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Preambule
Inbedding reglementen in bestuursfilosofie en waarden vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs
In de statuten 1 van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgenomen dat de Raad
van Bestuur bevoegd is reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden
geregeld die naar het oordeel van de Raad van Bestuur (nadere) regeling behoeven. In
deze preambule is beschreven vanuit welke waarden en vanuit welke bestuursfilosofie
het onderhavige reglement is opgesteld.
Onderwijs met Overtuiging
De visie en strategie van de vereniging zijn vastgelegd in ‘Koers 2023: onderwijs met
overtuiging’. Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het
handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. Vertrekpunt daarbij zijn de
gedeelde waarden, visie en uitgangspunten (convergentie) en de ruimte voor
maatwerk voor scholen in hun eigen situatie en met hun eigen mogelijkheden
(divergentie). 2
Waardengedreven onderwijs
Goed onderwijs is niet alleen een technisch didactische uitwerking van een
onderwijskundige opvatting. Goed onderwijs is ook gebaseerd op onze visie ten
aanzien van mens en samenleving. Het basisprincipe van al ons handelen binnen de
vereniging, op elke school, is vertrouwen. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs geeft
invulling aan Koers 2023 door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden goed
onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Deze kernwaarden zijn
beschreven in de identiteitsnotitie ‘Zingeving en goed onderwijs’. Deze notitie is
opgesteld vanuit de overtuiging dat onze identiteit, onze waarden, terug zijn te zien in
gedragingen van alle betrokkenen bij de vereniging. 3
Goed handelen
‘Goed handelen’ is nader uitgewerkt in de integriteitscode van de vereniging. De
integriteitscode versterkt de ambities van de vereniging uit Koers 2023 en de
kernwaarden zoals omschreven in de identiteitsnotitie. Het basisprincipe van al ons
handelen, vertrouwen, loopt als een rode draad door de tekst van de code. 4 De
integriteitscode bevat de basisprincipes die passen bij onze identiteit en hoe we met
elkaar omgaan. Het is bewust geen standaard reglement.
Verscheidenheid en diversiteit
Waardengedreven onderwijs verdiepen we met elkaar door in dialoog te blijven.
Iedereen heeft hierbij andere beginselen, principes en overtuigingen. We staan open
voor elkaars standpunten en benutten diversiteit. 5 Op die manier kunnen we iedere
dag van en met elkaar leren. 6
Artikel 26 lid 1. Dit betreft in ieder geval het huishoudelijk reglement, het managementstatuut
en het reglement voor de raden van advies.
2
‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017)
3
Identiteitsnotitie 'Zingeving en goed onderwijs', vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
(2013)
4
Integriteitscode vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ‘Goed Handelen’ (2017)
5
Diversiteitsbeleid ‘diversiteit & inclusie’, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017)
6
‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017)
1
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Goed onderwijsbestuur
In het licht van good governance en de wet- en regelgeving omtrent goed
onderwijsbestuur moeten toezicht en verantwoording zijn verankerd in de
organisatiestructuur. De statuten en reglementen binnen Ons Middelbaar Onderwijs
zijn in de lijn van goed onderwijsbestuur opgesteld. Daarbij blijft het uitgangspunt
waardengedreven handelen met het basisprincipe vertrouwen. De basis voor ons
handelen ligt aldus vast in de bovengenoemde documenten en is ook bij onze statuten
en reglementen telkens weer het uitgangspunt.
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HOOFDSTUK I
Artikel 1

ALGEMEEN
Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:
1.

Beroepscommissie: regionale commissie waar kandidaten in beroep kunnen gaan,
zoals geregeld in het Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken OMO.

2.

Bevoegd gezag: Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, in
dit examenreglement gemandateerd aan de rector.

3.

CE: Centraal Eindexamen, zijnde de examens die landelijk worden afgelegd en
centraal worden bepaald.

4.

College voor Toetsen en Examens (CvTE): zelfstandig college wat
verantwoordelijk is voor de centraal examens en de staatsexamens in het
Voortgezet Onderwijs.

5.

Combinatiecijfer havo/vwo: voor zover voor deze vakken een eindcijfer is
bepaald, het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van maatschappijleer,
CKV, het profielwerkstuk en die vakken die eventueel als zodanig op zijn genomen
in deel 2.

6.

Combinatiecijfer vmbo: het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van, wat
aangemerkt wordt als het eindcijfer van één vak.

7.

CSPE: centraal schriftelijk en praktisch eindexamen in een beroepsgerichte
leerweg.

8.

Directeur: 7 locatiedirecteur van een van de locaties van de scholengroep.

9.

Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit VO.

10. Examencommissie: de commissie zoals omschreven in artikel 7 en 7a
Examenreglement deel 1.
11. Examendossier: het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals
gedocumenteerd in een door het gevoegd gezag gedocumenteerde vorm.
12. Examenprogramma: het examenprogramma zoals bedoeld in artikel 7 van het
Eindexamenbesluit VO.
13. Examenregeling: het examenreglement en het programma van toetsing en
afsluiting (PTA) gezamenlijk.
14. Examenreglement: het examenreglement zoals bedoeld in artikel 31 lid 1
Eindexamenbesluit, waarmee dit reglement wordt bedoeld.
15. Examensecretaris: de secretaris zoals omschreven in artikel 6 Examenreglement
deel 1. .
16. Examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen.
17. Examinator: degene die belast is met het afnemen van het examen in een
bepaald vak.
18. Extra vak: een vak, dat in aanvulling op de vakken die voor een bepaalde
kandidaat ten minste samen een eindexamen vormen, wordt afgesloten met een
examen.

7
Met de directeur wordt zowel een mannelijk als vrouwelijk persoon bedoeld. Dit geldt evenzo
voor de andere vermelde personen.
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19. Gecommitteerde: een gecommitteerde zoals bedoeld in artikel 36
Eindexamenbesluit.
20. Herkansing: het opnieuw of alsnog deelnemen aan een toets van het eindexamen
of het schoolexamen.
21. Inspectie: Inspectie van het Onderwijs.
22. Kandidaat: de leerling van de school die door het bevoegd gezag tot het
eindexamen of deeleindexamen wordt toegelaten.
23. Leerlingen: al degenen die als leerling aan deze school staan ingeschreven.
24. Medezeggenschapsraad: een vertegenwoordigend orgaan van de school op basis
van de Wet medezeggenschap op scholen, bestaande uit vertegenwoordigers van
ouders, leerlingen en personeel met vastgelegde advies- en
instemmingbevoegdheden.
25. Ons Middelbaar Onderwijs: de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, afgekort ook
wel aangeduid als OMO, zijnde het bevoegd gezag van meerdere middelbare
scholen, waaronder Scholengroep Tongerlo.
26. Ouders: ouders, voogden en feitelijke verzorgers van de leerlingen.
27. Profiel: samenhangend onderwijsprogramma vanaf leerjaar 4 havo/vwo. Voor het
v(m)bo bestaat het profiel uit een samenhangend onderwijsprogramma
waarbinnen het profielvak en de keuzevakken worden aangeboden.
28. Profielwerkstuk: Het profielwerkstuk is een werkstuk in het vmbo-g/tl, het havo
en het vwo, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze
kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het
gekozen profiel.
29. Profielvak: vak dat onderdeel uitmaakt van het profiel.
30. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA): een beschrijving van de
leerstofafbakening van het schoolexamenvak voor de leerlingen van de
bovenbouw;
31. Raad van Bestuur: Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, zijnde het
bevoegd gezag dat is belast met de taken en verantwoordelijkheden, zoals
omschreven in de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs;
32. Rector: persoon die door de Raad van Bestuur is benoemd als
eindverantwoordelijk schoolleider 8;
33. School: school of instelling waaraan de rector door de Raad van Bestuur is
benoemd, hier Scholengroep Tongerlo.
34. Toets: een toets met schriftelijk of mondelinge vragen en opdrachten, of een
praktische opdracht, tenzij anders blijkt.
35. Werkdagen: maandag t/m vrijdag, uitgezonderd als deze dagen samenvallen met
een algemeen erkende feestdag of met de schoolvakanties.
36. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs.

Op basis van het schoolmanagementstatuut kunnen bevoegdheden die in dit Examenreglement
zijn genoemd als verantwoordelijkheid van de rector/algemeen directeur, doorgezet zijn aan een
anderen binnen school.

8
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Artikel 2

Waardengedreven handelen

Binnen OMO wordt gehandeld volgens de waarden die met elkaar zijn afgesproken in
de strategische en richtinggevende documenten.

Artikel 3

Werkingsomvang

1. Dit examenreglement is opgebouwd volgens twee delen:
a.

Een algemeen deel, ook wel Examenreglement deel 1, wat een wettelijk kader
biedt voor alle scholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs;

b.

Een school specifiek gedeelte, ook wel Examenreglement deel 2, met een
handreiking van regelingen en afspraken die gelden op de deelscholen van
scholengroep Tongerlo. Het Da Vinci College, Norbertus Gertrudis Mavo en
Norbertus Gertrudis Lyceum hebben ieder een eigen specifiek
Examenreglement deel 2. Hiertoe behoort eveneens het van toepassing zijnde
Programma van Toetsing en Afsluiting (hierna: PTA).

2. Beide delen vormen samen het examenreglement van scholengroep Tongerlo.
3. Dit examenreglement is van toepassing op de leerlingen van scholengroep
Tongerlo, onderwijssoorten vwo, havo en vmbo van cohort 2021-2022.

Artikel 4

Totstandkoming en wijziging

1. De examencommissie van de school doet een voorstel voor een examenreglement
als bedoeld in artikel 31 Eindexamenbesluit aan de rector. De rector stelt het
examenreglement vast, nadat instemming van de medezeggenschapsraad is
verkregen. 9 Het vastgestelde reglement wordt ter informatie toegestuurd aan de
Raad van Bestuur.
2.

Het examenreglement bevat in elk geval:
a.

regels over de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken
tijdens het eindexamen;

b.

informatie over de toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 5 van
het Eindexamenbesluit (maatregelen bij onregelmatigheden);

c.

inhaal- en herkansingsmogelijkheden van het schoolexamen, waarbij in
ieder geval wordt voorzien in een inhaalmogelijkheid voor de kandidaat die
door ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil onafhankelijke
omstandigheid niet in staat is geweest aan een of meer toetsen van het
schoolexamen deel te nemen; en

d.

de samenstelling en het adres van de commissie van beroep.

3. Dit examenreglement wordt samen met het PTA voor 1 oktober uitgereikt aan de
kandidaten. Tevens wordt een afschrift van het examenreglement inclusief het PTA
jaarlijks voor 1 oktober toegezonden aan de Inspectie.

9

Zie hiervoor artikel 10 onder b van de Wet medezeggenschap op scholen.
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4. De rector wijkt bij de vaststelling van het examenreglement slechts af van het
voorstel, bedoeld in artikel 7a lid 1 sub a van dit examenreglement, nadat de
rector:
a. overleg heeft gepleegd met de examencommissie; en
b. de afwijking schriftelijk heeft gemotiveerd.
5. De rector zendt de schriftelijke motivering, bedoeld in het lid 4 sub b van dit
artikel, zo spoedig mogelijk aan de examencommissie en de
medezeggenschapsraad.

Artikel 5

Ingangsdatum en werkingsduur

Dit examenreglement treedt in werking op 6 september 2021 en is van kracht voor de
duur van het PTA waaraan dit reglement is gekoppeld. Jaarlijks zal het model worden
herijkt aan de hand van de richtlijnen van de VO-raad.

HOOFDSTUK II
Artikel 6

DE EXAMENSECRETARIS EN DE EXAMENCOMMISSIE

De examensecretaris

1. De rector wijst een of meer van de personeelsleden van de school aan tot
examensecretaris van het eindexamen. Een examensecretaris is tevens
examensecretaris van de deeleindexamens.
2. De rector en de examensecretaris verrichten gezamenlijk de taken, zoals bedoeld in
het Eindexamenbesluit.
3. De examensecretaris heeft de taak om de rector te ondersteunen bij:
a. het organiseren en afnemen van het eindexamen of het deeleindexamen;
b. de uitvoering van het examenreglement zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van
dit examenreglement;
c. de uitvoering van het PTA;
d. de verstrekking van een overzicht van de onderdelen en beoordeling van
de schoolexamens.
4. De rector stelt een taakomschrijving voor de examensecretaris vast waarin in ieder
geval de taken bedoeld in het tweede en derde lid worden opgenomen.
5. De rector draagt er zorg voor dat de examensecretaris zijn taak kan uitvoeren zoals
geborgd in het schoolmanagementstatuut van de school.
6. De rector verstrekt de taakomschrijving aan de examensecretaris en aan de
examencommissie.
7. De rector draagt er zorg voor dat het deskundig functioneren van de
examensecretaris is gewaarborgd.

Artikel 7

Examencommissie: benoeming en samenstelling

1. De rector:
a. stelt een of meer examencommissie(s) in ten behoeve van de borging van
de kwaliteit van de schoolexaminering;
b. benoemt de leden van de examencommissie; en
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c.

draagt zorg voor het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie.
2. De examencommissie heeft een oneven aantal leden en ten minste drie leden.
3. De volgende personen kunnen niet worden benoemd tot lid van de
examencommissie:
a. leden van het bevoegd gezag;
b. leden van de schooldirectie;
c. de directeur van de school;
d. leden van de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van de school;
e. leerlingen van de school en hun wettelijk vertegenwoordigers.
4. Bij de benoeming van de leden van de examencommissie draagt de rector er zorg
voor dat de examencommissie deskundig is op het gebied van:
a. de desbetreffende schoolsoort;
b. de regelgeving over examinering in het voortgezet onderwijs; en
c. de kwaliteit van examinering.
5. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort de rector de overige leden
van de examencommissie.

Artikel 7a

Examencommissie: taken en bevoegdheden

1. De examencommissie heeft voor de borging van de kwaliteit van de
schoolexaminering de volgende taken en bevoegdheden:
a. het opstellen van een voorstel voor een examenreglement als bedoeld in
artikel 31 Eindexamenbesluit en artikel 4 van dit examenreglement voor
de rector;
b. het jaarlijks opstellen van een voorstel voor een PTA aan de rector (zie
hoofdstuk IV van dit examenreglement);
c. het borgen van het afsluitend karakter en de kwaliteit van het
schoolexamen;
d. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een
beoordeling van het schoolexamen; en
e. overige door rector aan de commissie opgedragen taken en
bevoegdheden.
2. De examencommissie stelt regels vast over haar werkwijze.
3. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden.
4. De examencommissie evalueert jaarlijks de kwaliteit van de schoolexaminering en
stelt een advies op aan het bevoegd gezag en de rector over noodzakelijke en
wenselijke verbeteringen.
5. De examencommissie verstrekt de regels over haar werkwijze, het verslag, de
evaluatie en het advies bedoeld in het tweede tot en met het vierde lid, aan de rector
en aan de examensecretaris.

HOOFDSTUK III
Artikel 8

KLACHTEN EN ONREGELMATIGHEDEN

Examencommissie en bezwaar en beroep

1. Ten aanzien van verzoeken en klachten van kandidaten heeft de
examencommissie (onder andere) de volgende taken:
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a.

behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij
een schoolexamen, wegens persoonlijke omstandigheden van de
kandidaat;

b.

behandelen van verzoeken van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing;

c.

behandelen van klachten van kandidaten over een primair besluit van de
examinator, waaronder de inhoud of de beoordeling van een
schoolexamen;

d.

behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden

waaronder een schoolexamen is afgelegd.
2. Tegen een primair besluit van de examencommissie, zoals bedoeld onder a en b
van bovenstaand lid, kan door de leerling of diens ouders binnen 5 werkdagen
nadat het besluit aan de leerling en ouders is medegedeeld, schriftelijk en
gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij de rector, zoals omschreven in artikel
7a van het Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken OMO.
3. Tegen een primair besluit van de examinator, zoals bedoeld in lid 1 onder c of een
omstandigheid zoals bedoeld in lid 1 onder d, kan door de leerling of diens ouders
binnen 5 werkdagen nadat het besluit aan de leerling en ouders is medegedeeld
dan wel de omstandigheid zich heeft voorgedaan, schriftelijk en gemotiveerd
bezwaar worden gemaakt bij de examencommissie en in afschrift aan de rector,
zoals omschreven in artikel 7b van het Reglement bezwaar en beroep in
leerlingenzaken OMO.
4. Tegen het besluit op bezwaar van de rector of tegen het besluit op bezwaar van de
examencommissie kan binnen 5 werkdagen beroep worden ingesteld bij de
regionale beroepscommissie, zoals bedoeld in artikel 7a, 7b en 10 van het
Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken OMO.

Artikel 9

Onregelmatigheden 10

1. De rector kan maatregelen nemen indien een kandidaat zich ten aanzien van enig
deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing
aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder
geldige reden afwezig is.
2. De maatregelen, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in
combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn (art. 5 lid 2
Eindexamenbesluit):
a.

toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het
centraal examen;

b.

ontzeggen van (verdere) deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen of centraal examen;

c.

ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel
van het schoolexamen of het centraal examen;

d.

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

Voorbeelden van onregelmatigheden: het niet tijdig inleveren of afronden van een praktische opdracht of een
handelingsdeel, het bij je dragen van een mobiele telefoon, het maken van aantekeningen in een bij het
(school)examen goedgekeurd hulpmiddel, zoals een woordenboek, fraude, etc.

10
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van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend
tijdvak van het centraal examen.
3. Alvorens een beslissing wordt opgelegd, hoort de rector de kandidaat en/of diens
ouders en zal de beslissing omkleed met redenen aan de kandidaat en/of diens
ouders kenbaar worden gemaakt.
4. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt
in afschrift toegezonden aan de inspectie en aan de kandidaat en/of diens ouders.

Artikel 10

Regionale beroepscommissie leerlingenzaken

1. Indien een kandidaat en/of diens ouders het niet eens is met de opgelegde
maatregel, kan binnen 5 dagen nadat de maatregel is medegedeeld beroep
worden ingesteld bij de regionale beroepscommissie leerlingenzaken OMO 11,
zoals omschreven in artikel 8 van het Reglement bezwaar en beroep in
leerlingenzaken OMO.
2. Toezending van een beroepsschrift gebeurt digitaal bij het secretariaat van de
commissie via jz@omo.nl of per post aan vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
ter attentie van de Regionale beroepscommissie, Postbus 574, 5000 AN
Tilburg.
3. De vereisten voor het beroepsschrift zijn terug te vinden in artikel 10 van
voornoemd Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken OMO.

HOOFDSTUK IV
Artikel 11

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PTA: vaststelling en wijziging

1. De rector stelt naar aanleiding van een voorstel van de examencommissie, zoals
bedoeld in artikel 7a lid 1 sub a van dit examenreglement, en met instemming van
de medezeggenschapsraad naast dit reglement, eveneens het PTA vast.
2. De rector wijkt bij de vaststelling van het PTA slechts af van het voorstel van de
examencommissie nadat de rector:
a. overleg heeft gepleegd met de examencommissie; en
b. de afwijking schriftelijk heeft gemotiveerd.
3. De rector zendt de schriftelijke motivering bedoeld in het eerste lid, zo spoedig
mogelijk aan de examencommissie en de medezeggenschapsraad.
4. De rector behoeft voor het vaststellen van het PTA de instemming van de
medezeggenschapsraad 12.
5. Het vastgestelde examenreglement en PTA worden jaarlijks voor 1 oktober
toegestuurd aan de inspectie en beschikbaar gesteld aan de kandidaten in het
eerste examenjaar. Indien een specifiek gedeelte van het PTA slechts geldig is
voor één schooljaar ontvangen de kandidaten in de examenjaren voor 1 oktober
van enig leerjaar het PTA betreffende dat jaar.
6. De rector kan het PTA na 1 oktober slechts wijzigen:

11
De samenstelling van de verschillende regionale beroepscommissies is terug te vinden in Bijlage I van het
Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken OMO.
12

Zie hiervoor artikel 10 onder b van de Wet medezeggenschap op scholen.
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a.

in het geval van een bijzonder onvoorziene omstandigheid die leidt tot
praktische onuitvoerbaarheid van het PTA; of
b. ter verbetering van een kennelijke onjuistheid of kennelijke onvolledigheid
in het PTA.
7. De examencommissie wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om te adviseren over
een wijziging als bedoeld in het voorgaande lid.
8. De rector wijkt bij de vaststelling van een wijziging van het PTA slechts af van het
advies van de examencommissie nadat de rector:
a. overleg heeft gepleegd met de examencommissie; en
b. de afwijking schriftelijk heeft gemotiveerd.

Artikel 11a

PTA: inhoud

1. Het PTA bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:
a. welke examenstof van het examenprogramma in het schoolexamen wordt
getoetst;
b. welke door het bevoegd gezag vast te stellen examenstof in het
schoolexamen wordt getoetst;
c. de inhoud van de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen;
d. de wijze waarop en tijdvakken waarbinnen de toetsen en herkansingen van
het schoolexamen plaatsvinden;
e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een
kandidaat tot stand komt.
2. De rector zorgt ervoor dat ten aanzien van de toetsen die deel uitmaken van het
schoolexamen, in het PTA duidelijk en herleidbaar wordt aangegeven welke
toetsen bijdragen aan de afsluiting van:
a.

De verplichte examenstof van het examenprogramma die behoort bij het
schoolexamen;

b.

De examenstof van het examenprogramma die behoort tot de verplichte
examenstof van het centraal eindexamen, maar die ook in het
schoolexamen zal worden getoetst; en

c.

De examenstof die is gekozen door de rector.

HOOFDSTUK V
Artikel 12

SCHOOLEXAMENS EN EXAMENDOSSIER

Inrichting van de schoolexamens

1. Het schoolexamen is afgenomen voor het eerste tijdvak van het centraal examen,
zoals bedoeld in artikel 37 Eindexamenbesluit. Dit geldt eveneens voor vakken en
examenonderdelen die bij de uitslag niet met een cijfer worden beoordeeld.
2. Het schoolexamen strekt zich in ieder geval uit over alle vakken waarin de
kandidaat het eindexamen aflegt.
3. Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig hetgeen wat in het PTA is
opgenomen. Het schoolexamen wordt in een examendossier vastgelegd.
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Artikel 13

Schoolexamen rekenen

1. Voor leerlingen die geen eindexamen afleggen in wiskunde is, conform artikel 118jj
WVO, in het PTA een schoolexamen rekenen opgenomen.
2. Het betreft de volgende groepen leerlingen:
a. Havoleerlingen die het examenprofiel Cultuur & Maatschappij volgen en
geen examen afleggen in wiskunde A of B;
b. Vmbo-leerlingen uit elk van de vier leerwegen die een economisch of het
zorg- en welzijn profiel volgen en geen examen afleggen in wiskunde;
c. Leerlingen uit vmbo-bb die een leer-werktraject volgen en geen examen
afleggen in wiskunde.
3. De eisen waaraan het schoolexamen rekenen moet voldoen, zijn nader bepaald in
artikel 17 van het examenreglement deel 2.

Artikel 14

Examendossier

1. Het examendossier, zoals bedoeld in artikel 35c Eindexamenbesluit, is het geheel
van de onderdelen van het schoolexamen, zoals gedocumenteerd in een door het
bevoegd gezag gekozen vorm.
2. De rector draagt zorg voor het beheer van het examendossier. De volgende
onderdelen moeten geregeld zijn:
a.

Per leerling zijn de resultaten van alle in het PTA vermelde onderdelen van het
schoolexamen geregistreerd in het examendossier.

b.

De in het examendossier vermelde resultaten worden geautoriseerd door
parafering van de resultatenlijst.

c.

Alle resultaten van het examendossier worden bijgehouden in het
cijferregistratiesysteem van de school.

HOOFDSTUK VI
Artikel 15

EINDEXAMEN

Tijdvakken en afneming

1. Het centraal examen kent een eerste, tweede en derde tijdvak, zoals bedoeld in
artikel 37 Eindexamenbesluit.
2. Het eerste en tweede tijdvak wordt afgenomen in het laatste leerjaar.
3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het
CvTE.
4. Het CvTE kan vakken aanwijzen waarin, wegens het zeer geringe aantal
kandidaten, het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het
CvTE.
5. Het CvTE kan bepalen dat een examen wordt afgenomen op een tijdstip dat is
gelegen voor de aanvang van het eerste tijdvak.
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Artikel 16

Examen in voorlaatste jaar c.q. versneld eindexamen

1. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 15 lid 2, kan een leerling uit het
voorlaatste jaar of direct daaraan voorafgaande leerjaar worden toegelaten tot het
centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle eindexamenvakken.
2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken
afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken
aanvangt.
3. De bepalingen in dit reglement ten aanzien van de uitslag van het eindexamen zijn
onverkort van toepassing.
4. Indien een situatie als het eerste lid aan de orde is, zal het derde tijdvak
aansluitend aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar
afgenomen worden door het CvTE.
5. Indien een leerling in een of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het
voorlaatste jaar of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot
het volgende leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale
examens behaalde resultaten.

Artikel 17

Verstrekking overzicht onderdelen en beoordeling

1. Voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen verstrekt de
rector, voor zover van toepassing, aan de kandidaat, het volgende:
a. een overzicht van behaalde resultaten van alle onderdelen in het
examendossier;
b. een overzicht van de cijfers die de kandidaat heeft behaald voor het
schoolexamen;
c. de beoordeling voor de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld;
en
d. de beoordeling van het profielwerkstuk in het vmbo-gemende en
theoretische leerweg.
2. De rector en de examensecretaris tekenen voor verstrekking van de in het eerste
lid genoemde overzichten en beoordelingen aan de kandidaat.
3. De kandidaat tekent voor ontvangst van de in het eerste lid genoemde overzichten
en beoordelingen.

Artikel 18

Toelating tot het eindexamen

1. De leerlingen van een school worden in de gelegenheid gesteld een eindexamen af
te leggen ter afsluiting van de genoten opleiding.
2. Eveneens kunnen kandidaten tot het eindexamen worden toegelaten die niet als
leerling van de school staan ingeschreven, met inachtneming van artikel 2
Eindexamenbesluit.
3. Tot de onder lid 2 benoemde categorie kandidaten behoren in ieder geval zij die
gebruik maken van een extraneusregeling, zoals bedoeld in artikel 30 Wvo.
4. De rector dient voor 1 november aan de minister mede te delen hoeveel
kandidaten in elk vak aan het eindexamen in het eerste tijdvak zullen deelnemen.
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Artikel 19

Afname eindexamen

De rector en de examinatoren van de school nemen onder verantwoordelijkheid
van de Raad van Bestuur het eindexamen of deelexamen af.

HOOFDSTUK VII
Artikel 20

VASTSTELLING SCORE EN EINDCIJFER

Vaststelling score centraal examen

1. De examinator en de gecommitteerden stellen in onderling overleg de score van
het centraal examen vast. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt,
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, dan wordt hiervan
melding gemaakt aan de Inspectie, zoals bedoeld in artikel 42 Examenbesluit. De
inspectie kan een (derde) onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van
deze corrector komt in de plaats van eerdere beoordelingen.
2. De rector stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de
onder lid 1 bedoelde score, met inachtneming van de regels zoals bedoeld in
artikel 2, lid 2 onder e van de Wet College voor toetsen en examens.

Artikel 21

Eindcijfer centraal examen

1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel
cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.
2. De rector 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, zoals bedoeld in de eerste volzin, geen geheel getal is, wordt deze
afgerond naar beneden indien de eerste decimaal achter de komma een 4 of lager
is en wordt afgerond naar boven indien deze decimaal een 5 of hoger is. Een 5,45
wordt in dat geval een 5.
3. Als in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het
schoolexamen tevens het eindcijfer. Afronding van het schoolexamencijfer wordt
geregeld in artikel 7 lid 2 van het Examenreglement deel 2.

HOOFDSTUK VIII
Artikel 22

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING

Vaststelling uitslag

1. De rector en de examensecretaris stellen de uitslag vast met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 49 of artikel 50 en voor zover van toepassing artikel 52c
van het Eindexamenbesluit.
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2. De rector en de examensecretaris stellen uit alle eindcijfers van de vakken waarin
de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat op de lijst vermelde
vakken een eindexamen vormen.
3. De uitslag luidt ‘geslaagd’ of ‘afgewezen’.
4. In de uitslag kan het judicium ‘cum laude’ verstrekt worden conform het gestelde
in artikel 52a Eindexamenbesluit.

Artikel 23

Uitslag vmbo

1. De kandidaat die het eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd als:
a. Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde
cijfers ten minste 5,50 is; en
b. het eindcijfer voor het vak Nederlandse taal minimaal een 5 is; en
c. hij voldoet aan een van de volgende criteria:
• hij voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en
voor de overige vakken eindcijfer 6 of meer; of,
• hij voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 heeft behaald en voor de
overige vakken als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer;
of,
• hij voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de
overige vakken als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer
heeft behaald; en
d. hij voor geen van de onderdelen, zoals omschreven in het tweede en derde
lid van dit artikel, lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald; en
e. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding én het kunstvak uit het
gemeenschappelijk deel de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald en;
f. als het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: hij voor
het profielwerkstuk de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald.
2. Het beroepsgerichte programma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
bestaat uit het profielvak en vier beroepsgerichte keuzevakken. Het eindcijfer voor
het profielvak en het combinatiecijfer voor de vier beroepsgerichte keuzevakken
worden apart vermeld op de cijferlijst en tellen elk één keer mee voor de
toepassing van het eerste lid onder d van dit artikel.
3. Vanwege de geringe omvang van het profielvak en het lager aantal verplichte
keuzevakken wordt bij de gemengde leerweg één cijfer vermeld voor het
beroepsgerichte programma, dat voor de helft bestaat uit het eindcijfer van het
profielvak en voor de helft uit het combinatiecijfer voor de keuzevakken. Dit cijfer
telt één keer mee voor de toepassing van het eerste lid onder d.
4. Elk beroepsgericht programma bevat het onderdeel loopbaanoriëntatie en –
begeleiding (LOB): ten aanzien hiervan geldt dat de leerling een loopbaandossier
moet hebben opgebouwd. De eisen hiervoor staan in het PTA.
5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de kandidaat, die eindexamen
vmbo ter afsluiting van een leer-werktraject, als bedoeld in artikel 10b1 Wvo,
heeft afgelegd, geslaagd indien hij voor het profielvak ten minste het eindcijfer 6,
én voor het vak Nederlandse taal tenminste het eindcijfer 6 heeft behaald.
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Eveneens dient de leerling als eindcijfer tenminste een 6 te hebben voor het
gemiddelde eindcijfer, te weten het combinatiecijfer, voor de beroepsgerichte
keuzevakken.

Artikel 24

Uitslag havo/vwo

1. De kandidaat die eindexamen havo of vwo heeft afgelegd is geslaagd als:
a.

Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers
ten minste 5,50 is; en

b.

Voor de kandidaat die het examen vwo aflegt geldt dat hij voor één van de
vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en, voor zover
van toepassing, wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer
heeft behaald en hij het andere vak c.q. vakken, genoemd in dit subonderdeel
als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;

c.

Voor de kandidaat die het examen havo aflegt geldt dat hij voor één van de
vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover
van toepassing wiskunde A of wiskunde B als eindcijfer 5 of meer heeft
behaald en hij het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel
als eindcijfer 6 of meer heeft behaald.

d.

Voor de kandidaat die eindexamen havo of vwo aflegt, geldt, onverminderd het
gestelde in onderdeel a en b, dat hij:
• voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken,
als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of
• voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 en voor de overige vakken als
eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten
minste 6,0 bedraagt; of
• voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige
vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de
eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of
• voor één van de vakken als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als
eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of meer
heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
en
• geen van de eindcijfers, alsmede de onderdelen van het combinatiecijfer
genoemd in het derde lid, lager is dan 4;

2. Tevens dienen het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van
elk profiel beoordeeld te zijn als ‘voldoende’ of ‘goed’;
3. Het combinatiecijfer is, voor zover voor deze vakken een eindcijfer is bepaald, bij
zowel het havo als het vwo het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor
CKV, maatschappijleer en het profielwerkstuk. Per school wordt bepaald of en zo ja
welke extra vakken als onderdeel van dit combinatiecijfer nog meer gelden. Dit
wordt vastgelegd in Examenreglement deel 2. De afzonderlijke onderdelen die het
combinatiecijfer vormen, worden eerst afgerond volgens artikel 17 lid 2 van dit
Examenreglement. Aansluitend wordt het combinatiecijfer afgerond naar een
geheel getal volgens artikel 17 tweede lid.
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Artikel 25

Judicium Cum Laude

1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het
judicium cum laude indien het examen voldoet aan de voorschriften:
a.

Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van de
eindcijfers voor
i. De vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het
eindcijfer van het combinatiecijfer en de vakken van het
profieldeel; en
ii. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is
vastgesteld; en

b.

Ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie «voldoende» heeft
behaald voor alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van
artikel 50 Eindexamenbesluit.

2. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo met toekenning van het
judicium cum laude indien het examen voldoet aan de volgende voorschriften:
a.

Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van de
eindcijfers voor:
i. De vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het
eindcijfer van het combinatiecijfer en de vakken van het
profieldeel; en
ii. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is
vastgesteld; en

b.

Ten minste het eindcijfer 6 is behaald of ten minste de kwalificatie
«voldoende» voor alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op
grond van artikel 50 Eindexamenbesluit..

3. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo theoretische leerweg of
gemengde leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien het examen
voldoet aan de volgende voorschriften:
a.

Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van de
eindcijfers voor
i. De vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en
de vakken van het sector/profieldeel; en
ii. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is
vastgesteld, en

b.

Ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor
het profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op
grond van artikel 49 Eindexamenbesluit.

4. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo basisberoepsgerichte
leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg met toekenning van het judicium cum
laude indien het examen voldoet aan de volgende voorschriften:
a.

Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van:
i. De eindcijfers voor het profielvak en de twee algemene vakken van
het profieldeel; en
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ii. Het combinatiecijfer; en
b.

Ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor
alle vakken die meetellen voor de uitslagbepaling op grond van artikel 49
Eindexamenbesluit.

Artikel 26

Bekendmaking

Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de rector
deze schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 51
Eindexamenbesluit bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 51 eerste
lid van het Eindexamenbesluit geen toepassing vindt.

Artikel 27

Herkansing Eindexamen

1. De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal
examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 49 lid 4 of artikel 50 lid 5
Eindexamenbesluit, de eindcijfers bekend zijn gemaakt, het recht om in het
tweede tijdvak, of indien artikel 45 eerste lid Eindexamenbesluit van toepassing is,
in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen.
2. De kandidaat stelt de rector voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip
schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht.
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde
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 de overeenkomstige toepassing van artikel 48 Eindexamenbesluit
en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt.
5. Na afloop van een herkansing in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande
leerjaar wordt het eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt.
6. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de
vakken waarin het 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.

Artikel 28

Diploma en cijferlijst

1. De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die
eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst, conform het bepaalde in artikel 52
Eindexamenbesluit, uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld:
a.

De cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen;

b.

Voor havo en vwo het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van
het profielwerkstuk;

c.

Voor vmbo het thema en de beoordeling van het profielwerkstuk;
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d.

De beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding (havo en vwo);

e.

Voor vmbo de beoordeling van het kunstvak en het vak lichamelijke
opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van de leerweg;

f.

De beoordeling van de maatschappelijke stage indien:
i. Indien de maatschappelijke stage is beoordeeld met «voldoende»
of «goed»;
ii. Deze ten minste de duur heeft gehad van 30 uren.

g.

De eindcijfers voor de examenvakken met inbegrip van het cijfer bepaald
op grond van artikel 49 lid 3 of 4, of artikel 50 lid 2 Eindexamenbesluit en
de uitslag van het eindexamen;

h.

De uitslag van het eindexamen.

2. De uitslag van het schoolexamen rekenen wordt, indien van toepassing voor de
leerlingen zoals omschreven in artikel 13 van dit reglement, opgenomen als bijlage
bij de cijferlijst.
3. 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 CvTE, een diploma uit,
waarop het profiel of de profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. Op
het diploma vmbo is in elk geval de leerweg vermeld die bij de uitslag betrokken
is.
4. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die
ten minste 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 bedenken heeft geuit.
5. De minister stelt het model van de cijferlijst vast.
6. Vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of
ontheffing is verleend bij het eindexamen wordt artikel 52 lid 5 Eindexamenbesluit
in acht genomen.
7. De rector en de examensecretaris tekenen de diploma’s en cijferlijsten.
8. Voor eindexamens, afgelegd in het voorlaatste of het direct daaraan voorafgaande
schooljaar, verstrekt de rector de kandidaat een voorlopige cijferlijst.

Artikel 29

Certificaat

1. Als een kandidaat is afgewezen voor het eindexamen vmbo en de school verlaat,
ontvangt hij een certificaat met daarop de vakken, waarvoor hij bij het laatst
afgelegde examen in de school een voldoende heeft behaald.
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 CE en het eindcijfer.
3. Indien de kandidaat een afsluitend schoolexamen heeft afgelegd wordt de
beoordeling of het cijfer daarvan vermeld op de voorlopige cijferlijst.
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Artikel 30

Duplicaten

Duplicaten van diploma’s, certificaten, getuigschriften en cijferlijsten worden niet
uitgereikt.

HOOFDSTUK IX
Artikel 31

OVERIGE BEPALINGEN

Faciliteiten en afwijking wijze van examineren

1. De rector kan aan kandidaten faciliteiten verlenen bij het afleggen van het
schoolexamen en het centraal examen.
2. Faciliteiten voor kandidaten met enige handicap of beperking worden vastgesteld
overeenkomstig de aard en zwaarte van de handicap. Hiervoor wordt de regeling
van het CvTE gehanteerd.
3. De kandidaat dient een verzoek voor faciliteiten uiterlijk in op 1 oktober van het
schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin het eindexamen wordt afgelegd.
4. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap of
beperking, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde faciliteiten dat de
rector op basis van een deskundigenverklaring die door een ter zake kundige
psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, beoordeelt welke verzoeken, zoals
bedoeld in het derde lid, worden gehonoreerd en welke faciliteiten daarmee
worden geboden. Hiervan wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan de
Inspectie.
5. Kandidaten voor wie Nederlands niet de moedertaal is, bestaat de faciliteit uit een
tijdverlenging bij het CE (maximaal 30 minuten), bij die toetsen waarbij
beheersing van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Voorwaarden voor
toekenning van deze toepassing is dat kandidaat 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.

Artikel 32

Spreiding

1. De rector kan, de inspectie gehoord hebbende, toestaan dat ten aanzien van een
kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van 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 voorkomende gevallen het schoolexamen, gespreid over
twee opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd. In dat geval wordt het
eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren
afgesloten.
2. De rector geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de
aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen
kan de rector afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog
niet in alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd.
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3. Artikel 51 Eindexamenbesluit, lid 1 tot en met 4, is ten aanzien van de kandidaat
van toepassing in het eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid centraal
examen, met dien verstande dat het in dat artikel bedoelde recht in het eerste
schooljaar ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste
schooljaar het centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld.
4. De rector 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 of het gespreid schoolexamen met overeenkomstige
toepassing van artikel 49 en 50 van het Eindexamenbesluit.

Artikel 33

Bewaren examenwerk en examenresultaten

1. Het werk van het centraal examen van de kandidaten wordt gedurende tenminste
6 maanden na vaststelling van de uitslag bewaard door de rector ter inzage voor
belanghebbenden. Een kopie van het werk wordt niet verstrekt. Vernietiging van
het werk gebeurt conform de Archivering; selectielijst vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs.
2. De rector draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens
gebruikte opgaven gedurende tenminste 6 maanden na de vaststelling van de
uitslag bewaard blijft in het archief van de school.
3. Ten aanzien van bewaartermijn en vernietigingstermijnen geldt binnen de
vereniging de Archivering; Selectielijst vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Bij
tegenstrijdigheid tussen dit reglement en de Selectielijst, prevaleert de
selectielijst.

Artikel 34

Zij-instroom

Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, nadat
voorafgaand reeds toetsen zijn gehouden die deel uitmaken van het examen, stelt de
rector een regeling vast, in overleg met de betrokken examinator(en) en de kandidaat.

Artikel 35

Slotbepaling

1. Het examenreglement is met grote zorgvuldigheid opgesteld, mochten er
onverhoopt tegenstrijdigheden zitten tussen de wet en dit examenreglement,
dan prevaleert de wet.
2. In die gevallen waarin in dit examenreglement onverhoopt niet wordt voorzien
beslist de rector.
3. Indien er naar oordeel van de rector sprake is van bijzondere omstandigheden,
kan de rector bepalen gemotiveerd af te wijken van het examenreglement.

Aldus vastgesteld door de rector op 14 september 2021 na instemming te hebben
verkregen van de MR op 14 september 2021.
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Examenreglement - deel 2
Huishoudelijk reglement

Schooljaar 2021-2022
VMBO
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg
leerjaar 2,3,4
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HOOFDSTUK I

Artikel 1

ALGEMEEN

Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit examenreglement en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift ter zake van gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift
hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de
noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 2

Examensecretaris en examencommissie

1. Voor de taken en bevoegdheden van de examensecretaris en
examencommissie wordt verwezen naar hoofdstuk II, artikel 6, 7 en 7a van
het examenreglement deel 1.
2. Contactgegevens examensecretaris:
a. Bovendonk 1, 4707 ZH, Roosendaal
b. 0165 792100
c. examencommissie@davincicollege.nl
3. De examencommissie bestaat uit:
a. Esther Cornec, examensecretaris, technisch voorzitter
examencommissie
b. Inge Schilder, plaatsvervangend examensecretaris
c. Frank Bakkers, lid examencommissie
d. Jos Hoezen, lid examencommissie
e. Joyce van Peer, lid examencommissie
4. Contactgegevens examencommissie:
a. Bovendonk 1, 4707 ZH, Roosendaal
b. 0165 792100
c. examencommissie@davincicollege.nl
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HOOFDSTUK II

Artikel 3

SCHOOLEXAMEN

Het schoolexamen

Het PTA kent verschillende soorten schoolexamens, waaronder mogelijk :
a) schriftelijke schoolexamens;
b) mondelinge schoolexamens;
c) praktische schoolexamens;
d) handelingsopdrachten;
e) werkstukken;
f) digitale schoolexamens;
g) Loopbaandossier;
h) schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde in het pakket

Artikel 4

Het examendossier

1. De schoolexamens worden in een examendossier 1 vastgelegd.
2. Het examendossier wordt gespreid over de laatste leerjaren opgebouwd.
Voor vmbo geldt in leerjaar 3 en 4, bij de sector techniek en de sector zorg en
welzijn kan het beroepsgerichte deel gespreid worden over leerjaar 2 en 3.
3. Het examendossier bevat alle onderdelen van het schoolexamen. Deelname
aan alle geplande onderdelen van het schoolexamen is verplicht. In het PTA
zijn alle onderdelen van het schoolexamen opgenomen.
4. In uitzonderlijke gevallen kan een PTA onderdeel in de daaropvolgende
periode van hetzelfde schooljaar worden afgenomen, dit ter beoordeling van
de examencommissie. Deze afwijking wordt gemeld bij MR, inspectie en
ouders.

Artikel 5

De afname van de schoolexamens 2

Artikel 5.1

Schriftelijke schoolexamens

1. Het schoolexamen wordt gemaakt op papier van de school.
2. Schoolexamens worden gemaakt met een blauwe of zwarte pen. Tekeningen of
grafieken worden met potlood gemaakt.
3. Alleen de toegestane hulpmiddelen mogen worden gebruikt bij het
schoolexamen. De toegestane hulpmiddelen zijn opgenomen in het PTA.
4. In het examenlokaal zijn jassen, etuis en hoofdbedekking 3 - die verhindert dat
de ogen goed zichtbaar zijn - niet toegestaan.
5. Tijdens het maken van schoolexamens zijn mobiele telefoons, horloges en
andere digitale hulpmiddelen uitgeschakeld en zitten in de tas. De tassen staan
voorin het lokaal.
6. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan om zonder
toestemming van de toezichthouder(s) het examenlokaal te verlaten.

Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk V, artikel 12, 13 en 14
Recht op extra faciliteiten, zoals tijdverlenging: zie Examenreglement deel 1, Hoofdstuk IX,
artikel 31.
3
Hoofdbedekking: conform model Leerlingenstatuut OMO, hoofdstuk III, artikel 18.
1
2
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7. De examinator bevestigt bij elke schoolexamenzitting de aanwezigheid van de
kandidaten en vermeldt bijzonderheden over het verloop van het examen in
magister.
8. Schoolexamens worden minimaal 1 week van tevoren opgegeven door een
melding in het rooster in magister. De toetsen van de schoolexamenweken
worden 2 weken van tevoren bekend gemaakt.
9. Voor leerlingen, die recht hebben op tijdverlenging, geldt een tijdverlenging
van maximaal 30 minuten.
Artikel 5.2

Digitale schoolexamens

1. Alleen de toegestane hulpmiddelen mogen worden gebruikt bij het
schoolexamen. De toegestane hulpmiddelen zijn opgenomen in het PTA.
2. In het examenlokaal zijn jassen, etuis en hoofdbedekking 4 - die verhindert dat
de ogen goed zichtbaar zijn - niet toegestaan.
3. Tijdens het maken van schoolexamens zijn mobiele telefoons, smartwatches
en andere digitale hulpmiddelen uitgeschakeld en zitten in de tas. De tassen
staan voorin het lokaal.
4. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan om zonder
toestemming van de toezichthouder(s) het examenlokaal te verlaten.
5. De examinator bevestigt bij elke schoolexamenzitting de aanwezigheid van de
kandidaten en vermeldt bijzonderheden over het verloop van het examen in
magister.
6. De afnameleider controleert aan het einde van de zitting dat alle examens zijn
opgeslagen.
7. Schoolexamens worden minimaal een week van te voren opgegeven door een
melding in het rooster van magister.
8. Voor leerlingen, die recht hebben op tijdverlenging, geldt een tijdverlenging
van maximaal 30 minuten.
Artikel 5.3

Praktische schoolexamens

1. Bij het inleveren van werkstukken wordt door de leerling en docent getekend
voor inleveren.
2. Alleen de toegestane hulpmiddelen mogen worden gebruikt bij het
schoolexamen. De toegestane hulpmiddelen zijn opgenomen in het PTA.
3. Jassen, etuis en hoofdbedekking 5 - die verhindert dat de ogen goed zichtbaar
zijn - zijn niet toegestaan.
4. Tijdens het maken van schoolexamens zijn mobiele telefoons, smartwatches
en andere digitale hulpmiddelen uitgeschakeld en zitten in de tas. Tassen zijn
niet toegestaan tijdens de praktijklessen.
5. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan om zonder
toestemming van de toezichthouder(s) het examenlokaal te verlaten.
6. De examinator bevestigt bij elke schoolexamenzitting de aanwezigheid van de
kandidaten en vermeldt bijzonderheden over het verloop van het examen in
magister.
7. De toezichthouder controleert aan het einde van het examen of alle
werkstukken zijn ingeleverd.
8. Schoolexamens worden minimaal 1 week van te voren opgegeven door een
melding in het rooster van magister.
4
5

Hoofdbedekking: conform model Leerlingenstatuut, hoofdstuk III, artikel 18
Hoofdbedekking: conform model Leerlingenstatuut, hoofdstuk III, artikel 18
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9. Voor leerlingen, die recht hebben op tijdverlenging, geldt een tijdverlenging
van maximaal 30 minuten.
10. Wanneer een kandidaat niet aan de vorm van het PTA kan voldoen, zoals
bijvoorbeeld bij lo of het beroepsgericht vak, is in het PTA geregeld op welke
wijze daar mee om gegaan wordt.

Artikel 6

Beoordeling van het schoolexamen

1. Het correctievoorschrift voor de schriftelijke toetsen wordt vastgesteld door de
vakdocenten van de betreffende vaksectie.
2. Voor de beoordeling van praktische opdrachten wordt een
beoordelingsformulier samengesteld door de vakdocenten van de betreffende
vaksectie. De criteria worden vooraf aan de kandidaat bekendgemaakt.
3. De totstandkoming van het cijfer voor het schoolexamen van de afzonderlijke
vakken is vastgelegd in het vakinhoudelijke gedeelte van het PTA.
4. Voor elk onderdeel van het schoolexamen ontvangt de kandidaat een
beoordeling.
5. Beoordelingen zullen worden uitgevoerd door de docent die het vak verzorgt
waaraan de toets of de praktische opdracht is gekoppeld.
6. Van iedere beoordeling van een mondeling examen, praktische opdracht of
handelingsdeel, die bij het bepalen van het eindoordeel meetelt, stelt de
docent de kandidaat binnen een periode van maximaal tien werkdagen op de
hoogte.
7. Bij de beoordeling gebruikt de docent een schaal van cijfers lopende van 1 t/m
10 met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. Of de docent gebruikt
daarbij een beoordeling onvoldoende, voldoende of goed.
8. De kandidaat heeft het recht om samen met de examinator het gemaakte werk
in te kijken, zodat duidelijk is hoe het gemaakte schoolexamen is beoordeeld
en genormeerd.

Artikel 7

Weging van het schoolexamen

6

1. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van
de beoordelingen voor de schoolexamens die aan de kandidaat zijn
gegeven. De totstandkoming van het cijfer, het gewogen gemiddelde,
voor het schoolexamen van de afzonderlijke vakken is vastgelegd in het
vakinhoudelijke gedeelte van het PTA.
2. Bij de bepaling van het gewogen gemiddelde wordt het verkregen
getal naar beneden afgerond als het eerste decimaal een 4 of lager
is. Het getal wordt naar boven afgerond als de eerste decimaal een 5
of hoger is. Voor de beroepsgerichte keuzevakken wordt gewerkt
met 2 cijfers achter de komma alvorens af te ronden. Een getal
wordt naar beneden afgerond als de eerste 2 cijfers achter de
komma .44, of lager zijn en naar boven afgerond als die getallen
.45, of hoger zijn.
3. Als in enig vak in het schoolexamen een opdracht wordt aangemerkt
als handelingsdeel, dient dit als “voldoende” of “goed” te worden
afgesloten.

6

Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk IV, artikel 11a
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4. In het keuzedeel van de beroepsgerichte vakken moet elk vak
afzonderlijk afgesloten worden met minimaal een 4,0. De leerling is
bij een lager cijfer dan 4,0 gezakt voor zijn examen.
5. Het keuzedeel wordt afgesloten als schoolexamen, maar telt mee als
combinatiecijfer van de beroepsgerichte vakken binnen de
basisberoepsgerichte leerweg / de kaderberoepsgerichte leerweg 7.
6. Het loopbaandossier is opgenomen in het PTA van het
beroepsgerichte vak en moet worden afgesloten met de beoordeling
“voldoende, of goed.”

Artikel 8

Behaalde resultaten

1. Na iedere periode ontvangt de kandidaat een overzicht van de behaalde resultaten
voor de schoolexamens, middels een uitdraai uit magister. Mocht een kandidaat het
niet eens zijn met de resultaten op het overzicht, meldt hij dit schriftelijk bij de
examensecretaris.

Artikel 9
Overgang en behaalde resultaten bij opstromen, afstromen,
instromen, doubleren en zakken in examenjaren
1. Alle behaalde cijfers in het voorexamenjaar zullen bij de overgang in de
beoordeling worden meegenomen om te bepalen of leerlingen succesvol het
eindexamenjaar kunnen aanvangen.
2. Slechts de cijfers/beoordelingen die per vak zijn genoemd in het PTA
tellen mee voor het examenjaar.
3. Er zijn een aantal situaties die vragen om ‘maatwerk’ in het nieuwe
schooljaar. Te denken valt aan:
a) Opstromen: In de basisberoepsgerichte leerweg kan een leerling een
vak op kaderniveau volgen. De uiterste termijn waarop daartoe besloten
kan worden is bij het tweede rapport in leerjaar 3. De leerling maakt
voor dit vak een nieuwe start en de behaalde cijfers van de
basisberoepsgerichte leerweg komen te vervallen. Voor dit vak moet
over de eerste en indien van toepassing, tweede periode, één of meer
absolverende toetsen op kaderniveau worden gemaakt.
b) Afstromen: Bij uitzondering kan een leerling in leerjaar 3 van de
kaderberoepsgerichte leerweg overstappen naar de basisberoepsgerichte
leerweg. Dat kan tot aan het tweede rapport en enkel indien er sprake is
van een overtuigende onderbouwing. Het kan op verzoek van de
leerling/ouders of op advies van de school. In het laatste geval gaat het
advies schriftelijk naar de ouders. Zij beslissen. Door de adviesbrief te
ondertekenen, geven ze aan het advies te volgen. Zowel de
onderbouwing van het advies als de ondertekende adviesbrief van de
ouders wordt vastgelegd in
Magister.
Daarna volgt hij/zij lessen in de andere leerweg. Hij/zij kan wel één
of enkele vakken op kaderniveau blijven volgen. De leerling maakt
een nieuwe start, de behaalde cijfers van de kaderberoepsgerichte
leerweg komen te vervallen behalve voor die vakken waarin op
kaderniveau examen wordt gedaan. Voor de overige vakken
worden één of meerdere absolverende toetsen gemaakt.

7

Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VIII, artikel 23.
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c)

Doubleren in het voorexamenjaar: alle behaalde resultaten in het
voorexamenjaar komen te vervallen. Dit geldt ook voor leerlingen die in
klas 3 hun cspe afronden. Bij doubleren vervallen alle behaalde resultaten.
d) Instromen: kandidaten die vanuit een andere school instromen, hebben
mogelijk schoolexamens gemist. Vanuit hun vakkenkeuze voor het diploma
wordt aan de hand van het geldende PTA bepaald voor welke vakken zij
nog leerstof moeten inhalen voor hun examendossier. Per kandidaat wordt
een individueel traject opgesteld waaruit blijkt voor welke vakken nog
(extra)toetsen moeten worden ingehaald. De betreffende kandidaat
ontvangt dit overzicht met planning voor 1 oktober bij instromen voor de
start van het schooljaar.
e) Zakken: alle behaalde resultaten komen te vervallen. De kandidaat dient
alle onderdelen opnieuw te maken.

Artikel 10

Herkansingen

Een kandidaat heeft het recht om deel te nemen aan herkansingen van
schoolexamens. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden
zijn:
1. Niet alle toetsen zijn te herkansen. In het PTA staat voor ieder vak opgenomen
welke toetsen/praktische opdrachten voor een herkansing in aanmerking
komen.
2. Indien een kandidaat voor het vak maatschappijleer een eindcijfer lager dan
een 6,0 heeft behaald, kan de kandidaat een herexamen afleggen. De
herkansing omvat de stof van het gehele leerjaar. Dit herexamen wordt
afgenomen voor de start van het Centraal Examen.
3. Aan het einde van iedere schoolexamenperiode kunnen er maximaal twee
onderdelen worden herkanst, 1 onderdeel betreft een AVO vak en 1 onderdeel
betreft het beroepsgerichte programma.
4. Beide herkansingen moeten uit de voorafgaande periode komen.
5. De dagen waarop de herkansingen plaatsvinden, zijn opgenomen in het
jaarrooster.
6. Voor kandidaten die door omstandigheden een examen gespreid afronden
geldt dat zij evenveel herkansingen krijgen, die gespreid ingepland zullen
worden.
7. Een kandidaat maakt door middel van het invullen van het
herkansingsformulier kenbaar dat hij deel wil nemen aan de herkansingen.
Hij geeft op dit formulier aan welk specifiek onderdeel van welk vak hij wil
herkansen.
8. Het ingevuld herkansingsformulier dient vóór de op het formulier
aangegeven inleverdatum en tijdstip in bezit te zijn van de mentor.
9. Indien een kandidaat het formulier niet tijdig inlevert, vervalt daarmee zijn
recht op herkansen.
10. Indien een kandidaat voor enig onderdeel van het schriftelijk examen niet
aan een herkansing kan deelnemen, vervalt de mogelijkheid om het vak op
een ander tijdstip te herkansen. Indien een kandidaat en/of diens ouders
het niet eens is met de opgelegde maatregel, kan binnen 5 dagen nadat de
maatregel is medegedeeld beroep worden ingesteld bij de regionale
beroepscommissie leerlingenzaken OMO 8, zoals omschreven in artikel 8 van
het Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken OMO.

8

De samenstelling van de verschillende regionale beroepscommissies is terug te vinden in Bijlage I van het
Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken OMO.
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11. De examencommissie kan in uitzonderlijke gevallen een extra herkansing
toewijzen.

Artikel 11

Inhoud van de herkansing

1. Toetsen moeten in hun geheel worden herkanst. Herkansingstoetsen
hebben in beginsel dezelfde vorm, duur en zwaarte als de
oorspronkelijke toetsen.
2. Praktische (deel)opdrachten kunnen alleen worden herkanst door
het aanvullen of opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke
opdracht.

Artikel 12

Beoordeling van schoolexamen in geval van herkansing

1. Na de herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer.
2. Indien een leerling ongeoorloofd afwezig is bij het
afnamemoment van de herkansing, vervalt de mogelijkheid tot
herkansen van deze toets.

Artikel 13

Te laat komen en verhindering bij het schoolexamen

1. De kandidaat is verplicht alle toetsen van het schoolexamen (zie PTA) af te
leggen.
2. Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht
niet kan deelnemen aan een onderdeel van het schoolexamen, dienen
ouders de leerling voor 8.30 uur op de betreffende dag ziek gemeld te
hebben bij de receptie.
3. Indien een kandidaat zich aan een onderdeel van het schoolexamen onttrekt
of zonder geldige reden afwezig is, dan is er sprake van een
onregelmatigheid 9.
4. Een kandidaat die te laat komt voor een schriftelijke toets, is
verplicht de toets binnen de vastgestelde tijdsduur af te leggen; hij
levert zijn werk dus op het tijdstip in dat voor de andere kandidaten
geldt.
5. Een kandidaat die bij een mondelinge toets, een practicum of een
luistertoets te laat komt, wordt uitgesloten voor dit examen en krijgt één
keer de mogelijkheid opnieuw ingepland te worden.

Artikel 14

Niet tijdig inleveren

1. Inleverdata voor de praktische opdrachten, handelingsopdrachten,
werkstukken en het leesdossier zijn bindend. Op de met de docent
afgesproken datum levert de leerling altijd in hetgeen hij af heeft. Het
inleveren van het genoemde werk is verplicht.
2. Niet tijdig gemaakt of zonder geldige reden niet ingeleverd werk wordt
beschouwd als onregelmatigheid 10.

9

Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk III, artikel 9.
Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk III, artikel 9.

10
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Artikel 15

Het profielwerkstuk

Niet van toepassing

Artikel 16

Het loopbaandossier

1. Het loopbaandossier is een wettelijk verplicht onderdeel.
2. Het loopbaandossier bevat opdrachten en (reflectie)verslagen die gericht zijn
op de loopbaanontwikkeling van de kandidaat.
3. De eisen die aan het loopbaandossier gesteld worden, staan in het PTA van
het beroepsgerichte vak beschreven.
4. Het loopbaandossier dient volledig te worden afgerond.

Artikel 17

Schoolexamen rekenen 11

1. Leerlingen die geen eindexamen afleggen in wiskunde maken een
schoolexamen rekenen. Het gaat hierbij om de volgende leerlingen:
a. Vmbo-leerlingen die het zorg- en welzijnsprofiel volgen en geen
examen afleggen in wiskunde.
b. Leerlingen uit vmbo-bb die een leer-werktraject volgen en geen
examen afleggen in wiskunde.
2. Het schoolexamen rekenen is dekkend voor de aangewezen referentieniveaus
per schoolsoort/leerweg
3. Het schoolexamen rekenen kent een passende cesuur
4. Het schoolexamen rekenen wordt opgenomen in het PTA
5. De uitslag van het schoolexamen rekenen wordt opgenomen als bijlage bij de
cijferlijst 12
6. De uitslag van het schoolexamen rekenen weegt niet mee in de slaagzakregeling

Artikel 18

Afronding van het schoolexamen

1. Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond als:
a) alle examens, die in het PTA zijn opgenomen, gemaakt en beoordeeld
zijn;
b) alle handelingsdelen met “voldoende” zijn afgesloten;
c) het vak lichamelijke opvoeding en KCKV met “voldoende” of “goed”
beoordeeld is;
d) het loopbaandossier is afgerond
2. Het schoolexamen wordt tenminste 10 werkdagen voor de aanvang van het
centraal examen afgesloten. Indien het schoolexamen niet is afgerond, kan
een kandidaat niet deelnemen aan het centraal examen en daardoor geen
diploma ontvangen.

11
12

Zie ook Examenreglement deel 1, hoofdstuk V, artikel 13 en hoofdstuk VIII, artikel 28 lid 2.
Zie ook Examenreglement deel 1, hoofdstuk VIII, artikel 28 lid 2.
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HOOFDSTUK III CENTRAAL EXAMEN (zie ook deel 1)

Artikel 19

Algemene bepalingen bij het Centraal Examen

1. Het Centraal Examen kan bestaan uit:
a) digitale examens
b) praktische examens
2. Voor de C(S)PE’s en de digitale examens geldt een afnameperiode. De
afnameperiode omvat het eerste en tweede tijdvak van dat examenjaar.
3. Het schoolexamen (PTA) dient te zijn afgesloten, voordat een leerling kan
worden toegelaten tot het Centraal Examen.

Artikel 20

Wijze van afnemen

Artikel 20.1

Flexibele digitale examens

1. De rector zorgt ervoor, dat de opgaven voor het Centraal Examen geheim
blijven tot de aanvang van de zitting waarbij deze opgaven aan de kandidaten
worden voorgelegd.
2. Voor de aanvang van elk examen controleert een examinator, of een lid van de
examencommissie of elke kandidaat aanwezig is.
3. De rector van de school draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het
Centraal Examen wordt uitgeoefend.
4. De afnameleider zorgt ervoor dat de ingeplande examens pas vlak voor de
afname vrijgegeven worden.
5. Nadat alle kandidaten hun plaats hebben ingenomen, toont de afnameleider de
toegangscode van Facet.
6. Na het starten van de examens is het verboden enige mededeling of inlichting
over het werk aan de kandidaten te verstrekken, met uitzondering van
mededelingen die door het CVTE aan school zijn verstrekt.
7. Onmiddellijk na het invoeren van de inlogcode heerst er absolute stilte.
8. Het werk wordt gemaakt op computers/devices van school.
9. Alleen die hulpmiddelen waarvan het gebruik door CvTE is toegestaan, zijn
toegestaan. Deze hulpmiddelen zullen worden gecontroleerd voor aanvang van
de zitting.
10. Wanneer een kandidaat klaar is, blijft deze in stilte zitten tot een surveillant
het teken geeft, dat ze de zaal mogen verlaten. Het eerste half uur mag er
niemand vertrekken. Na een half uur geeft een surveillant elk kwartier een
teken, dat kandidaten die klaar zijn mogen vertrekken.
11. De door de kandidaat gemaakte notities mogen door de kandidaat niet mee
worden genomen naar buiten de examenzaal.
12. Er mogen geen examenopgaven worden gefotografeerd/gefilmd of
geregistreerd (schermafdruk).
13. Tassen, etuis, jassen, hoofdbedekking 13 die verhindert dat de ogen goed
zichtbaar zijn, zijn niet toegestaan in de examenzaal. Dit geldt eveneens voor
horloges, mobiele telefoons en andere digitale communicatiemiddelen.
14. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan zonder
toestemming van de toezichthouder de examenzaal te verlaten.
13

Hoofdbedekking: conform model Leerlingenstatuut, hoofdstuk III, artikel 18.
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15. Gedurende het examen kan een kandidaat enkel onder toezicht van een
toezichthouder de examenzaal verlaten voor een toiletbezoek.
16. Gedurende het examen is het niet toegestaan om de opgaven de examenzaal
mee uit te nemen.
17. In de examenzaal hangt een klok op een voor alle kandidaten duidelijk
zichtbare plek.
18. Deelname aan een zitting betekent dat eenmaal gemaakt werk zijn geldigheid
behoudt.
19. De afnameleider controleert aan het einde van de zitting dat alle examens zijn
opgeslagen.
20. Na het verlaten van de examenzaal mag het de kandidaat onder geen beding
nog worden toegestaan aan het betreffende examen te werken.
21. Toezichthouders maken over het verloop van het examen een proces-verbaal
op.
Artikel 20.2

Praktische examens

1. Voor de aanvang van elk examen controleert een examinator, of een lid van de
examencommissie of elke kandidaat aanwezig is.
2. De rector van de school draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het
CSPE wordt uitgeoefend.
3. Na het starten van het CSPE is het toegestaan om, conform de werkwijze op
de werkvloer, mondelingen instructies te geven, ongeacht of een kandidaat
dyslexie heeft of niet.
4. Het werk wordt, indien noodzakelijk, gemaakt op computers/devices van
school.
5. Alleen die hulpmiddelen waarvan het gebruik door CvTE is toegestaan, zijn
toegestaan. Deze hulpmiddelen zullen worden gecontroleerd voor aanvang van
de zitting.
6. Kandidaten mogen pas vertrekken wanneer de sessie is ingeleverd.
7. De door de kandidaat gemaakte notities mogen door de kandidaat niet mee
worden genomen naar buiten de examenzaal.
8. Er mogen geen examenopgaven worden gefotografeerd/gefilmd of
geregistreerd (schermafdruk).
9. Tassen, etuis, jassen en hoofdbedekking 14, die verhindert dat de ogen goed
zichtbaar zijn, zijn niet toegestaan. Dit geldt eveneens voor horloges, mobiele
telefoons en andere digitale communicatiemiddelen.
10. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan zonder
toestemming van de toezichthouder de examenzaal te verlaten.
11. Gedurende het examen kan een kandidaat enkel onder toezicht van een
toezichthouder de examenzaal verlaten voor een toiletbezoek.
12. Gedurende het examen is het niet toegestaan om de opgaven de examenzaal
mee uit te nemen.
13. In de examenzaal hangt een klok op een voor alle kandidaten duidelijk
zichtbare plek.
14. De toezichthouder geeft een kwartier voor het eind aan hoeveel tijd er nog
rest. Deze vermeldt daarbij dat de kandidaten die recht hebben op verlengde
examentijd mogen doorwerken 15. Kandidaten mogen pas vertrekken nadat zij
het gemaakte examenwerk persoonlijk hebben ‘ingeleverd’ en het signaal tot
vertrek is gegeven.
14
15

Hoofdbedekking: conform model Leerlingenstatuut, hoofdstuk III, artikel 18.
Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk IX, artikel 31.
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15. Deelname aan een zitting betekent dat eenmaal gemaakt werk zijn geldigheid
behoudt.
16. De toezichthouder controleert aan het einde van het examen of alle
werkstukken zijn ingeleverd.
17. Na het verlaten van de examenzaal mag het de kandidaat onder geen beding
nog worden toegestaan aan het betreffende examen te werken.
18. Toezichthouders maken over het verloop van het examen een proces-verbaal
op.

Artikel 21

Te laat

1. Een kandidaat die te laat komt mag uiterlijk tot een half uur na aanvang van
de zitting worden toegelaten tot de examenzaal. Hij levert zijn werk in aan het
einde van de officiële zitting, de zittingsduur wordt niet verlengd.
2. Kandidaten die meer dan een half uur te laat komen worden niet meer
toegelaten tot de zitting.
3. Bij een geldige reden, te beoordelen door de examencommissie kunnen zij
voor een tweede afnamemoment worden ingepland. Voor het CSPE kan een
kandidaat direct worden ingepland voor de herkansing.
4. Op de overige zittingen dienen zij wel te verschijnen.

Artikel 22

Onwel tijdens de zitting

1. Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, wordt door een van de
toezichthouders begeleid bij het verlaten van de examenzaal. In overleg met
de kandidaat beoordeelt een lid van de examencommissie of de door hen
aangewezen persoon of de kandidaat in staat is het examen te hervatten.
2. Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, kan de examencommissie, zo
mogelijk op grond van een medische verklaring, aan de inspectie verzoeken te
beslissen, dat het gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat mag, indien de
inspectie het werk ongeldig verklaart, in het tweede tijdvak opnieuw aan de
zitting voor het desbetreffende vak deelnemen. In het geval van een digitaal
examen kan na contact met de inspectie een nieuwe toets worden ingepland.

Artikel 23

Bijzondere omstandigheden

1. Kandidaten zijn verplicht vóór aanvang van een examenzitting eigen
ziekteverschijnselen dan wel zeer bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld
ernstige ziekte of overlijden in de familie) te melden bij de rector. In overleg
met de examencommissie wordt vastgesteld of de kandidaat in staat is aan de
zitting deel te nemen of wordt verwezen naar een volgende afnamemoment.
2. Indien een kandidaat door enigerlei omstandigheid niet bij een zitting in de
examenzaal aanwezig kan zijn, maar wel in staat is aan het examen deel te
nemen, wordt uitsluitend via de inspectie het examen beschikbaar gesteld.
3. Indien de kandidaat het gemaakte examenwerk niet volgens de regels inlevert,
beslist de rector over het al dan niet ongeldig verklaren van het gemaakte
examenwerk. Dit na overleg met de inspectie van het onderwijs.
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4. De examinator en de gecommitteerde (2e corrector aangewezen door Minister)
stellen in onderling overleg de totaalscore voor het schriftelijk examen vast 16.
5. Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de herkansingen.

Artikel 24

Verhindering Centraal Examen

1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de rector, is
verhinderd bij een digitaal of praktisch examen die binnen de afnameperiode
valt, kan hij binnen dezelfde periode alsnog de toets voltooien waarvoor hij
eerder was verhinderd.
2. Indien een kandidaat op het tweede afnamemoment evenzeer verhinderd is, of
wanneer hij het centraal examen op het tweede afnamemoment niet kan
voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten
overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien.
3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de rector
aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat
geval deelt de rector aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor
het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het centraal
examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet:
a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van art.55 van het
examenbesluit, tweede lid, toestemming is verleend dat met
betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het
vak Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de
Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van
de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit;
b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van art.55,
eerste lid, toestemming is verleend dat hij het centraal examen geheel
of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan zijn
mogelijkheden.
4. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat
mede aan de rector.

Artikel 25

Beoordeling

Artikel 25.1

Beoordeling digitale examens

1. De examinator beoordeelt het werk, de eerste correctie, zo spoedig mogelijk
en past daarbij de beoordelingsnormen toe.
2. De examinator vult zijn score digitaal in facet in.
3. De tweede corrector beoordeelt het werk eveneens digitaal in facet.
4. Nadat de overeen te komen scores zijn vastgesteld wordt de correctie
afgesloten.
5. Gemaakt werk wordt uiterlijk op de door de examensecretaris aangegeven
datum ingeleverd en gereed gemeld.

16

Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VII, artikel 20.
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Artikel 25.2

Beoordeling Centraal Examen C(S)PE

1. Bij het maken van het c(s)pe is een examinator in het betreffende vak
aanwezig.
2. De examinator beoordeelt de prestaties tijdens het maken van de opgaven en
legt zijn bevindingen schriftelijk vast.
3. De examinator beoordeelt het werk, na de afnameperiode, zo spoedig mogelijk
en past daarbij de beoordelingsnormen toe.
4. De examinator vult zijn score in WOLF in.
5. Gemaakt werk wordt uiterlijk op de door de examensecretaris aangegeven
datum ingeleverd en gereed gemeld.
6. De beoordeling vindt tevens plaats door een tweede examinator. Deze vult zijn
scores eveneens in WOLF in.

Artikel 26

Extra vak

1. Voor zover de school de mogelijkheid biedt, kan de kandidaat in een extra vak
(of zelfs meerdere vakken) examen doen.
2. Bij de uitslag van het examen geldt de volgende regel: als een kandidaat bij
een bepaalde samenstelling van de behaalde cijfers kan slagen, moet hij ook
slagen. Zo nodig wordt een extra vak niet bij de uitslag betrokken. De
overgebleven vakken moeten echter wel een eindexamen vormen, men kan
dus niet een verplicht vak laten vallen en moet het vakkenpakket aan de eisen
van het profiel blijven voldoen.
3. Een extra vak dat niet bij de bepaling van de uitslag is betrokken, wordt niet
op het diploma vermeld, maar kan wel op de cijferlijst vermeld worden. Als het
gaat om een extra vak dat wel bij de bepaling van de uitslag van het examen
is betrokken, kan het vak op het diploma vermeld worden.

Artikel 27

Vak op hoger niveau

1. Als de kandidaat een vak op hoger niveau volgt, mag hij voor dat vak ook
examen doen op dat hogere niveau.
2. Het vak telt in de zak-slaagregeling op dezelfde manier mee als een vak op het
eigen niveau. Dit komt op het diploma en de cijferlijst te staan.
3. Als het examen op hoger niveau tegenvalt, kan de kandidaat in het tweede
tijdvak alsnog examen op het eigen niveau doen zonder dat dit de
herkansingsmogelijkheden beïnvloedt. Het laatst behaalde cijfer telt. Als de
kandidaat terugvalt naar het eigen niveau, vervalt het cijfer op hoger niveau,
ook al is dat een hoger cijfer. Het eerder behaalde schoolexamencijfer blijft
staan, ook al is dat dan een cijfer op hoger niveau, het telt dat mee voor de
berekening van het eindcijfer op het eigen niveau.
4. Als de kandidaat een vak op hoger niveau volgt, mag hij ook op het eigen
niveau examen doen. De kandidaat geeft dit aan vóór het eerste tijdvak
begint.
5.

Artikel 28

Herkansing of herprofilering

1. De kandidaat mag één vak van het centraal examen herkansen om zodoende
alsnog te kunnen slagen.
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2. De kandidaat die alleen kan slagen door het laten vallen van een extra vak,
mag herkansen om zodoende alsnog te slagen met het extra vak.
3. Kandidaten uit de basis beroepsgerichte leerweg en uit de
kaderberoepsgerichte leerweg mogen daarnaast ook nog een praktijkvak
herkansen.
4. De kandidaat die is geslaagd en zijn eindcijfer wil verhogen, mag alsnog
herkansen om een hoger cijfer te behalen. We noemen dit ook wel
herprofileren.
5. Elke kandidaat kan in één vak herkansen, ongeacht of hij al geslaagd is of niet.
Het vak waarin hij herkanst, moet wel betrokken zijn bij de vaststelling van de
eerste uitslag. Herkansing kan alleen plaatsvinden als de eerste
uitslagbepaling gebaseerd is op de resultaten van een voltooid eindexamen
eerste tijdvak.
6. Een kandidaat die wil herkansen dient daartoe een schriftelijk verzoek in.
Daarbij dient hij tevens zijn cijferlijst in te leveren. Door het aanvragen van
een herkansing wordt de uitslag een voorlopige uitslag. Pas op basis van de
definitieve uitslag kunnen officiële documenten als diploma’s, cijferlijsten en
certificaten worden uitgereikt.
7. Behaalt de kandidaat een hoger cijfer dan voor de eerste uitslagbepaling, dan
geldt dat hogere cijfer. Behaalt de kandidaat bij de herkansing een ongunstiger
resultaat, dan geldt het eerder behaalde hogere cijfer.
8. De kandidaten moeten zich zo nodig beschikbaar houden voor het afleggen
van examentoetsen gedurende de gehele afnameperiode.

Artikel 29

Uitslagbepaling

Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VIII.

Artikel 30

Bewaren examenwerk

Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk IX, artikel 33.

Artikel 31

Afwijkende wijze van examineren 17

1. De rector 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 rector de wijze waarop het examen zal
worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de
inspectie.
2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt
ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van
examineren dat:
a. er een recente deskundigenverklaring is die door een ter zake
deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld;
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen
in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de
desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30
minuten en;
17

Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk IX, artikel 31.
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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 die deskundigenverklaring.
3. Het bevoegd gezag kan toestaan dat 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, met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde, tot
het vak Nederlandse taal of tot enig vak waarbij het gebruik van de
Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de
voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit.
4. Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking
medegedeeld aan de inspectie. De afwijking kan voor zover het centraal
examen betreft slechts bestaan uit een verlenging van de duur van de 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.
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HOOFDSTUK IV

Artikel 32

REGELINGEN EN COMMUNICATIE

Inzage beoordeling en normering van gemaakt examenwerk

1. Bij de examencommissie kan schriftelijk het verzoek worden ingediend om
gemaakt centraal examenwerk in te zien. Voor het inzien van het examenwerk
wordt een afspraak gemaakt waarbij de examinator (de docent) en een lid van
de examencommissie aanwezig zullen zijn. De kandidaat mag zich hierbij laten
vergezellen door zijn wettelijk vertegenwoordiger.
2. Bij de examencommissie kan schriftelijk het verzoek worden ingediend om
gemaakt schoolexamenwerk in te zien. Voor het inzien van het
schoolexamenwerk wordt een afspraak gemaakt waarbij de examinator (de
docent) en een lid van de examencommissie aanwezig zullen zijn. De
kandidaat mag zich hierbij laten vergezellen door zijn wettelijk
vertegenwoordiger.

Artikel 33

Bezwaar tegen beoordeling

Zie Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken, Ons Middelbaar Onderwijs,
hoofdstuk 3.

Artikel 34

Communicatie over behaalde schoolexamenresultaten

1. Gedurende het examenjaar worden de kandidaten schriftelijk en mondeling
geïnformeerd over de behaalde resultaten van het schoolexamen.
2. Aan het einde van de schoolexamenperiode wordt de kandidaten een cijferlijst
en akkoordverklaring verstrekt met de behaalde resultaten van het
schoolexamen 18. Deze cijferlijst en akkoordverklaring dienen ondertekend te
worden en te worden ingeleverd bij de mentor of domeinleider. Na het tekenen
van de akkoordverklaring is het schoolexamendossier definitief afgesloten.

Artikel 35

Communicatie over behaalde centraal examenresultaten

1. De geslaagde kandidaten worden op de dag van de examenuitslag gebeld door
hun mentor en geïnformeerd over het behaalde resultaat.
2. De kandidaten krijgen op de dag van de uitslag een voorlopige cijferlijst
uitgereikt.
3. De kandidaten geven op een formulier aan of, en zo ja voor welk vak, zij
gebruik willen maken van de herkansingsmogelijkheid. Dit formulier dient
tijdig en ondertekend door de ouder(s) / verzorger(s) te worden ingeleverd bij
de mentor.
4. De afgewezen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op school.

18

Zie ook Examenreglement deel 1, hoofdstuk VI, artikel 17
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HOOFDSTUK V

SLOTBEPALING

1. Het reglement is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mochten er onverhoopt
tegenstrijdigheden zitten tussen de wet en dit reglement, dan prevaleert de
wet.
2. In die gevallen waarin in dit reglement onverhoopt niet wordt voorzien beslist
de rector.
3. Indien er naar oordeel van de rector sprake is van bijzondere omstandigheden,
kan de rector bepalen gemotiveerd af te wijken van dit examenreglement.
Aldus vastgesteld door de rector, na instemming te hebben verkregen van de MR op
14 september 2021

Bijlage: Examenvakken en periodeverdeling
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Bijlage: examenvakken en periodeverdeling

Sector/domein

Vak

SE

CE

Techniek

Nederlands

X

X

Engels

X

X

Wiskunde

X

X

Natuur- en scheikunde I

X

X

Maatschappijleer

X

KCKV

X

Lichamelijke opvoeding

X

Beroepsgericht (profiel)

X

Beroepsgericht (keuze)

X

Nederlands

X

X

Engels

X

X

Wiskunde

X

X

Biologie

X

X

Maatschappijkunde

X

X

Maatschappijleer

X

KCKV

X

Lichamelijke opvoeding

X

Beroepsgericht (profiel)

X

Beroepsgericht (keuze)

X

Nederlands

X

X

Engels

X

X

Wiskunde

X

X

Economie

X

X

Maatschappijleer

X

KCKV

X

Lichamelijke opvoeding

X

Beroepsgericht (profiel)

X

Beroepsgericht (keuze)

X

Nederlands

X

X

Engels

X

X

Wiskunde

X

X

Economie

X

X

Maatschappijleer

X

KCKV

X

Lichamelijke opvoeding

X

Beroepsgericht (profiel)

X

Beroepsgericht (keuze)

X

Zorg en welzijn

Horeca, bakkerij en recreatie

Economie en ondernemen

CSPE

CSPE

CSPE

CSPE

Periodeverdeling afname schoolexamens leerjaar 3:
Periode

Data

1

6-9-2021 t/m 1-12-2021

2

2-12-2021 t/m 23-3-2022

3

24-3-2022 t/m 13-7-2022

Periodeverdeling afname schoolexamens leerjaar 4:
Periode

Data

1

6-9-2021 t/m 11-11-2021

2

12-11-2021 t/m 26-1-2022

3

27-1-2022 t/m 30-3-2022

Programma voor toetsing en afsluiting Techniek

Cohort 2021-2023

Programma algemene vakken
Vak

leerjaar

niveau

Nederlands

3, 4

lwt, basis en kader

Engels

3, 4

basis en kader

Wiskunde

profielvak

3, 4

basis en kader

Natuur- en scheikunde I

profielvak

3, 4

basis en kader

Maatschappijleer

3

basis en kader

Kunstvakken inclusief ckv

3

basis en kader

Lichamelijke Opvoeding

3, 4

basis en kader

Rekenen R2F

4

lwt

leerjaar

niveau

Programma beroepsgerichte vakken start leerjaar 2
Programma beroepsgerichte vakken start leerjaar 3 (regulier)
DLR leerlingen leerjaar 3 volgen het programma van PTA cohort 2020-2022

Vak
Produceren, installeren en energie

profielvak

2, 3 / 3, 4

lwt, basis en kader

Mobiliteit en transport

profielvak

2,3

lwt, basis en kader

Bouwen, wonen, interieur

profielvak

2,3

lwt, basis en kader

Bijzonder metselwerk (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Constructieve aansluitingen en afwerking (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Daken en kapconstructies van hout (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Design en decoratie (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Gevelopeningen (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Hout- en Meubelverbindingen (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Interieurontwerp en design (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Meubelmaken (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Meubelstofferen voor het vmbo (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Scheidingswanden (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Schoonmetselwerk (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Tegelzetten voor het vmbo (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Wandafwerking (BWI)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Motorconditie testen (MT)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Wielophanging en carrosserie (MT)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Bewerken verbindingen van materialen (PIE)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Domotica en automatisering (PIE)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Drinkwater en sanitair (PIE)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Installeren & monteren (PIE)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Plaat- en constructiewerk (PIE)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Praktisch booglassen (PIE)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Woon- en kantoortechnologie (PIE)

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

Robotica

keuzevak

2/3/4

lwt, basis en kader

haarverzorging

keuzevak

3

lwt, basis en kader

De bijzondere keuken

keuzevak

3

lwt, basis en kader

Toetsvorm [1]

1301

s

1

2

1302

s

1

3

1303

s

1

4

1304

s

Spelling Blok 1 en 2
werkwoorden vervoegen, hoofdletters
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.

Schrijfopdracht P1
Schrijf een zakelijke brief (sollicitatiebrief a.d.h.v.
vacature vanuit school).
Boekverslag 1
Leeslessen 1x per week

J

50

j

N

Nederlands
Op Niveau 3 vmbo b / Op Niveau 3 vmbo k

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

1

Stofomschrijving

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

%
3%

50

j

6%

50

j

3%

-

j

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

Verwijzing lesmethode
Op Niveau 3
Blok 1 Spelling
Blok 2 Spelling

geen

Op Niveau 3
Blok 1 Over taal
Blok 2 Over taal

NE/K/4 De leerling leert strategieën te gebruiken Op Niveau 3
bij het verwerven van informatie uit gesproken en Blok 1 Lezen
geschreven teksten.
Blok 2 Lezen
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/6Leesstrategieën hanteren compenserende
strategieën kiezen en hanteren functie van beeld
en opmaak in een tekst herkennen het schrijfdoel
van de auteur aangeven een tekst indelen in
betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die
eenheden benoemen het hoofdonderwerp en de
hoofdgedachte van een tekst aangeven een
oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten
NE/K/8 De leerling leert verhalen, gedichten en
informatieve teksten te lezen die aan zijn
belangstelling tegemoet komen en zijn
belevingswereld uitbreiden.

NE/K/2, NE/K/3
NE/K/1 De leerling leert zich mondeling en
schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
OVG NE/K/1

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Leerlingen mogen geen
woordenboek gebruiken
tijdens deze toets, omdat
ze dan de betekenis op
kunnen zoeken in het
woordenboek.

Woordenboek

Oefenopdrachten voor het
Woordenboek
schrijven van een
sollicitatiebrief.
Bestand Leesverslag leerjaar 3 Woordenboek

[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.

1 periode de tijd

Toetsvorm [1]

1305

s

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.

2

2

1306

s

2

3

1307

s

Schrijfopdracht P2
Schrijf een zakelijke e-mail.

2

4

1308

s

Boekverslag 2
Leeslessen 1x per week

J

50

j

N

Nederlands
Op Niveau 3 vmbo b / Op Niveau 3 vmbo k

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

2

Stofomschrijving

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

%
3%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
NE/K/2, NE/K/3

Verwijzing lesmethode
Op Niveau 3
Blok 3 Spelling
Blok 4 Spelling

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
geen

Op Niveau 3
Blok 3 Over taal
Blok 4 Over taal

50

j

6%

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

50

j

3%

NE/K/1, NE/K/2, NE/K/5
Oefenen met zakelijke e-mails
NE/K/7 Relevante informatie verzamelen en
uit oude CSE’s. / Zakelijke everwerken ten behoeve van het schrijven
mails van internet oefenen
schrijfstrategieën hanteren compenserende
strategieën kiezen en hanteren het schrijfdoel in
teksten tot uitdrukking brengen het schrijfdoel en
taalgebruik richten op verschillende soorten
lezerspubliek conventies hanteren met betrekking
tot schriftelijk taalgebruik elektronische
hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven concepten
van de tekst herschrijven op basis van geleverd
commentaar.

-

j

OVG NE/K/1

Op Niveau 3
Blok 3 Lezen
Blok 4 Lezen

Bestand Leesverslag

Leerlingen mogen geen
woordenboek gebruiken
tijdens deze toets, omdat
ze dan de betekenis op
kunnen zoeken in het
woordenboek.

Woordenboek

Woordenboek

Woordenboek

1 periode de tijd

Toetsvorm [1]

1309

s

3

2

1310

s

3

3

1311

s

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.
Over taal Blok 5 en 6
20 examenwoorden, 20 woorden uit teksten,
stappenplan moeilijke woorden, leenwoorden,
spreekwoorden en uitdrukkingen, bijzonder
taalgebruik en taalfouten, letterlijk en figuurlijk
taalgebruik, etymologie.
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.
Stageverslag
Stageverslag maken n.a.v. de snuffelstage. Geen
stage gelopen? Maak een
beroepenoriëntatieverslag

J

50

j

N

Nederlands
Op Niveau 3 vmbo b / Op Niveau 3 vmbo k

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Stofomschrijving

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

3

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

%
4%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
NE/K/2, NE/K/3
NE/K/9 De leerling leert taalactiviteiten (spreken,
luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te
bereiden en uit te voeren.

Verwijzing lesmethode
Op Niveau 3
Blok 5 Spelling
Blok 6 Spelling

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
geen

Op Niveau 3
Blok 5 Over taal
Blok 6 Over taal

50

j

6%

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

Op Niveau 3
Blok 5 Lezen
Blok 6 Lezen

Woordenboek

50

j

6%

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

Bestand stageverslag

Woordenboek

Stageverslag: Herhaling kernzin en toelichting
(alineaopbouw), zakelijke e-mail, aantekeningen
maken, verslag schrijven, taalverzorging.

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%

Leerlingen mogen geen
woordenboek gebruiken
tijdens deze toets, omdat
ze dan de betekenis op
kunnen zoeken in het
woordenboek.

3 weken de tijd

Vak:
Lesmethode:

Nederlands
Op Niveau 4 vmbo b / Op Niveau 4 vmbo k

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
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, NE/K/5, NE/K/6, NE/K/8

Op Niveau 4
Blok 1 Lezen
Blok 2 Lezen

Woordenboek

1

2

1402

d

j

5%

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

Op Niveau 4
Blok 1 Schrijven
Blok 2 Schrijven

Woordenboek

1

3

1403

d

5%

NE/K/4

kijk-luistertoetsen oefenen via
WOOTS.

Woordenboek

1

3

1404

s

Bestand Leesverslag

Woordenboek

2

1

1405

s

2

2

1406

d

2

3

1407

m

50
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.
100
Kijk- en Luisteren 1
Het spreekdoel en luisterdoel bepalen. Verbale en
non-verbale communicatie begrijpen. Aangeven of
iets een feit of een mening is.
Boekverslag 3
Leeslessen 1x per week
50
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.
50
Schrijfvaardigheid 2:
Affiche, uitnodiging, ingezonden brief, zakelijke
brief en/of reclametekst schrijven. Woorden met
gevoelswaarde en formeel taalgebruik.
50
Spreekvaardigheid:
Het goed kunnen voeren van een gesprek a.d.h.v.
de in klas 3 en 4 gemaakte boekverslagen.

Stofomschrijving

N

n

%

j

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

OVG NE/K/1

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

j

5%

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

Op Niveau 4
Blok 3 Lezen

Woordenboek

j

5%

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

Op Niveau 4
Blok 3 Schrijven

Woordenboek

5%

NE/K/1

De drie door de leerling gelezen
boeken volgens format.

n

1 periode de tijd

Mondeling over de
gelezen boeken uit
leerjaar 3 en 4.

Toetsvorm [1]

1408

d

3

2

1409

d

3

3

1410

d

3

4

1411

d

Leesvaardigheid 3:
Hoofdzaken en bijzaken onderscheiden,
kernzinnen en hoofdzaken.
Oefenen met het lezen van examenteksten.
Herhaling blok 1 en 2
Schrijfvaardigheid 3:
Aantekeningen maken, persoonlijk verslag
schrijven, zakelijk verslag schrijven, zakelijke email 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

Nederlands
Op Niveau 4 vmbo b / Op Niveau 4 vmbo k

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Stofomschrijving

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

3

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 4

J

50

j

5%

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

Op Niveau 4
Blok 4 Examentraining lezen

Woordenboek

50

j

5%

NE/K/1, NE/K/2, NE/K/5, NE/K/6, NE/K/9

Op Niveau 4
Blok 4 Examentraining
schrijven

Woordenboek

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

100

n

5%

NE/K/4, NE/K/9

Oude kijk-luistertoetsen
oefenen als voorbereiding
d.m.v. WOOTS

Woordenboek

100

n

15%

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

examens oefenen als
voorbereiding in Facet

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.

middels Facet

Vak:
Lesmethode:

Periode

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%

1

3

1303

S

Onregelmatige werkwoorden 1-50

20

X

1%

1

4

1304

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

1

5

1305

S

Leestoets

150

2

1

1306

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

2

2

1307

A

Kijktoets

25

X

1%

2

3

1308

S

Onregelmatige werkwoorden 51-99

20

X

1%

2

4

1309

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

2

5

1310

Stofomschrijving

M(D) Spreektoets

4

N

%
5%

X

5%

X

X

1%

5%

X

5%

X

Engels
Stepping stones

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

2%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

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

Thema 1 Stepping Stones

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

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

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

Thema 3 Stepping Stones

K2: basisvaardigheden
K3: leervaardigheden in de MVT
K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: leervaardigheden in de MVT K4:
leesvaardigheden
K7: schrijfvaardigheid
K2: basisvaardigheden
K6: gespreksvaardigheid

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

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Dit betreft een
luistertoets die de
leerlingen op papier
maken.

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

Dit betreft een kijktoets
die de leerlingen op
papier maken.

Blaadje met 5 steekwoorden of Leerlingen hebben een
digitale presentatie met
mondelinge presentatie
maximaal 5 woorden
over een zelfgekozen
onderwerp die ze voor de
klas of op video moeten
houden.

Vak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

3

1

1311

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

X

3

2

1312

A

Kijk/ luistertoets

50

3

3

1313

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

3

4

1314

S

Leestoets

150

Stofomschrijving

N

%
5%

X

X

2%

5%

X

Engels
Stepping stones

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

1%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

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

Thema 5 Stepping Stones

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

Thema 6 Stepping Stones

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

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

Voor de leestoets wordt gebruik Woordenboeken EN-NE,
gemaakt van de leesboeken
NE-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:

40%

14%
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:

Periode

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

1

3

1403

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

1

3

1404

S

Leestoets

150

2

1

1405

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

X

7%

2

2

1406

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

X

7%

2

3

1407

M

Mondelinge toets

10

X

6%

2

4

1408

D

Proefexamen

60(B)/
90(K)

X

1%

Stofomschrijving

N

%
7%

X

X

4%

7%

X

Engels
Stepping stones

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 4

1%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

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

Thema 1 Stepping Stones

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

Thema 2 Stepping Stones

K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: leervaardigheden in de MVT
K4: leesvaardigheden
K7: schrijfvaardigheid
K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: leervaardigheden in de MVT
K4: leesvaardigheden
K7: schrijfvaardigheid
K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K6: gespreksvaardigheid

Thema 3 Stepping Stones

K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K4: leesvaardigheden

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

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

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

Thema 4 Stepping Stones

Blaadje met 5 steekwoorden

Woordenboeken EN-NE,
NE-EN

Leerlingen hebben een
mondelinge presentatie
over een zelfgekozen
onderwerp.

Vak:
Lesmethode:

Engels
Stepping stones

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 4

J

3

1

1409

S

vocabulaire, leesteksten plus vragen,
schrijfoefeningen

50

X

3

2

1410

S

Algemene kennistoets

50

X

5%

3

3

1411

S

Leestoets

150

X

1%

3

4

1412

D

Kijk/ luistertoets

50

X

6%

K2: basisvaardigheden
K5: luister- en kijkvaardigheid

3

5

1413

D

Proefexamen

60(B)/
90(K)

X

1%

K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K4: leesvaardigheden

Stofomschrijving

N

%
7%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: leervaardigheden in de MVT
K4: leesvaardigheden
K7: schrijfvaardigheid
K1: oriëntatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: leervaardigheden in de MVT
K4: leesvaardigheden
K7: schrijfvaardigheid
K2: basisvaardigheden
K4: leesvaardigheden

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Thema 5 Stepping Stones

Thema 1 t/m 5 Stepping Stones

Voor de leestoets wordt gebruik Woordenboeken EN-NE,
gemaakt van de leesboeken
NE-EN
leerjaar 4 van de vakgroep
Engels
Dit betreft een
kijk/luistertoetstoets die
de leerlingen digitaal
maken.
Woordenboeken EN-NE,
NE-EN

e

Beoordeling 4 leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

40%

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

19%
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.

Profielvak:
Lesmethode:

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1301

s

H1: Grafieken, grafieken aflezen, grafieken
tekenen, grafieken vergelijken, zaagtand
H2: Koershoeken, afstand bepalen met schaallijn
en schaal, koershoek tekenen, Plaatsbepalen

45

J

7%

1

2

1302

s

H4: Rekenen met tijd, breuken, afronden, grote
getallen
H5: Aanzichten, plaats bepalen met twee
aanzichten, bovenaanzichten maken met hoogte
getallen.

45

J

7%

2

1

1303

s

45

J

2

2

1304

s

H6: Rekenen via 1, van aantallen naar procenten,
korting, prijsverhoging
H7: Omtrek cirkel, oppervlakte driehoek,
oppervlakte parallellogram, oppervlakte cirkel,
oppervlaktematen omrekenen, oppervlakte balk en
kubus.
H8: Tabel en grafiek, formules en grafiek, lineaire
formules, woordformules maken
H9: Inhoud berekenen, wat is een prisma, inhoud
prisma, inhoudsmaten omrekenen

45

J

3

1

1305

s

H10: Pijlenketting en omgekeerde pijlenketting,
begingetal zoeken (terugrekenen), formule anders
schrijven, aflezen en controleren, puntengrafieken
H11: Handige maten gebruiken, een keuze maken,
afronden, schatten in stappen

45

3

2

1306

w

Geïntegreerde wiskundige activiteit
Een praktische opdracht over statistiek.

250

Stofomschrijving

N

Wiskunde - basis
Moderne Wiskunde 3 basis 12e editie

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
Leerjaar 3

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

WI/K1/ Oriëntatie op leren en werken
WI/K2/ Basisvaardigheden
WI/K3/ Leervaardigheden in het vak wiskunde
WI/K4/ Algebraïsche verbanden
WI/K6/ Meetkunde
WI/K1, WI/K2, WI/K3, WI/K6
WI/K5/ Rekenen, meten en schatten

H1 Grafieken
H2 Plaatsbepalen

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

H4 Rekenen
H5 Kijken en redeneren

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

7%

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

H6 Verhoudingen en procenten Rekenmachine, kladpapier,
H7 Omtrek en oppervlakte
geodriehoek, passer en
windroos

7%

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

H8 Werken met formules
H9 Inhoud

N

7%

WI/K2, WI/K3, WI/K4, WI/K5

H10 Formules en terugrekenen Rekenmachine, kladpapier,
H11 Schattend rekenen
geodriehoek, passer en
windroos

N

7%

WI/K2, WI/K3, WI/K5
WI/K7/ Informatieverwerking, statistiek
WI/K8/ Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten

Gebaseerd op H3 statistiek

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

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.

Toetsvorm [1]

1401

s

J

H1:Verschillende diagrammen lezen en tekenen,
gemiddelde berekenen, rekenen frequentietabel,
graaf en tabel, boomdiagrammen
H2: Rekenen met metriekstelsel: Rekenen met
lengtematen en omrekenen, rekenen met
oppervlaktematen en omrekenen, rekenen met
inhoudsmaten en omrekenen, rekenen met
gewichtsmaten en omrekenen.

45

J

Stofomschrijving

N

Wiskunde - basis
Moderne Wiskunde 4 basis 12e editie

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

1

Profielvak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
Leerjaar 4

%
7%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
WI/K2/ Basisvaardigheden
WI/K3/ Leervaardigheden in het vak wiskunde
WI/K5/ Rekenen, meten en schatten

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

H1 Statistiek
H2 Maten omrekenen

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

WI/K7/ Informatieverwerking, statistiek

1

2

1402

s

H3: Bij een woordformule een tabel maken, bij een
tabel een grafiek tekenen, lineaire formules
maken, werken met formules met haakjes,
pijlenketting, terugrekenen met omgekeerde
pijlenketting, omslagpunt en formules vergelijken.
H4: Hoeken berekenen met regels (hoekensom
driehoek, hoekensom vierhoek, rechte hoek,
gestrekte hoek, volle hoek, symmetrie,
overstaande hoeken en Z- en F-fuiguren).
Bijzondere driehoeken en vierhoeken en
lijnsymmetrie

45

J

7%

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

H3 Formules
H4 Hoeken en symmetrie

Rekenmachine, kladpapier,
geodriehoek, passer en
windroos

2

1

1403

s

45

J

10%

WI/K3, WI/K4, WI/K5, WI/K6, WI/K7

H1 t/m H4

2

2

1404

s

Voortgangstoets H1 t/m 4
Proefwerk bestaat uit oud examenopgaven die
betrekking hebben op H1 t/m H4
H5: Rekenen met procenten korting en
prijsverhoging, tijd en snelheid, schattend rekenen,
gegevens schatten (aanname).
H6: Omtrek van figuren en cirkels berekenen,
oppervlakte van cirkel, driehoek en parallellogram
berekenen, inhoud van een balk, kubus, prisma en
cilinder berekenen. Formules van omtrek,
oppervlakte en inhoud gebruiken.

7%

WI/K1, WI/K2, WI/K3, WI/K5, WI/K6

H5 Rekenen
H6 Omtrek, oppervlakte en
inhoud

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

90

20%

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

-

3

2

1406

s

H7: Grafieken aflezen, formules vergelijken,
gelijke formules, grafieken vergelijken,
omslagpunt, rekenen met formules, formules bij
grafieken,
H8: Kijklijnen, kijkhoeken, aanzichten,
plaatsbepaling met twee aanzichten, koershoek,
afstand en schaal, schaaltekeningen maken.

45

7%

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

H7 Grafieken
H8 Meten en kijken

45

N

J

N

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

Herkansing kan op
papier zijn.

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
Leerjaar 4

Profielvak:
Lesmethode:

Wiskunde - basis
Moderne Wiskunde 4 basis 12e editie

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%

[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.

Profielvak:
Lesmethode:

Wiskunde - kader
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 2021-2023
Leerjaar 3

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/K1/ Oriëntatie op leren en werken
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/K1, 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

Profielvak:
Lesmethode:

Wiskunde - kader
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 2021-2023
Leerjaar 3

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 over statistiek.

250

N

7%

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

Gebaseerd op H6 statistiek

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.

Profielvak:
Lesmethode:

Wiskunde - kader
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 2021-2023
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/K1, WI/K2, WI/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

Herkansing kan op
papier zijn.

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
Leerjaar 4

Profielvak:
Lesmethode:

Wiskunde - kader
Moderne Wiskunde 4 kader 12e editie

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%

[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.

Profielvak:
Lesmethode:

Natuur- en scheikunde I - basis
Overal VMBO-Basis-3, 5e ed., Flex Boek

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
Leerjaar 3

J

1

1

1301

s

Fasen & Moleculen. Mengsels & reacties.
Stofeigenschappen. Rekenen aan dichtheid. Veilig
werken.

50

x

5%

NASK1/K/5 : Elektrische energie
NASK1/K/10 : Bouw van de materie

Hoofdstuk 2: Stoffen

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

1

2

1302

s

Licht en Schaduw. Spiegels. Lenzen. Het oog.
Kleuren.

50

x

5%

NASK1/K/7 : Licht en beeld

Hoofdstuk 1 : Licht en beeld

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

1

3

1303

s

Warmte & Temperatuur. Warmtetransport.
Isolatie. Branden & Blussen.

50

x

5%

NASK1/K/6 : Verbranden en verwarmen

Hoofdstuk 3 : Verbranden &
Verwarmen.

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

2

1

1304

s

Stroomkring. Spanning & Stroom. Parrallel &
Serieschakeling. Weerstand.

50

x

5%

NASK1/K/5: Elektrische energie

Hoofdstuk 4 : Elektriciteit

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

2

2

1305

s

Energievoorziening.Elektrische installatie.
Vermogen. Energiekosten.

50

x

5%

NASK1/K/5: Elektrische energie

Hoofdstuk 7: Elektriciteit in
huis.

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

3

1

1306

s

50

x

5%

NASK1/K/2 : basisvaardigheden
NASK1/K/3 : Leervaardigheden in het vak
NASK1/K/9: Kracht en Veiligheid.

Hoofdstuk 5 : Krachten
Hoofdstuk 6: Bewegen

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

3

2

1307

s

Krachten herkennen. Soorten krachten. Krachten
meten. Zwaartektracht. Krachten in evenwicht.
Snelheid. Soorten bewegingen.
Bewegingsdiagrammen. Bewegen en kracht.
Oefenexamen: De stof omvat alle onderwerpen die
in hoofdstuk 1 t/m 7 aan bod zijn gekomen.

50

x

10%

NASK1/K/2, NASK1/K/3, NASK1/K/5, NASK1/K/6, Hoofdstuk 1 t/m 7
NASK1/K/7, NASK1/K/9, NASK1/K/10
NASK1/K/1 : Oriëntatie op leren en werken
NASK1/K/4 : Stoffen en materialen

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
Opmerkingen
toets

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

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

15%

Totaal % leerjaar 3:

40%

10%
15%

[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

2 hoofdstukken
afgetoetst in een
eindtoets.

Profielvak:
Lesmethode:

Natuur- en scheikunde I - basis
Pulsar VMBO-BK 3e editie, deel 4

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
Leerjaar 4

J

1

1

1401

s

Basisnatuurkunde: stoffen, elektriciteit in huis,
kracht en beweging.

50

x

5%

NASK1/K/4 : Stoffen en materialen
NASK1/K/5 : Elektrische energie
NASK1/K/9 : Kracht en veiligheid

Hoofdstuk 6 :
Basisnatuurkunde

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

1

2

1402

s

Energie. Verbranden. Verwarmen. Brandstof en
milieu. Energie omzetten.

50

x

10%

NASK1/K/6 : Verbranden en verwarmen

Hoofdstuk 7 : Energie

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

1

3

1403

s

Veilig bewegen. Snelheid, versnellen en vertragen.
Veilig rijden. Kracht en druk. Veilig onderweg.
Energie en bewegen.

50

x

10%

NASK1/K/9

Hoofdstuk 10 : Veilig bewegen BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

2

1

1404

s

Geluid. Geluid maken en horen. Geluidsniveau in
dB. Hoge en lage tonen: frequentie. Geluid in
beeld.

50

x

10%

NASK1/K/8 : Geluid

Hoofdstuk 9 : Geluid

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

2

2

1405

s

Werken met elektriciteit. Magnetisme. De stroom
beïnvloeden. Spelen met elektrische weerstand.
Elektromagnetisme.

50

x

10%

NASK1/K/5

Hoofdstuk 8 : Werken met
elektriciteit

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

3

1

1406

s

50

x

5%

NASK1/K/10 : Bouw van de materie

Hoofdstuk 11 : Straling

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

3

2

1407

d

Straling. Elektromagnetische straling. Atomen,
bron van radioactiviteit. Eigenschappen van
straling. Stralingsbescherming. Straling nuttig
gebruiken.
Oefenexamen: Alle stof die in het derde en vierde
jaar aan de orde is geweest.

90

x

10%

NASK1/K/4, NASK1/K/5, NASK1/K/6, NASK1/K/8, Hoofdstuk 6 t/m 10
NASK1/K/9, NASK1/K/10
NASK1/K/1 : Oriëntatie op leren en werken
NASK1/K/2: Basisvaardigheden
NASK1/K/3: Leervaardigheden het vak
natuurkunde
NASK1/K/7 : Licht en beeld

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

Beoordeling 4e leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

40%

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

25%
20%
15%

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

Toetsvorm [1]

1301

s

1

2

1302

s

1

3

1303

s

2

1

1304

s

2

2

1305

s

Natuur- en scheikunde I - kader
Overal VMBO-Kader-3, 5e ed., Flex Boek

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

1

Profielvak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

J

Werken met stoffen.
Dichtheid.
Fasen & moleculen.
Stoffen maken.
Veiligheid & milieu.
Licht en Schaduw.
Spiegels.
Lenzen.
Ogen & brillen.
Licht & kleur.
Warmte opwekken.
Warmtetransport.
Warmteverlies tegengaan.
Energiecentrales.
Alternatieve vormen van energie.

50

x

5%

NASK1/K/4: Stoffen en materialen
NASK1/K/10: Bouw van de materie

Hoofdstuk 2: Stoffen &
Materialen

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

50

x

5%

NASK1/K/7: Licht en beeld

Hoofdstuk 1: Licht en beeld

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

50

x

5%

NASK1/K/6: Verbranden en verwarmen

Hoofdstuk 3: Warmte en
energie.

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

Energievoorziening.
De huisinstallatie.
Energiebronnen & capaciteit.
Vermogen & energie.
Straling.
Kernstraling.
Radioactief verval.
Veiligheid.
Toepassingen.

50

x

5%

NASK1/K/5: Elektrische energie

Hoofdstuk 5: Elektriciteit in huis BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

50

x

5%

NASK1/K/10
NASK1/K/11 : Straling & stralingsbescherming

Hooofdstuk 4: Stoffen &
Straling

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

Toetsvorm [1]

1306

s

3

2

1307

s

3

3

1308

s

Constante snelheid.
Versnellen & vertragen.
Kracht & beweging.
Energie & bewegen.
Temperatuur.
Wind & luchtdruk.
Wolken & neerslag.
Donder & bliksem.
Klimaat & verandering.
Alle onderwerpen behandeld in het derde leerjaar

Natuur- en scheikunde I - kader
Overal VMBO-Kader-3, 5e ed., Flex Boek

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

3

Profielvak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

J

50

x

5%

NASK1/K/2 : basisvaardigheden
NASK1/K/3 : Leervaardigheden in het vak
NASK1/K/9: Kracht en Veiligheid.

Hoofdstuk 7: Kracht &
Beweging

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

50

x

5%

NASK1/K/9
NASK1/K/12: Het weer

Hoofdstuk 6: Weer

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

50

X

5%

NASK1/K/2, NASK1/K/4, NASK1/K/5, NASK1/K/6, Hoofdstuk 1 t/m 7
NASK1/K/7, NASK1/K/9, NASK1/K/10,
NASK1/K/12
NASK1/K/1 : Oriëntatie op leren en werken
NASK1/K/3 : Leervaardigheden in het vak
natuurkunde
NASK1/K/11 : Straling en stralingsbescherming

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

e

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

15%

Totaal % leerjaar 3:

40%

10%
15%

[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.

Profielvak:
Lesmethode:

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1401

s

Basis-natuurkunde. Stoffen. Licht en kleuren zien.
Stroom en schakelen. Kracht en beweging.
Energie.

50

x

5%

1

2

1402

s

Constructies. Constructies en krachten. Veilig
construeren. Krachten en hefbomen. Druk.

50

x

1

3

1403

s

Veilig bewegen. Snelheid, versnellen en vertragen.
Bewegen en energie. Veilig rijden.Traagheid.

50

2

1

1404

s

Geluid. Geluid maken en horen.
Geluidsniveau. Hoge en lage tonen. Geluid in
Beeld.

2

2

1405

s

3

1

1406

s

3

2

1407

d

Stofomschrijving

N

Natuur- en scheikunde I - kader
Pulsar VMBO-KGT 3e editie, deel 4

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 4

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

10%

NASK1/K/5 : Elektrische energie
NASK1/K/6 : Verbranden en verwarmen
NASK1/K/7 : Licht en beeld
NASK1/K/9 : Kracht en veiligheid
NASK1/K/10 : Bouw van de materie
NASK1/K/9

Hoofdstuk 7: Basisnatuurkunde BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

Hoofdstuk 12: Constructies

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

x

10%

NASK1/K/9

Hoofdstuk 11: Veilig bewegen

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

50

x

10%

NASK1/K/8 : Geluid

Hoofdstuk 10: Geluid

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

Werken met elektriciteit. Magnetisme. Elektriciteit
maken. De transformator. De stroom beïnvloeden.
Spelen met weerstand.

50

x

10%

NASK1/K/5

Hoofdstuk 9: Werken met
elektriciteit

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

Straling. Elektromagnetische straling. Atomen:
bron van radioactiviteit. Eigenschappen van
straling. Stralingsbescherming. Straling nuttig
gebruiken.
Proefexamen digitaal: Alle stof die aan de orde is
geweest in leerjaar 3 en 4.

50

x

5%

NASK1/K/10
NASK1/K/11 : Straling en stralingsbescherming

Hoofdstuk 8: Straling

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
rekenmachine

90

x

10%

NASK1/K/5, NASK1/K/6, NASK1/K/7, NASK1/K/8, Hoofdstuk 7 t/m 12
NASK1/K/9, NASK1/K/10, NASK1/K/11
NASK1/K/1 : Oriëntatie op leren en werken
NASK1/K/2 : Basisvaardigheden
NASK1/K/3 : Leervaardigheden in het vak
natuurkunde
NASK1/K/4 : Stoffen en materialen
NASK1/K/12 : Het weer

BINAS VMBO-Basis 2e editie
en niet-programmeerbare
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:

25%
20%
15%

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

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 en 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

1

2

1302

s

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

25

1

3

1303

w

De poster koppelt hoofdstuk 1 en 2. Ze moeten
een maatschappelijk probleem naar keuze onder
jongeren gaan onderzoeken. Ze moeten een
poster waaruit blijkt wat hun mening over dit
probleem is.

100

Stofomschrijving

N

Maatschappijleer
Essener

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

13%

ML1 / K1 Orientatie loopbaan, belang
maatschappijleer
K2 Basisvaardigheden communiceren,
samenwerken en informatie verwerven/verwerken.
K3 Mening vormen en beargumenteren.
K4 Beschrijven socialisatieproces, subcultuur , rol
socialiserende instanties.
K7 Rol selectieve waarneming in
het proces van beeld- en meningsvorming,
vooroordelen, discriminatie.

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

n

5%

ML1 / K1 Orientatie loopbaan, belang
maatschappijleer
K2 Basisvaardigheden communiceren,
samenwerken en informatie verwerven/verwerken.
K3 Mening vormen en beargumenteren.

Actualiteitentoets: actuele
zaken in het nieuws van de
afgelopen 6 weken bijhouden
en opslaan

N

10%

ML1 / K1 Orientatie loopbaan, belang
maatschappijleer
K2 Basisvaardigheden communiceren,
samenwerken en informatie verwerven/verwerken.
K3 Mening vormen en beargumenteren.
K4 Beschrijven socialisatieproces, subcultuur , rol
socialiserende instanties.
K7 Rol selectieve waarneming in
het proces van beeld- en meningsvorming,
vooroordelen, discriminatie.

Geen

Het werkboek en het internet

Maatschappijleer
Essener

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

2

1

1304

w

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. Ze sluiten dit hoofdstuk af met een
praktische opdracht

100

2

2

1305

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. 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

13%

ML1- K4 Beschrijven socialisatieproces, subcultuur
, rol socialiserende instanties.
K7 Rol selectieve waarneming in
het proces van beeld- en meningsvorming,
vooroordelen, discriminatie.

2

3

1306

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

13%

ML1-K1 Orientatie loopbaan, belang
maatschappijleer
K5 Sociale verschillen, maatschappelijke ladder,
sociale mobiliteit

2

4

1307

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 Orientatie loopbaan, belang
Actuele zaken in het nieuws
maatschappijleer
van de afgelopen 6 weken
K2 Basisvaardigheden communiceren,
bijhouden en opslaan
samenwerken en informatie verwerven/verwerken.
K3 Mening vormen en beargumenteren.

Stofomschrijving

J

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

N

%

n

13%

ML1 K6 Machtsmiddelen herkennen, regels,
politiek, democratisch systeem

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

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
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

n

Verwijzing lesmethode

werkboek, internet

Geen

Toetsvorm [1]

1308

s

3

2

1309

w

3

3

1310

s

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 zelf twee artikelen opzoeken
over verschillende rechtszaken. Ze moeten hierbij
antwoorden geven op 6 vragen waarbij naar voren
komt hoe de rechtszaak is verlopen.

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

J

45

j

N

Maatschappijleer
Essener

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Stofomschrijving

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

3

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

%
13%

100

n

10%

25

N

5%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

ML1/K4 Beschrijven socialisatieproces, subcultuur Thema Criminaliteit
Geen
, rol socialiserende instanties. Criminaliteit,
1. Wat is criminaliteit?
rechtsstaat.
2. Opgepakt en dan?
3. Schuldig of onschuldig?
4. Drugs en criminaliteit
ML1 / K1 Orientatie loopbaan, belang
Criminelen in de krant, opdracht Boek en internet
maatschappijleer
werkboek op blz. 183
K2 Basisvaardigheden communiceren,
samenwerken en informatie verwerven/verwerken.
K3 Mening vormen en beargumenteren.
ML1 / K1 Orientatie loopbaan, belang
Actuele zaken in het nieuws
maatschappijleer
van de afgelopen 6 weken
K2 Basisvaardigheden communiceren,
bijhouden en opslaan
samenwerken en informatie verwerven/verwerken.
K3 Mening vormen en beargumenteren.

Geen

e

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

28%

Totaal % leerjaar 3:

100%

44%
28%

[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]

1

1

1301

s

1

2

1302

d

Oriëntatie op Cultuur. Leerlingen maken kennis
100
met het begrip cultuur en maken n.a.v. deze lessen
een toets.
Verslag n.a.v. de stadswandeling.
100

1

3

1303

w

stadswandeling

600

2

1

1304

d

100

2

2

1305

w

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.
Leerlingen maken kennis met toegepaste kunst en
maken n.a.v. de inleidende lessen een praktijk
opdracht samen met een reflectie verslag.

2

3

1306

d

Verslag naar keuze. Leerlingen kiezen zelf een
onderwerp uit waarover zij een verslag schrijven.

100

j

3

1

1307

s

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. Naar
aanleiding hiervan maken de leerlingen een toets.

100

j

3

2

1308

d

600

3

3

1309

d

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.

Stofomschrijving

J
j

%
15%

n

n

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Eigen lesmethode

Computer met toegang tot
internet of Chromebook.

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

Eigen lesmethode

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

Eigen lesmethode

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

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

Eigen lesmethode

Computer met toegang tot
internet of Chromebook.

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

Eigen lesmethode

Computer met toegang tot
internet of Chromebook.

OVG KV1/K/1 Oriëntatie op leren en werken,
KV1/K/2 Basisvaardigheden
KV1/K/3 Culturele activiteiten,
KV1/K/4 Reflectie en Kunstdossier

Eigen lesmethode

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

10%

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

Eigen lesmethode

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

25%

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

Eigen lesmethode

Computer met toegang tot
internet of Chromebook.

OVG KV1/K/1 Oriëntatie op leren en werken,
KV1/K/2 Basisvaardigheden
KV1/K/3 Culturele activiteiten,
KV1/K/4 Reflectie en Kunstdossier

Eigen lesmethode

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

20%

j

n

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
KV1/K/3 Culturele activiteiten,
KV1/K/4 Reflectie en Kunstdossier

j

500

100

N

Kunstvakken inclusief ckv
Eigen lesmethode

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

30%

j

e

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

35%

Totaal % leerjaar 3:

100%

30%
35%

[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

Atletiek: Werpen/stoten

50

x

8%

2

1

1303

H

Conditionele vormen

50

x

8%

2

2

1304

H

Lesgeven: In 2-tallen lesgeven aan eigen klas.

50

x

10%

3

1

1305

H

50

x

3

2

1306

H

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

50

3

3

1307

H

Minimaal 80 % actief deelnemen aan de lessen
Lichamelijke opvoeding gedurende PTA periode
leerjaar 3
Afwezigheid of niet actieve deelname wordt
vastgelegd door vakdocent.

nvt

N

Lichamelijke opvoeding
Eigen ontwikkeld materiaal

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
Leerjaar 3

%

OVG
ABS

Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Rubic LO1/K/1: Oriëntatie op leren en werken.
n.v.t.
OMVG LO1/K/2: Basisvaardigheden.
LO1/K/3: Leervaardigheden in het vak Lichamelijke
opvoeding.
LO1/K/4: Spel.
Rubic LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3,
n.v.t.
OMVG LO1/K/7: Atletiek.

geen

Rubic LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3, LO1/K/7
OMVG
Rubic LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3,
OMVG (LO1/K/4 t/m K9).

n.v.t.

geen

Eigen materiaal: Format
‘Lesvoorbereidingsformulier’

Eigen ontworpen
Lesvoorbereidingsformulier

7%

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

n.v.t.

geen

x

8%

n.v.t.

geen

x

1%

Rubic LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3,
OMVG LO1/K/5: Turnen.
LO1/K/1: Oriëntatie op leren en werken.
LO1/K/2: Basisvaardigheden.
LO1/K/3: Leervaardigheden in het vak

geen

Herkansing na overleg
vakdocent - Extra
opdracht(en) einde leerjaar
3 of herkansing gedurende
leerjaar 4 (voldoen aan
PTA 1406). Keuze
afhankelijk van situatie
leerling. Voorstel wordt
voorgelegd aan
eindexamencommissie

De individuele beoordeling van de PTA's komt tot stand door zelfreflectie van de leerling en feedback + feedforward van de vakdocent. De verschillende handelingsdelen worden in magister geregistreerd met een V(voldaan) of INH(inhalen). Dit
laatste betekent dat de leerling niet voldaan heeft aan de 80% fysieke deelname van de verschillende handelingsdelen.
Wanneer een leerling een schooljaar over doet vervallen alle behaalde resultaten
De leerlingen krijgen in plaats van een voortschrijdend gemiddelde een letterbeoordeling (O = onvoldoende, M = matig, V = voldoende of G = goed)

Beoordeling 3e 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

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

50

x

2

2

1404

H

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

50

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.

3

2

1406

H

Minimaal 80 % actief deelnemen aan de lessen
Lichamelijke opvoeding gedurende PTA periode
leerjaar 4
Afwezigheid of niet actieve deelname wordt
vastgelegd door vakdocent.

N

Lichamelijke opvoeding
Eigen ontwikkeld materiaal

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
Leerjaar 4

%

OVG
ABS

Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Rubic LO1/K/1: Oriëntatie op leren en werken. LO1/K/2: n.v.t.
OMVG Basisvaardigheden.
LO1/K/3: Leervaardigheden in het vak Lichamelijke
opvoeding.
LO1/K/4; Spel.
Rubic LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3, LO1/K/4
n.v.t.
OMVG

geen

8%

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

n.v.t.

geen

x

10%

Rubic LO1/K/1, LO1/K/2, LO1/K/3, LO1/K/9
OMVG

n.v.t.

geen

100

x

10%

Rubic LO1/K/1 t/m LO1/K/9
OMVG

n.v.t.

geen

nvt

x

2%

Rubic LO1/K/1: Oriëntatie op leren en werken.
OMVG LO1/K/2: Basisvaardigheden.
LO1/K/3: Leervaardigheden in het vak

n.v.t.

geen

geen

Herkansing na overleg
vakdocent - Extra
opdracht(en) einde leerjaar
4.Keuze afhankelijk van
situatie leerling. Voorstel
wordt voorgelegd aan
eindexamencommissie

De individuele beoordeling van de PTA's komt tot stand door zelfreflectie van de leerling en feedback + feedforward van de vakdocent. De verschillende handelingsdelen worden in magister geregistreerd met een V(voldaan) of INH(inhalen). Dit
laatste betekent dat de leerling niet voldaan heeft aan de 80% fysieke deelname van de verschillende handelingsdelen.
Wanneer een leerling een schooljaar over doet vervallen alle behaalde resultaten
De leerlingen krijgen in plaats van een voortschrijdend gemiddelde een letterbeoordeling (O = onvoldoende, M = matig, V = voldoende of G = goed)
Beoordeling 4e leerjaar in %
Totaal % leerjaar 3:

50%

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

20%

Totaal % leerjaar 4:

100%

18%
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.

Rekenen
Module Kinderdagverblijf / Module Enquête

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 4

1

1

1401

w

Praktische opdracht een kinderdagverblijf
ontwerpen en van het ontwerp een maquette
bouwen op schaal.
Maken van een verslag van de werkzaamheden.

500

N

50%

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, grafieken en een verslag.

400

N

50%

Rekenen met percentages
Werkboek Procenten en
Opstellen en gebruiken van tabellen
grafieken
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.

e

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

50%
50%
0%
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.

Profielvak:
Lesmethode:

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1301

D

Het ontwerpen van een product met gebruik CADprogramma.

150

x

1

2

1302

W

Ontwerp en het produceren door handmatige,
machinale en automatische bewerkingen uit te
voeren aan metalen en kunststoffen

360

2

1

1303

D

Theorie toets over scheiden van materialen

50

2

2

1304

W

Producten maken door het vervormen en scheiden
van materialen door middel van knippen, buigen,
zwenkbuigen en het maken van bijbehorende
uitslagen.

360

3

1

1305

D

Theorie huisinstallaties en sanitaire installaties

50

x

7%

3

2

1306

H

Een elektrische huisinstallatie en sanitaire
installatie aanleggen aan de hand van een
installatietekening.

360

x

23%

3

3

1307

A

LOB

Stofomschrijving

N

x

x

x

Produceren, installeren en energie
Vertoog

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 2 (of 3 voor reguliere leerlingen)

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

3%

P/PIE/1.1 De kandidaat kan een ontwerp van een
product maken met behulp van CAD-software en
de uitvoering voorbereiden en 3D printen

PIE P01 | Ontwerpen en maken Laptop Chromebook
Paragraaf:
- Het ontwerpproces
- De 3D-printer
- Eindtoets

7%

P/PIE/1.2 De Kandidaat kan een ontwerp
produceren door handmatige, machinale en
automatische bewerkingen uit te voeren aan
metalen en kunststoffen.

PIE P01 | Ontwerpen en maken
Paragraaf:
- Meten en aftekenen in de
metaaltechniek
- CNC-Bewerkingen

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

7%

P/PIE/2.1 producten maken door het vervormen en
scheiden van materialen door middel van knippen,
buigen, zwenkbuigen en het maken van
bijbehorende uitslagen.
P/PIE/2.1 producten maken door het vervormen en
scheiden van materialen door middel van knippen,
buigen, zwenkbuigen en het maken van
bijbehorende uitslagen.

PIE P02 | Metaalbewerken 2
Eindtoets

Chromebook Laptop

P/PIE/4.1 een sanitaire installatie aanleggen aan
de hand van een werktekening P/PIE/4.2
Installeren en monteren een elektrische
huisinstallatie aanleggen aan de hand van en
installatietekening
P/PIE/4.1 een sanitaire installatie aanleggen aan
de hand van een werktekening P/PIE/4.2
Installeren en monteren een elektrische
huisinstallatie aanleggen aan de hand van en
installatietekening

PIE P04.1 | Sanitaire installaties Chromebook Laptop
PIE P04.2 | Huisinstallatie

13%

OVG LOB- competenties Capaciteiten reflectie,
Motievenreflectie, Werkexploratie,
Loopbaanplanning, Netwerken

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen.

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

PIE P02 | Metaalbewerken 1 en Al het gereedschap en
De toets wordt op basis2
materialen die nodig zijn voor
of kaderberoepsgerichte
het uitvoeren van de punten die leerweg afgenomen
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

PIE P04.1 | Sanitaire installaties Al het gereedschap en
PIE P04.2 | Huisinstallatie
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
LOB moet V of G
afgerond worden

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 leerjaar 2 (of 3) in %
Totaal % leerjaar 2 (of 3) periode 1:
Totaal % leerjaar 2 (of 3) periode 2:
Totaal % leerjaar 2 (of 3) periode 3:

10%

Totaal % leerjaar 2 (of 3):

60%

20%
30%

Profielvak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Stofomschrijving

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1401

D

Theorie toets van plaat- en profielmaterialen

50

x

1

2

1402

W

Plaat- en profielmaterialen aan de hand van een
werktekening met elkaar verbinden

240

2

1

1403

D

Theorie besturen en automatiseren,
elektrotechnisch meten

50

3

1

1404

H

In een practicum aan de hand van een schema en
opstellingstekening een (automatische)
besturingsinstallatie, een regelsysteem en een
Dominica installatie opbouwen. Elektrotechnische
metingen verrichten

300

3

2

1405

A

LOB

N

x

x

x

Produceren, installeren en energie
Vertoog

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 2 (of 4 voor reguliere leerlingen)

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

7%

P/PIE/2.2 plaat- en profielmaterialen aan de hand
van een werktekening met elkaar verbinden

PIE P02 | Metaalbewerken 3
Eindtoets

Chromebook
Laptop

13%

P/PIE/2.2 plaat- en profielmaterialen aan de hand
van een werktekening met elkaar verbinden.

PIE P02 | Metaalbewerken 3

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

7%

P/PIE/3.1 en 3.2 Besturen en automatiseren
In een practicum aan de hand van een schema en
opstellingstekening een (automatische)
besturingsinstallatie, een regelsysteem en een
Dominica installatie opbouwen en testen
P/PIE/3.3 Elektrotechnische metingen verrichten
en (een Domotica) installatie testen

PIE P03 | besturen en
automatiseren /
elektrotechnisch meten
Eindtoets

Chromebook
Laptop

13%

P/PIE/3.1 en 3.2 Besturen en automatiseren In een PIE P03 | besturen en
practicum aan de hand van een schema en
automatiseren en meten/
opstellingstekening een (automatische)
elektrotechnisch meten
besturingsinstallatie, een regelsysteem en een
Dominica installatie opbouwen en testen
P/PIE/3.3 Elektrotechnische metingen verrichten
en (een Domotica) installatie testen
OVG LOB- competenties Capaciteiten reflectie,
Motievenreflectie, Werkexploratie,
Loopbaanplanning, Netwerken

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

Al het gereedschap en
De toets wordt op basismaterialen die nodig zijn voor
of kaderberoepsgerichte
het uitvoeren van de punten die leerweg afgenomen
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
LOB moet V of G
afgerond worden

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 leerjaar 3 (of 4) in %
Totaal % leerjaar 2 (of 3):

60%

Totaal % leerjaar 3 (of 4) periode 1:
Totaal % leerjaar 3 (of 4) periode 2:
Totaal % leerjaar 3 (of 4) periode 3:

20%
7%
13%

Totaal % leerjaar 3 (of 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.

Mobiliteit en transport
Vertoog

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Profielvak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 2

1

1

1301

D

Wielophanging en carrosserie:
Wielophanging, veer- en stabilisatiesysteem
controleren, beoordelen en vervangen.

50

1

2

1302

H

Transport en logistiek:
Een bedrijfsvoertuig veilig laden en lossen

130

X

15%

P/MET/4.1 Een bedrijfsvoertuig veilig laden en
lossen

2

1

1303

H

Wielophanging en carrosserie:
Banden en wielen controleren, beoordelen,
vervangen, repareren en balanceren

130

X

13%

P/MET/2.2 Banden en wielen controleren,
beoordelen, vervangen, repareren en balanceren.

2

2

1304

D

Transport en logistiek:
Een bedrijfsvoertuig vervoer klaar maken en een
technische rijklaarcontrole uitvoeren

50

8%

P/MET/4.2 Een bedrijfsvoertuig vervoer klaar
Learnbeat module:
maken en een technische rijklaarcontrole uitvoeren Transport en logistiek
- Transport
- Laden en lossen van
goederen
- Een laadplan maken

Stofomschrijving

J

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

N

%

X

5%

P/MET/2.1 Wielophanging, veer- en
stabilisatiesysteem controleren, beoordelen en
vervangen.

Learnbeat module:
Wielophanging en
Carrosserie (Gehele
hoofdstuk)
Learnbeat module:
Transport en logistiek
- Transport
- Goederen, verpakkingen en
etiketten
- Laden en lossen van
goederen
- Een laadplan maken
Learnbeat module:
Wielophanging en
Carrosserie
- Banden en Wielen
- Wielophanging
- Wielstanden en fuseestanden

X

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Al het gereedschap en
De toets wordt op basismaterialen die nodig zijn voor
of kaderberoepsgerichte
het uitvoeren van de punten die leerweg afgenomen.
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook

Profielvak:
Lesmethode:

Mobiliteit en transport
Vertoog

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 2

J

3

1

1305

H

Wielophanging en carrosserie:
Delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en
afstellen.

130

X

7%

P/MET/2.3 Delen van de carrosserie inbouwen,
uitbouwen en afstellen.

Learnbeat module:
Wielophanging en
Carrosserie
- Carrosserie en Chassis

3

2

1306

D

Transport en logistiek:
Een rit en routeplanning maken (Nationaal en
Internationaal)

50

X

7%

P/MET/4.3 Een rit en routeplanning maken
(Nationaal en Internationaal)

Learnbeat module:
Transport en logistiek
- Een routeplanning

3

3

1307

A

LOB

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

OVG LOB- competenties Capaciteiten reflectie,
Motievenreflectie, Werkexploratie,
Loopbaanplanning, Netwerken

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
LOB moet V of G
afgerond worden

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

20%

Totaal % leerjaar 2:

55%

21%
14%

Profielvak:
Lesmethode:

Mobiliteit en transport
Vertoog

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

J

1

1

1401

H

Eenvoudige elektrische schakelingen maken en
metingen uitvoeren Verlichtings- en
signaleringssystemen controleren en eenvoudige
schema’s aansluiten

130

X

10%

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

1

2

1402

H

Motorconditie testen

130

X

10%

P/MET/1.1 Motormechanische delen meten en
testen

2

1

1403

H

Eenvoudige elektrische schakelingen maken en
metingen uitvoeren Verlichtings- en
signaleringssystemen controleren en eenvoudige
schema’s aansluiten

130

X

8%

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

2

2

1404

D

Motorconditie testen
Theorietoets

50

X

5%

P/MET/1.2 Werkzaamheden aan smeersysteem
uitvoeren P/MET/1.3 Werkzaamheden aan een
koelsysteem uitvoeren

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

Learnbeat module:
Verlichtings- en
Comfortsystemen
- Verlichting in een auto
- De accu
- Elektrische schema’s
- Meten aan een auto
Learnbeat module:
Motorconditie testen
De Motor Motorconditie testen

Al het gereedschap en
De toets wordt op basismaterialen die nodig zijn voor
of kaderberoepsgerichte
het uitvoeren van de punten die leerweg afgenomen.
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

Learnbeat module:
Verlichtings- en
Comfortsystemen
- Verlichting in een auto
- De accu
- Elektrische schema’s
- Meten aan een auto
Learnbeat module:
Motorconditie testen
- De motor Motorconditie testen
- Het smeersysteem
- Het koelsysteem

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

Al het gereedschap en
De toets wordt op basismaterialen die nodig zijn voor
of kaderberoepsgerichte
het uitvoeren van de punten die leerweg afgenomen.
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma en
chromebook

Mobiliteit en transport
Vertoog

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Profielvak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

Stofomschrijving

3

1

1405

H

Elektromotoren aansluiten en testen

130

X

7%

P/MET/3.4 Elektromotoren aansluiten en testen

3

2

1406

H

Motorconditie testen:
Het koelsysteem

130

X

5%

P/MET/1.3 Werkzaamheden aan een koelsysteem Learnbeat module:
uitvoeren
Motorconditie testen
- Het koelsysteem

3

3

1407

A

LOB

J

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

OVG LOB- competenties Capaciteiten reflectie,
Motievenreflectie, Werkexploratie,
Loopbaanplanning, Netwerken

Verwijzing lesmethode
Learnbeat module:
Verlichtings- en
Comfortsystemen
- De elektromotor

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Al het gereedschap en
De toets wordt op basismaterialen die nodig zijn voor
of kaderberoepsgerichte
het uitvoeren van de punten die leerweg afgenomen.
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
LOB moet V of G
afgerond worden

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 leerjaar 3 in %
Totaal % leerjaar 2:

55%

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

20%
13%
12%

Totaal % leerjaar 3:

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.

Profielvak:
Lesmethode:

Bouwen, wonen, interieur
Vertoog

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 2

J

1

1

1301

d

Theorie toets van een kleinschalig bouwproject
voorbereiden en het bouwproces organiseren
conform geldende wet- en regelgeving.

50

x

5%

P/BWI/1.1 kleinschalig bouwproject voorbereiden BWI bouwproces en
en het bouwproces organiseren conform geldende bouwvoorbereiding
wet- en regelgeving.

Chromebook
Laptop

1

2

1302

h

Ter voorbereiding van een kleinschalig
bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de hand
van een bouwvoorbereidingstekening en bestek.

150

x

7%

P/BWI/1.2 voorbereiding van een kleinschalig
BWI bouwproces en
bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de hand bouwvoorbereiding
van een bouwvoorbereidingstekening en bestek.

Al het gereedschap en
De toets wordt op basismaterialen die nodig zijn voor
of kaderberoepsgerichte
het uitvoeren van de punten die leerweg afgenomen
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

2

1

1303

h

Profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen
en het meterpeil aanbrengen aan de hand van
werktekeningen.

150

x

7%

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

BWI bouwproces en
bouwvoorbereiding

2

2

1304

h

Aan de hand van werktekeningen bekistingen
maken voor een strook en een ps
systeembekisting.

150

x

7%

P/BWI/2.1 aan de hand van werktekeningen
bekistingen maken voor een strook en een ps
systeembekisting

BWI bouwen vanaf de
fundering

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

Profielvak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

J

3

1

1305

h

Aan de hand van een werktekening een
halfsteensmuur metselen

150

x

3

2

1306

h

Isolatiematerialen verwerken met behulp van
actuele kennis over isolatie en ventilatie.

240

3

3

1307

a

LOB

Stofomschrijving

N

x

Bouwen, wonen, interieur
Vertoog

Beoordeling [3]

Periode

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 2

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

7%

P/BWI/2.2 aan de hand van een werktekening een BWI bouwen vanaf de
halfsteensmuur metselen.
fundering

7%

P/BWI/2.3 isolatiematerialen verwerken met
behulp van actuele kennis over isolatie en
ventilatie.

OVG LOB- competenties Capaciteiten reflectie,
Motievenreflectie, Werkexploratie,
Loopbaanplanning, Netwerken

BWI bouwen vanaf de
fundering

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
De toets wordt op basismaterialen die nodig zijn voor
of kaderberoepsgerichte
het uitvoeren van de punten die leerweg afgenomen
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
LOB moet V of G
afgerond worden

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

12%

Totaal % leerjaar 2:

40%

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.

Profielvak:
Lesmethode:

Bouwen, wonen, interieur
Vertoog

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

J

1

1

1401

d

Theorie toets over werktekening en
werkzaamheden verrichten voor het maken van
een werkstuk met enkelvoudige verbindingen.

50

x

5%

P/BWI/3.1 aan de hand van een werktekening alle BWI Hout- Meubelverbindingen Chromebook
werkzaamheden verrichten voor het maken van
Laptop
een werkstuk met enkelvoudige verbindingen.

1

2

1402

w

Aan de hand van een werktekening alle
werkzaamheden verrichten voor het maken van
een werkstuk met enkelvoudige verbindingen

150

x

15%

P/BWI/3.1 aan de hand van een werktekening alle BWI Hout- Meubelverbindingen Al het gereedschap en
werkzaamheden verrichten voor het maken van
materialen die nodig zijn voor
een werkstuk met enkelvoudige verbindingen.
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

2

1

1403

w

hout zagen en verspanen met behulp van
gangbare elektrische-, pneumatische en nietaangedreven handgereedschappen en
houtbewerkingsmachines.

150

15%

P/BWI/3.2 hout zagen en verspanen met behulp
van gangbare elektrische-, pneumatischeen nietaangedreven handgereedschappen en
houtbewerkingsmachines.

2

2

1404

a

Aan de hand van wensen en eisen, met behulp van 150
ICT, een ontwerp maken voor een interieurelement
op basis van plaatmateriaal.

Stofomschrijving

N

x

x

%

5%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

BWI Hout- Meubelverbindingen Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
P/BWI/4.1 aan de hand van wensen en eisen, met BWI Design en decoratie
Chromebook
De toets wordt op basisbehulp van ICT, een ontwerp maken voor een
Laptop
of kaderberoepsgerichte
interieurelement op basis van plaatmateriaal.
Papier
leerweg afgenomen
Potlood
Liniaal/geodriehoek

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1405

w

Aan de hand van een ontwerp en werktekeningen
een interieurelement maken met behulp van hout
en plaatmateriaal.

150

3

2

1406

w

Een werkstuk voorbehandelen, afwerken en
decoreren.

150

3

3

1407

a

LOB

J

x

Bouwen, wonen, interieur
Vertoog

Beoordeling [3]

Periode
3

Stofomschrijving

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Profielvak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

N

%

x

10%

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

BWI Design en decoratie

10%

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

BWI Design en decoratie

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

OVG LOB- competenties Capaciteiten reflectie,
Motievenreflectie, Werkexploratie,
Loopbaanplanning, Netwerken

LOB moet V of G
afgerond worden

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 leerjaar 3 in %
Totaal % leerjaar 2:

40%

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

20%
20%
20%

Totaal % leerjaar 3:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

d

*

2

1302

h

Bijzondere metsel- en lijmwerken voorbereiden.

240

*

3

1303

h

Bijzondere metsel- en lijmwerken uitvoeren

360

150

J
x

x

N

x

Bijzonder metselwerk (BWI)
Vertoog: BWI Bijzonder metselwerk

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Aan de hand van een werktekening constructies
maken in halfsteens muren. Toets

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/10.1 Aan de hand van een werktekening
constructies maken in halfsteens muren

40%

K/BWI/10.2 Bijzondere metsel- en lijmwerken
voorbereiden.

40%

K/BWI/10.3 Bijzondere metsel- en lijmwerken
uitvoeren

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toetsvorm [1]

1301

d

*

2

1302

h

*

3

1303

h

150

J
x

Aan de hand van een werktekening constructieve
aansluitingen met verschillende materialen maken.

240

x

Aansluitingen tussen verschillende materialen
afwerken met gebruikmaking van alle gangbare
elektrische handgereedschappen.

240

Stofomschrijving
Aan de hand van een werktekening constructieve
aansluitingen met verschillende materialen maken.

N

x

Constructieve aansluitingen en afwerking (BWI)
Vertoog: BWI Constructieve aansluitingen en afwerking

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

*

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/1.1 Aan de hand van een werktekening
constructieve aansluitingen met verschillende
materialen maken.
1. werktekeningen lezen en interpreteren
2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de
Amerikaanse projectie methode en een schets
maken in isometrische projectie

40%

K/BWI/1.1 Aan de hand van een werktekening
constructieve aansluitingen met verschillende
materialen maken.

40%

K/BWI/1.2 Aansluitingen tussen verschillende
materialen afwerken met gebruikmaking van alle
gangbare elektrische handgereedschappen.

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma zijn

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toetsvorm [1]

1301

h

*

2

1302

h

*

3

1303

h

150

J
x

Aansluitingen tussen verschillende materialen
afwerken met gebruikmaking van alle gangbare
elektrische handgereedschappen.

240

x

Aansluitingen tussen verschillende materialen
afwerken met gebruikmaking van alle gangbare
elektrische handgereedschappen.

360

Stofomschrijving
Werkzaamheden voor het aanbrengen van daken
en kapconstructies voorbereiden volgens het
Bouwbesluit.

N

x

Daken en kapconstructies van hout (BWI)
Vertoog: BWI daken en kapconstructies van hout

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

*

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

%
25%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/7.1 Werkzaamheden voor het aanbrengen
van daken en kapconstructies voorbereiden
volgens het Bouwbesluit.

35%

K/BWI/7.2 Aansluitingen tussen verschillende
materialen afwerken met gebruikmaking van alle
gangbare elektrische handgereedschappen.

40%

K/BWI/7.3 Aansluitingen tussen verschillende
materialen afwerken met gebruikmaking van alle
gangbare elektrische handgereedschappen.

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma zijn
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma zijn

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Design en decoratie (BWI)
Vertoog BWI design en decoratie

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

*

1

1301

a

Aan de hand van wensen en eisen, met behulp van 260
ICT, een ontwerp maken voor een interieurelement
op basis van plaatmateriaal.
Gebruikmakend van decoratieve technieken een
ontwerp maken voor de afwerking van een
interieurelement op basis van kennis over
kleurgebruik en vormgeving

*

2

1302

W

Aan de hand van een ontwerp en werktekeningen
een interieurelement maken met behulp van hout
en plaatmateriaal.

150

x

30%

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

*

3

1303

W

Een werkstuk voorbehandelen, afwerken en
decoreren.

150

x

30%

P/BWI/4.4 Een werkstuk voorbehandelen,
afwerken en decoreren.

Stofomschrijving

J

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

N

%

x

40%

P/BWI/4.1 Aan de hand van wensen en eisen, met
behulp van ICT, een ontwerp maken voor een
interieurelement op basis van plaatmateriaal.
P/BWI/4.2 Gebruikmakend van decoratieve
technieken een ontwerp maken voor de afwerking
van een interieurelement op basis van kennis over
kleurgebruik en vormgeving

Chrombook
Laptop
Papier
Potlood
Liniaal/geodriehoek

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

Verwijzing lesmethode

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

d

*

2

1302

w

Aan de hand van een werktekening houten
kozijnen en ramen maken volgens de KVT.

360

*

3

1303

h

Ramen en deuren afhangen en sluit baar maken.

240

50

J
x

x

Gevelopeningen (BWI)
Vertoog: BWI gevelopeningen

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Werkzaamheden voor het maken van kozijnen en
ramen en het afhangen van ramen en deuren
voorbereiden volgens de Kwaliteit van Timmerwerk
(KVT) en eisen in het Bouwbesluit.

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/BWI/6.1 Werkzaamheden voor het maken van
kozijnen en ramen en het afhangen van ramen en
deuren voorbereiden volgens de Kwaliteit van
Timmerwerk (KVT) en eisen in het Bouwbesluit.

N

%
20%

x

40%

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

40%

K/BWI/6.3 Ramen en deuren afhangen en sluit
baar maken.

Toegestane materialen bij de
toets
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen.

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toetsvorm [1]

1301

d

*

2

1302

w

*

3

1303

w

Hout zagen en verspanen met behulp van
gangbare elektrische-, pneumatische en nietaangedreven handgereedschappen en
houtbewerkingsmachines.

150

J
x

150

x

240

N

%
30%

35%

x

Hout- en meubelverbindingen (BWI)
Vertoog BWI hout- en meubelverbindingen

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Stofomschrijving
Theorie toets over werktekening en
werkzaamheden verrichten voor het maken van
een werkstuk met enkelvoudige verbindingen.
Aan de hand van een werktekening alle
werkzaamheden verrichten voor het maken van
een werkstuk met enkelvoudige verbindingen

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

*

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

35%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
P/BWI/3.1 werktekening en werkzaamheden
verrichten voor het maken van een werkstuk met
enkelvoudige verbindingen.
P/BWI/3.1 Aan de hand van een werktekening alle
werkzaamheden verrichten voor het maken van
een werkstuk met enkelvoudige verbindingen

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

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Chromebook Laptop

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Keuzevak:
Lesmethode:

Interieurontwerp en -design (BWI)
Vertoog: BWI Interieurontwerp en design

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

J

*

1

1301

w

*

2

1302

w

Een tekst en logo opmaken in een
softwareprogramma, plotten en monteren.
Het interieurelementen en een interieur decoreren
en presenteren.

240

x

35%

K/BWI/19.3 interieurelementen en een interieur
decoreren en presenteren.
K/BWI/19.4 een tekst en logo opmaken in een
softwareprogramma, plotten en monteren.

*

3

1303

w

Een digitaal bestand opmaken, printen en
monteren.

240

x

30%

K/BWI/19.5 een digitaal bestand opmaken, printen
en monteren.

Stofomschrijving
Een interieur ontwerpen.
460
Interieurelementen in samenhang met een interieur
ontwerpen en maken.

N
x

%
35%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/BWI/19.1 een interieur ontwerpen
K/BWI/19.2 Interieurelementen in samenhang met
een interieur ontwerpen en maken.

Toegestane materialen bij de
toets
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toetsvorm [1]

1301

a

*

2

1302

a

*

3

1303

w

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/16.1 De werkzaamheden voor het maken
van meubels voorbereiden volgens gangbare
eisen.

50

J
x

De werkzaamheden voor het maken van meubels
voorbereiden volgens gangbare eisen.

150

x

20%

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

Meubels maken van hout en plaatmateriaal

240

x

60%

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

Stofomschrijving
Toets meubel maken

N

Meubelmaken (BWI)
Vertoog: BWI Meubelmaken

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

*

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma zijn

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

d

*

2

1302

h

meubels demonteren. Vervolgens het meubel
voorzien van vul- en bekledingsmaterialen op maat
maken.

360

*

3

1303

h

Een gestoffeerde meubels afwerken en opleveren.

150

50

J
x

x

Meubelstofferen voor het vmbo (BWI)
Vertoog: BWI Meubelstofferen voor het vmbo

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Toets Oriëntatie op het beroep van
meubelstoffeerder. Werkzaamheden voorbereiden
voor het stofferen van meubels.

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)
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N

%
35%

x

35%

30%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/xx.1 oriëntatie op het beroep van
meubelstoffeerder
K/BWI/xx.2 Werkzaamheden voorbereiden voor
het stofferen van meubels.
K/BWI/xx.3 meubels demonteren.
K/BWI/xx.4 vul- en bekledingsmaterialen op maat
maken en aanbrengen.

K/BWI/xx.5 gestoffeerde meubels afwerken en
opleveren.

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Laptop
De toets wordt op basischromebook
of kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

h

*

2

1302

h

Een bestaande metal-stud scheidingswand met
kozijn en sparing demonteren en een nieuwe
monteren.

240

*

3

1303

h

Een bestaande scheidingswand van een
wandsysteem met profielen en beplating
demonteren en een nieuwe monteren.

240

240

J
x

x

Scheidingswanden (BWI)
Vertoog: BWI Scheidingswanden

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels.

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)
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OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/11.1 Aanbrengen en afwerken van
gipsplaten op regels.

N

%
35%

x

30%

K/BWI/11.2 Een bestaande metal-stud
BWI Scheidingswanden
scheidingswand met kozijn en sparing demonteren
en een nieuwe monteren.

35%

K/BWI/11.3 Een bestaande scheidingswand van
een wandsysteem met profielen en beplating
demonteren en een nieuwe monteren.

Verwijzing lesmethode
BWI Scheidingswanden

BWI Scheidingswanden

Toegestane materialen bij de
toets
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toetsvorm [1]

1301

d

*

2

1302

a

*

3

1303

h

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/2.1 Aan de hand van een werktekening
constructies maken in halfsteens muren.

50

J
x

Aan de hand van een werktekening constructies
maken in halfsteens muren.

150

x

40%

K/BWI/2.1 Aan de hand van een werktekening
constructies maken in halfsteens muren.

Aan de hand van een maten- en stelplan
metselwerk uitvoeren

240

x

40%

K/BWI/2.2 Aan de hand van een maten- en
stelplan metselwerk uitvoeren

Stofomschrijving
Toets schoon metsel werk

N

Schoonmetselwerk (BWI)
Vertoog: BWI schoonmetselwerk

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

*

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma zijn

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

h

*

2

1302

h

Uitvoeren van eenvoudig wandtegelwerk.

240

*

3

1303

h

Uitvoeren van diverse snijwerk

240

240

J
x

x

N

x

Tegelzetten voor het vmbo (BWI)
Vertoog: BWI tegelzetten voor het vmbo

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Voorbehandelen van de ondergrond en veilig
werken.

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)
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%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/BWI/xx.1 voorbehandelen van de ondergrond en
veilig werken.
K/BWI/xx.3 uitvoeren van eenvoudig
vloertegelwerk.

40%

K/BWI/xx.2 uitvoeren van eenvoudig
wandtegelwerk.
K/BWI/xx.4 uitvoeren van diverse snijwerk

40%

K/BWI/xx.4 uitvoeren van diverse snijwerk

Toegestane materialen bij de
toets
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

h

*

2

1302

h

Sierpleister met figuur aanbrengen en stucstop op
dunpleister aanbrengen.

360

*

3

1303

h

Behangen.

360

360

J
x

x

Wandafwerking (BWI)
Vertoog: BWI wandafwerking

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Wanden stuken

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)
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OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/12.1 Een dunpleister aanbrengen.
K/BWI/12.2 Gipspleister aanbrengen op
metselwerk en afwerken met sierpleister.

N

%
35%

x

30%

K/BWI/12.3 Sierpleister met figuur aanbrengen en
stucstop op dunpleister aanbrengen.

35%

K/BWI/12.4 behang aanbrengen.

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

H

*

2

1302

D

Theorietoets Motorconditie testen

50

*

3

1303

H

Het koelsysteem

130

130

J
X

X

N

x

Motorconditie testen (MT)
Vertoog

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Motorconditie testen

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)
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%
40%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
P/MET/1.1 Motormechanische delen meten en
testen

Verwijzing lesmethode
Learnbeat module:
Motorconditie testen
De Motor
Motorconditie testen

20%

P/MET/1.2 Werkzaamheden aan smeersysteem
uitvoeren
P/MET/1.3 Werkzaamheden aan een koelsysteem
uitvoeren

Learnbeat module:
Motorconditie testen
De motor
Motorconditie testen
Het smeersysteem
Het koelsysteem

40%

P/MET/1.3 Werkzaamheden aan een koelsysteem Learnbeat module
uitvoeren
Het koelsysteem

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Wielophanging en carrosserien (MT)
Vertoog

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)
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*

1

1301

D

*

2

1302

H

Banden en wielen controleren, beoordelen,
vervangen, repareren en balanceren

130

X

50%

P/MET/2.2 Banden en wielen controleren,
beoordelen, vervangen, repareren en balanceren

Learnbeat module:
Wielophanging en Carrosserie
Banden en Wielen
Wielophanging
Wielstanden en fuseestanden

*

3

1303

H

Delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en
afstellen.

130

X

30%

P/MET/2.3 Delen van de carrosserie inbouwen,
uitbouwen en afstellen.

Learnbeat module:
Wielophanging en Carrosserie
Carrosserie en Chassis

Stofomschrijving
Wielophanging, veer- en stabilisatiesysteem
controleren, beoordelen en vervangen.

J

50

N
X

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
P/MET/2.1 Wielophanging, veer- en
stabilisatiesysteem controleren, beoordelen en
vervangen.

Verwijzing lesmethode
Learnbeat module:
Wielophanging en Carrosserie
(Gehele hoofdstuk)

Toegestane materialen bij de
toets
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen.

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

D

*

2

1302

H

Producten maken door het vervormen en scheiden
van materialen door middel van knippen, buigen,
zwenkbuigen en het maken van bijbehorende
uitslagen.

360

*

3

1303

W

Plaat- en profielmaterialen aan de hand van een
werktekening met elkaar verbinden

240

50

J
x

x

Bewerken en verbinden van materialen (PIE)
Vertoog

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Theorie bewerken en verbinden van materialen

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)
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OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
P/PIE/2.1 producten maken door het vervormen en
scheiden van materialen door middel van knippen,
buigen, zwenkbuigen en het maken van
bijbehorende uitslagen
P/PIE/2.2 plaat- en profielmaterialen aan de hand
van een werktekening met elkaar verbinden

N

%
25%

x

40%

P/PIE/2.1 producten maken door het vervormen en PIE P02 | Metaalbewerken 1 en
scheiden van materialen door middel van knippen, 2
buigen, zwenkbuigen en het maken van
bijbehorende uitslagen.

35%

P/PIE/2.2 plaat- en profielmaterialen aan de hand
van een werktekening met elkaar verbinden.

Verwijzing lesmethode
PIE P02.1 |
PIE P02.2 |
Eind toets

PIE P02 | Metaalbewerken 3

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Chromebook
De toets wordt op basisLaptop
of kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

Al het gereedschap en
De toets wordt op basismaterialen die nodig zijn voor
of kaderberoepsgerichte
het uitvoeren van de punten die leerweg afgenomen
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toetsvorm [1]

1301

h

*

2

1302

h

*

3

1303

h

150

J
X

Een Domotica opstellen en een programma
invoeren

150

X

Een automatische besturing met behulp van
domotica componenten demonstreren en de
werking uitleggen en presenteren, bijvoorbeeld een
rolluik of garagedeur met verlichting

150

Stofomschrijving
Een Domotica installatie opbouwen en testen

N

x

Domotica en automatisering (PIE)
Vertoog Domotica en automatisering

Beoordeling [3]

PTA-code

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toets

*

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

%
30%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/PIE/14.1 in een practicum een domotica
installatie opbouwen aan de hand van een schema
en opstellingstekening.

40%

K/PIE/14.2 door middel van domotica een
automatische besturing van een elektrisch rolluik
met verlichting realiseren en testen.

30%

K/PIE/14.3 een automatische besturing met behulp
van domotica componenten demonstreren en
presenteren.

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

D

*

2

1302

W

Aanleggen van een drinkwater en sanitaire
installatie.

360

*

3

1303

H

Waterleidingleidingwerk en afvoerleiding
aanleggen en aansluiten

300

50

J
x

x

Drinkwater en sanitair (PIE)
Vertoog: Drinkwater en sanitair

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Theorie drinkwater en sanitaire installaties

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/PIE/10.1een drinkwater- en sanitaire installatie
Eindtoets
ontwerpen, tekenen en calculeren
K/PIE/10.2 tekeningen en schema’s van drinkwateren sanitaire installaties lezen en interpreteren
K/PIE/10.3 leiding systemen voor drinkwater- en
sanitaire installatie aanleggen
K/PIE/10.4 een drinkwater- en sanitaire installatie
afmonteren
K/PIE/10.5 een warmtewisselaar installeren in een
drinkwater installatie

N

%
25%

x

45%

K/PIE/10.1, K/PIE/10.2, K/PIE/10.3, K/PIE/10.4,
K/PIE/10.5

30%

K/PIE/10.1, K/PIE/10.2, K/PIE/10.3, K/PIE/10.4,
K/PIE/10.5

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Chromebook/ Laptop
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

1301

D

*

2

1302

H

*

3

1303

H

50

J
x

Een sanitaire installatie aanleggen g.

360

x

Een elektrische huisinstallatie aanleggen

360

N

%
25%

40%

x

Installeren en monteren (PIE)
Vertoog

Beoordeling [3]

Toetsvorm [1]

1

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

PTA-code

*

Stofomschrijving
Theorie huisinstallaties en sanitaire installaties

Toetsduur (minuten)

Toets

Keuzevak:
Lesmethode:

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

35%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
P/PIE/4.1 een sanitaire installatie aanleggen aan
de hand van een werktekening
P/PIE/4.2 een elektrische huisinstallatie aanleggen
aan de hand van en installatietekening

Toegestane materialen bij de
Verwijzing lesmethode
toets
Opmerkingen
PIE P04.1 | Sanitaire installaties Chromebook
PIE P04.2 | Huisinstallatie
Laptop
Eind toets

P/PIE/4.1 een sanitaire installatie aanleggen aan
de hand van een werktekening

PIE P04.1 | Sanitaire installaties Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
P/PIE/4.2 een elektrische huisinstallatie aanleggen PIE P04.2 | Huisinstallatie
Al het gereedschap en
aan de hand van en installatietekening
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

D

*

2

1302

W

Praktijk diverse bewerkingen als aftekenen, boren ,
buigen, draadsnijden, tappen, construeren,
puntlassen.

300

*

3

1303

W

Praktische opdracht van plaat en constructiewerk

300

50

J
x

x

Plaat- en constructiewerk (PIE)
Vertoog: plaat & constructiewerken

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Theorie Plaat & Constructiewerken

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

N

%
25%

x

40%

35%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/PIE/1.1 werkzaamheden voorbereiden
Eindtoets
K/PIE/1.2 machine en gereedschappen op de
juiste wijze in- en afstellen
K/PIE/1.3 materialen bewerken en vervormen aan
de hand van een werktekening volgens de
gestelde eisen
K/PIE/1.4 onderdelen en deelproducten met elkaar
verbinden
K/PIE/1.5 vervaardigde producten opmeten en
controleren en de uitgevoerde werkzaamheden
afronden
K/PIE/1.1, K/PIE/1.2, K/PIE/1.3, K/PIE/1.4,
K/PIE/1.5

K/PIE/1.1, K/PIE/1.2, K/PIE/1.3, K/PIE/1.4,
K/PIE/1.5

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Chromebook/ Laptop
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

D

*

2

1302

W

Praktijk diverse lasprocessen

360

*

3

1303

H

Praktisch booglassen

300

50

J
x

x

Praktisch booglassen (PIE)
Vertoog Booglasprocessen

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Theorie booglasprocessen

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

N

%
25%

x

40%

35%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/PIE/2.1 de werkzaamheden voorbereiden met
Eindtoets
behulp van de wekinstructies, tekeningen,
geldende kwaliteitsnormen, ARBO- en
veiligheidsvoorschriften
K/PIE/2.2 machines en gereedschappen in- en
afstellen
K/PIE/2.3 materiaal voorbereiden en lasnaden
aanbrengen
K/PIE/2.4 een plan van aanpak opstellen
K/PIE/2.5 onderdelen en deelproducten met elkaar
verbinden volgens werkopdracht
K/PIE/2.1, K/PIE/2.2, K/PIE/2.3, K/PIE/2.4,
K/PIE/2.5

K/PIE/2.1, K/PIE/2.2, K/PIE/2.3, K/PIE/2.4,
K/PIE/2.5

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Chromebook/ Laptop

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

D

*

2

1302

W

Een elektrische installatie aanleggen en monteren

360

*

3

1303

W

Een elektrische schakeling aanleggen met een
kruisschakeling

300

50

J
x

x

Woon- en kantoortechnologie (PIE)
Vertoog: Woon- en kantoortechnologie

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Theorie elektrische installatie Woning & Kantoor

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/PIE/13.1 elektrische installatie ontwerpen (KB)
Eindtoets
K/PIE/13.2 tekeningen en schema’s van een
elektrische installatie lezen en interpreteren
K/PIE/13.3 een elektrische installatie aanleggen en
monteren
K/PIE/13.4 een elektrische installatie schakelen
met domotica

N

%
25%

x

35%

K/PIE/13.1, K/PIE/13.2, K/PIE/13.3, K/PIE/13.4

40%

K/PIE/13.1, K/PIE/13.2, K/PIE/13.3, K/PIE/13.4

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen
Chromebook / Laptop
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

a

*

2

1302

h

Aan de hand van een tekening een schakeling
opbouwen en testen

150

*

3

1303

h

Het besturen en inprogrammeren van een robot

150

150

J
X

X

Robotica
Vertoog: Robotica

Beoordeling [3]

Periode
*

Stofomschrijving
Kennis maken met moderne technologieën en het
leren lezen van een tekeningen en aan de hand
daarvan een schakeling opbouwen en testen

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Keuzevak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

N

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/D&P/2.1 oriëntatie op moderne technische
toepassingen..

X

20%

K/D&P/2.2 eenvoudige schakelingen bouwen

60%

K/D&P/2.3 een eenvoudig geprogrammeerde
handeling door een robot laten uitvoeren.

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

Opmerkingen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* 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 in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

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.

Keuzevak:
Lesmethode:

Haarverzorging
Edu4all

Periode

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Toetsduur (minuten)

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023

J

1

1

1301

h

Klant ontvangen en haar omvormen volgens
gestelde opdracht

50

x

33%

K/ZW/2.2 Haar omvormen

Edu4all Werken bij een
kapsalon

Materialen volgens
materialenlijst

2

1

1302

w

Het maken van een modellenboek

150

x

33%

K/ZW2.1.1 Informatie verzamelen over haar

Edu4all Werken bij een
kapsalon

Laptop/chromeboek/fototoestel

3

1

1303

d

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

45

x

34%

K/ZW/2.1, K/ZW/2.2

Edu4all Werken bij een
kapsalon

Laptop/ Chromebook
Rekenmachine

Stofomschrijving

N

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Opmerkingen

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

33%

Totaal %:

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.

Keuzevak:
Lesmethode:

De bijzondere keuken
De uitgeversgroep

Toets

PTA-code

Toetsduur (minuten)

J

1

1

1301

S/H Hoofdstuk1: Nederland
Hoofdstuk 2 Frankrijk
Hoofdstuk 3 Italië

100

J

33%

Kerntaak 6,1: Een bijdrage leveren van horeca
producten voor de bijzondere keuken.
Kerntaak 6,2: Maaltijden uit bijzondere keukens
bereiden.
Deeltaak:6.1.1. Het economisch belang van
horecaproducten voor de bijzondere keuken
herkennen en benoemen
Deeltaak: 6.1.2.Trends en ontwikkelingen volgen
en toepassen
Deeltaak: 6.1.3.Assortiment beheren en
beoordelen kwaliteit en toepassen

1.3 t/m 1.6
2.3 t/m 2.6
3.3 t/m 3.6

Rekenmachine
Schrijfgerei
Vakkleding

2

1

1302

S/H Hoofdstuk 4: Spanje
Hoofdstuk 5 Engeland

100

J

33%

Kerntaak 6.1, 6.2
Deeltaak:6.1.4.Grondstoffen, ingrediënten,
tussenproducten beheren en criteria voor het
beoordelen van de kwaliteit en kenmerken en
eigenschappen herkennen en benoemen

4.3 t/m 4.6
5.3 t/m 5.6

Rekenmachine
Schrijfgerei
Vakkleding

3

1

1303

S/H Hoofdstuk 6: De Aziatische keuken
Hoofdstuk 7: Streetfood

100

J

34%

Kerntaak 6.1, 6.2
Deeltaak:6.2.1.Product specifieke technieken
toepassen bij het bereiden van diverse gerechten
Deeltaak: 6.2.2.Benoodigde apparatuur,
gereedschap, en machines duurzaam gebruiken
volgens procedures

6.3 t/m 6.7 7.3 t/m/ 7.6

Toetsvorm [1]

Periode

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2021-2023
leerjaar 3

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:

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.

