderne

mer 

beschrijv

en”

ja door middel van 

aanvulling

1



3. 

persoonlij

ke 

kwaliteite

n 

noemen

5. de 

keuze 

voor de 

onderne

mingsvor

m 

motivere

n

Het 

onderne

mingspla

n moet 

de 

volgende 

onderdel

en 

bevatten:

- een 

bescrhijvi

ng van 

de 

onderne

mer en 

de 

onderne

ming

Een 

marketin

gplan 

maken

Met 

behulp 

van het 

werkboek 

Onderne

men 

schrijven 

leerlingen 

een 

Onderne

mingspla

n. Het 

werkboek 

bevat per 

onderwer

p 

opdracht

en die 

leerlingen 

uitvoeren

. De 

uitkomst 

van de 

opdracht

en 

verwerke

n 

leerlingen 

in het 

onderne

mingspla

n.  

Leerlinge

n van 

Techniek 

en Zorg 

& Welzijn 

gebruike

n tevens 

een 

naslagwe

rk met 

theorie. 

PO 5.1 

Onderne

mingspla

n “jezelf 

als 

onderne

mer 

beschrijv

en”

ja door middel van 

aanvulling

1

K/EO/5.2



- een 

beschrijvi

ng van 

het 

marketin

gplan

1. het 

doel van 

de 

onderne

ming 

noemen

- een 

beschrijvi

ng van 

het 

financieel 

plan

2. de 

markt 

beoordel

en

- een 

conclusie 

over de 

haalbaar

heid van 

het plan

3. een 

marketin

gmix 

ontwerpe

n en 

toepasse

n

Een 

marketin

gplan 

maken

PO 5.2 In 

het 

onderne

mingspla

n het 

marketin

gplan 

maken

ja door middel van 

aanvulling

3

K/EO/5.2



4. inkoop- 

en 

verkoopb

eleid 

toepasse

n

Daarnaas

t wordt 

verwacht 

dat 

leerlingen 

voldoend

e Office-

vaardigh

eden 

beheerse

n om het 

Onderne

mingspla

n in 

verslagvo

rm aan te 

leveren.

K/EO/5.3 Een 

(eenvou

dig) 

financie

el plan 

maken

1. een 

investerin

gsplan 

maken

PO 5.3 

Een 

eenvoudi

g 

financieel

plan 

maken in 

je 

onderne

mingspla

n

ja door middel van 

aanvulling

2

PO 5.2 In 

het 

onderne

mingspla

n het 

marketin

gplan 

maken

ja door middel van 

aanvulling

3



2. een 

financieri

ngsplan 

maken

3. een 

exploitati

ebegrotin

g maken

4. een 

liquiditeit

sbegrotin

g maken

5. de 

haalbaar

heid van 

het plan 

beoordel

en.

K/EO/5.4
Het presenteren van het ondernemingsplan 

PO 5.3 

Een 

eenvoudi

g 

financieel

plan 

maken in 

je 

onderne

mingspla

n

ja door middel van 

aanvulling

2



1. 

presentat

ie maken 

in 

powerpoi

nt van je 

onderne

mingspla

n waarin 

alle 

onderdel

en aan 

bod 

komen.

2. 

moodboa

rd maken 

van je 

onderne

mingspla

n

3. 

mondelin

g 

toelichten 

van je 

onderne

mingspla

n

VMBO - Basis  Economie en OndernemenPresentatie en Styling

PO 5.4 

het 

onderne

mingspla

n 

presenter

en

nee

2



Inhoud 

onderwijsp

rogramma

Hoofdstuk 5: Verpakkingen

Hoofdstuk 6: Huisstijl

Hoofdstuk 7: Moderne presentatievormen
Per.

Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

Deel B hoofdstuk 1 t/m 7 (theorie)

Hoofdstuk 1: Presenteren

Hoofdstuk 2: Compositie

Hoofdstuk 3: Presentatievormen

Hoofdstuk 4: Etaleren

- een commercial maken

- een website bouwen

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de leerling de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Leerlingen werken uit de methode van de Uitgeversgroep voor het keuzevak Presentatie en styling.

Deel A deelopdrachten 1 t/m 9 (praktijkopdrachten)

- etaleren, visual merchandising aan de hand van thema en compositie

- (etalage)poppen aankleden, draperen

- decoratief inpakken

- een logo ontwerpen

- een folder ontwerpen, advertentie ontwerpen

- een (doorlopende) presentatie ontwikkelen

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Leerdoelen:

De leerling kan:

- artikelpresentaties maken aan de hand van thema en compositie



JR-3/4 SE301 Ja 1

JR-3/4 PO302 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE303 Ja 1

JR-3/4 PO304 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE305 Ja 1

JR-3/4 PO306 Ja 1

Per 1 t/m 5

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092.

K/EO/7.1 Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

K/EO/7.1 Zie 

leerdoelen

K/EO/7.1 Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

K/EO/7.1 Zie 

leerdoelen

K/EO/7.1 Zie 

leerdoelen

K/EO/7.1 Zie 

leerdoelen



VMBO - Basis  Economie en Ondernemen

Inhoud 

onderwijsp

rogramma

Leerlingen werken met vrije opdrachten die passend zijn bij de webshop.
Per.

Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

- een resultatenoverzicht presenteren

- de uitvoering nabespreken en evalueren

- aan de hand van de marketinginstrumenten de webshop beoordelen en verbetervoorstellen formuleren

- Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Leerlingen werken gedeeltelijk uit de methode van de Uitgeversgroep voor het keuzevak Webshop.

- ontwikkelingen in de e-commerce herkennen

- online verkopen

- promotie maken

- betaalmogelijkheden herkennen en toepassen

- de opslag en verzending toepassen

- voorwaarden voor retourzending herkennen en toepassen

- een webshop bedenken, met name naam, vorm, grootte, product, positionering, doelgroep, kosten

- een webshop ontwerpen; prototype maken, met name layout, retailformule

- een online webshop maken

- de productfotografie toepassen

- het assortiment onderhouden, met name producten toevoegen en verwijderen

- de webshop voorbereiden voor publicatie

Webshop

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Leerdoelen:

De leerling kan:



JR-3/4 PO301 Ja 1

JR-3/4 PO302 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 PO303 Ja 1

JR-3/4 PO304 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 PO305 Ja 1

JR-3/4 PO306 Ja 1

Per 1 t/m 5

JR-3/4 SE307 Ja 1

Per 1 t/m 5

K/EO/6.1, 

6.2 &6.3

Zie 

leerdoelen

K/EO/6.1, 

6.2 &6.3

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

K/EO/6.1, 

6.2 &6.3

Zie 

leerdoelen

K/EO/6.1, 

6.2 &6.3

Zie 

leerdoelenPer 1 t/m 5

K/EO/6.1, 

6.2 &6.3

Zie 

leerdoelen

P/EO/4.1 & 

4.2

Zie 

leerdoelen

K/EO/6.1, 

6.2 &6.3

Zie 

leerdoelen



K/EO/6.1, 

6.2 &6.3

Zie 

leerdoelen

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092.



 perioden 1 Profiel M&T BBL

JR-3/1 P/MET/1.1 P1.0 Orientatie motorconditie testen 

theorie VT-Totaa:l katern P1.0 hfst 1.0.1 de motor, 1.0.2 motorsystemen SE P1.0 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P1.0 nee 2

JR-3/1 P/MET/1.1 P2.0 Orientatie wielophanging en Carrosserie.

theorie
VT-Totaal: katern P2.0 hfst 2.0.1. voertuigen 2.0.2. rijden,

 sturen en remmen, en 2.0.3. afleveringsbeurt.
SE P2.0 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P2.0 nee 2

JR-3/1 P/MET/2.3 P2.3 Delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en afstellen

theorie
VT-Totaal: katern P2.3 hfst 2.3.1. De carrosserie, 2.3.2. Carrosseriematerialen, 

2.3.3. Carrosserie: onderhoud en reparatie.
SE P2.3 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P2.3 nee 2

JR-3/1 P/MET/3.1  P3.0 Orientatie verlichting en comfortsystemen.

theorie
VT-Totaal katern P3.0; hfst 3.0.1 Elektriciteit, 3.0.2

 Basiscomponenten, 3.0.3   Elektrische systemen                         
SE P3.0 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P3.0 nee 2

JR-3/1 P/MET/4.1 P4.0 Orientatie Transport

theorie
VT-Totaal: katern P4.0 hfst 4.0.1 De wereld van transport, 4.0.2 Soorten vervoeren 4.0.3 

Organisatie transportbedrijf.
SE P4.0 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P4.0 nee 2

JR-3/1 1e K/MET/x.1 1e K x.1 (en kan vak overstijgend zijn) 

theorie 1e keuzevak VT-Totaal katern 1e K x.1 SE 1e Kx.1 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 1e Kx.1 nee 2

 perioden 2 Profiel M&T BBL

JR-3/2 P/MET/ 1.2 P1.2  Werkzaamheden aan het smeersysteem uitvoeren 

theorie
VT-Totaal: katern P1.2 hfst 1.2.1 Motorolie, 1.2.2

 Smeersystemen 
SE P1.2 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P1.2 nee 2

Eindtermen Inhoud onderwijsprogramma
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

WegingEindtermen Inhoud onderwijsprogramma
Toetsvorm 

code
Herkansing



JR-3/2 P/MET/2.2 P2.2 Banden en wielen controleren, vervangen, repareren en balanceren.

theorie
VT-Totaal: katern P2.2 hfs 2.2.1 Banden, 2.2.2. Wielen, 2.2.3. Onderhoud en reparatie 

van een band, 2.2.4. Soorten banden.
SE P2.2 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P2.2 nee 2

JR-3/2 1e K/MET/x.2 1e K x.2 (en kan vak overstijgend zijn) 

theorie 1e keuzevak VT-Totaal katern K x.2 SE 1e Kx.2 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 1e Kx.2 nee 2

JR-3/2 2e K/MET/x.1 2e K x.1

theorie 2e keuzevak VT-Totaal katern K x.1 SE 2e Kx.1 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 2e Kx.1 nee 2

JR-3/2 2e K/MET/x.2 2e K x.2

theorie 2e keuzevak VT-Totaal katern K x.2 SE 2e Kx.2 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 2e Kx.2 nee 2

JR-3/2 2e K/MET/x.3 2e K x.3

theorie 2e keuzevak VT-Totaal katern K x.3 SE 2e Kx.3 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 2e Kx.3 nee 2

 perioden 3 Profiel M&T BBL

JR-3/3 P/MET/3.1 P/MET/3.1 Eenvoudige elektrische schakelingen maken en metingen uitvoeren.

theorie
VT-Totaal katern P3.1; hfst 3.1.1 Schakelingen, 3.1.2 Componenten, 3.1.3. Verbindingen.

SE P3.1 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P3.1 nee 2

JR-3/3 P/MET/4.3 P/MET/4.3 Een ritplanning en een routeplanning maken.

theorie
VT-totaal: katerne P4.3 hfst 4.3.1 Het wegennet, 4.3.2 Plannen van een Rit, 4.3.3 Verkeer 

en veiligheid en 4.3.3 Opleiding en rijbewijs. 
SE P4.3 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P4.3 nee 2

JR-3/3 1e K/MET/x.3 1e K x.3 (en kan vak overstijgend zijn) 

theorie  1e keuzevak VT-Totaal katern K x.3 SE 1e Kx.3 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 1e Kx.3 nee 2

JR-3/3 3e K/MET/x.1 3e K x.1

theorie 3e keuzevak VT-Totaal katern K x.1 SE 3e Kx.1 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO32e Kx.1 nee 2

WegingEindtermen Inhoud onderwijsprogramma
Toetsvorm 

code
Herkansing



JR-3/3 3e K/MET/x.2 3e K x.2

theorie 3e keuzevak VT-Totaal katern K x.2 SE 3e Kx.2 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO32e Kx.2 nee 2

JR-3/3 3e K/MET/x.3 3e K x.3

theorie 3e keuzevak VT-Totaal katern K x.3 SE 3e Kx.3 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 3e Kx.3 nee 2

 perioden 4 Profiel M&T BBL

JR-4/4 P/MET/ 1.1 P 1.1 Motormechanische delen meten en testen 

theorie
VT-Totaa:l katern  P1.1 hfst  1.1.1 Motorcomponenten, 

1.1.2 Compressie en 1.1.3 Diagrammen.
SE P1.1 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P1.1 nee 2

JR-4/4 P/MET/ 1.3 P 1.3 Werkzaamheden aan het koelsysteem uitvoeren

theorie

VT-Totaal: katern P1.3 hfst 1.3.1 het koelsysteem, 1.3.2 de onderdelen en werking 

vloeistofkoelsysteem, 1.3.3 koelvloeistoffen en 1.3.3 koelvloeistoffen en 1.3.4 

controleren en repareren koelsysteem .

SE P1.3 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P1.3 nee 2

JR-4/4 P/MET/3.3- 3.4 P 3.3- 3.4 Ruitenwisserinstallatie en het reinigingssysteem controleren.Deeltaak: elektromotoren aansluiten en testen.

theorie
VT-Totaal katern P3.3; hfst p3.3.1 Comfort en veiligheidssystemen, p3.3.2 

Elektromotoren.                                                                                                                                                                                          
SE P3.3 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P3.3 nee 2

JR-4/4 P/MET/4.2 P 4.2 Een bedrijfsvoertuig vervoersklaar maken en een technische rijklaar-controle uitvoeren.  

theorie
VT-totaal: katern P4.2 hfst 4.2.1 Rijklaarcontrole, 4.2.2 De vrachtwagen technisch 4.2.3 

Hulpmiddelen en documenten 
SE P4.2 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P4.2 nee 2

 perioden 5 Profiel M&T BBL

JR-4/5 P/MET/2.1 P2.1 Wielophanging en veersysteem controleren, beoordelen en vervangen.

Weging

Eindtermen Inhoud onderwijsprogramma
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

Eindtermen Inhoud onderwijsprogramma
Toetsvorm 

code
Herkansing



theorie
VT-Totaal: katern P 2.1 hfst 2.1.1. Schokdempers en vering, 2.1.2. Wielophanging en 

2.1.3. Uitlijning. 
SE P2.1 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P2.1 nee 2

P/MET/3.2 P3.2 Verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige schema’s aansluiten

theorie
VT-Totaal katern P3.2; hfst 3.2.1 Verlichting, 3.2.2 Verlichtingsschema's, 3.2.3. 

Netwerken
SE P3.2 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P3.2 nee 2

JR-4/5 P/MET/4.1 P 4.1 Een bedrijfsvoertuig veilig laden en lossen.

theorie
VT-Totaal: katern P4.1 hfst 4.1.1 Een bedrijfsvoertuig laden en lossen, 4.1.2 Soorten 

lading en lading stuwen en zekeren.  
SE P4.1 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO P4.1 nee 2

JR-4/5 4e K/MET/x.1 4e K x.1 

theorie VT-Totaal: 4e keuzevak katern K x.1 SE 4e Kx.1 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 4e Kx.1 nee 2

JR-4/5 4e K/MET/x.2 4e K x.2 

theorie VT-Totaal:4e keuzevak katern K x.2 SE 4e Kx.2 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 4e Kx.2 nee 2

JR-4/5 4e K/MET/x.3 4e K x.3

theorie VT-Totaal: 4e keuzevak katern K x.3 SE 4e Kx.3 *ja/nee 1

praktijk met bijbehorende praktische opdrachten . PO 4e Kx.3 nee 2

(Profielvak 1 + Profielvak 2 +Profielvak 3 +Profielvak 4) /4 =SE



VMBO - BBL4 - Module 3 - BESTUREN EN AUTOMATISEREN Profiel PIE 2020 - 2022

Inhoud onderwijsprogramma

P/PIE/3.1 t/m 3.3

LJR-4 SE 1.1 Ja 1

P/PIE/3.1 t/m 3.3

LJR-4 SE 1.2 Ja 1

Deeltaken: In een practicum aan de hand van een schema en 

opstellingstekening een besturingsinstallatie, een 

regelsysteem en een domotica installatie opbouwen. In een 

elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren. Een 

automatische besturing van een proces realiseren en testen. 

Taken: * In een practicum een besturingsinstallatie 

opbouwen. * In een practicum een regelsysteem opbouwen * 

In een practicum een domotica installatie opbouwen * In een 

practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de 

resultaten en deze presenteren * Een automatische besturing 

van een proces opbouwen, aansluiten, testen, 

demonstreren en presenteren.

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.                                                  

De theorie bestaat uit:             * 

Elektrotechnisch meten.

 * Sensoren & Actuatoren.         

* Domotica (NHC)

In Magister worden 3 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van 3 beoordelingen van de 

theorie en een kolom SE 1.1 waarin het 

gemiddelde van de theorie berekend wordt.

Deeltaken: In een practicum aan de hand van een schema en 

opstellingstekening een besturingsinstallatie, een 

regelsysteem en een domotica installatie opbouwen. In een 

elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren. Een 

automatische besturing van een proces realiseren en testen. 

Taken: * In een practicum een besturingsinstallatie 

opbouwen. * In een practicum een regelsysteem opbouwen * 

In een practicum een domotica installatie opbouwen * In een 

practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de 

resultaten en deze presenteren * Een automatische besturing 

van een proces opbouwen, aansluiten, testen, 

demonstreren en presenteren.

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.                                                       

De theorie bestaat uit:             * Logische 

schakelingen.

* Relaisschakelingen.                                                           

* Pneumatiek.

In Magister worden 3 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van 3 beoordelingen van de 

theorie en een kolom SE 1.2 waarin het 

gemiddelde van de theorie berekend wordt.

PO = Praktische opdracht -  SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging



VMBO - BBL4 - Module 3 - BESTUREN EN AUTOMATISEREN Profiel PIE 2020 - 2022

Inhoud onderwijsprogramma

P/PIE/3.1 t/m 3.3

LJR-4 SPE 1.1 Nee 2

P/PIE/3.1 t/m 3.3

LJR-4 SPE 1.2 Nee 2

Deeltaken: In een practicum aan de hand van een schema en 

opstellingstekening een besturingsinstallatie, een 

regelsysteem en een domotica installatie opbouwen. In een 

elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren. Een 

automatische besturing van een proces realiseren en testen. 

Taken: * In een practicum een besturingsinstallatie 

opbouwen. * In een practicum een regelsysteem opbouwen * 

In een practicum een domotica installatie opbouwen * In een 

practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de 

resultaten en deze presenteren * Een automatische besturing 

van een proces opbouwen, aansluiten, testen, 

demonstreren en presenteren

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.              

                                                                                                                   

Het cijfer SPE 1.1 is opgebouwd uit meerdere 

praktijkbeoordelingen . 

In Magister worden 3 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van  de beoordelingen van de 

praktische opdrachten en een kolom SPE 1.1 

waarin het gemiddelde van de praktijk berekend 

wordt.                               

Deeltaken: In een practicum aan de hand van een schema en 

opstellingstekening een besturingsinstallatie, een 

regelsysteem en een domotica installatie opbouwen. In een 

elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren. Een 

automatische besturing van een proces realiseren en testen. 

Taken: * In een practicum een besturingsinstallatie 

opbouwen. * In een practicum een regelsysteem opbouwen * 

In een practicum een domotica installatie opbouwen * In een 

practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de 

resultaten en deze presenteren * Een automatische besturing 

van een proces opbouwen, aansluiten, testen, 

demonstreren en presenteren.

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.              

                                                                                                                   

Het cijfer SPE 1.2 is opgebouwd uit meerdere 

praktijkbeoordelingen 

In Magister worden 3 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van de beoordelingen van de 

praktische opdrachten en een kolom SPE 1.2 

waarin het gemiddelde van de praktijk berekend 

wordt.                              

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092.

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790)

PO = Praktische opdracht - VT = Voortgangstoets - WH = Werkhouding - HD = Handelingsdeel - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaken: In een practicum aan de hand van een schema en 

opstellingstekening een besturingsinstallatie, een 

regelsysteem en een domotica installatie opbouwen. In een 

elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren. Een 

automatische besturing van een proces realiseren en testen. 

Taken: * In een practicum een besturingsinstallatie 

opbouwen. * In een practicum een regelsysteem opbouwen * 

In een practicum een domotica installatie opbouwen * In een 

practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de 

resultaten en deze presenteren * Een automatische besturing 

van een proces opbouwen, aansluiten, testen, 

demonstreren en presenteren.

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.                                                       

De theorie bestaat uit:             * Logische 

schakelingen.

* Relaisschakelingen.                                                           

* Pneumatiek.

In Magister worden 3 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van 3 beoordelingen van de 

theorie en een kolom SE 1.2 waarin het 

gemiddelde van de theorie berekend wordt.



VMBO - BBL4 - Module 4 - INSTALLEREN EN MONTEREN Profiel PIE 2020-2022

Inhoud onderwijsprogramma

P/PIE/4.1 en 4.2

LJR-4 SE 1.1 Ja 1Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand 

van een werktekening. Een elektrische huisinstallatie 

aanleggen aan de hand van een installatietekening.

Taken:

* Een sanitaire installatie aanleggen.

* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        

Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan 

verschillende deelopdrachten waarin de theoretische kennis 

en praktische vaardigheden zijn verwerkt en worden 

getoetst.

In Magister worden 2 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van  de beoordelingen van de 

theorie en een kolom SE 1.1 waarin het 

gemiddelde van de theorie berekend wordt.

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.                                                  

De theorie bestaat uit:                      * Sanitaire 

installaties.

* Drinkwater en Sanitair.

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092.

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790)

Eindtermen Herkansing Weging

PO = Praktische opdracht -SE = Schoolexamentoets

Per. Toetsvorm code

Deeltaken: In een practicum aan de hand van een schema en 

opstellingstekening een besturingsinstallatie, een 

regelsysteem en een domotica installatie opbouwen. In een 

elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren. Een 

automatische besturing van een proces realiseren en testen. 

Taken: * In een practicum een besturingsinstallatie 

opbouwen. * In een practicum een regelsysteem opbouwen * 

In een practicum een domotica installatie opbouwen * In een 

practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de 

resultaten en deze presenteren * Een automatische besturing 

van een proces opbouwen, aansluiten, testen, 

demonstreren en presenteren.

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.              

                                                                                                                   

Het cijfer SPE 1.2 is opgebouwd uit meerdere 

praktijkbeoordelingen 

In Magister worden 3 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van de beoordelingen van de 

praktische opdrachten en een kolom SPE 1.2 

waarin het gemiddelde van de praktijk berekend 

wordt.                              



P/PIE/4.1 en 4.2

LJR-4 SE 1.2 Ja 1

VMBO - BBL4 - Module 4 - INSTALLEREN EN MONTEREN Profiel PIE 2020-2022

Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand 

van een werktekening. Een elektrische huisinstallatie 

aanleggen aan de hand van een installatietekening.

Taken:

* Een sanitaire installatie aanleggen.

* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        

Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan 

verschillende deelopdrachten waarin de theoretische kennis 

en praktische vaardigheden zijn verwerkt en worden 

getoetst.

In Magister worden 2 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van  de beoordelingen van de 

theorie en een kolom SE 1.1 waarin het 

gemiddelde van de theorie berekend wordt.

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.                                                  

De theorie bestaat uit:                      * Sanitaire 

installaties.

* Drinkwater en Sanitair.

Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand 

van een werktekening. Een elektrische huisinstallatie 

aanleggen aan de hand van een installatietekening.

Taken:

* Een sanitaire installatie aanleggen.

* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        

Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan 

verschillende deelopdrachten waarin de theoretische kennis 

en praktische vaardigheden zijn verwerkt en worden 

getoetst.

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092.

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790)

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.                                                  

De theorie bestaat uit:                * Kennismaken 

met elektro.               * WCD's en enkelpolige 

schakeling.                                         * 

Serieschakeling.

* Wisselschakeling.

In Magister worden 4 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van de beoordelingen van de 

theorie en een kolom SE 1.2 waarin het 

gemiddelde van de theorie berekend wordt.



Inhoud onderwijsprogramma

P/PIE/4.1 en 4.2

LJR-4 SPE 1.1 Nee 1

P/PIE/4.1 en 4.2

LJR-4 SPE 1.2 Nee 1

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Toetsvorm code

Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand 

van een werktekening. Een elektrische huisinstallatie 

aanleggen aan de hand van een installatietekening.

Taken:

* Een sanitaire installatie aanleggen.

* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        

Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan 

verschillende deelopdrachten waarin de theoretische kennis 

en praktische vaardigheden zijn verwerkt en worden 

getoetst.

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.              

                                                                                                                   

Het cijfer SPE 1.1 is opgebouwd uit meerdere 

praktijkbeoordelingen . 

 In Magister worden 3 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van de beoordelingen van de 

praktische opdrachten en een kolom SPE 1.1 

waarin het gemiddelde van de praktijk berekend 

wordt.                                                              

Herkansing Weging

 In Magister worden 2 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van de beoordelingen van de 

praktische opdrachten en een kolom SPE 1.2 

waarin het gemiddelde van de praktijk berekend 

wordt.                                                             

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.              

                                                                                                                   

Het cijfer SPE 1.2 is opgebouwd uit meerdere 

praktijkbeoordelingen . 

Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand 

van een werktekening. Een elektrische huisinstallatie 

aanleggen aan de hand van een installatietekening.

Taken:

* Een sanitaire installatie aanleggen.

* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        

Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan 

verschillende deelopdrachten waarin de theoretische kennis 

en praktische vaardigheden zijn verwerkt en worden 

getoetst.

Eindtermen



Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092.

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790)

 In Magister worden 2 kolommen gereserveerd 

voor het invoeren van de beoordelingen van de 

praktische opdrachten en een kolom SPE 1.2 

waarin het gemiddelde van de praktijk berekend 

wordt.                                                             

Met behulp van theorie en praktijk word 

gewerkt aan verschillende deelopdrachten 

waarin de theoretische kennis en praktische 

vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst.              

                                                                                                                   

Het cijfer SPE 1.2 is opgebouwd uit meerdere 

praktijkbeoordelingen . 

Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand 

van een werktekening. Een elektrische huisinstallatie 

aanleggen aan de hand van een installatietekening.

Taken:

* Een sanitaire installatie aanleggen.

* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        

Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan 

verschillende deelopdrachten waarin de theoretische kennis 

en praktische vaardigheden zijn verwerkt en worden 

getoetst.



VMBO - BBL  - Module 1 - MENS EN GEZONDHEID Profiel Z&W 2020-2022

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

P/ZW/1.1/1.3

SE1 Ja 1

P/ZW/1.1/1.3

PO1 Nee 1

P/ZW/1.1/1.3

5 SE2 ja 1

P/ZW/1.1/1.2

PO2 Nee 1

P/ZW/1.1 - P/ZW/1.2 - P/ZW/1.3

5 SPE Nee 2Deeltaak: informatie geven over een gezonde voeding. Deeltaak: een gezonde 

maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen. Deeltaak: ondersteunen bij een 

verantwoord voedings- en bewegingspatroon en dagritme.

.

Deel A:Praktijkopdracht 2 t/m10           

Deel B: Hst.2 Voedingsstoffen              

Hst.3 Voeding                                                 

Hst. 4 Voedings-gewoonten                  

Hst.5 Diëten en voedings-patronen      

Hst. 6 Invloeden op gezondheid          

Hst.7 Genots-middelen                           

Hst.8 Een maaltijd samenstellen         

Hst.9 Een maaltijd bereiden en 

opdienen                                     Hst. 10 

Hygiëne                                               

SPE Casus met praktijkopdrachten:

           

Deeltaak: informatie geven over een gezonde voeding.

Deeltaak: een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen

Deel A : Praktijkopdracht 4 t/m 6

Praktijkopdrachten 2

5

Deeltaak: informatie geven over een gezonde voeding. Deeltaak: ondersteunen 

bij een verantwoord voedings- en bewegingspatroon en dagritme.

Leermateriaal:Profielboek: Mens 

en gezondheid (VMBO Modulair, 

Uitgeversgroep)

Deel B: Hst. 2 t/m 3
4

Theorietoets 1

Deeltaak: informatie geven over een gezonde voeding.

Deeltaak: ondersteunen bij een verantwoord voedings- en bewegingspatroon en 

dagritme.

Deel A: Praktijkopdracht 2 t/m3 

Praktijkopdrachten 1

4

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaak: informatie geven over een gezonde voeding.

Deeltaak: ondersteunen bij een verantwoord voedings- en bewegingspatroon en 

dagritme.

Deel B: Hst. 4 t/m 6

Theorietoets 2



VMBO - BBL  - Module 2 - MENS EN OMGEVING Profiel Z&W 2020/2022

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

Module 2: Mens en omgeving

P/ZW/2.1 (Uitgeversgroep)

P1 SE1 Ja 1

P/ZW/2.1/2.2/2.3

P2 PO1 Nee 1

P/ZW/2.3

P2 SE2 Ja 1

P/ZW/2.4/2.5

P3 PO2 Nee 1

Deeltaak: zie hierboven Leermateriaal: Deel B Hfst. 3 en 4

Theorietoets 2

Deeltaak: ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in en 

rondom het gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen. Deeltaak: bij 

het inrichten van de ruimte rekening houden met het gebruik van de ruimte

Leermateriaal: Deel A Hfst.P2.4. 

t/m P2.5. Praktijkopdrachten 2

Deeltaak: schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren Leermateriaal: Deel B Hfst. 1 en 2

Theorietoets 1

Deeltaak: zie hierboven                                                          Deeltaak: textiel 

verzorgen

Deeltaak: baliewerkzaamheden verrichten

Leermateriaal: Deel A Hfst.P2.1. 

t/m P2.3. Praktijkopdrachten 1

Deeltaak: informatie geven over een gezonde voeding. Deeltaak: een gezonde 

maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen. Deeltaak: ondersteunen bij een 

verantwoord voedings- en bewegingspatroon en dagritme.

.

Deel A:Praktijkopdracht 2 t/m10           

Deel B: Hst.2 Voedingsstoffen              

Hst.3 Voeding                                                 

Hst. 4 Voedings-gewoonten                  

Hst.5 Diëten en voedings-patronen      

Hst. 6 Invloeden op gezondheid          

Hst.7 Genots-middelen                           

Hst.8 Een maaltijd samenstellen         

Hst.9 Een maaltijd bereiden en 

opdienen                                     Hst. 10 

Hygiëne                                               

SPE Casus met praktijkopdrachten:

           

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging



P3                                            P/ZW/2.4/2.5

SE3 Nee 1

P/ZW/2.1 t/m P/ZW/2.5

P3 SPE Nee 2

VMBO - BBL - Module 3 - MENS EN ACTIVITEIT Profiel Z&W 2020-2022

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

P/ZW/3.1

1 SE1 ja 1

P/ZW/3.1/3.2

2 PO1 Nee 1

Deeltaak: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden. Leermateriaal: Profielboek: Mens 

en activiteit (VMBO Modulair, Uit-

geversgroep), Deel B Hfst. 1 en 2
Theorietoets 1

Deeltaak: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden.

Deeltaak: een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren.

Leermateriaal: Profielboek: Mens 

en activiteit , (VMBO Modulair, 

Uitgeversgroep) Deel A Hfst. 1 t/m 

4

Deel B Hfst. 1 t/m 4

SPE Casus met praktijkopdrachten:

                       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaak: zie hierboven Leermateriaal: Deel B hfst. 5 t/m 7

Theorietoets

Deeltaken: zie hierboven

.

Leermateriaal: Deel A,B hfst. 1 t/m 6 

Hfst 1 Werken binnen Zorg en Welzijn  

Hfst 2 Schoonmaak 

onderhoudswerkzaamheden                                                              

Hfst 3 Textiel verzorgen

Hfst 4 baliewerkzaamheden: uiterlijke 

verzorging en communicatie Hfst 5 

baliewerkzaamheden: telefoneren en 

schriftelijke rapporteren  Hfst 6 

hulpmiddelen en technologische 

ontwikkeling Hfst 7 Aankleden en 

inrichten van een ruimte

Deeltaak: ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in en 

rondom het gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen. Deeltaak: bij 

het inrichten van de ruimte rekening houden met het gebruik van de ruimte

Leermateriaal: Deel A Hfst.P2.4. 

t/m P2.5. Praktijkopdrachten 2



P/ZW/3.1/3.2

2 SE2 ja 1

P/ZW/3.3

3 PO2 Nee 1

P/ZW/3.3

3

Deeltaak: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden.

Deeltaak: een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren.

Leermateriaal: Profielboek: Mens 

en activiteit (VMBO Modulair, 

Uitgeversgroep), Deel B Hfst. 5, 6 

en 7

SE3 nee 1

P/ZW/3.1 t/m P/ZW/3.3

3 SPE Nee 2Deeltaak: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden.

Deeltaak: een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren.

Deeltaak: een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten. 

.

Leermateriaal: Mens en activiteit  

(VMBO Modulair, Uitgeversgroep), 

Deel A Hfst 1 t/m 7 Deel B Hfst. 1 

t/m 7 Hfst.1 Leeftijdsgroepen en 

ontwikkelingen Hfst. 2 Leefwereld 

en deelnemers Hfst 3 

Communicatie

Hfst 4 Behoefte achterhalen

Hfst 5 Activiteiten voorbereiden

Hfst 6 Activiteiten uitvoeren en 

afronden Hfst 7 Activiteiten 

evalueren 

SPE Casus met praktijk opdrachten

 

Deeltaak: een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren. Leermateriaal: Profielboek: Mens 

en activiteit (VMBO Modulair, 

Uitgeversgroep), Deel B Hfst. 3 en 4
Theorietoets 2

Deeltaak: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden.

Deeltaak: een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren.

Leermateriaal: Mens en activiteit  

(VMBO Modulair, Uitgeversgroep),

Deel B Hfst. 5 t/m 7
Praktijkopdrachten 2

Deeltaak: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden.

Deeltaak: een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren.

Leermateriaal: Profielboek: Mens 

en activiteit , (VMBO Modulair, 

Uitgeversgroep) Deel A Hfst. 1 t/m 

4

Deel B Hfst. 1 t/m 4

Praktijkopdrachten 1



VMBO - BBL- Module 4 - MENS EN ZORG Profiel Z&W 2020-2022

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

Module 4: Mens en zorg

P/ZW/4.1/4.2/4.4 Uitgeversgroep

4 SE1 ja 1

P/ZW/4.1/4.2/4.4

4 PO1 Nee 1

P/ZW/4.3/4.4/4.5

5 SE2 ja 1

P/ZW/4.3/4.4/4.5

5

PO2 Nee 1

P/ZW/4.1 t/m P/ZW/4.5

5 SPE Nee 2Deeltaken: Zie toets SE1 en SE2 

.

Deel A en B                                    

Hfst. 1: werken in de zorg  Hfst.2: 

het zorgdossier   Hfst.3: 

communiceren met de zorgvrager  

Hfst.4 ondersteunen bij 

persoonlijke verzorging Hfst. 5: 

beperking en motoriek Hfst.6: tillen 

en verplaatsen Hfst. 7: Eerste Hulp 

Bij Ongelukken Hfst. 8 

verschillende wonden en annder 

letsel Hfst. 9: ziek zijn en 

behandling  Hfst. 10: ict en 

zorgtechnologie

SPE Casus met praktijkodrachten        

Praktijkopdrachten 1

Deeltaak: eenvoudige EHBO technieken toepassen Deeltaak: ondersteunen bij 

vaak voorkomende ziekteverschijnselen Deeltaak: toepassen van ICT en 

technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken.

Theorie toets: hfst 4 t/m 6 en hfst 9 

deel A en deel B                                                                             

Praktijkopdrachten: deel A en B   

Hfst 7 t/m 10

Theorietoets 2

Deeltaak: eenvoudige EHBO technieken toepassen Deeltaak: ondersteunen bij 

vaak voorkomende ziekteverschijnselen Deeltaak: toepassen van ICT en 

technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken. praktijkopdrachten 2

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaak: ondersteunen bij eenvoudige activiteiten

Deeltaak: ondersteunen bij bewegen en verplaatsen 

Deeltaak: ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen

Theorie toets: hfst 1 t/m 3 deel A 

en deel B                                                                             

Praktijkopdrachten: deel A en B   

Hfst 1 t/m 6

Theorietoets 1 

Deeltaak: ondersteunen bij eenvoudige activiteiten

Deeltaak: ondersteunen bij bewegen en verplaatsen 

Deeltaak: ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets



Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

Keuzevak: Haarverzorging

K/ZW/2.1 (Uitgevergroep)

P4 SE1 Ja 1

K/ZW/2.1

P4 PO1 Nee 1

K/ZW/2.1

P5 SE2 Ja 1

K/ZW/2.2

P5 PO2 Nee 1Deeltaak: haar omvormen Leermateriaal: Deel A Hfst 6 en 7

Deeltaak: zie hierboven Leermateriaal: Deel A Hfst 1 t/m 5

Praktijkopdrachten 1

Deeltaak: zie hierboven Leermateriaal: Deel B Hfst 3,4 en 5

Theorietoets 2

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaak: een haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren op basis van een 

haardiagnose bij een klant 

Leermateriaal: Deel B Hfst 1 en 2

Theorietoets 1

Deeltaken: Zie toets SE1 en SE2 

.

Deel A en B                                    

Hfst. 1: werken in de zorg  Hfst.2: 

het zorgdossier   Hfst.3: 

communiceren met de zorgvrager  

Hfst.4 ondersteunen bij 

persoonlijke verzorging Hfst. 5: 

beperking en motoriek Hfst.6: tillen 

en verplaatsen Hfst. 7: Eerste Hulp 

Bij Ongelukken Hfst. 8 

verschillende wonden en annder 

letsel Hfst. 9: ziek zijn en 

behandling  Hfst. 10: ict en 

zorgtechnologie

SPE Casus met praktijkodrachten        

VMBO - Z&W- BBL - Keuzevak - 1606 - haarverzorging 2020-2022

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets



K/ZW/2.1/2.2

P5 SPE Nee 2

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

K/ZW/12.1 en 12.2

SE1 ja 1

K/ZW/12.1 en 12.2

PO1 Nee 1

K/ZW/12.3  en 12.4

SE2 Nee 2Deeltaak: in acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan. Deeltaak: 

stoornissen in de vitale functies signaleren en direct professionele hulp 

inschakelen.

 Deel A en B HS 3 en 4

Deeltaak: assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid en 

risicopreventie.                                                                 Deeltaak: de functie van 

enkele organen en weefsels uitleggen.

Leermateriaal:Keuzeboek 

Voorkomen van ongevallen en 

ehbo (VMBO Modulair, 

Uitgeversgroep) Deel B HS 1 t/m 3
1

Theorietoets 1

 Deeltaak: assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid en 

risicopreventie.                                                                 Deeltaak: de functie van 

enkele organen en weefsels uitleggen.

 Deel A HS 1 en 2                             

 Deel B HS 1 t/m 2

1

Praktijkopdrachten 1

VMBO - Z&W- BBL - Keuzevak - 1617 - voorkomen van ongevallen en EHBO  2020-2022

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaak: haar omvormen Leermateriaal: Deel A Hfst 6 en 7

Praktijkopdrachten 2

Deeltaak: zie hierboven

.

Leermateriaal:

Deel A Hfst 1 t/m 7

Deel B Hfst 1 t/m 7

Hfst 1 Werken in de haarverzorging

Hfst 2 Werken in de salon

Hfst 3 Haar en huid

Hfst 4 Haar- en hoofdhuiddiagnose

Hfst 5 Wassen en massage

Hfst 6 Wat is omvormen van het haar?

Hfst 7 Omvormtechnieken

SPE Casus met praktijkopdrachten             



K/ZW/12.2 tm 12.5

PO2 Nee 1

K/ZW/12.2 tm 12.5 SE3 ja 1

3

Zie boven                                                                                 Deeltaak: aan de hand 

van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels herkennen en vaststel-van de 

noodzakelijke basis handelingen en deze uitvoeren  Eerste Hulp 

Deel A en 'B hoofdstuk 5

K/ZW/12.1 t/m 12.5

SPE Nee 2

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

K/ZW/5.1/5.2

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

theorietoets 2

zie boven Deel A: HS 1 t/m 5                           

Deel B: HS 1 t/m 5                              

HS 1: risico’s en gevaren opmerken

HS 2: de functies van belangrijke 

organen en weefsels                          

 HS 3: volgorde eerste hulp                

HS 4: controleren van het 

 bewustzijn en de ademhaling           

                     HS 5: 

levensbedreigende letsels en 

ziekten3

SPE Casus met praktijkopdrachten:

VMBO - Z&W- BBL - Keuzevak - 1620 - welzijn kind en jongere 2020-2022

Deeltaak: in acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan. Deeltaak: 

stoornissen in de vitale functies signaleren en direct professionele hulp 

inschakelen.

 Deel A en B HS 3 en 4

2

Praktijktoets 1

 Zie boven                                                                                 Deeltaak: aan de hand 

van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels herkennen en vaststel-van de 

noodzakelijke basis handelingen en deze uitvoeren  Eerste Hulp 

Deel A HS 3 tm 5                              

Deel B HS 3 tm 5

3

Praktijkopdrachten 2



4 SE1 Ja 1

K/ZW/5.1/5.2/5.3

PO1 Nee 1

K/ZW/5.4/5.5

SE2 Ja 1

K/ZW/5.4/5.5

PO2 Nee 1

K/ZW/5.1 t/m 5.5

SPE Nee 2Deeltaak: zie hierboven

.

Leermateriaal: Keuzeboek: Welzijn kind en 

jongere (VMBO Modulair, Uitg.groep)

Deel A: hoofdstuk 1 t/m 7

Deel B: hoofdstuk 1 t/m 8

Hfst. 1 Oriëntatie binnen het werkveld         

Hfst. 2 Ontwikkelingsfasen       

Hfst. 3 Opvoeding

Hfst. 4 Hulp en opvang

Hfst. 5 Persoonlijke verzorging

Hfst. 6 Voeding en beweging

Hfst. 7 Verzorging en inrichting van de 

ruimte

Hfst 8. Activiteiten

Per. 5

SPE Casus met praktijkopdrachten

VMBO - Z&W- BBL - Keuzevak - 1623 - kennismaking met uiterlijke verzorging 2020-2022

Deeltaak: de omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep Deeltaak: 

een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit mondeling 

toelichten

Deel A en B: hoofdstuk 3 en 4

5

Theorietoets 2

Deeltaak: de omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep

Deeltaak: een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit 

mondeling toelichten

Deel A en B: hoofdstuk 3 t/m 8

5

Praktijkopdrachten 2

Deeltaak: ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling.

Deeltaak: kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de 

zelfredzaamheid bevorderen

Leermateriaal: Keuzeboek: Welzijn 

kind en jongere (VMBO Modulair, 

Uitg.gr) Deel A en  B: hoofdstuk 1 

en 2
4

Theorietoets 1

Deeltaak: ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling.

Deeltaak: kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de 

zelfredzaamheid bevorderen

Deeltaak: (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren en hen 

stimuleren en begeleiden.

Deel A en B: hoofdstuk 1 en 2

4

Praktijkopdrachten 1



Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

K/ZW/1.1

P1 SE1 Ja 1

K/ZW/1.2

P2 SE2 Ja 1

K/ZW/1.1/1.2

P2 PO1 Nee 1

K/ZW/1.3/1.4

P3 SE3 nee 1

K/ZW/1.3/1.4

P3 PO2 Nee 1

Deeltaak: een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid van 

de klant 

Deeltaak: een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de conditie 

van de handen van de klant

Leermateriaal:

Thema 3: Gezichtsbehandeling

Thema 4: Manicure
Theorietoets 3 

Deeltaken: Zie hierboven Leermateriaal:

Thema 3: Gezichtsbehandeling

Huiddiagnose, oppervlakreiniging, 

aanbrengen van een masker, dag-make-up, 

weddingplanner opdracht

Thema 4: Manicure

Manicurebehandeling, handmassage, 

paraffine bad, collage 

nagelverfraaiingproducten 

Praktijkopdrachten 2

Deeltaak: een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij 

het haar en de hoofdhuid van de klant

Leermateriaal:  Thema 

Haarbehandelingen Theorietoets 2

Deeltaak: Zie hierboven Leermateriaal:

Thema 1: Omgang met klanten

Een klant te woord staan, agenda invullen, 

rollenspel, afrekenen, materiaal schoon 

maken, handdoeken wassen en opbergen

Thema 2: Haarbehandelingen

Haren wassen, massagetechnieken, föhnen, 

stylen, krullen, verfbehandeling, vlechten, 

productverkenning

Praktijkopdrachten 1

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaak: een klant ontvangen en het bezoek afronden Leermateriaal:

Thema 1: Omgang met klanten
Theorietoets 1

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets



K/ZW/1.1 t/m 1.4

P3 SPE Nee 2

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

K/ZW/7.1/7.2

4 SE1 ja 1

K/ZW/7.1/7.2

4 PO1 Nee 1

K/ZW/7.3/7.5

Deeltaak: front office werkzaamheden verrichten in een gesimuleerde praktijk. 

Deeltaak: zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en apparatuur.

Leermateriaal:Keuzeboek: 

Verzorging (VMBO Modulair, 

Uitgeversgroep) Deel A: hoofdstuk 

1 t/m 3 Deel B: hoofdstuk 1 t/m 4

Praktijkopdrachten 1

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaak: front office werkzaamheden verrichten in een gesimuleerde praktijk. 

Deeltaak: zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en apparatuur.

Leermateriaal: Keuzeboek: 

Assisteren in de gezondheidszorg

(VMBO Modulair, Uitgeversgroep)

Deel B: hoofdstuk 1 t/m 4

Theorietoets 1

Deeltaak: zie hierboven

.

Leermateriaal:

Praktijk:

Thema 1: Omgang met klanten

Thema 2: Haarbehandelingen

Thema 3: Gezichtsbehandeling

Thema 4: Manicure

Praktijk:

Enkele van de geoefende praktische 

vaardigheden worden getoetst. 

SPE Casus met praktijkopdrachten                  

VMBO - Z&W- BBL - Keuzevak - 1624 - assisteren in de gezondheidszorg 2020-2022

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Deeltaken: Zie hierboven Leermateriaal:

Thema 3: Gezichtsbehandeling

Huiddiagnose, oppervlakreiniging, 

aanbrengen van een masker, dag-make-up, 

weddingplanner opdracht

Thema 4: Manicure

Manicurebehandeling, handmassage, 

paraffine bad, collage 

nagelverfraaiingproducten 

Praktijkopdrachten 2



5 SE2 ja 1

K/ZW/7.3 t/m 7.5

5 PO2 Nee 1

K/ZW/7.1 t/m 7.5

5 SPE Nee 2

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

K/ZW/10.1 / 10.2/ 10.3 /10.4 /10.5 (Uitgevergroep)

P 1-5 SE1 Ja 1Deeltaak: eenvoudige balie- en receptievaardigheden toepassen.  Deeltaak: 

huisregels opstellen voor bezoekers.                        Deeltaak: 

schoonmaakwerkzaamheden verrichten in en om een gebouw.                                                                                        

Deeltaak: (technische) werkzaamheden inventariseren in en rondom gebouw, 

Leermateriaal: Deel A en B hfst 1 

t/m 9

SE 1 De theorie wordt getoetst 

d.m.v. presentatie of theorietoets 

Theorietoets 1

VMBO - Z&W- BBL  - Keuzevak 1627 Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie    2020-2021 

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaak: in opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de  klant 

over zijn of haar gezondheid. Deeltaak: de klant informeren en adviseren over 

zorg voor de eigen gezondheid in een gesimuleerde omgeving. Deeltaak: 

voorlichting geven over mondhygiëne.

Leermateriaal: Keuzeboek: 

Verzorging (VMBO Modulair, 

Uitgeversgroep) Deel A: hoofdstuk 

4 t/m 8 Deel B: hoofdstuk 4 t/m 8

Praktijkopdrachten 2

Deeltaak: zie hierboven

.

Leermateriaal: Keuzeboek: Verzorging

(VMBO Modulair, Uitgeversgroep)

Deel A: hoofdstuk 1 t/m 8

Deel B: Hfst. 1 Beroepen en werkvelden

Hfst. 2 Frontofficewerkzaamheden

Hfst. 3 De werkomgeving verzorgen

Hfst. 4 Informeren en adviseren over             

Zorg Hfst. 5 Gegevens verzamelen over           

de gezondheid Hfst. 6 Veelvoorkomende 

ziekten per leeftijdsfase Hfst. 7 

Thuiszorgmiddelen en  zorgtechnologie

Hfst. 8 Mondverzorging

SPE Casus met praktijk- en theorie opdrachten:

                

Deeltaak: in opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de  klant 

over zijn of haar gezondheid. Deeltaak: de klant informeren en adviseren over 

zorg voor de eigen gezondheid in een gesimuleerde omgeving. Deeltaak: 

voorlichting geven over mondhygiëne.

Leermateriaal: Keuzeboek: 

Verzorging (VMBO Modulair, 

Uitgeversgroep)Deel B: hoofdstuk 4 

t/m 8
Theorietoets 2



P 1-5 PO1 Nee 2

P1-5 PO 2 Nee 2

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

K/ZW/11.1/11.2

1 SE1 ja 1

K/ZW/11.2/11.3

PO1 Nee 1

1

Praktijkopdrachten 1

Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaak: Informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en te 

sporten in de iegen regio.                                         Deeltaak: Voor een bepaalde 

doelgroep een eenvoudig sportevenement of toernooi organiseren en uitvoeren                                                 

Leermateriaal: Reader Sport en 

bewegen AC                 

Hoofdstukken:                                   

1. Orientatie op het werkveld                

2. Doelgroepen in de sport                       

3. Vaardigheden van de sportleider                          

Theorietoets 1

Deeltaak: Voor een bepaalde doelgroep een eenvoudig sportevenement of 

toernooi organiseren en uitvoeren                                                              

Deeltaak: zie hierboven

.

Leermateriaal:

Deel A Hfst 1 t/m 9

Deel B Hfst 1 t/m 9

Hfst 1 facilitair medewerker 

gebouwenbeheer

Hfst 2 baliewerkzaamheden: ontvangen van 

bezoekers

Hfst 3 baliewerkzaamheden: het 

telefoongesprek

Hfst 4 baliewerkzaamheden: apparatuur en 

technologische ontwikkelingen

Hfst 5 veiligheid

Hfst 6 het ontruimingsplan

Hfst 7 schoonmaakwerkzaamheden              

             Praktijkopdrachten 2

VMBO - Z&W- BBL- Keuzevak - 1628 -Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 2020-2022

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

Deeltaak: eenvoudige balie- en receptievaardigheden toepassen.  Deeltaak: 

huisregels opstellen voor bezoekers.                        Deeltaak: 

schoonmaakwerkzaamheden verrichten in en om een gebouw.                                                                                        

Deeltaak: (technische) werkzaamheden inventariseren in en rondom gebouw, 

Leermateriaal: Deel A en B hfst 1 

t/m 9

SE 1 De theorie wordt getoetst 

d.m.v. presentatie of theorietoets 

Theorietoets 1

Deeltaak: zie hierboven Leermateriaal: Deel A en B Hfst 1 

t/m 9 Praktijkopdrachten 1



K/ZW/11.2/11.3/11.4/

2 SE2 ja 1

K/ZW/11.4/11.5

3 PO2 Nee 1

K/ZW/11.1 t/m 11.5

3 SPE Nee 2

Periode 1 t/m 3 = klas 3      periode 4 t/m 5 = klas 4

Inhoud onderwijsprogramma

Keuzevak De keuken
Per. Eindtermen Toetsvorm code Herkansing Weging

Deeltaken: Zie toets SE 1 en SE 2     Hoofdstukken 1 tm 6

SPE Casus met praktijkopdrachten

VMBO - HBR - BBL - Keuzevak - 1803 -De Keuken 2020-2022

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets

1

Praktijkopdrachten 1

Deeltaak: Voor een bepaalde doelgroep een eenvoudig sportevenement of 

toernooi organiseren en uitvoeren                 Deeltaak: Assisteren en instructie 

geven bij sport- en bewegingsactiviteiten                                                                    

Deeltaak: Omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures                                                                           

Hoofdstukken:                                   

4. Organiseren van een sport-

activiteit                                   

5.Uitvoeren en evalueren van een 

sportactiviteit                                                                    

6.Veilig en verantwoord sporten     

7. Fitness, cardio en krachttraining                 

Theorietoets 2

Deeltaak: Assisteren en instructie geven bij sport- en bewegingsactiviteiten                                                                    

Deeltaak: Omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures      Praktijkopdrachten 2

Leermateriaal: Reader Sport en 

bewegen AC                 

Hoofdstukken:                                   

1. Orientatie op het werkveld                

2. Doelgroepen in de sport                       

3. Vaardigheden van de sportleider                          
Deeltaak: Voor een bepaalde doelgroep een eenvoudig sportevenement of 

toernooi organiseren en uitvoeren                                                              



P/HBR/3.1 Uitgeversgroep

P1 SE1 Ja 1

P/HBR/3.1/3.2

P2 PO1 Nee 1

P/HBR/3.1

P2 SE2 Ja 1

P/HBR/3.1/3.2

P3 PO2 Nee 1

P/HBR/3.1/3.2

P3 SPE Nee 2

Deeltaken. Zie hierboven. Leermateriaal: 

Kookopdrachten in de keuken Praktijkopdrachten 2

Deeltaken. Zie hierboven.

.

Leermateriaal: 

Hfst 1 t/m 7 en 9

Hfst. 1 Welkom in de keuken

Hfst. 2 HACCP in de keuken

Hfst  3 Mise- en -place in de koude keuken

Hfst. 4 Bereidingstechnieken

Hfst  5 Ingrediënten 

Hfst  6 Wanneer doe ik wat?

Hfst 7 Gasten in het restaurant

Hfst 9 Serveren

SPE Casus met praktijk opdrachten

                     

Deeltaak: zie hierboven.                                                        Deeltaak: een bijdrage 

leveren aan het bereiden van gerechten in een horecagelegenheid.

Leermateriaal: 

Kookopdrachten in de keuken. Praktijkopdrachten 1

Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten. Leermateriaal: 

Hfst 3 en 4 Theorietoets 2

Deeltaak: een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten. Leermateriaal: 

Hfst 1 en 2 Theorietoets 1



  C1          

  RV01 lj4  Nee  1 

RV02 lj4  Nee  2 

BS lj4  Nee  2 

SB lj4  Nee  2 

RV03 lj4  Nee  2 

  RV04 lj4  Nee  1 

VE01 lj4  Nee  OVG 

VMBO – Klas 4 LOB - Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 

RV = Reflectieverslag - BS = Beoordeling Stage - VE = Verslag - LOB = LOB Portfolio  

  

De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven, 

dit blijkt uit een reëel beeld van het beroepenveld. De kandidaat 

heeft zich uitgebreid georiënteerd t.a.v. vervolgopleidingen en heeft 

zich voorbereid op de intake d.m.v. onder andere het maken van een 

C.V. Voorts heeft de leerling de keuze met de mentor, de vakdocent 

en de decaan besproken. De leerling heeft zich tijdig, dus voor 1 

maart, ingeschreven voor een vervolgopleiding. 

Onderzoek beroepeninformatie: RV01 

verwerkingsopdracht boekje MBO keuzemarkt RV02 

bezoek mbo keuzemarktavond en 

verslag beroepstage stageboek RV03 maken C.V. 

RV04 verslag open dag of proefstuderen   
  

  

De kandidaat maakt de eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’. In 

een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd 

die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de 

‘loopbaancompetenties’. In het loopbaandossier wordt beschreven 

bij een aantal uitgevoerde activiteiten.  

VE01 Persoonlijk gesprek met de mentor: reflecteren 

op keuze vervolgonderwijs   
  



Inhoud onderwijsprogramma

C1

1 De stagebegeleider beoordeelt samen SC 1 nee 1

met docent. De stage voldoet aan de    

kerndoelen van de profielen BWI/ EO/MT/ SC 2 nee 1

PIE en ZW

SC 3     nee 1

De beoordeling

vindt minimaal 2x plaats in leerjaar 3 SC 4 nee 1

SC=stagecijfer

SC 1 SB 5 nee 1

SC 2 

en minimaal 2x in leerjaar 4.   

SC 3

SC 4

En beoordeling stageboek  (SB)   

 SB 5      

De stage duurt minimaal

 640 en maximaal 1280 klokuren

Elk profieldeel bestaat uit o.a. een kern die uit de onderstaande vaardigheden bestaat.  

De kandidaat kan:

a.1.de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken;

a.2.informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt verzamelen, ordenen en 

weergeven;

a.3.voor opleiding en beroep relevante berekeningen uitvoeren;

a.4.plannen en organiseren in een beroeps(opleiding) gerelateerde situatie;

a.5.op systematische en doelgerichte wijze werkzaamheden uitvoeren op basis van een 

planning met de inzet van vakdeskundigheid en met aandacht voor een zo hoog mogelijke 

kwaliteit; 

a.6.mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden; onder 

meer over de planning, voorbereiding, proces en product;

a.7.reflecteren op de eigen werkwijze en op de kwaliteit van het eigen werk;

a.8.samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden;

a.9.werkzaamheden volgens de voorschriften en op een veilige wijze uitvoeren;

a.10.economisch bewust en duurzaam omgaan met materialen en middelen;

a.11.professionele hulpmiddelen gebruiken en hun werking uitleggen;

a.12.hygiënisch werken; 

a.13.milieubewust handelen; 

a.14.zich aan- en inpassen in een bedrijfscultuur; 

a.15.voldoen aan de algemene gedrags-en houdingseisen die gesteld worden aan 

werknemers in de branche;

a.16.in een (gesimuleerde) beroepssituatie en stage in een bedrijf omgaan met verschillen 

op basis van culturele gebondenheid en geslacht. 

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend 

De cijfers van de 4 profielmodules en het gemiddelde van de 5 cijfers van de stage vormt samen het se cijfer voor het profielvak

VMBO - leerjaar 4 LWT  Stage

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code

Her-

kansing
Weging



St


