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DE EXAMENREGELING 2020-2021
De plv. rector van Tongerlo, mevrouw drs. ing. B.A. Baelemans,
- daartoe gemachtigd middels het schoolmanagementstatuut vastgesteld door de raad van bestuur van
de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs,
- overwegende dat ter uitvoering van het Eindexamenbesluit VO een examenreglement met
programma van toetsing en afsluiting alsmede de algemene praktische regels moeten worden
vastgesteld,
besluit de examenregeling voor het vmbo, havo en vwo van de colleges die behoren tot Tongerlo met
ingang van 1 augustus 2020 als volgt vast te stellen.
HOOFDSTUK 1
1.1

EXAMENREGLEMENT 2020-2021

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 Algemeen
1.

Ten aanzien van de examenregeling worden de rechten van het bevoegd gezag uitgeoefend door de
plv. rector, mevrouw drs. ing. B.A. Baelemans. De uitoefening van voornoemde rechten wordt
begrensd door wetgeving en/of door besluiten van het bevoegd gezag.

2.

Op de eindexamens is het Eindexamenbesluit VO (tekst geldend op 1 augustus 2020) van toepassing.

3.

De rector is bevoegd tot het nemen van beslissingen in situaties waarin de examenregeling niet
voorziet, tenzij op grond van het Eindexamenbesluit VO anders dient te worden gehandeld.

4.

De examenregeling treedt in werking op 1 augustus 2020 en geldt voor het schooljaar 2020-2021.

Art. 2 Toezichthouder
Toezicht op de uitvoering van de examenregeling wordt uitgeoefend door de inspecteur onderwijs.
Art. 3 Afnemen examen
(Exb 3)
1.

De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het
eindexamen af.

2.

De rector wijst een van de personeelsleden van de school aan tot secretaris van het examen.

3.

De examencommissie maakt na iedere schoolexamenperiode een bevindingenoverzicht waarin alle
maatregelen die zij getroffen heeft opgenomen staan. Dit overzicht wordt gestuurd naar de rector.

4.

De uitvoering van de examenregeling is door de rector voor elke deelcollege opgedragen aan de
examencommissie van het deelcollege:
Da Vinci College:

5.

mw. E.D. Cornec, secretaris
mw. J. van Peer, lid
dhr. F.N.J. Bakkers, lid
dhr. J.A.F. Hoezen, lid

De examencommissie bestaat in ieder geval uit drie leden. Geen van de leden maken deel uit van de
centrale directie. Een van de leden is de examensecretaris.
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Art. 4 Bijzondere maatregelen, verzoeken en klachten van kandidaten
De examencommissie heeft naast hetgeen in artikel 3 vermeld is, de volgende taken:
1
het behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij een
schoolexamen of toets, wegens persoonlijke omstandigheden van de kandidaat;
2.
het behandelen van verzoeken van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing;
3
het behandelen van klachten van kandidaten over een primair besluit van de examinator,
waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen of toets;
4.
het behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden waaronder een
schoolexamen of toets is afgelegd.
en daarnaast gemandateerd door de rector:
5.
het bepalen bij afwezigheid van een kandidaat bij een schoolexamen hoe en wanneer hij het
werk inhaalt.
6.
het nemen van maatregelen bij onregelmatigheid (zie artikel 6).
Art. 5 Geschil
1.
Tegen een primair besluit van de examencommissie - als bedoeld in artikel 4 lid 1 en lid 2 kan de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger, binnen vijf werkdagen nadat het besluit aan
de kandidaat is medegedeeld, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de rector.
Binnen vijf werkdagen nadat het bezwaar is binnengekomen, deelt de rector schriftelijk en
gemotiveerd het besluit aan de leerling mee. Tegen het besluit op bezwaar van de rector kan binnen
vijf werkdagen beroep worden ingesteld bij de regionale beroepscommissie als bedoeld in artikel 7
van dit reglement.
De regionale beroepscommissie maakt het besluit binnen vijf werkdagen na ontvangst van het
beroepschrift bekend. Indien een zwaarwegend belang dit vereist, kunnen de hiergenoemde
termijnen met maximaal eenzelfde periode worden overschreden.
2 Tegen een primair besluit van een examinator als bedoeld in artikel 4 lid 3 of een omstandigheid
c.q. besluit als bedoeld in artikel 4 lid 4, 5 en 6 kan de leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger,
binnen vijf werkdagen nadat het besluit aan de kandidaat is medegedeeld dan wel de omstandigheid
zich heeft voorgedaan, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de examencommissie.
De examencommissie vraagt de rector om een reactie op het bezwaar. Binnen vijf werkdagen nadat
het bezwaar is binnengekomen deelt de examencommissie schriftelijk en gemotiveerd haar besluit
aan de leerling mede.
Tegen het besluit op bezwaar van de examencommissie kan binnen vijf werkdagen beroep worden
ingesteld bij de regionale beroepscommissie als bedoeld in artikel 7 van dit reglement. De regionale
beroepscommissie maakt het besluit binnen vijf werkdagen na ontvangst van het beroepschrift
bekend. Indien een zwaarwegend belang dit vereist, kunnen de hiergenoemde termijnen met
maximaal eenzelfde periode worden overschreden.
Art. 6 Maatregelen bij onregelmatigheden
(Exb.5)
De maatregelen –bedoeld in artikel 4 lid 6- die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in
combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn (art. 5 lid 2 Examenbesluit VO):
a.
b.
c.

het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen;
het ontzeggen van (verdere) deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of centraal
examen;
het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen
of het centraal examen;
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d.

het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd
examen in door de rector aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen
legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen.

Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in
afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke
vertegenwoordigers van de kandidaat.
Art. 7 Procedure bij de regionale beroepscommissie
1.

Tegen een genomen maatregel in een examenkwestie kan binnen vijf dagen nadat de maatregel is
medegedeeld beroep worden ingesteld bij de regionale beroepscommissie.
Het beroepschrift, inclusief alle bijlagen/producties, wordt binnen vijf werkdagen nadat het besluit
op bezwaar is meegedeeld (zie artikel 5 en 6) schriftelijk en per post ingediend en wordt gericht aan
de rector van de school. De rector zendt het beroepschrift onverwijld door aan de voorzitter van de
regionale commissie.

2.

Het beroepschrift is door de indiener persoonlijk ondertekend en houdt in:
a.
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer van de indiener;
b.
opleiding en studentennummer van de desbetreffende leerling;
c.
de dagtekening;
d.
een duidelijke omschrijving van de beslissing en de persoon waartegen het beroep is
gericht, vergezeld van een kopie van die beslissing of, indien het beroep is gericht tegen het
weigeren of
uitblijven van een beslissing, een duidelijke omschrijving van de beslissing die naar
het
oordeel
van de indiener had moeten worden genomen;
e.
de gronden, waarop het beroep berust, dat wil zeggen een gemotiveerde uiteenzetting
waarom naar het oordeel van de indiener de beslissing onjuist is of waarom het onjuist is dat er
geen beslissing is genomen.

3

Een beroepschrift dat niet aan deze eisen voldoet, kan niet-ontvankelijk verklaard worden, nadat aan
de indiener de gelegenheid is geboden om binnen een gestelde termijn, de verzuimen te herstellen
en hij/zij binnen die gestelde termijn hieraan niet heeft voldaan.

4.

De regionale beroepscommissie maakt haar besluit binnen 2 weken na ontvangst van het beroep
bekend. Indien een zwaarwegend belang dit vereist, kan de termijn met maximaal eenzelfde periode
worden verlengd.

5.

De regionale beroepscommissie stelt bij haar besluit zo nodig vast op welke wijze de leerling alsnog
in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen of deeleindexamen af te leggen.

6.

De regionale beroepscommissie deelt haar besluit schriftelijk mede aan de leerling, aan de ouders,
voogden of verzorgers van de leerling indien deze minderjarig is, aan de rector/algemeen directeur
en aan de Inspectie.

7.

De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders indien de
kandidaat minderjarig is, aan de rector en aan de inspecteur.

Art. 8 Geheimhouding
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het Eindexamenbesluit en daarbij de beschikking krijgt
over gegevens waarvan hem het vertrouwelijk karakter bekend is of waarvan zulks redelijkerwijs is
aan te nemen, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhouding vervalt wanneer enig
wettelijk voorschrift bekendmaking van de betrokken gegevens verplicht of wanneer de uitvoering
van het besluit bekendmaking noodzakelijk maakt.
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Art. 9 Toelating tot het examen
(Exb.2)
1.

De rector stelt de leerling in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een eindexamen af te
leggen.

2.

De rector kan leerlingen tot het eindexamen toelaten die niet als leerling van de school zijn
ingeschreven.

3.

Kandidaten als bedoeld in het tweede lid, die worden toegelaten tot het eindexamen van de school,
zijn behoudens het bepaalde in het vierde lid aan het bevoegd gezag een bedrag verschuldigd van €
625 voor een volledig examen

4.

In afwijking van het bepaalde in het derde lid is een toelatingsbedrag niet verschuldigd door
kandidaten die zijn ingeschreven bij een andere uit de openbare kas bekostigde school, al dan niet in
de zin van dit besluit- afdeling of onderwijsinstelling, én die op die school (afdeling,
onderwijsinstelling) geen eindexamen dan wel deeleindexamen afleggen.

Art. 10Indeling examen, profielwerkstuk, examenprogramma, begrenzing mogelijkheden vakkenkeuze
kandidaten, vrijstellingen
(Exb.4, 8, 8a, 11, 12, 13, 14, )
1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen, dan wel
uit beide.
2.

De kandidaat kiest, met inachtneming van de in hoofdstuk 1.4 genoemde examenvakken van de
gevolgde opleiding, in welke vakken hij examen wil afleggen. Voor de kandidaat geldt deze keuze
voor zover de collegedirecteur daartoe gemandateerd door de rector, hem in de gelegenheid heeft
gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden. Voor wie niet als leerling is ingeschreven,
geldt deze keuze voor zover de rector hem tot het examen in die vakken toelaat.

3.

De kandidaat kan voor zover de collegedirecteur daartoe gemandateerd door de rector, hem dat
toestaat, in meer vakken examen afleggen dan in de vakken die tenminste tezamen een eindexamen
vormen. Dit is ook toegestaan aan kandidaten die deeleindexamen afleggen.

4.

Indien het eindexamen een of meer vakken omvat van een andere schoolsoort dan die waarvoor de
kandidaat is ingeschreven, behoort ten minste een van de vakken tot de voorgeschreven
eindexamenvakken van de schoolsoort van inschrijving.

5.

Het eindexamen vmbo voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg omvat in elk geval:
a) de vakken van het gemeenschappelijk deel,
b) de twee algemene vakken die het profieldeel omvat,
c) een beroepsgericht programma, bestaande uit: het profielvak dat het profieldeel omvat en in het
vrije deel vier beroepsgerichte vakken
d) Voor leerlingen die geen eindexamen doen in het vak wiskunde doen, een schoolexamen rekenen
(niveau 2F van het referentieniveau) De afnamevorm en het aantal examens bepaalt de school
zelf. Het resultaat voor het schoolexamen rekenen telt niet mee in de uitslag, maar wordt
vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.
De kandidaat basisberoepsgerichte leerweg doet in het profiel economie en ondernemen of het
profiel horeca, bakkerij en recreatie in plaats van de Franse taal of Duitse taal eindexamen in het
vak maatschappijkunde.
Voor zover het betreft een leer-werktraject omvat het eindexamen voor de leerling die het
traject heeft gevolgd het vak Nederlandse taal en het beroepsgerichte programma dat onderdeel
is van het leerwerktraject. Bovendien kan de leerling eindexamen afleggen in de andere vakken
van de basisberoepsgerichte leerweg, waarvan de rector heeft beslist dat zij behoren tot het leer -
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werktraject van de leerling.
In aanvulling op de voorgeschreven vakken kan het eindexamen basisberoepsgerichte leerweg
voor zover nog niet gekozen, een algemeen vak behorend tot het eindexamen van de
theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg bevatten.
Het eindexamen vmbo voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg omvat in elk
geval:
a.
de vakken van het gemeenschappelijk deel,
b.
twee algemene vakken die het profieldeel omvat,
c.
een beroepsgericht programma, bestaande uit:
het profielvak dat het profieldeel omvat en in het vrije deel vier beroepsgerichte
keuzevakken.
d.
Voor leerlingen die geen eindexamen doen in het vak wiskunde doen, een schoolexamen
rekenen (niveau 2F van het referentieniveau) De afnamevorm en het aantal examens bepaalt de
school zelf. Het resultaat voor het schoolexamen rekenen telt niet mee in de uitslag, maar wordt
vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.
In aanvulling op de voorgeschreven vakken kan het eindexamen kaderberoepsgerichte leerweg
voor zover nog niet gekozen, een algemeen vak behorend tot het eindexamen van de
theoretische leerweg, het havo of vwo bevatten.
6.

Vrijstellingen en ontheffing (artikel 26 e Inrichtingsbesluit WVO)
In afwijking van lid 18 is de kandidaat vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg
vrijgesteld van het eindexamen in het vak lichamelijke opvoeding indien eerder vrijstelling is
verleend op grond van artikel 26n lid 1 Inrichtingsbesluit WVO.
Voor leerlingen die geen eindexamen doen in het vak wiskunde is het van belang dat het
vervolgonderwijs kan zien wat het rekenniveau van een leerling is. Daarom komt er voor deze groep
leerlingen in vmbo en havo (2F voor vmbo, 3F voor havo) een schoolexamen rekenen. Dit examen
moet gebaseerd zijn op de referentieniveaus. De afnamevorm en het aantal examens bepaalt de
school zelf.. Pagina 1 van 2 Onze referentie 24511713 Het resultaat voor het schoolexamen rekenen
telt niet mee in de uitslag, maar wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.

Art. 11

Overige bepalingen

1.

Het in hoofdstuk 3 opgenomen Programma van Toetsing en Afsluiting alsook de in hoofdstuk 2
beschreven Praktische regels die gelden bij de examens vormen samen met het Examenreglement
van hoofdstuk 1 één geheel onder de naam “Examenregeling 2020-2021”.

2.

De examenregeling wordt aan de leerlingen, die in het schooljaar 2020-2021 (school)examens
afleggen, vóór 1 oktober 2020 bekend gemaakt.

3.

Daar waar de examenregeling niet in voorziet, beslist de rector.
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1.2

HET SCHOOLEXAMEN

Art. 12 Schoolexamen
(Exb.31, 32)
1.

Naast de door de minister vast te stellen vakken die onderdeel uitmaken van het schoolexamen, stelt
de rector het schoolexamen vast voor die vakken, die de school zelf in haar programma mag
opnemen. Het schoolexamenprogramma is vermeld in hoofdstuk 3.

2.

Het schoolexamenprogramma wordt per vak of groep van vakken vastgesteld. De omschrijving van de
examinering is opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting.

3.

De collegedirecteur daartoe gemandateerd door de rector, bepaalt het tijdstip waarop het
schoolexamen aanvangt.

4.

Het schoolexamen wordt afgesloten vóór de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen.

5.

De examencommissie gemandateerd door de rector, kan in afwijking van de tweede volzin in artikel
12 lid 4 een kandidaat die ten gevolge van ziekte of andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid
het schoolexamen in een of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste
tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak af te sluiten vóór het centraal examen
in dat vak, doch eerst na aanvang van het eerste tijdvak. De examencommissie stelt de rector op de
hoogte.

6.

Indien het bevoegd gezag gebruik maakt van de afwijkingsmogelijkheid in het vijfde lid, zendt het de
resultaten die zijn behaald met het schoolexamen en het profielwerkstuk spoedig mogelijk aan de
inspectie, tenzij het bevoegd gezag examengegevens samen met het persoonsgebonden nummer
verstrekt aan Onze Minister.

7.

Een kandidaat die door ziekte of een andere ernstige reden een schoolexamenwerk moet missen,
moet dit uiterlijk 8.25 uur op de dag waarop dit werk plaatsvindt, zo mogelijk eerder, aan zijn/haar
domeinleider laten weten of bij diens afwezigheid aan de receptie. De domeinleider of de
receptionist legt de melding schriftelijk vast en licht de betrokken docent-examinator in. Na
terugkomst op school moet de kandidaat domeinleider bovendien een schriftelijke verklaring
overhandigen met opgave van de reden van verzuim, bij minderjarigheid verklaard door de ouders.

8.

De school draagt er zorg voor dat het examen in een rustige omgeving plaatsvindt.

Art 13. Afwijking wijze van examineren schoolexamen
(Exb.55)
1.

De examencommissie kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het schoolexamen geheel of
gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval
bepaalt de examencommissie de wijze waarop het schoolexamen zal worden afgelegd. De
examencommissie doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de rector. Deze doet hiervan zo
spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie.

2.

Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van
bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog, neuroloog, psychiater
of orthopedagoog is opgesteld;
b. de aanpassing voor het schoolexamen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur
van het desbetreffende examen van ten hoogste 30 minuten, en
c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a
genoemde deskundigheidsverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan
wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in de
deskundigheidsverklaring.
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3.

De examencommissie kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken
van de voorschriften gegeven bij of krachtens het Examenbesluit VO, ten aanzien van een kandidaat
die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt ten hoogste 6 jaren onderwijs in
Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin
bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:
a. het vak Nederlandse taal en literatuur;
b. het vak Nederlandse taal
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is.

4.

De onder lid 3 genoemde afwijking kan slechts bestaan uit een verlenging van de duur van het
betreffende schoolexamen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het
gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal.

5.

De examencommissie meldt de onder lid 3 genoemde afwijking aan de rector. Die informeert de
inspectie over elke afwijking op grond van het derde lid.

Art. 14 Examendossier
(Exb. 35c) (Inrichtingsbesluit WVO art. 26g en 26i)
1. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de
onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen
vorm. Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken waarin de kandidaat examen aflegt in leerjaar
2 (indien vervroegd examen in het beroepsgerichte vak gedaan wordt), 3 en 4 van het vmbo.
2. Het examendossier en de examenregeling wordt via de ELO beschikbaar gesteld aan het begin van
leerjaar leerjaar 2 of 3 vmbo. Een papieren versie van de examenregeling –met daarin het
examenreglement, de praktische regels die gelden voor het examen en het programma van toetsing
en afsluiting- is op verzoek te verkrijgen via de administratie van de school.
3. De resultaten worden door de examinatoren ingevoerd in het cijferregistratiesysteem en worden drie
dagen na bekendmaking aan de kandidaat definitief met inachtneming van het gestelde in artikel 17.
Art. 15 Herkansingsregeling schoolexamen
(Exb. 35b1)
1.

Na afsluiting van iedere schoolexamenperiode die gevolgd wordt door een overzicht met
perioderesultaten van de schoolexamens, kan de kandidaat twee examenwerken die
als herkansbaar in het PTA zijn aangemerkt, herkansen.

2. Beide onderdelen moeten uit de voorafgaande periode komen.
3. Na de herkansing telt het hoogste cijfer.
Art. 15a Herexamenregeling schoolexamen vmbo maatschappijleer.
1.

Indien de kandidaat voor het vak maatschappijleer, behorende tot het gemeenschappelijke
deel van de leerwegen, een eindcijfer lager dan 6 heeft behaald, kan de kandidaat een
herexamen afleggen. Het herexamen omvat door de examencommissie aangegeven
onderdelen van het examenprogramma.

2.

De examencommissie stelt vast hoe het cijfer van het herexamen maatschappijleer
wordt bepaald.

3.

Het herexamen wordt afgenomen vóór de aanvang van het centraal examen.
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4.

Na de herkansing telt het hoogste cijfer.

Art. 16 Beoordeling schoolexamen
(Exb. 35)
1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal lopende van 1 tot en
met 10.
2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde
cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
3. Het cijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen, die voor de
proeven van het schoolexamen aan de kandidaat gegeven zijn.
4. Indien het gewogen gemiddelde, als bedoeld in lid 3, een cijfer met 2 decimalen is, wordt de 1e
decimaal, indien de 2e decimaal 4 of lager is naar beneden afgerond en indien de 2e decimaal 5 of
hoger is naar boven afgerond.
5. Voor de bepaling van cijfers voor toetsen en opdrachten meetellend voor het schoolexamen gelden
dezelfde afrondingsregels als beschreven in lid 4. Tevens geldt dat voor deze toetsen de normering
wordt gehanteerd volgens een tevoren vastgesteld correctiemodel.
6. In afwijking van het 16 lid 1 worden de kunstvakken en het vak lichamelijke opvoeding uit het
gemeenschappelijke deel van elk profiel beoordeeld met een “voldoende” of “goed”. Deze
beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het
genoegzaam afsluiten van het desbetreffende vak. Indien dit onderdeel niet genoegzaam
(“onvoldoende”) wordt afgerond kan een kandidaat niet deelnemen aan het centraal examen.
Art. 17Mededeling beoordeling schoolexamen
(Exb.33)
1

2

Voor aanvang van het centraal examen maakt de afdelingsdirecteur aan de kandidaat bekend:
a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen
b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, en
c. de beoordeling van het profielwerkstuk.
De collegedirecteur draagt er zorg voor dat er een overzicht is van de resultaten van de
schoolexamenwerken en dat dit overzicht voor akkoord ondertekend is door de kandidaat (het
overzicht “Behaalde cijfers voor het schoolexamen”).

Art. 18
1.

Bewaren schoolexamenwerk

De school bewaart het schoolexamenwerk minimaal tot vijf werkdagen na het tekenen voor akkoord
van het overzicht “Behaalde cijfers voor het schoolexamen” door de kandidaat.

2

Indien de kandidaat bezwaar/beroep aantekent tegen een beoordeling, is de school gehouden het
werk te bewaren zolang het bezwaar/beroep loopt.

3

Het in artikel 17 lid 2 genoemde getekende overzicht wordt tot zes maanden na de uitslag van het
eindexamen bewaard.
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1.3

HET CENTRAAL EXAMEN

A.

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 19 Toelating tot het centraal examen, tijdvakken en afneming centraal examen
(Exb 37 en 38)
1.

De kandidaat die voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen aan de
verplichtingen van het schoolexamen heeft voldaan, wordt toegelaten tot het centraal examen. De
rector deelt jaarlijks voor 1 november mee hoeveel kandidaten in elk vak aan het centraal examen
in het eerste tijdvak deelnemen.

2.

Het centraal examen kent een eerste, tweede en derde tijdvak.

3.

Het eerste en het tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar.

4.

Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het College voor
toetsen en examens.

5.

Het College voor toetsen en examens kan bepalen dat een toets wordt afgenomen op een tijdstip
dat gelegen is voor de aanvang van het eerste tijdvak.

6.

Het College voor toetsen en examens kan voor een toets een afnameperiode instellen waarbinnen
de collegedirecteur daartoe gemandateerd door de rector, de afnametijdstippen bepaalt. Deze
afnameperiode vangt niet eerder aan dan 1 april van het desbetreffende examenjaar en omvat het
eerste en tweede tijdvak van dat examenjaar.

7.

Het College voor toetsen en examens kan regels instellen voor de uitvoering van een toets van het
centraal examen.

Art. 20
(Exb. 37a)

Centraal examen in een eerder leerjaar

1.

De collegedirecteur gemandateerd door de rector kan een leerling uit het voorlaatste leerjaar of
direct daaraan voorafgaande leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet
zijnde alle vakken van het examen.

2.

Indien lid 1 wordt toegepast, wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken afgesloten voordat in
dat leerjaar het centraal examen in dat vak of in die vakken aanvangt.

3.

Zodra het eindcijfer bekend is, maakt de collegedirecteur dit aan de kandidaat bekend, onder
mededeling van in het artikel 30 bepaalde.

4.

Indien lid 1 wordt toegepast, wordt het derde tijdvak aansluitend aan het voorlaatste leerjaar of het
direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het College voor toetsen en examens.

5.

Indien een leerling in een of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste of direct
daaraan voorafgaande leerjaar, en niet bevorderd is tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit
centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten.

Art. 21 Regels omtrent het centraal examen
(Exb. 40)
1. De collegedirecteur gemandateerd door de rector zorgt ervoor dat de opgaven voor het centraal
examen geheim blijven tot de aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden
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voorgelegd.3 Het College voor toetsen en examens kan opgaven aanwijzen waarop dit niet van
toepassing is.
2. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke
aard ook aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededeling van het College voor toetsen en
examens.
3. De collegedirecteur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt
uitgeoefend.
4. Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de
collegedirecteur samen met het gemaakte examenwerk.
5. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in het
examenlokaal tot het einde van die toets.
6. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die toets
worden toegelaten.
7. De kandidaten leveren de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte
stukken in bij een van degenen die toezicht houden.
Art. 22 Afwijking wijze van examineren centraal examen
(Exb.55)
1.

De examencommissie kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of
gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval
bepaalt de examencommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd en stelt zij de rector
daarvan op de hoogte. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie.

2.

Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van
bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog, orthopedagoog,
neuroloog of psychiater is opgesteld,
b. de aanpassing voor het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de
duur van het desbetreffende examen van ten hoogste 30 minuten, en
c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a
genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan
wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in de
deskundigenverklaring.

3.

De examencommissie kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken
van de voorschriften gegeven bij of krachtens deze examenregeling en het Examenbesluit VO, ten
aanzien van de kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt ten
hoogste 6 jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal
is
De afwijking kan betrekking hebben op:
a. het vak Nederlandse taal en literatuur,
b. het vak Nederlandse taal,
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is.

4.

De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal
examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen
met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend
woordenboek der Nederlandse taal.

3

Het College voor examens kan opgaven aanwijzen waarop de eerste volzin niet van toepassing is.
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5.

De examencommissie meldt de onder lid 3 genoemde afwijking aan de rector. Die informeert de
inspectie over elke afwijking op grond van het derde lid.
.
Art. 23 Verhindering centraal examen
(Exb. 45)
1.

Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de examencommissie, is verhinderd
bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de
gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te
voltooien.

2.

Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is of wanneer hij het centraal
examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde
tijdvak ten overstaan van het College voor toetsen en examens zijn eindexamen te voltooien.

3.

De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de collegedirecteur aan bij het
College voor toetsen en examens. In dat geval deelt de collegedirecteur aan het College voor toetsen
en examens mede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is
gegeven aan artikel 22 (=Exb 55), lid 1, 2 dan wel 3 en waaruit deze toepassing bestaat.

4.

Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor toetsen en examens het resultaat mede aan de
collegedirecteur.

Art. 24 Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen, onvoorziene omstandigheden centraal
examen
(Exb. 43 en 44)
1.

Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft
plaatsgehad, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw
wordt afgenomen.

2.

De inspectie verzoekt het College van examens nieuwe opgaven vast te stellen en bepaalt op welke
wijze en door wie het examen zal worden afgenomen.

3.

Indien door onvoorziene omstandigheden het centraal examen in een of meer vakken aan een of
meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist Onze Minister hoe
alsdan moet worden gehandeld.

B.

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING

Art. 25 Beoordeling centraal examen
(Exb.36+41+41a)
1.

De collegedirecteur doet het gemaakte werk van het centraal examen met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator in het desbetreffende vak. De examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en
past daarbij de beoordelingsnormen en –scores bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de
Wet College voor toetsen en examens en de daarbij behorende scores toe. De examinator drukt zijn
beoordeling uit in een score en overhandigt de score en het beoordeelde werk aan de
collegedirecteur.

2.

De collegedirecteur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score
onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt ze ter hand
aan de gecommitteerde.
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3

De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij toe de
beoordelingsnormen bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet College voor toetsen
en examens en de daarbij behorende scores. De gecommitteerde voegt eveneens bij het
gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede
ondertekend door directeur van de gecommitteerde.

4

Bij digitale examinering worden de handelingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, digitaal verricht,
uitgezonderd de handelingen die betrekking hebben op het proces verbaal.

5

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor de toepassing van het
eerste tot en met derde lid.

6 De collegedirecteur draagt er zorg voor dat bij het maken van het cspe van een eindexamen
vmbo, een examinator in het desbetreffende vak of programma aanwezig is. De examinator
beoordeelt de prestaties tijdens het maken van de opgaven en legt zijn bevindingen van de
verrichtingen van de kandidaat schriftelijk vast, volgens daartoe door het College voor
toetsen en examens gegeven richtlijnen.
De examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij toe de beoordelingsnormen,
bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet College voor toetsen en examens. De
examinator drukt zijn beoordeling uit in de score, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de
Wet College voor toetsen en examens. De examinator overhandigt de score en voor zover mogelijk
het beoordeelde werk aan de collegedirecteur.
7

Voor het cspe vmbo vindt de beoordeling tevens plaats door een tweede examinator. De
tweede examinator kan een deskundige als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de wet of
een andere examinator van de school zijn.
De tweede examinator beoordeelt het resultaat van de opgaven, alsmede de verrichtingen van de
kandidaat zoals blijkend uit de in het eerste lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De
collegedirecteur overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen, het proces-verbaal, alsmede de regels voor het bepalen van de score, bedoeld
in het eerste lid. Bij digitale examinering worden de handelingen, bedoeld in het eerste en tweede lid,
digitaal verricht, uitgezonderd de handelingen die betrekking hebben op het proces verbaal.

Art. 26 Vaststelling score en cijfer centraal examen
(Exb. 42)
1.

De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen
vast.

2.

Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het
geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in
overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden
beslecht, wordt hiervan door de rector melding gemaakt bij de inspectie. De inspectie kan een
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze corrector komt in plaats van de eerdere
beoordelingen.

3.

De collegedirecteur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de in het
eerste lid bedoelde score en met inachtneming van de regels voor de omzetting van de scores in
cijfers voor de centrale examens.

Art. 27 Eindcijfer eindexamen
(Exb. 47)
1.

Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een heel cijfer uit de reeks
van 1 tot en met 10.
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2.

De collegedirecteur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Als de uitkomst van de berekening niet een
geheel getal is, wordt dit getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar
beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.

3.

Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het schoolexamen tevens
het eindcijfer.

Art. 28 Vaststellen uitslag
(Exb.48)
1.

De collegedirecteur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast conform artikel 29.

2.

De uitslag luidt ‘geslaagd’ of ‘afgewezen’.

3.

Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de collegedirecteur en de secretaris
van het eindexamen één of meer cijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag.
De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen.

4.

Indien de kandidaat eindexamen heeft afgelegd en in datzelfde jaar deelstaatsexamen heeft afgelegd
of deeleindexamen aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs, worden de met het
deelstaatsexamen respectievelijk deeleindexamen behaalde cijfers, indien de kandidaat daarom tijdig
en schriftelijk heeft verzocht, betrokken bij de uitslagbepaling.

Art. 29 Uitslag eindexamen
(Exb.49, 50)
1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien
a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5
is;
b.

hij voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald;

c. hij onverminderd onderdeel b:
i. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5 of meer en voor
de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
of
ii. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de
overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald
waarvan ten minste één 7 of meer; of
iii. voor twee van zijn examenvakken waarvoor het eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 5 heeft
behaald en voor zijn overige examenvakken als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7
of meer heeft behaald.
d.

hij voor geen van de onderdelen, genoemd in lid 3 en lid 4 lager dan het eindcijfer 4 heeft
behaald;

e.

hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel
“voldoende” of “goed” heeft behaald.

f.

Als het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: hij voor het profielwerkstuk
de kwalificatie “voldoende ”of “goed” heeft behaald.
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2.

Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de theoretische leerweg het
eindcijfer van een profielvak of beroepsgericht keuzevak behorende tot het eindexamen van de
gemengde leerweg niet betrokken tenzij deze vakken samen tenminste een volledig beroepsgericht
programma als bedoel in artikel 25 lid 1 onderdeel d van het Examenbesluit vormen. In dat geval is
lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3.

Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de basisberoepsgerichte leerweg
en de kaderberoepsgerichte leerweg het gemiddelde van de eindcijfers van alle beroepsgerichte
keuzevakken aangemerkt als het eindcijfer van één vak.

4.

Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de gemengde leerweg het
gemiddelde van de eindcijfers van de profielvakken en alle beroepsgerichte keuzevakken
aangemerkt als het eindcijfer van één vak, met dien verstande dat het eindcijfer voor het profielvak
daarbij net zo vaak meetelt als het aantal eindcijfers van beroepsgerichte keuzevakken dat in de
berekening wordt betrokken.

5.

In afwijking van het eerste en derde lid, is de kandidaat die eindexamen v.m.b.o. heeft afgelegd ter
afsluiting van een leerwerktraject geslaagd als hij:
voor het vak Nederlandse taal en
voor het beroepsgerichte programma het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald.
Indien de vakken waarin examen is afgelegd tezamen een eindexamen vormen van de
basisberoepsgerichte leerweg bedoeld in artikel 10 van de wet, zijn het eerste en derde lid van
overeenkomstige toepassing.

6.

De collegedirecteur gemandateerd door de rector bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het derde en
her vierde lid, als het rekenkundige gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende
onderdelen. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien
het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een
5 of hoger is, naar boven afgerond.

7.

Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de collegedirecteur deze
schriftelijk bekend aan elke kandidaat onder mededeling van het onder artikel 30 (mogelijkheid tot
herkansen) bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 30 eerste lid geen toepassing
vindt.

Art. 30 Herkansing centraal examen en afleggen eindexamen vak op oorspronkelijk niveau
(Exb.51+51a)
1.

De kandidaat heeft voor één vak, waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat de
eindcijfers bekend zijn gemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of indien artikel 23 van
toepassing is in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen.

2.

De kandidaat stelt de collegedirecteur binnen 48 uur na ontvangst van de voorlopige uitslag
schriftelijk op de hoogte in welk vak hij wil herkansen.

3.

Het hoogste van de cijfers behaald bij een herkansing en bij het eerder afgelegd centraal examen
geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.

4.

Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de uitslag definitief vastgesteld met
toepassing van artikel 29 en deze wordt schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt.

5.

Na afloop van een herkansing in het voorlaatste of het direct daaraan voorafgaande leerjaar wordt
het eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt.
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6.

Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in een
examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in een examenjaar zowel eindexamen als
een of meer deeleindexamens aflegt, oefent het in het eerste lid bedoelde recht per examenjaar ten
hoogste eenmaal uit, mag met andere woorden slechts een herkansing doen.

7.

Indien een kandidaat gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid tot het afleggen van het
eindexamen in een vak op een hoger niveau dan het niveau van de schoolsoort of leerweg van
inschrijving, stelt de collegedirecteur de kandidaat in de gelegenheid in dat vak alsnog eindexamen af
te leggen van die schoolsoort of leerweg.

Art. 31 Diploma en cijferlijst
(Exb.52)
1.

De collegedirecteur reikt namens de rector op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die
eindexamen heeft afgelegd een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld:
a.
b.
c.
d.
e.

de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen,
de beoordeling van het kunstvak en het vak lichamelijke opvoeding;
voor welke examenprogramma is geëxamineerd;
de eindcijfers voor de examenvakken met inbegrip van het cijfer behaald op grond van artikel 29
lid 5 (betreft leerwerktraject);
de uitslag van het examen.

2 De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat
daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met gunstig gevolg heeft voltooid ten
overstaan van het College voor toetsen en examens een diploma uit, waarop het profiel of de
profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken.
3

Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan de vakken die tenminste samen een
eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de
cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit.

4

Voor de vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is
verleend bij het eindexamen geldt artikel 52 lid 5 en 7 van het Examenbesluit.

5

De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma’s en de cijferlijsten.

6

Indien de kandidaat in een bepaald jaar is geslaagd voor het eindexamen, draagt de collegedirecteur
er op verzoek van de kandidaat zorg voor dat de behaalde cijfers voor de vakken waarin in datzelfde
jaar deeleindexamen of deelstaatsexamen is afgelegd, worden vermeld op de cijferlijst.

Art. 32 Voorschriften judicium cum laude
(Exb 52a)
1

Een kandidaat is geslaagd voor het examen vmbo basisberoepgerichte of kaderberoepsgerichte
leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende
voorschriften:
a. ten minste een gemiddeld cijfer 8,0 berekend op basis van:
• de eindcijfers voor het profielvak en twee algemene vakken van het profieldeel, en
• het eindcijfer berekend op grond van artikel 29 lid 3 en
b. ten minste een eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie “voldoende” voor alle vakken
die meetellen voor de uitslagbepaling.
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Art. 33 Certificaat vmbo
(Exb.53)
1.

De collegedirecteur reikt namens de rector de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat
die de school verlaat en die voor één of meer vakken van het eindexamen of de een cijfer 6 of meer
heeft behaald een certificaat uit waarop zijn vermeld: het vak of de vakken waarvoor de kandidaat
een eindcijfer 6 of meer heeft behaald;

2.

De collegedirecteur reikt namens de rector aan de kandidaat die deeleindexamen vmbo heeft
afgelegd, een cijferlijst uit, waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing:
a. de leerweg,
b. de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen;
c. en de eindcijfers voor de examenvakken conform artikel 29 lid 3 en 4.

3.

De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de voorlopige cijferlijst.

4.

Aan de leerlingen van de opleiding praktijkonderwijs wordt bij het verlaten van de school een
certificaat uitgereikt waarop de vakken vermeld staan.

5.

De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen het certificaat.

Art. 34 Voorlopige cijferlijst
(Exb. 52c en 53a)
1.

Indien de kandidaat een centraal examen of een afsluitend schoolexamen in één of meer vakken
heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en vervolgens de school verlaat zonder het eindexamen te
voltooien, verstrekt de rector hem een voorlopige cijferlijst, voor zover deze niet op grond van artikel
20 lid 5 zijn vervallen. De eerste zin is ook van overeenkomstige toepassing op de kandidaat die
gespreid examen (exb art 59) doet.

2.

Op de voorlopige cijferlijst worden het vak of de vakken waarin de kandidaat centraal examen heeft
afgelegd vermeld, alsmede het cijfer van het schoolexamen, het cijfer van het centraal examen en het
eindcijfer.

3.

Indien de kandidaat een afsluitend schoolexamen heeft afgelegd, wordt de beoordeling of het cijfer
daarvan vermeld op de voorlopige cijferlijst.

4.

Onze minister stelt het model van de voorlopige cijferlijst vast.

5.

De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de voorlopige cijferlijst.

C.

OVERIGE BEPALINGEN

Art. 35 Spreiding voltooiing eindexamen
(Exb.59)
1.

De collegedirecteur kan namens de rector , de inspectie gehoord, toestaan, dat een kandidaat die het
laatste leerjaar langdurig ziek is, en een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van
de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid, niet in staat is geweest het onderwijs in alle
betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en in
een voorkomend geval het schoolexamen voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor
een ander deel in het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het examen in een vak in
het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten.

2.

De collegedirecteur geeft zijn in lid 1 bedoelde toestemming uiterlijk voor de aanvang van het eerste
tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan de collegedirecteur afwijken van de
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eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet in alle betrokken eindexamenvakken
centraal examen heeft afgelegd.
3.

Artikel 30 lid 1 tot en met 4 is ten aanzien van de kandidaat van toepassing met betrekking tot
herkansen in het eerste en tweede schooljaar van een gespreid centraal examen, met dien verstande
dat het in dat artikel bedoelde recht ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het
eerste schooljaar het centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld.

4.

Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de eindcijfers, behaald tot en met het eerste schooljaar van
het gespreid centraal examen, zendt de collegedirecteur namens de rector aan Onze Minister een
opgave van de gegevens van die kandidaat conform Examenbesluit VO artikel 56 a tot en met e.

5.

De collegedirecteur en de examensecretaris stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van het
eindexamen reeds vast aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid centraal examen
met toepassing van artikel 29.

Art. 36 Bewaren en inzien van examenwerk
(Exb.57)
1.
2.

De collegedirecteur zorgt dat het centraal examenwerk van de kandidaten en de kandidatenlijsten tot
ten minste zes maanden na de uitslag bewaard worden op het college ter inzage zijn voor
belanghebbenden.
Inzage van centraal eindexamenwerk kan door de kandidaat worden gevraagd aan de
examensecretaris. De eindexamenkandidaat heeft mogelijkheid tot inzage van het examenwerk
conform de procedure zoals hierna beschreven:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De inzagemogelijkheid is slechts voorbehouden aan de kandidaat die hiertoe een schriftelijk
verzoek indient bij de examensecretaris.
Inzage vindt plaats tijdens een vastgesteld moment. Voor het schooljaar 2020-2021 is dit op 17
juni 2021 van 15.00-17.00 uur.
Bij de inzage is de examensecretaris en coördinator aanwezig.
De examensecretaris zien er op toe dat er geen aanpassingen op het werk worden aangebracht.
Voor de inzage gelden dezelfde regels als voor een examenzitting: papier wordt verstrekt, geen
telefoon, geen horloge, stilte.
Het staat de examenkandidaat vrij aantekeningen te maken.

3.

Een door de collegedirecteur en secretaris van het examen ondertekend exemplaar van de opgave en
de kandidatenlijst aan het Ministerie en de Inspectie met de volgens artikel 56 Examenbesluit VO
vereiste gegevens wordt ten minste zes maanden na vaststelling van de uitslag in het archief van het
college bewaard.

4.

Een kandidaat die voor een vak ten overstaan van het College voor toetsen en examens centraal
examen aflegt met geheime opgaven, kan omtrent zijn werk gedurende zes maanden inlichtingen
inwinnen bij het College voor toetsen en examens.

5.

De collegedirecteur zorgt ervoor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte
opgaven gedurende ten minste zes maanden na vaststelling van de uitslag bewaard wordt in het
archief van het college.

Art. 37Duplicaten, afgiften verklaringen en vervangende opleidingsdocumenten
(Exb 54)
1. Duplicaten van afgegeven diploma’s, certificaten, bewijzen van ontheffingen en cijferlijsten worden
niet verstrekt.
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2. Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is afgegeven, welke verklaring
dezelfde waarde heeft als het document zelf, kan uitsluitend door Onze Minister worden verstrekt.
3. Een document ter vervanging van een diploma, certificaat of cijferlijst kan door Onze Minister
uitsluitend worden verstrekt indien op grond van artikel 4, vierde lid, artikel 7, eerste lid of artikel 28b,
tweede lid, van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de voornaam onderscheidenlijk de geslachtsnaam
van de kandidaat is gewijzigd.
Art. 38Gegevensverstrekking
Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers in het voorlaatste leerjaar en na de vaststelling
van de definitieve uitslag stuurt de collegedirecteur namens de rector aan Onze Minister en aan de
inspectie een opgave waarop voor de kandidaten voor zover van toepassing zijn vermeld:
a. het profiel of de profielen dan wel de leerweg waarop het examen betrekking heeft;
b. de vakken waarin examen is afgelegd;
c. de cijfers van het schoolexamen alsmede in voorkomend geval, het vak of de vakken waarop het
profielwerkstuk in het vwo of havo betrekking heeft en het thema van het profielwerkstuk in het
vmbo;
d. de cijfers van het centrale examen;
e. de eindcijfers;
f. de uitslag van het eindexamen
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1.4 DE EINDEXAMENVAKKEN

Sector/domein

Vak

SE

CE

Techniek

Nederlands
Engels
Wiskunde
Nask 1
Maatschappijleer

X
X
X
X
X

X
X
X
X

KCKV
Lichamelijke opvoeding
Beroepsgericht (profiel)
Beroepsgericht (keuze)

X
X
X
X

Nederlands
Engels
Wiskunde
Biologie
Maatschappijkunde
Maatschappijleer

X
X
X
X
X
X

KCKV
Lichamelijke Opvoeding
Beroepsgericht (profiel)
Beroepsgericht (keuze)

X
X
X
X

Nederlands
Engels
Wiskunde
Economie
Maatschappijleer
KCKV

X
X
X
X
X
X

Lichamelijke opvoeding
Beroepsgericht (profiel)
Beroepsgericht (keuze)

X
X
X

Nederlands
Engels
Wiskunde
Economie
Maatschappijleer
KCKV

X
X
X
X
X
X

Lichamelijke opvoeding
Beroepsgericht (profiel)
Beroepsgericht (keuze)

X
X
X

Zorg en welzijn

Economie & Ondernemen

Horeca, Bakkerij & Recreatie
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CSPE

X
X
X
X
X

CSPE

X
X
X
X

CSPE

X
X
X
X

CSPE

HOOFDSTUK 2
2.1

PRAKTISCHE REGELS DIE GELDEN BIJ HET EINDEXAMEN

PERIODEVERDELING

Leerjaar 3 wordt verdeeld in 3 periodes:
1e periode 24 augustus – 25 november
2e periode 26 november – 24 maart
3e periode 25 maart – 14 juli

schoolexamen
schoolexamen
schoolexamen

Leerjaar 4 wordt verdeeld in 4 periodes:
1e periode 24 augustus – 5 november
2e periode 6 november – 21 januari
3e periode 22 januari – 8 april
4e periode 1 april – 1 juni

schoolexamen
schoolexamen
schoolexamen
centraal examen

De data voor schooljaar 2021-2022 worden voor 1 oktober 2021 bekend gemaakt.
a.

DATA EERSTE TIJDVAK CENTRAAL EXAMEN

Vanaf 1 april
Vanaf 17 mei

CSPE voor beroepsgerichte vakken alle leerwegen
digitale examens basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

De uitslag van het eerste tijdvak wordt op woensdag 16 juni bekend gemaakt.
b.

DATA TWEEDE TIJDVAK CENTRAAL EXAMEN

22 - 24 juni
22 - 24 juni

CSPE voor beroepsgerichte vakken alle leerwegen
digitale examen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

De uitslag van het tweede tijdvak wordt op vrijdag 30 juni bekend gemaakt.

In het kader van mogelijke calamiteiten vraagt de minister ons uitdrukkelijk mede te delen dat
een noodscenario ingezet kan worden tot 23 juli 2021.

2.2

RICHTLIJNEN VOOR KANDIDATEN

Het is niet toegestaan een mobiele telefoon, of smartwatch in de examenzaal te hebben, ook niet om
als rekenmachine of als klok te gebruiken.
Er is een aantal hulpmiddelen toegestaan, zij staan hieronder vermeld. Overige materialen mogen
tijdens een examenzitting niet in de examenzaal aanwezig zijn.

Voor alle examens

 pen
 potlood, puntenslijper, gum
 blauw en rood kleurpotlood
 geodriehoek
 liniaal met millimeterverdeling
 passer
 rekenmachine
De rekenmachine mag geen letters of grafieken in de display
laten zien (behalve de woorden sin, cos, tan en syntax error).
Je mag je mobiele telefoon niet als rekenmachine gebruiken. Je
mag tijdens het examen voor je rekenmachine geen stroom
gebruiken en je rekenmachine mag geen geluid maken.

voor alle theorie-examens

een woordenboek Nederlands of
een woordenboek Nederlands – de taal die thuis gesproken
wordt en
een woordenboek van de taal die thuis gesproken wordt –
Nederlands.

voor het examen Engels

een woordenboek Nederlands - Engels en
een woordenboek Engels – Nederlands

Voor het examen wiskunde

Geometrische driehoek en/of windroos

Voor het examen nask 1

BINAS vmbo-basis, informatieboek nask 1 (2e editie)

Vlak voor de examenperiode krijgen alle kandidaten een examenboekje overhandigd, waarin
belangrijke zaken rondom het examen vermeld staan.

HOOFDSTUK 3

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

Op de volgende pagina’s staat beknopt weergegeven uit welke toetsen het schoolexamen bestaat.
De toetsen hebben een code die correspondeert met de code in Magister, zodat de resultaten van de
toetsen in Magister terug zijn te vinden.
Per toets staat de weging van dit onderdeel vermeld en of het onderdeel herkansbaar is (zie ook art.
15 uit hoofdstuk 1). Ook wordt verwezen naar hoofdstukken uit de onderwijsmethode van dit vak.
Voor alle leerwegen geldt dat de kandidaten mogelijk niet alle vermelde vakken in hun pakket hebben.

Vak:
Lesmethode:

Nederlands
Op Niveau 3 vmbo k

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

J

1

1

1301

s

Spelling Blok 1 en 2
Werkwoorden vervoegen, hoofdletters

50

J

2%

1

2

1302

s

50

J

2%

1

3

1303

s

Over Taal Blok 1 en 2
20 examenwoorden, 20 woorden uit teksten,
stappenplan moeilijke woorden, homoniemen en
homofonen, vaktaal, synoniemen, bnw maken van
ww/znw
Lezen Blok 1 en 2
Herhaling tekstdoelen, leesmanieren, inleiding,
middenstuk, slot, onderwerp van een tekst,
verbanden tussen inhoud tekst en eigen kennis.
Activerende teksten, leespubliek, opbouw alinea’s,
verwijswoorden, kernzin en functie overige zinnen,
functie van beeld en opmaak, tekst samenvatten in
kernzinnen en hoofdgedachte.

50

J

2%

NE/K/4 De leerling leert strategieën te gebruiken bij Lezen:
het verwerven van informatie uit gesproken en
Blok 1: blz. 35 t/m 44
geschreven teksten.
Blok 2: blz. 96 t/m 107
NE/K/5 De leerling leert in schriftelijke en digitale
bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te
beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
NE/K/6 Leesvaardigheid
NE/K/8 De leerling leert verhalen, gedichten en
informatieve teksten te lezen die aan zijn
belangstelling tegemoet komen en zijn
belevingswereld uitbreiden.

Woordenboek

1

4

1304

S

50

J

6%

NE/K/2, NE/K/3, NE/K/4, NE/K/5, NE/K/8, NE/K/9

Woordenboek

1

5

1305

s

Bloktoets Blok 1 en 2
Herhalen alles van spelling, over taal en lezen.
Boekverslag P1
Leeslessen 1x per week

Stofomschrijving

J

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
NE/K/2 De leerling leert zich te houden aan
conventies (spelling, grammaticaal correcte
zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die
conventies te zien.
NE/K/9 De leerling leert taalactiviteiten (spreken,
luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te
bereiden en uit te voeren.
NE/K/3 De leerling leert strategieën te gebruiken
voor het uitbreiden van zijn woordenschat.

OVG NE/K/1 De leerling leert zich mondeling en
schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.

Verwijzing lesmethode
Spelling
Blok 1: blz. 25 t/m 28
Blok 2: blz. 85 t/m 90

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Woordenboek

Over taal:
Blok 1: blz. 30 t/m 34
Blok 2: blz. 91 t/m 95

Zie PTA 1301 t/m 1303

Bestand Leesverslag leerjaar 3 Woordenboek

1 periode de tijd

Toetsvorm [1]

1306

s

2

2

1307

s

2

3

1308

s

2

4

1309

s

2

5

1310

s

Nederlands
Op Niveau 3 vmbo k

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

2

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

J

Spelling Blok 3 en 4
werkwoordspelling, meervoud, verkleinwoorden,
woorden met trema, samenstellingen, woorden
met een r-klank en p-klank.
Over Taal Blok 3 en 4
20 examenwoorden, 20 woorden uit teksten,
stappenplan moeilijke woorden, leenwoorden,
spreekwoorden en uitdrukkingen, bijzonder
taalgebruik en taalfouten, letterlijk en figuurlijk
taalgebruik, etymologie.
Lezen Blok 3 en 4
Teksten met een mening herkennen,
signaalwoorden en tekstverbanden, feiten en
meningen herkennen, argumenten herkennen,
objectieve en subjectieve teksten onderscheiden,
eigen mening geven bij argumenten uit teksten.

50

J

2%

NE/K/2, NE/K/9

Spelling:
Blok 3 blz. 143 t/m 148
Blok 4 blz. 201 t/m 206

Woordenboek

50

J

2%

NE/K/3

Over taal:
Blok 3 blz. 149 t/m 152
Blok 4 blz. 207 t/m 212

-

50

J

2%

NE/K/4, NE/K/5, NE/K/8

Lezen:
Blok 3: blz. 153 t/m 163
Blok 4: blz. 213 t/m 223

Woordenboek

Bloktoets Blok 3 en 4
Herhalen alles van spelling, over taal en lezen.
Boekverslag P2
Leeslessen 1x per week

50

J

6%

NE/K/2, NE/K/3, NE/K/4, NE/K/5, NE/K/8, NE/K/9

Zie PTA 1306 t/m 1308

Woordenboek

Bestand leesverslag

Woordenboek

Stofomschrijving

J

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

OVG NE/K/1

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

1 periode de tijd

Vak:
Lesmethode:

Nederlands
Op Niveau 3 vmbo k

J

2%

NE/K/2 , NE/K/9

Spelling:
Blok 5: blz. 259 t/m 264
Blok 6: blz. 308 t/m 310

Woordenboek

50

J

2%

NE/K/4, NE/K/5, NE/K/6, NE/K/8

Lezen
Blok 5: blz. 270 t/m 280
Blok 6: blz. 314 t/m 320

Woordenboek

s

Bloktoets Blok 5 en 6
Herhalen alles van spelling, over taal en lezen.

50

J

6%

NE/K/2, NE/K/3, NE/K/4, NE/K/5, NE/K/8, NE/K/9

Woordenboek

1314

s

Woordenboek

1 periode de tijd

1315

s

Boekverslag P3
Leeslessen 1x per week
Stageverslag:
Herhaling kernzin en toelichting (alineaopbouw),
zakelijke e-mail, aantekeningen maken, verslag
schrijven, taalverzorging.

Zie PTA 1311 en 1312
Over taal
Blok 5: blz. 265 t/m 269
Blok 6: blz. 311 t/m 313
Bestand leesverslag
Bestand stageverslag

Woordenboek

3 weken de tijd

Toetsvorm [1]

50

PTA-code

Spelling Blok 5 en 6
Werkwoordspelling, directe rede, komma na
aanhef en uitroep, komma in opsomming,
verwijswoorden met of zonder –n, dictee van al het
geleerde.
Lezen Blok 5 en 6
Teksten met een mening herkennen,
signaalwoorden en tekstverbanden, feiten en
meningen herkennen, argumenten herkennen,
objectieve en subjectieve teksten onderscheiden,
eigen mening geven bij argumenten uit teksten.
herhaling tekstdoelen, leesmanieren, inleiding,
middenstuk, slot, onderwerp van een tekst,
verbanden tussen inhoud tekst en eigen kennis.
Activerende teksten, leespubliek, opbouw alinea’s,
verwijswoorden, kernzin en functie overige zinnen,
functie van beeld en opmaak, tekst samenvatten in
kernzinnen en hoofdgedachte.

Toets

J

Periode

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

3

1

1311

s

3

2

1312

s

3

3

1313

3

4

3

5

Stofomschrijving

N

%

J
J

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

OVG NE/K/1
6%

NE/K/1, NE/K/2, NE/K/5, NE/K/9

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

12%

Totaal % leerjaar 3:

40%

12%
16%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Nederlands
Op Niveau 4 vmbo k

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

J

1

1

1401

s

Leesvaardigheid 1:
Actief lezen, leesplan, stappenplan moeilijke
woorden, tekstdoelen, opbouw van een tekst,
onderwerp en hoofdgedachte, titel, deelonderwerp,
tussenkop, examenteksten lezen.

50

J

5%

NE/K/4 De leerling leert strategieën te gebruiken bij Lezen
het verwerven van informatie uit gesproken en
Blok 1: blz. 19 t/m 31
geschreven teksten. NE/K/5 De leerling leert in
Blok 2 blz. 74 t/m 88
schriftelijke en digitale bronnen informatie te
zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde
voor hemzelf en anderen. NE/K/8 De leerling leert
verhalen, gedichten en informatieve teksten te
lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen
en zijn belevingswereld uitbreiden.

Woordenboek

1

2

1402

s

Schrijfvaardigheid 1:
Een instructie, nieuwsbericht en informerend artikel
schrijven. Afspraken en regels van schrijven,
onderwerp verkennen, woordweb, overzicht van
woordsoorten en 5W+1H-vragen, schrijfplan,
informatie zoeken op het internet, informatie
selecteren.

50

J

5%

Schrijven:
Blok 1: blz. 32 t/m 37
Blok 2: blz. 89 t/m 93

Woordenboek

1

3

1403

d

Kijk- en Luisteren 1:
Het spreekdoel en luisterdoel bepalen. Verbale en
non-verbale communicatie begrijpen. Aangeven of
iets een feit of een mening is.

100

5%

NE/K/5
NE/K/1 De leerling leert zich mondeling en
schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
NE/K/2 De leerling leert zich te houden aan
conventies (spelling, grammaticaal correcte
zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die
conventies te zien.
NE/K/7 Schrijfvaardigheid
NE/K/9 De leerling leert taalactiviteiten (spreken,
luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te
bereiden en uit te voeren.
NE/K/4, NE/K/9

Oude CITO kijk-luistertoetsen
oefenen als voorbereiding.

Woordenboek

2

1

1404

s

50

J

5%

NE/K/4, NE/K/5, NE/K/6, NE/K/8

Lezen:
Blok 3: blz.126 t/m 133

Woordenboek

2

2

1405

s

50

J

5%

NE/K/1, NE/K/2, NE/K/5, NE/K/7, NE/K/9

Schrijven:
Blok 3: blz. 134 t/m 137

Woordenboek

2

3

1406

m

Leesvaardigheid 2: Meningen en argumenten
onderscheiden. Onderscheiden of een schrijver
wel of niet zijn eigen mening heeft. Weten hoe je
examenvragen het best kunt aanpakken.
Signaalwoorden en tekstverbanden, feiten,
meningen en argumenten. Examenvragen: soort
vragen; hoofdgedachte van een tekst.
Schrijfvaardigheid 2: Affiche, uitnodiging,
ingezonden brief, zakelijke brief en/of reclametekst
schrijven. Woorden met gevoelswaarde en formeel
taalgebruik.
Spreekvaardigheid: Het goed kunnen voeren van
een gesprek a.d.h.v. de in klas 3 gemaakte
boekverslagen.

5%

NE/K/1.

De drie door de leerling gelezen
boeken volgens format.

Stofomschrijving

50

N

N

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Mondeling over de
gelezen boeken uit
leerjaar 3 en 4.

Toetsvorm [1]

1407

s

3

2

1408

s

3

3

1409

d

3

4

1410

d

50

J
J

50

J

N

Nederlands
Op Niveau 4 vmbo k

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Stofomschrijving
Leesvaardigheid 3: Hoofdzaken en bijzaken
onderscheiden, kernzinnen en hoofdzaken.
Oefeningen met het lezen van examenteksten.
Herhaling blok 1 en 2
Schrijfvaardigheid 3: Aantekeningen maken,
persoonlijk verslag schrijven, zakelijk verslag
schrijven, zakelijke e-mail schrijven
Kijken en luisteren 2: Hoofdzaken uit een fragment
halen, hoofdgedachte van een fragment
formuleren, meningen en argumenten
onderscheiden.
Oud examen: Leesvaardigheid en
schrijfvaardigheid van de afgelopen periodes

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

3

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

%
5%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
NE/K/4, NE/K/5, NE/K/6, NE/K/8

Verwijzing lesmethode
examentraining Lezen
Blok 4: blz. 153 t/m 168

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Woordenboek

5%

NE/K/1, NE/K/2, NE/K/5, NE/K/7, NE/K/9

examentraining Schrijven
Blok 4 blz. 169 t/m 173

Woordenboek

100

N

5%

NE/K/4, NE/K/9

Oude kijk-luistertoetsen
oefenen als voorbereiding.

Woordenboek

120

N

15%

NE/K/1, NE/K/2, NE/K/4, NE/K/5, NE/K/8, NE/K/9

Oude CITO examens oefenen
als voorbereiding.

Woordenboek

e

Beoordeling 4 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

40%

Totaal % leerjaar 4 periode 1:
Totaal % leerjaar 4 periode 2:
Totaal % leerjaar 4 periode 3:

15%
15%
30%

Totaal % leerjaar 4:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1301

S

Vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

X

1

2

1302

A

Luistertoets

25

X

1

3

1303

S

Onregelmatige werkwoorden 1-33

20

X

1

4

1304

S

50

1

5

1305

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen
Leestoets

2

1

1306

S

2

2

1307

2

3

2
2

Stofomschrijving

%
4%

X

150

X

2%

1%

K2, K3

4%

K1, K2, K3, K4, K7

Lijst onregelmatige ww 1-33
van 1-99
Thema 2 Stepping Stones

2%

K2, K4

Voor de leestoets wordt gebruik Woordenboeken EN-NE, NEgemaakt van de leesboeken
EN
leerjaar 3 van de vakgroep
Engels

4%

K1, K2, K3, K4, K7

Thema 3 Stepping Stones

X

2%

K2
K5: luister- en kijkvaardigheid

1308

S

Onregelmatige werkwoorden 34-66

20

X

1%

K2, K3

4

1309

S

4%

K1, K2, K3, K4, K7

5

1310

2%

K2
K6: gespreksvaardigheid

4

X

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Thema 1 Stepping Stones

25

X

Verwijzing lesmethode

K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: leervaardigheden in de MVT
K4: leesvaardigheden
K7: schrijfvaardigheid
K5: luister- en kijkvaardigheid

A

50

X

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen
Kijktoets

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen
M(D) Spreektoets. Leerlingen hebben een mondelinge
presentatie over een zelfgekozen onderwerp dat ze
voor de klas of op video moeten houden.

50

N

Engels
Stepping Stones

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

Dit betreft een
luistertoets die de
leerlingen op papier
maken.

Dit betreft een kijktoets
die de leerlingen op
papier maken.
Lijst onregelmatige ww 34-66
van 1-99
Thema 4 Stepping Stones
Blaadje met 5 steekwoorden of
digitale presentatie met
maximaal 5 woorden

Vak:
Lesmethode:

1313

S

Onregelmatige werkwoorden 67-99

20

1314
1315

S
S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen
Leestoets

50
150

3

1

1311

S

3

2

1312

3

3

3
3

4
5

Stofomschrijving

N

Engels
Stepping Stones

Beoordeling [3]

50

Toetsvorm [1]

X

PTA-code

50

A

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen
Kijk/ luistertoets

Toets

J

Periode

Toetsduur (minuten)

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
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%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

4%

K1, K2, K3, K4, K7

X

2%

K2, K5

X

1%

K2, K3

X

4%
2%

K1, K2, K3, K4, K7
K2, K4

X

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Thema 5 Stepping Stones
Dit betreft een
kijk/luistertoetstoets die
de leerlingen op papier
maken.
Lijst onregelmatige ww 67-99
van 1-99
Thema 6 Stepping Stones
Voor de leestoets wordt gebruik Woordenboeken EN-NE, NEgemaakt van de leesboeken
EN
leerjaar 3 van de vakgroep
Engels

e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

13%

Totaal % leerjaar 3:

39%

13%
13%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1401

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

X

1

2

1402

A

Kijk/ luistertoets

50

X

1

3

1403

S

Onregelmatige werkwoorden 1-50

30

X

1

4

1404

S

50

1

5

1405

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen
Leestoets

2

1

1406

S

2

2

1407

S

2

3

1408

S

2

4

1409

M

Stofomschrijving

50

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen
Mondelinge toets

50

X

X

30

10

%
6%

X

150

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen
Onregelmatige werkwoorden 1-50

N

X
X
X

Engels
Stepping Stones

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Thema 1 Stepping Stones

3%

K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: leervaardigheden in de MVT
K4: leesvaardigheden
K7: schrijfvaardigheid
K2, K5: luister- en kijkvaardigheid

2%

K2, K3

6%

K1, K2, K3, K4, K7

Lijst onregelmatige ww 1-50
van 1-99
Thema 2 Stepping Stones

3%

K2, K4

Voor de leestoets wordt gebruik Woordenboeken EN-NE, NEgemaakt van de leesboeken
EN
leerjaar 4 van de vakgroep
Engels

6%

K1, K2, K3, K4, K7

Thema 3 Stepping Stones

2%

K2, K3

6%

K1, K2, K3, K4, K7

Lijst onregelmatige ww 51-99
van 1-99
Thema 4 Stepping Stones

7%

K1, K2, K6

Dit betreft een
kijk/luistertoetstoets die
de leerlingen op papier
maken.

Blaadje met 5 steekwoorden

Leerlingen hebben een
mondelinge presentatie
over een zelfgekozen
onderwerp.

Engels
Stepping Stones

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

3

1

1410

S

3

2

1411

S

Stofomschrijving
vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen
Algemene kennistoets

3

3

1412

S

Leestoets

150

X

3%

K2, K4

3

4

1413

A

Kijk/ luistertoets

50

X

5%

K2, K5

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K1, K2, K3, K4, K7

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

N

%
6%

50

X

6%

K1, K2, K3, K4, K7

Thema 1 t/m 5 Stepping Stones
Voor de leestoets wordt gebruik Woordenboeken EN-NE, NEgemaakt van de leesboeken
EN
leerjaar 4 van de vakgroep
Engels

50

J
X

Verwijzing lesmethode
Thema 5 Stepping Stones

e

Beoordeling 4 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

39%

Totaal % leerjaar 4 periode 1:
Totaal % leerjaar 4 periode 2:
Totaal % leerjaar 4 periode 3:

20%
21%
20%

Totaal % leerjaar 4:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Dit betreft een
kijk/luistertoetstoets die
de leerlingen op papier
maken.

Vak:
Lesmethode:

Wiskunde
Moderne Wiskunde 3 kader 12e editie

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
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J

1

1

1301

s

H1: Puntengrafiek Grafieken en formules, formules
maken bij horizontale en verticale lijnen, negatieveassen, lineaire formules, kwadratische formules,
top en symmetrieas van parabool bepalen,
wortelformule, omgekeerd evenredig verband
H2: werken met een schaallijn, Koershoeken
meten en tekenen, afstand bepalen schaallijn en
schaal, plaats bepalen met koershoeken en
afstand, coördinaten in de ruimte, Stelling van
Pythagoras

45

J

7%

WI/K2/ Basisvaardigheden
WI/K3/ Leervaardigheden in het vak wiskunde
WI/K4/ Algebraïsche verbanden
WI/K6/ Meetkunde

H1 Formules en grafieken
H2 Plaats en afstand

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

1

2

1302

s

H3: Formules en grafieken koppelen, Lineaire
formules maken, hellingsgetal berekenen, som- en
verschilformule maken, formules met haakjes op
verschillende manieren schrijven, met een tabel
controleren of formules gelijk zijn, formules zonder
haakjes schrijven
H4: Begrip macht en machten uitrekenen, begrip
wetenschappelijke notatie, getal in de
wetenschappelijke notatie uitschrijven als gewoon
getal en terug, percentage omzetten naar decimaal
getal, rekenen met factor, hetzelfde percentage
erbij schrijven als een vermenigvuldiging en korter
opschrijven (rente op rente).

45

J

7%

WI/K2, WI/K3, WI/K4
WI/K5/ Rekenen, meten en schatten

H3 Rekenen met formules
H4 Werken met aantallen

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Vak:
Lesmethode:

Wiskunde
Moderne Wiskunde 3 kader 12e editie

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee
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J

2

1

1303

s

H5: Zonnestralen tekent als evenwijdige lijnen, de
schaduw veroorzaakt door zonlicht en lichtbron
tekenen, gelijkvormigheid, rekenen met de factor in
gelijkvormige figuren.
H7: Pijlenketting maken bij een formule met
haakjes, vergelijking met haakjes oplossen
(omgekeerde pijlenketting), tweede coördinaat van
het omslagpunt berekenen, betekenis van het
omslagpunt geven, omslagpunt gebruiken om
grafieken voor en na dit omslagpunt te vergelijken,
coördinaten, kwadratische vergelijkingen oplossen,
vergelijking oplossen met inklemmen

45

J

7%

WI/K2, WI/K3, WI/K4, WI/K6

H5 Gelijkvormigheid
H7 Vergelijkingen oplossen

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

2

2

1304

s

H8: iso-hoogtelijnen en doorsnede berg, tangens
hoek als verhouding, begrippen overstaande- en
aanliggende rechthoekzijden, met tangens hoeken
en een rechthoekzijde berekenen
H9: Z- en F-hoeken, overstaande hoeken,
driehoeken en vierhoeken tekenen en hoeken
berekenen met regels (hoekensom driehoek en
vierhoek, rechte hoek, gestrekte hoek, volle hoek,
symmetrie, overstaande hoeken en Z- en Fhoeken)

45

J

7%

WI/K2, WI/K3, WI/K6

H8 Hellingen en tangens
H9 Meten en redeneren

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

3

1

1305

s

45

N

7%

WI/K2, WI/K3, WI/K4, WI/K6

H10 grafieken
H11 Oppervlakte en inhoud

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

3

2

1306

w

H10: puntengrafiek en grafiek met horizontale
lijnstukken aflezen en tekenen. Somgrafiek
tekenen, verschilgrafiek tekenen, periodieke
grafieken tekenen, periode van en grafiek,
frequentie van een periodieke grafiek bereken,
amplitude en evenwichtsstand berekenen.
H11: oppervlakte van een kubus, balk, cilinder en
prisma berekenen, inhoud van een samengesteld
ruimtefiguur berekenen, inhoud van een piramide
en kegel berekenen
Geïntegreerde wiskundige activiteit
Een praktische opdracht die sectorgewijs is
ingekleurd

-

N

7%

WI/K5
WI/K7/ Informatieverwerking, statistiek
WI/K8/ Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten

-

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

14%

Totaal % leerjaar 3:

42%

14%
14%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Wiskunde
Moderne Wiskunde 4 kader 12e editie

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

J

1

1

1401

s

H1: Lineaire formules, allerlei verbanden
(kwadratisch, omgekeerd evenredig, wortelgrafiek,
periodieke grafiek), kies de formule, vergelijkingen,
ongelijkheden.
H2: Rekenen met hoeken, lijn- en draaisymmetrie,
tekenen 3-hoeken & 4-hoeken, rekenen met vlakke
figuren, hoeken en afstanden.

45

J

7%

WI/K2/ Basisvaardigheden
WI/K3/ Leervaardigheden in het vak wiskunde
WI/K4/ Algebraïsche verbanden
WI/K6/ Meetkunde

H1 Grafieken en vergelijkingen Rekenmachine, kladpapier,
H2 Vlakke meetkunde
geodriehoek, passer en
windroos

1

2

1402

s

H3: Mediaan en kwartielen, boxplot, diagrammen
aflezen en tekenen, rekenen met diagrammen,
procentenberekeningen.
H4: Grafieken tekenen, Inklemmen, coördinaten
van snijpunten bepalen

45

J

7%

WI/K2, WI/K3, WI/K4
WI/K7/ Informatieverwerking, statistiek

H3 Informatie verwerken
H4 Machtsverbanden

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

2

1

1403

s

45

J

10%

WI/K3, WI/K4, WI/K6, WI/K7
WI/K5/ Rekenen, meten en schatten

H1 t/m H4

2

2

1404

s

Voortgangstoets H1 t/m 4 Proefwerk bestaat uit
oud examenopgaven dat betrekking heeft op H1
t/m H4
H5: Tijd, snelheid, wetenschappelijke notatie,
oppervlakte, inhoud, gewicht
H6: Hoeken berekenen met sinus, cosinus en
tangens, zijden berekenen met sinus, cosinus en
tangens, stelling

7%

WI/K2, BWI/K3, WI/K5, WI/K6

H5 rekenen
H6 Goniometrie

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos
Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

3

1

1405

d

Proefexamen
Dit wordt digitaal afgenomen in de tweede
proefexamenweek

120

20%

WI/K3, WI/K4, WI/K5, WI/K6

-

3

2

1406

s

H7: exponentiele groei herkennen, groeifactor en
beginwaarde bepalen, exponentiële formules
opstellen, exponentiele grafieken tekenen, werken
met exponentiele formules, inklemmen.
H8: Koershoeken opmeten en tekenen, aanzichten
tekenen, bovenaanzicht met hoogtegetallen,
uitslagen, oppervlakten berekenen (balk, kubus en
cilinder), inhoud ruimtefiguren (balk, kubus,
oppervlakte en inhoud samengestelde
ruimtefiguren berekenen

45

7%

WI/K2, WI/K3, WI/K4, WI/K6

H7 Exponentiële formules
H8 Ruimtemeetkunde

Stofomschrijving

45

N

N

J

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Digitaal: Rekenmachine,
kladpapier
Op papier: Rekenmachine,
kladpapier, geodriehoek,
passer en windroos
Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Herkansing kan op
papier zijn.

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

Vak:
Lesmethode:

e

Beoordeling 4 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

42%

Totaal % leerjaar 4 periode 1:
Totaal % leerjaar 4 periode 2:
Totaal % leerjaar 4 periode 3:

14%
17%
27%

Totaal % leerjaar 4:

100%

Wiskunde
Moderne Wiskunde 4 kader 12e editie

Vak:
Lesmethode:

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1301

s

Microscopie, cellen, de 4 rijken

45

j

5%

1

2

1302

s

Bouw en functie skelet en spieren, bij mens en
dier.

45

j

5%

2

1

1303

s

45

j

5%

2

2

1304

s

Organismen en hun omgeving, bouw planten,
fotosynthese, voedselrelaties
Bouw en functie oog en oor, zenuwstelsel en
hormoonstelsel

45

j

3

1

1305

s

Huid, infectieziektes, witte bloedcellen en soa’s.

45

3

2

1306

s

3

3

1307

s

Mens en milieu, ozonlaag, broeikaseffect,
milieuvervuiling
De 6 hoofdstukken van dit jaar. Nadruk op H1, H3,
H4 en H5

Stofomschrijving

N

Biologie
Nectar

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

K2 Basisvaardigheden
Hoofdstuk 1: Organismen uit
K4 Cellen staan aan de basis
vier rijken
K5 Schimmels en bacteriën :nuttig en soms
schadelijk.
K6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen
omgeving verkend
K2
Hoofdstuk 2: Bewegen
K3 Leervaardigheden in het vak biologie
K8 Houding, beweging en conditie

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
rekenmachine

rekenmachine

5%

K2, K6
K3 Leervaardigheden in het vak biologie
K2, K3
K10 Bescherming
K11 Reageren op prikkels

Hoofdstuk 3: Organismen leven rekenmachine
samen.
Hoofdstuk 4: Waarnemen en
rekenmachine
reageren.

j

5%

K2, K3, K5, K10

45

j

5%

45

j

10%

K2, K3, K7
K1 Oriëntatie op leren en werken
K1 t/m K11

Hoofdstuk 5: Bescherming
rekenmachine
tegen ziektes.
Hoofdstuk 6:
rekenmachine
Mens en milieu.
Hoofdstuk 1 t/m 6, examentoets rekenmachine

e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

10%

Totaal % leerjaar 3:

40%

10%
20%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Biologie
Nectar

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
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J

1

1

1401

s

Bloed en bloedvaten. Bouw en functie hart. Lymfe.

45

j

10%

K2 Basisvaardigheden
K3 Leervaardigheden in het vak biologie
K9 Het lichaam in stand houden, voeding en
genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding

Hoofdstuk 8: Bloed

rekenmachine

1

2

1402

s

Voortplanting bij mens en plant. Zwangerschap,
bouw voortplantingsorganen, bloem.

45

j

10%

K2, K3
K12 Van generatie op generatie

Hoofdstuk 10: Voortplanten

rekenmachine

2

1

1403

s

45

j

10%

K2, K3, K9

Hoofdstuk 7: Ademen en eten

rekenmachine

2

2

1404

w

Voeding, Bouw en functie verteringsstelsel bij
mens en dier. Ademhaling, bloed en bloedvaten,
bouw en functie hart.
Werkstuk. Onderzoek doen en verslag leggen.

Een van de eindtermen, afhankelijk van de keuze
van de leerling

Mag uit klas 3 en 4 een
onderwerp zijn

3

1

1405

s

Erfelijkheid en evolutie. Genetica.

45

j

10%

3

2

1406

s

Examenstof

60

j

20%

K2, K3, K12
K13 Erfelijkheid en evolutie
K1 t/m K12

Hoofdstuk 8: Erfelijkheid en
evolutie
Stof leerjaar 3 en 4

Stofomschrijving

N

%

n

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

ovg

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

rekenmachine
rekenmachine

e

Beoordeling 4 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

40%

Totaal % leerjaar 4 periode 1:
Totaal % leerjaar 4 periode 2:
Totaal % leerjaar 4 periode 3:

20%
10%
30%

Totaal % leerjaar 4:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1301

s

Kennismaking met het begrip Massamedia en de
vormen waarin massamedia het meest voor komt.

45

x

7%

1

2

1302

s

Inzicht krijgen hoe media gebruikt en misbruikt
wordt en met welk doel. Inzicht krijgen hoe
massamedia past in de rechtsstaat.

45

x

7%

2

1

1303

s

Kennismaking met het begrip Multiculturele
samenleving. Inzicht krijgen in verschillende
groepen die zich vanwege verschillende redenen in
een ander land vestigen. Begrijpen wat het
onderscheid tussen dominante culturen en
subculturen is.

45

x

7%

2

2

1304

s

De moeilijkheden en mogelijkheden van de
multiculturele samenleving kunnen noemen. Inzicht
krijgen in 3 verschillende vormen van aanpassing.
Kunnen benoemen onder welke voorwaarden
emigranten wel en niet in Nederland mogen wonen
en werken.

45

x

7%

Stofomschrijving

N

Maatschappijkunde
Essener examenkaternen KGT

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
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%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
ML2/K7
- De kandidaat kan de betekenis van massamedia
voor de samenleving herkennen
- De kandidaat kan in voorbeelden de rol
herkennen die media kunnen vervullen bij
beeldvorming en bij de overdracht van waarden en
normen
ML2/K7
- De kandidaat kan de betekenis van massamedia
voor de samenleving herkennen
- De kandidaat kan de factoren en ontwikkelingen
herkennen en noemen als het gaat om de inhoud
en programmering van massamedia en
nieuwsvoorziening kritisch beoordelen
- De kandidaat kan informatie vergelijken van
verschillende media en verschillen daarin
herkennen
ML2/K6
- De kandidaat kan Nederland als multiculturele
samenleving typeren en het overheidsbeleid ten
aanzien hiervan herkennen en beschrijven
- De kandidaat kan de sociaal-economische positie
van allochtone groepen beschrijven

Verwijzing lesmethode
Essener Examenkatern
Massamedia
1. Communicatie en
massamedia
2. Het medialandschap
3. Functies van de media
4. Het nieuws
Essener Examenkatern
Massamedia
5. De overheid en de gedrukte
media
6. Kijkcijfers en overheidsregels
7. De macht van de media

Essener examenkatern
multiculturele samenleving
1. De multiculturele
samenleving
2. Immigratie en emigratie
3. Cultuur en identiteit
4. Culturen in beeld
ML2/K6
Essener examenkatern
- De kandidaat kan de sociaal-economische positie multiculturele samenleving
van allochtone groepen beschrijven
5. Samenleven
- De kandidaat kan aangeven hoe met uitingen en 6. Discriminatie
vooroordelen en discriminatie kan worden
7. Maatschappelijke positie
omgegaan vanuit het beginsel van
8. De toekomst
gelijkwaardigheid en respect.

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

3

2

1306

W+p Portfolio maken over werk.
Wat zijn je kwaliteiten?
Welk werk wil je gaan doen?
Welke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden
zijn daarbij van belang.
Pitch maken waarin je vertelt over je ambities en
kwaliteiten om jezelf in de kijker te spelen bij een
sollicitatie.
s
Inzicht krijgen in de verschillende onderdelen van
de arbeidsmarkt.

Maatschappijkunde
Essener examenkaternen KGT

Beoordeling [3]

1305

Stofomschrijving

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

PTA-code

1

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Toets

3

Toetsvorm [1]

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

J

45

x

5%

ML2/K5
- de rol van de overheid t.a.v. arbeid en de
kenmerken van de verzorgingsstaat herkennen
- herkennen wat de invloed is van arbeidsverdeling
op de sociale ongelijkheid
- oorzaken en gevolgen van veranderingen op de
arbeidsmarkt noemen

Essener examenkatern
Werk
1. De betekenis van werk
2. Welk werk ga je doen?
3. Arbeidsvoorwaarden
4. De arbeidsmarkt

45

x

7%

ML2/K5
- functies en maatschappelijke waardering van
arbeid herkennen
- herkennen wat de invloed is van arbeidsverdeling
op de sociale ongelijkheid
- oorzaken en gevolgen van veranderingen op de
arbeidsmarkt noemen

Essener examenkatern
Werk
5. Arbeidsverhoudingen
6. De arbeidsmarkt
7. Hoe kom je aan werk?
8. Kansen op de arbeidsmarkt

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Woordenboek
Computer, tijdschriften,
programma Canva

e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

14%

Totaal % leerjaar 3:

40%

14%
12%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Maatschappijkunde
Essener examenkaternen KGT

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
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J

1

1

1401

S

Kennismaking met het begrip Politiek, weten wat
de kenmerken van een rechtsstaat zijn en de
verschillen tussen een rechtsstaat en een
dictatuur.
De belangrijkste standpunten kunnen benoemen
en herkennen van de politieke partijen die in de
Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd.

45

x

6%

ML2/K4
K4: De kandidaat kan:
- Nederland typeren als een parlementaire
democratie in een rechtsstaat
- uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand
komt, de invloed van de Europese Unie daarin
herkennen en noemen/herkennen hoe Europese
besluiten tot stand komen
- mogelijkheden beschrijven die individuele burgers
en belangen- of pressiegroepen hebben om de
politieke besluitvorming te beïnvloeden
- van politieke partijen en stromingen standpunten
en de uitgangspunten noemen en herkennen.

Essener examenkatern politiek
1. De maatschappij en de
politiek
2. Rechstaat, democratie en
dictatuur
3. Politieke partijen

1

2

1402

S

De kenmerken van politieke stromingen kunnen
benoemen en politieke partijen kunnen indelen op
stroming naar aanleiding van hun standpunten.
Inzicht krijgen in het proces van wetgeving op de 3
verschillende niveaus van bestuur.

45

x

6%

ML2/K4
Idem PTA 1401

Essener examenkatern politiek
4. Politieke stromingen
5. Kabinet en regering
6. Het parlement

1

3

1403

S

De leerling heeft kennis van het gemeentelijk
bestuur in Nederland. Kan deze kennis
reproduceren en toepassen.
De leerling weet welke voor- en nadelen het heeft
voor Nederland om onder de regelgeving van de
EU te vallen. Inzicht krijgen in de tijdlijn van
maatschappelijk probleem/ vraagstuk naar
oplossing door de inmenging van de politiek.
Voorbeelden kunnen geven van manieren om de
politiek te beïnvloeden.

45

x

6%

ML2/K4
Idem PTA 1401

Essener examenkatern politiek
7. Gemeente en provincie
8. Nederland en Europa
9. Politieke besluitvorming

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

4

1404

S

Actualiteitentoets 1
De leerling heeft het nieuws 6 weken moeten
volgen en krijgt vragen over de actualiteiten van de
afgelopen 6 weken.

20

x

4%

1

5

1405

W

Casus Politiek
Keuze uit het Parlement en …..
Met behulp van een internetsite vragen
beantwoorden omtrent het gekozen onderwerp en
dit uitwerken tot een goed lopend verhalend
werkstuk.

100

x

6%

Stofomschrijving

J

Maatschappijkunde
Essener examenkaternen KGT

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021
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N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
ML2/K1 - K3
K1: De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan en het belang van maatschappijleer
verwoorden
K3: De kandidaat kan strategische vaardigheden
toepassen die bijdragen tot:
- 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
- de principes en procedures van de
benaderingswijze van het vak maatschappijleer
herkennen in een tekst over een maatschappelijk
vraagstuk of verschijnsel
- een standpunt innemen met betrekking tot een
concreet maatschappelijk vraagstuk en hier
argumenten voor geven.
ML2/K3 - K4
Leren uitvoeren – leren leren
K3: idem PTA 1404
K4: idem PTA 1401

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Dagelijks volgen van het nieuws
over een periode van 6 weken

Opdrachten over verkiezingen Computer, internet, worden het parlement, middels een programma
website worden antwoorden op
vragen over het desbetreffende
onderwerp opgezocht.

Vak:
Lesmethode:

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

2

1

1406

S

Kennismaking met het begrip Criminaliteit. Inzicht
krijgen in groepen die meer vatbaar zijn om
crimineel gedrag te vertonen en wat daarvan de
reden is.

45

x

6%

2

2

1407

S

Inzicht krijgen in hoe het strafrecht geregeld is
Kunnen benomen hoe de tijdlijn van overtreding tot
veroordeling loopt en welke personen hierbij
betrokken zijn en wat hun taak is.

45

x

6%

2

3

1408

S

20

x

4%

2

4

1409

W

Actualiteitentoets 2
De leerling heeft het nieuws 6 weken moeten
volgen en krijgt vragen over de actualiteiten van de
afgelopen 6 weken.
Casus criminaliteit “Halt”
Met behulp van een internetsite vragen
beantwoorden omtrent het onderwerp “Halt”en dit
uitwerken tot een goed lopend verhalend werkstuk.

120

x

6%

Stofomschrijving

N

Maatschappijkunde
Essener examenkaternen KGT

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

ML2/K8
K1: idem PTA 1404
K2: De kandidaat kan basisvaardigheden
toepassen die betrekking hebben op
communiceren, samenwerken, en informatie
verwerven en verwerken.
K4: idem PTA 1401
ML2/K8
K8: De kandidaat kan:
- de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit
als maatschappelijk probleem herkennen en
beschrijven
- kenmerken van de rechtsstaat herkennen in het
straf- en procesrecht, en de doelen van straffen en
maatregelen onderscheiden
- oorzaken van criminaliteit herkennen
- de rol van overheidsorganen ter bestrijding van
criminaliteit aangeven en verschillende
beleidsmaatregelen onderscheiden
- de doelen van straffen en maatregelen
onderscheiden.
ML2/K1 - K3

Essener examenkatern
criminaliteit
1. Wat is criminaliteit?
2. Ons beeld van criminaliteit
3. Oorzaken van criminaliteit

ML2/K3-K8 Leren uitvoeren
K8: idem PTA 1407

Opdrachten over slachtoffer
hulp en bureau Halt

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

4. Nederland is een rechtstaat
5. Het strafrecht
6. Van politie naar officier

Leerlingen moeten dagelijks het
nieuws volgen, over een
periode van 6 weken.
Computer, internet, wordprogramma

Toetsvorm [1]

1410

S

3

2

1411

S

Actualiteitentoets 3
De leerling heeft het nieuws 6 weken moeten
volgen en krijgt vragen over de actualiteiten van de
afgelopen 6 weken.

45

J
X

20

Maatschappijkunde
Essener examenkaternen KGT

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Stofomschrijving
De leerling heeft kennis van de Nederlandse
rechtsstaat en kan deze reproduceren, toepassen.
De leerling kent de verschillende facetten van het
rechterlijke ambt.
De leerling kan uitleggen hoe de overheid
criminaliteit wilt bestrijden.

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

3

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

N

%
6%

X

4%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K3: idem PTA 1404
K6: De kandidaat kan:
- de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit
als maatschappelijk probleem herkennen en
beschrijven
- kenmerken van de rechtsstaat herkennen in het
straf- en procesrecht, en de doelen van straffen en
maatregelen onderscheiden
- oorzaken van criminaliteit herkennen
- de rol van overheidsorganen ter bestrijding van
criminaliteit aangeven en verschillende
beleidsmaatregelen onderscheiden
- de doelen van straffen en maatregelen
onderscheiden.
K1 De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen
loopbaan en het belang van maatschappijleer
verwoorden
K2: De kandidaat kan basisvaardigheden
toepassen die betrekking hebben op
communiceren, samenwerken, en informatie
verwerven en verwerken.
K6: idem PTA 1410

Verwijzing lesmethode
Essener examenkatern
criminaliteit
7. Voor de rechter
8. Straf
9. Criminaliteitsbeleid

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Leerlingen moeten dagelijks het
nieuws volgen, over een
periode van 6 weken.

e

Beoordeling 4 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

40%

Totaal % leerjaar 4 periode 1:
Totaal % leerjaar 4 periode 2:
Totaal % leerjaar 4 periode 3:

28%
22%
10%

Totaal % leerjaar 4:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Maatschappijleer
Essener

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

J

1

1

1301

s

In dit hoofdstuk leren de leerlingen wat ze leren bij
maatschappijleer. Ook leren ze wat een
maatschappelijk probleem is en aan welke eisen
dit moet voldoen. Ze krijgen verschillende
problemen voor zich en dan moeten zij beoordelen
of het een maatschappelijk probleem is.

45

J

10%

ML1 / K1 - K2 - K3 - K4 -K7

Thema Wat is
Geen
maatschappijleer?
1. Wat leer je bij
maatschappijleer?
2. Maatschappelijke problemen.
3. Alcohol een maatschappelijk
probleem?

1

2

1302

s

In dit hoofdstuk leren de leerlingen alles over de
jongeren generatie. Ze leren over de dominante
cultuur en de subculturen in Nederland. En ze
leren welke normen en waarden in elke cultuur
hoort.

45

J

10%

ML1 / K1 - K2 - K3 - K4 -K7

Thema Jongeren
Geen
1. Hoe wordt je wie je bent?
2. Doe effe normaal
3. Ieder zijn stijl
4. Waar hoor jij bij?
5. Jouw mening over een ander

1

3

1303

s

De leerlingen moeten 6 weken lang het nieuws
volgen. Ze leren zo wat er speelt in hun
omgeving/land/wereld.

25

N

5%

ML1/K1 - K3

1

4

1304

w

De poster koppelt hoofdstuk 1 en 2. Ze moeten het
maatschappelijk probleem alcohol gebruik onder
jongeren gaan onderzoeken. Ze moeten een
poster maken om jongeren bewust te maken van
de gevolgen van alcohol gebruik.

100

N

5%

ML1 / K1 – K2 – K3 – K4 Leren uitvoeren – leren
leren

Actualiteitentoets: actuele
Geen
zaken in het nieuws van de
afgelopen 6 weken bijhouden
en opslaan
poster thema jongeren – is
Het werkboek en het internet
alcohol een maatschappelijk
probleem? Opdracht werkboek
op blz. 21

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Vak:
Lesmethode:

Maatschappijleer
Essener

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

J

2

1

1305

s

In dit hoofdstuk leren de leerlingen over de politiek.
Ze leren dat er keuzes gemaakt moeten worden en
ze leren dat er meerdere soorten staatsvormen
zijn. Ook leren ze het verschil tussen links en
rechts en welke partijen hierbij horen. Als laatste
leren ze over de politiek in het land, de politiek in
de buurt en ze leren over de politiek over de grens,
Europa.

45

J

10%

ML1 K6

Thema politiek
1. Keuzes maken
2. Wie heeft de macht?
3. Op wie ga jij stemmen?
4. Regering en de Tweede
Kamer
5. Politiek in de buurt
6. Politiek over de grenzen

2

2

1306

s

In dit hoofdstuk leren de leerlingen over de
multiculturele samenleving zoals wij die nu kennen.
Ze leren waarom mensen verhuizen uit hun eigen
land en hoe de integratie hierna te werk gaat. Een
heel belangrijk begrip in dit hoofdstuk is
godsdienstvrijheid.

45

J

10%

ML1/ K4 - K7

2

3

1307

s

In dit hoofdstuk leren de leerlingen over de
verschillende soorten media en hoe deze allemaal
gebruikt worden. Ze leren wat communiceren is en
hoe je dit op verschillende manieren kan doen.
Ook leren ze hoe je verstandig media kunt
gebruiken.

45

J

10%

ML1/ K7

2

4

1308

s

In dit hoofdstuk leren de leerlingen over werk. Ze
leren de verschillende manieren om aan werk te
komen, hoe je met werk verder komt in het leven
en dat jij als werknemer rechten hebt. Ook leren ze
wat de overheid doet als het even allemaal niet zo
goed verloopt met je werk.

45

J

10%

ML1/K6

Thema Multiculturele
Geen
samenleving
1. Veel culturen in een land
2. Verhuizen naar een ander
land
3. Integratie, hoe gaat dat?
4. Geloven wat je zelf wilt
Thema Media
Geen
1. Hoe communiceer je?
2. Hoe gebruik je de media?
3. Nieuws - verstandig omgaan
met de media
4. Hoe werkt reclame?
5. Soaps, series en games
Thema Werk
Geen
1. Een leuke baan
2. Hoe kom je aan werk?
3. Met werk kom je verder
4. Soms helpt de overheid geld en schulden

2

5

1309

s

De leerlingen moeten 6 weken lang het nieuws
volgen. Ze leren zo wat er speelt in hun
omgeving/land/wereld.

25

5%

ML1/K1 - K3

Stofomschrijving

N

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Actuele zaken in het nieuws
van de afgelopen 6 weken
bijhouden en opslaan

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Geen

Geen

Toetsvorm [1]

1310

w

3

2

1311

s

3

3

1312

s

3

4

1313

w

Hier leren de leerlingen een goed en overzichtelijk
CV te maken die ze voor hun bijbaantjes ook
kunnen gebruiken. Hierbij moet het CV aan
bepaalde eisen voldoen.
In dit hoofdstuk leren de leerlingen wanneer je een
crimineel bent en wanneer niet. Ze leren wat het
verschil is tussen een overtreding en een misdrijf
en wat de vervolgstappen zijn als je een misdrijf
bent begaan.
De leerlingen moeten 6 weken lang het nieuws
volgen. Ze leren zo wat er speelt in hun
omgeving/land/wereld.
De leerlingen moeten zelf twee artikelen opzoeken
over verschillende rechtszaken. Ze moeten hierbij
antwoorden geven op 6 vragen waarbij naar voren
komt hoe de rechtszaak is verlopen.

J

100

45

Maatschappijleer
Essener

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Stofomschrijving

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

3

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

N

%

N

5%

ML1/K1-K2-K3-K6 Leren uitvoeren - Leren leren

Het maken van een zakelijk en Boek en internet
creatief CV

10%

ML1/K6

Thema Criminaliteit
Geen
1. Wat is criminaliteit?
2. Opgepakt en dan?
3. Schuldig of onschuldig?
4. Drugs en criminaliteit
Actuele zaken in het nieuws
Geen
van de afgelopen 6 weken
bijhouden en opslaan
Criminelen in de krant, opdracht Boek en internet
werkboek op blz. 183

J

25

N

5%

ML1/K1-K3

100

N

5%

ML1/K1-K3

Verwijzing lesmethode

e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

30%

Totaal % leerjaar 3:

100%

45%
25%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Toetsvorm [1]

1301

d

1

2

1302

d

1

3

1303

2

1

2

J

Oriëntatie op Cultuur. Leerlingen maken kennis
100
met het begrip cultuur en maken n.a.v. deze lessen
een cultureel zelfportret.
Verslag n.a.v. een workshop. Leerlingen volgen
100
een workshop als culturele activiteit en schrijven
hierover een verslag.

J

d

Filmverslag. Leerlingen maken kennis met de
effecten van montage en geluid in een film, kijken
vervolgens een film in de klas en schrijven hierover
een verslag.

100

J

1304

d

Verslag n.a.v. een workshop. Leerlingen volgen
een workshop als culturele activiteit en schrijven
hierover een verslag.

100

2

1305

d

100

2

3

1306

d

Leerlingen maken kennis met toegepaste kunst en
maken n.a.v. de inleidende lessen een
theoretische opdracht.
Verslag naar keuze. Leerlingen kiezen zelf een
onderwerp uit waarover zij een verslag schrijven.

3

1

1307

d

3

2

1308

d

3

3

1309

d

N.a.v. de inleidende lessen fotografie krijgen
leerlingen een praktijkopdracht waarbij ze zelf
foto’s gaan maken. Ze moeten hierbij kennis laten
zien van de fotografische begrippen.
Als afsluiting van het vak KCKV maken de
leerlingen een magazine over de disciplines dans,
muziek, theater en architectuur.
Verslag naar keuze. Leerlingen kiezen zelf een
onderwerp uit waarover zij een verslag schrijven.

N

Kunstvakken inclusief ckv
Eigen lesmethode

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Stofomschrijving

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

1

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

10%

KV1/K/3 Culturele activiteiten,
KV1/K/4 Reflectie en Kunstdossier

Eigen lesmethode

Computer met toegang tot
internet of Chromebook.

10%

KV1/K/3, KV1/K/4

Eigen lesmethode

10%

KV1/K/3, KV1/K/4

Eigen lesmethode

Computer met toegang tot
internet of Chromebook,
gemaakte foto’s tijdens de
workshop.
Computer met toegang tot
internet of Chromebook.

10%

KV1/K/3, KV1/K/4
KV1/K/1 Oriëntatie op leren en werken
KV1/K/2 Basisvaardigheden

Eigen lesmethode

J

10%

KV1/K/1, KV1/K/2, KV1/K/4

Eigen lesmethode

100

J

10%

KV1/K/1, KV1/K/2, KV1/K/3, KV1/K/4

Eigen lesmethode

Computer met toegang tot
internet of Chromebook,
gemaakte foto’s tijdens
culturele activiteit.

100

J

15%

KV1/K/1, KV1/K/2

Eigen lesmethode

15%

KV1/K/1, KV1/K/2

Eigen lesmethode

Computer met toegang tot
internet of Chromebook,
gemaakte foto’s op de eigen
telefoon.
Computer met toegang tot
internet of Chromebook.

10%

KV1/K/1, KV1/K/2, KV1/K/3, KV1/K/4

Eigen lesmethode

N

N

600

100

N

J

Computer met toegang tot
internet of Chromebook,
gemaakte foto’s tijdens de
workshop.
Computer met toegang tot
internet of Chromebook.

Computer met toegang tot
internet of Chromebook,
gemaakte foto’s tijdens
culturele activiteit.

e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

30%

Totaal % leerjaar 3:

100%

30%
40%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Stofomschrijving

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1301

H

Doelspelen: handbal(vormen)

50

X

8%

1

2

1302

H

Conditionele vormen

50

X

8%

2
2

1
2

1303
1304

H
H

Atletiek: Werpen/stoten
Lesgeven: In 2-tallen lesgeven aan eigen klas.

50
50

X
X

3

1

1305

H

50

3

2

1306

H

Klimmen: zekeren, samenwerken en
verantwoording dragen. Klimmen: regenboog of op
1 enkele kleur.
Turnen: verschillende trampoline sprongvormen.

50

N

Lichamelijke Opvoeding
Eigen ontwikkeld materiaal

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

LO1/K/1: Oriëntatie op leren en werken.
N.V.T.
LO1/K/2: Basisvaardigheden.
LO1/K/3: Leervaardigheden in het vak Lichamelijke
opvoeding.
LO1/K/4: Spel.
LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3
N.V.T.
LO/1/K/7: Atletiek.

Geen

Individuele beoordeling,
wel een samenwerkingen
met anderen om tot een
cijfer te kunnen komen.

Geen

Individuele beoordeling

8%
10%

LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3, LO1/K/7
LO1/K/1 t/m LO1/K/9

N.V.T
Eigen materiaal: Format
‘Lesvoorbereidingsformulier’

Geen.
Eigen ontworpen
Lesvoorbereidingsformulier

Individuele beoordeling.
Individuele beoordeling
ondanks er in 2-tallen
wordt lesgegeven.

X

8%

LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3
LO1/K/9: Actuele bewegingsactiviteiten.

N.V.T.

Geen

Individuele beoordeling

X

8%

LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3
LO1/K/5: Turnen.

N.V.T.

Geen

Individuele beoordeling

e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

16%

Totaal % leerjaar 3:

50%

18%
16%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Stofomschrijving

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1401

H

Honk -en loopspelen

50

X

10%

1

2

1402

H

Volleybal

50

X

10%

2

1

1403

H

50

X

10%

2

2

1404

H

Actuele bewegingsactiviteiten aanbod; Keuze uit 3
verschillende sport/spel onderdelen.
Actuele bewegingsactiviteiten aanbod; Keuze uit 3
verschillende sport/spel onderdelen.

50

X

3

1

1405

H

Organiseren en uitvoeren van zelfgekozen
bewegingsactiviteit: Klassikale afsluiting d.m.v. een
door de klas zelfgekozen organisatie en
bewegingsvorm waarbij iedere leerling een rol in
het proces moet hebben gehad en hierop
beoordeeld worden.

100

N

X

Lichamelijke Opvoeding
Eigen ontwikkeld materiaal

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

LO1/K/1: Oriëntatie op leren en werken.
N.V.T.
LO1/K/2: Basisvaardigheden.
LO1/K/3: Leervaardigheden in het vak Lichamelijke
opvoeding.
LO1/K/4; Spel.
LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3, LO1/K/4
N.V.T.

Geen

Individuele beoordeling

Geen

Individuele beoordeling

N.V.T.

Geen

Individuele beoordeling

10%

LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3
LO1/K/9; Actuele bewegingsactiviteiten.
LO1/K/1, LO1/K/3, LO1/K/9

N.V.T.

Geen

Individuele beoordeling

10%

LO1/K/1 t/m LO1/K/9

N.V.T.

Geen

Individuele beoordeling

e

Beoordeling 4 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

50%

Totaal % leerjaar 4 periode 1:
Totaal % leerjaar 4 periode 2:
Totaal % leerjaar 4 periode 3:

20%
20%
10%

Totaal % leerjaar 4:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Rekenen R2F
Modules Kinderdagverblijf en Enquête

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4

1

1

1401

w

Praktische opdracht een kinderdagverblijf
ontwerpen en van het ontwerp een maquette
bouwen op schaal.

500

N

1

Functioneel gebruik van rekenen binnen het
metrieke stelsel
Functioneel gebruik van rekenen met
verhoudingen en schaal
Functioneel gebruiken van oppervlakte
berekeningen
Rekenvaardigheden toepassen in realistische
situaties
(Referentieniveau 2F: 2A; 2C; 3A; 3B; 3C)

2

1

1402

w

Praktische opdracht een enquête ontwerpen,
afnemen, de resultaten statistisch verwerken en
presenteren in tabellen en grafieken.

400

N

1

Rekenen met percentages
Werkboek Enquête
Opstellen en gebruiken van tabellen
Interpreteren van staafdiagram en cirkeldiagram
Opstellen van tabellen en maken van diagrammen
in een spreadsheet
(Referentieniveau 2F: 1C; 2A; 2C; 4A; 4B; 4C)

Stofomschrijving

J

N

weging

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode
Werkboek Kinderdagverblijf

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Rekenmachine, meetlint,
schrijfmaterialen en materialen
die door de school ter
beschikking worden gesteld om
de maquette te maken.

Voor het schoolexamen
geldt het referentieniveau
2F als richtlijn voor de
eindtermen.

Rekenmachine, computer en
materialen die door de school
ter beschikking worden gesteld
om de enquête te ontwerpen, af
te nemen en te verwerken tot
een presentatie.

Voor het schoolexamen
geldt het referentieniveau
2F als richtlijn voor de
eindtermen.

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Zorg & Welzijn
Edu4all

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 reguliere route

Stofomschrijving

1

1

1301

H

Kookopdracht

70

2

2

1302

H

Verantwoorde voedingskeuzes en het omrekenen
van recepten

30

X

2%

2

3

1303

S

20

X

2%

1

4

1304

D

Begrippentoets (begrippenlijst opgesteld bij
lesmethode)
Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)

P/ZW/1.2 een gezonde maaltijd samenstellen,
bereiden en opdienen
P/ZW/1.1 informatie geven over een gezonde
leefstijl
P/ZW/1.3 ondersteunen bij een verantwoord
voedings- en bewegingspatroon en dagritme
P/ZW/1.1, P/ZW/1.2, P/ZW/1.3

20

X

2%

P/ZW/1.1, P/ZW/1.2, P/ZW/1.3

Werken in een zorghotel

Rekenmachine
Laptop/ Chromebook

2

1

1305

H

Het voeren van een baliegesprek

20

X

3%

P/ZW/2.3 baliewerkzaamheden verrichten

Werken met mensen met een
beperking

2

2

1306

S

20

X

3%

2

3

1307

S

Het gebruik van onderhouds-, en
schoonmaakmiddelen.
Begrippentoets (begrippenlijst opgesteld bij
lesmethode)

20

X

3%

P/ZW/2.1 schoonmaak- en
Werken met mensen met een
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
beperking
P/ZW/2.1, P/ZW/2.3
edu-Bieb
P/ZW/2.2 textiel verzorgen
P/ZW/2.4 informatie geven over aanpassingen en
hulpmiddelen in en rondom het gebouw die
toegankelijkheid en veiligheid bevorderen
P/ZW/2.5 bij het inrichten van een ruimte rekening
houden met het gebruik van een ruimte

Notitieblok/Pen
hulpmiddelen overzicht
planning activiteiten
Pen/Papier

2

4

1308

D

Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)

20

J

N

%

X

2%

X

3%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

P/ZW/2.1, P/ZW/2.2, P/ZW/2.3, P/ZW/2.4,
P/ZW/2.5

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Werken in een zorghotel

Rekenmachine

Werken in een zorghotel

Rekenmachine

edu-Bieb

Pen/Papier

Werken in de ondersteunende
dienst

Pen/Papier

Rekenmachine
Laptop/ Chromebook

Vak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Stofomschrijving

Toetsduur (minuten)

J

3

1

1309

S

Het uitvoeren van een stabiele zijlligging

20

X

3

2

1310

H

Zorg voor veiligheid in er rondom het huis

15

3

3

1311

S

Begrippentoets (begrippenlijst opgesteld bij
lesmethode)

20

3

4

1312

D

20

3

5

1313

A

Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)
LOB

N

%
5%

X

X

5%

5%

X

Zorg & Welzijn
Edu4all

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 reguliere route

5%

X

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

P/ZW/4.3 eenvoudige EHBO technieken
Werken met gezinnen
toepassen
P/ZW/4.5 toepassing van ICT en technologie in de Werken met gezinnen
hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken
P/ZW/4.3, P/ZW/4.5
P/ZW/4.1 ondersteunen bij eenvoudige
verzorgende activiteiten
P/ZW/4.2 ondersteunen bij bewegen en
verplaatsen
P/ZW/4.4 ondersteunen bij vaak voorkomende
ziekteverschijnselen
P/ZW/4.1, P/ZW/4.2 P/ZW/4.3, P/ZW/4.4,
P/ZW/4.5
OVG LOB- competenties
Capaciteiten reflectie, Motievenreflectie,
Werkexploratie, Loopbaanplanning, Netwerken

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Geen
Pen
Arceerstiften

edu-Bieb

Pen/Papier

Werken in de kinderopvang

Rekenmachine
Laptop/ Chromebook

De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling 3e leerjaar in %
8%

Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

12%
20%

Totaal % leerjaar 3:

40%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Stofomschrijving

1

1

1401

S

Het maken van draaiboek

30

2

2

1402

S

Het maken van een uitnodiging

30

X

2

3

1403

S

20

X

1

4

1404

D

Begrippentoets (begrippenlijst opgesteld bij
lesmethode)
Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)

20

2

1

1405

H

Het verplaatsen van een zorgvrager

20

2

2

1406

H

Het verlenen van EHBO

15

J

X

Zorg & Welzijn
Edu4all

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 reguliere route

N

%

X

7%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Werken in een leefstijlcentrum

Laptop/ Chromebook
Arceerstiften
Pen/ papier

7%

P/ZW/3.1 een eenvoudige activiteit voor een
individu en groep voorbereiden
P/ZW/3.2 een eenvoudige activiteit met een
individu en groep uitvoeren
P/ZW/3.3 een eenvoudige activiteit met een
individu en groep afsluiten
P/ZW/3.1

Werken in een leefstijlcentrum

8%

P/ZW/3.1, P/ZW/3.2, P/ZW/3.3

edu-Bieb

Laptop/ Chromebook
Arceerstiften
Pen/ papier
Pen/Papier

X

8%

P/ZW/3.1, P/ZW/3.2, P/ZW/3.3

Werken in een leefstijlcentrum

Rekenmachine
Laptop/ Chromebook

X

7%

P/ZW/4.1 ondersteunen bij eenvoudige
verzorgende activiteiten
P/ZW/4.2 ondersteunen bij bewegen en
verplaatsen
P/ZW/4.4 ondersteunen bij vaak voorkomende
ziekteverschijnselen
P/ZW/4.3 eenvoudige EHBO technieken
toepassen

Werken in de thuiszorg bij
ouderen

Bed

Werken in de thuiszorg bij
ouderen

Verbandmiddelen
(verbanddoos)

7%

Vak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

3

1

1407

S

Begrippentoets (begrippenlijst opgesteld bij
lesmethode)

20

X

3

2

1408

D

20

3

3

1409

A

Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)
LOB

Stofomschrijving

N

%
8%

X

Zorg & Welzijn
Edu4all

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 reguliere route

8%

X

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

P/ZW/4.1, P/ZW/4.2, P/ZW/4.3, P/ZW/4.4
edu-Bieb
P/ZW/4.5 toepassing van ICT en technologie in de
hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken
P/ZW/4.1, P/ZW/4.2, P/ZW/4.3, P/ZW/4.4,
P/ZW/4.5
OVG LOB- competenties
Capaciteiten reflectie, Motievenreflectie,
Werkexploratie, Loopbaanplanning, Netwerken

Werken in de thuiszorg bij
ouderen

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Pen/Papier

Rekenmachine
Laptop/ Chromebook

De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

e

Beoordeling 4 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

40%

Totaal % leerjaar 4 periode 1:
Totaal % leerjaar 4 periode 2:
Totaal % leerjaar 4 periode 3:

30%
14%
16%

Totaal % leerjaar 4:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1301

s

Het ontvangen van een klant

10

x

2

1

1302

h

Het uitvoeren van een manicure behandeling

30

3

1

1303

d

Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)

20

Stofomschrijving

N

x

x

Kennismaking met uiterlijke verzorging
Edu4all

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 reguliere route

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

33%

K/ZW/1.1 een klant ontvangen en het bezoek
afronden

Edu4all werken in een
beautysalon

Geen

33%

K/ZW1.4 een eenvoudige handbehandeling
uitvoeren die past bij de conditie van de handen
van de klant.

Edu4all werken in een
beautysalon

Materialen volgens
materialenlijst

34%

K/ZW/1.1, K/ZW/1.4
K/ZW/1.2 een eenvoudige haar- en
hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij het
haar en de hoofdhuid van de klant.
K/ZW/1.3 een eenvoudige gezichtsbehandeling
uitvoeren die past bij de huid van de klant.

Edu4all werken in een
beautysalon

.
Laptop/ Chromebook
Rekenmachine

De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.
e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

33%

Totaal % leerjaar 3:

100%

33%
34%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1301

s

Het maken van een instructiekaart

15

x

2

1

1302

h

Het uitvoeren van een creatieve opdracht

20

3

1

1303

d

Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)

20

Stofomschrijving

N

x

x

Welzijn kind en jongere
Edu4all

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2020
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 reguliere route

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

33%

K/ZW/5.2 kinderen en jongeren ondersteunen in
Edu4all werken in een brede
dagelijkse situatie en hierbij de zelfredzaamheid
school
bevorderen
K/ZW5.3 (re)creatieve activiteiten voor kinderen of
jongeren organiseren en hen stimuleren en
begeleiden

Pen
Papier
Laptop/ Chromebook

33%

K/ZW/5.1 ondersteunen bij opvoeding en
Edu4all werken in een brede
ontwikkeling
school
K/ZW/5.4 de omgeving verzorgen en inrichten voor
een leeftijdsgroep

Materialen volgens
materialenlijst

34%

K/ZW/5.1, K/ZW/5.2, K/ZW5.3, K/ZW/5.4
K/ZW/5.5 een dagrapportage maken volgens een
rapportagesysteem en dit mondeling toelichten.

Laptop / Chromebook
Rekenmachine

Edu4all werken in een brede
school

De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.
e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

33%

Totaal % leerjaar 3:

100%

33%
34%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Assisteren in de gezondheidszorg
Edu4all

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 reguliere route

1

1

1401

h

Een adviserend gesprek voeren over een gezonde
leefstijl

15

2

1

1402

s

Verantwoorde keuzes uitwerken

30

x

33%

K/ZW/7.4

Edu4all werken in een
ziekenhuis

Pen
Rekenmachine

3

1

1403

d

Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)

20

x

34%

K/ZW/7.1, K/ZW/7.3, K/ZW/7.4
K/ZW/7.2 zorg dragen voor praktijkomgeving,
hulpmiddelen en apparatuur
K/ZW/7.5 voorlichting geven over mondhygiëne

Edu4all werken in een
ziekenhuis

Laptop / Chromebook
Rekenmachine

Stofomschrijving

J

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

N

%

x

33%

K/ZW/7.1 front office werkzaamheden verrichten in Edu4all werken in een
een gesimuleerde praktijk
ziekenhuis
K/ZW/7.3 in opdracht en volgens protocol
gegevens verzamelen van de klant over zijn of
haar gezondheid
K/ZW/7.4 de klant informeren en adviseren over
zorg voor de eigen gezondheid in een
gesimuleerde omgeving

Rekenmachine
Pen
Papier

Verwijzing lesmethode

De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.
e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

33%

Totaal % leerjaar 3:

100%

33%
34%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1401

s

Passende behandelingen en producten bij de klant

15

x

2

1

1402

h

Haren wassen en in model föhnen

50

3

1

1403

d

Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)

20

Stofomschrijving

N

x
x

Haarverzorging
Edu4all

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 reguliere route

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

33%

K/ZW/2.1 een haar en hoofdhuidbehandeling
uitvoeren op basis van een haardiagnose bij een
klant.

Edu4all Werken bij een
kapsalon

Pen
Papier

33%

K/ZW/2.2 Haar omvormen

Edu4all Werken bij een
kapsalon

Materialen volgens
materialenlijst

34%

K/ZW/2.1, K/ZW/2.2

Edu4all Werken bij een
kapsalon

Laptop/ Chromebook
Rekenmachine

De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.
e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

33%

Totaal % leerjaar 3:

100%

33%
34%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Vak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1401

s

Benodigdheden kiezen voor een
gezichtsverzorging

15

x

2

1

1402

h

Een klant ontvangen en een eenvoudige
gezichtsbehandeling uitvoeren met dag make-up

50

3

1

1403

d

Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)

20

Stofomschrijving

N

x
x

Huidverzorging
Edu4all

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 reguliere route

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

33%

K/ZW/3.1 een gezichtsverzorgende behandeling
uitvoeren op basis van een huiddiagnose

Werken bij een beautyfarm

Pen
Papier

33%

K/ZW/3.2 een lichaamsverzorgende behandeling
uitvoeren die past bij de huid van de klant en

Werken bij een beautyfarm

Materialen volgens
materialenlijst

34%

K/ZW/3.1, K/ZW/3.2

Werken bij een beautyfarm

Laptop / Chromebook
Rekenmachine

De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.
e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

33%

Totaal % leerjaar 3:

100%

33%
34%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Welzijn volwassenen en ouderen
Edu4all

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021
kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 reguliere route

1

1

1401

d

Het maken van een uitnodiging voor een
informatieavond

40

2

1

1402

d

Invullen van een draaiboek

15

x

33%

K/ZW/8.3

Edu4all werken bij een
dagbesteding

Laptop / Chromebook
Arceerstiften

3

1

1403

d

Digitale eindtoets Quayn (op basis van leerdoelen
uit deel A-B-C lesmethode)

20

x

34%

K/ZW/8.1, K/ZW/8.3
Edu4all werken bij een
K/ZW/8.2 volwassenen en ouderen ondersteunen dagbesteding
bij het vinden van een geschikte dagbesteding in
de buurt, het dorp of de stad.
K/ZW/8.4 een klant observeren tijdens het
uitvoeren van de activiteit en daarover rapporteren.

Laptop / Chromebook
Rekenmachine

Stofomschrijving

J

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

N

%

x

33%

K/ZW/8.1 volwassenen en ouderen ondersteunen Edu4all werken bij een
in dagelijkse situaties en hierbij de
dagbesteding
zelfredzaamheid bevorderen.
K/ZW/8.3 (re)creatieve activiteit voor volwassenen
en ouderen organiseren en uitvoeren op het gebied
van muziek, drama, beeldende vorming.

Laptop / Chromebook
Arceerstiften

Verwijzing lesmethode

De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.
e

Beoordeling 3 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3 periode 1:
Totaal % leerjaar 3 periode 2:
Totaal % leerjaar 3 periode 3:

33%

Totaal % leerjaar 3:

100%

33%
34%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

