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Leerweg: BB/KB/MAVO  Klas: 3    

Vak: BO  Methode: SOK 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd Weging 

 
3.1.1 

 

3x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod. 
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
  

3.2.1 4x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod. 
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
  

3.3.1 3x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod.  
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  moet 
op 
SE  

mag op 
SE  

LO1/K/1 De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij 
verwoorden. 

X X X   

LO1/K/2  Basisvaardigheden 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken 

X X X Ja  

LO1/K/3  Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding 
De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals: 
- Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van 
zichzelf en 
anderen; 
- Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden; 
- In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en mislukken en winst en verlies; 
- Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en 
geslacht binnen 
bewegingssituaties; 
- Zich oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van 
bewegen en 
sport; 
- Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en 
mogelijkheden. 

X X X Ja  

LO1/K/4  Spel 
De kandidaat kan samen met anderen minimaal één doelspel, twee terugslagspelen, één 
honkloopspel en diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/5  Turnen 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, 
waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/6  Bewegen op muziek 
De kandidaat kan twee vormen van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping 
ten opzichte van LO1 

X X X Ja  

LO1/K/7  Atletiek 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen minimaal één loop-, één spring en één 
werponderdeel uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  
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LO1/K/8  Zelfverdediging 
De kandidaat kan samen met anderen één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om 
verdieping ten opzichte van LO1 

X X X Ja  

LO1/K/9 
Actuele bewegingsactiviteiten 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten 
uitvoeren. 

X X X Ja  
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Leerweg: BB/KB/MAVO  Klas: 4    

Vak: BO  Methode: SOK 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd Weging 

 
3.1.1 

 

2x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod. 
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
  

3.2.1 3x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod. 
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
  

3.3.1 3x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod.  
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  moet 
op 
SE  

mag op 
SE  

LO1/K/2  Basisvaardigheden 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken 

X X X Ja  

LO1/K/3  Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding 
De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals: 
- Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van 
zichzelf en 
anderen; 
- Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden; 
- In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en mislukken en winst en verlies; 
- Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en 
geslacht binnen 
bewegingssituaties; 
- Zich oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van 
bewegen en 
sport; 
- Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en 
mogelijkheden. 

X X X Ja  

LO1/K/4  Spel 
De kandidaat kan samen met anderen minimaal één doelspel, twee terugslagspelen, één 
honkloopspel en diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/5  Turnen 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, 
waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/6  Bewegen op muziek 
De kandidaat kan twee vormen van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping 
ten opzichte van LO1 

X X X Ja  

LO1/K/7  Atletiek 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen minimaal één loop-, één spring en één 
werponderdeel uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/8  Zelfverdediging X X X Ja  
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De kandidaat kan samen met anderen één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om 
verdieping ten opzichte van LO1 

LO1/K/9 
Actuele bewegingsactiviteiten 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten 
uitvoeren. 

X X X Ja  
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Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg Klas: 3    

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Toegestane 

hulpmiddelen 
Examen- 
Eenhede

n * 

Soort + 
tijd 

Herkans
-baar? 

Wegin
g 

 
   

   

3.1.3 
 

Repetitie Thema 1 Organen en Cellen Basisstof 1 t/m 5 en Thema 2 Voortplanting Basisstof  1 t/m 10 
 
Thema 1 Organen en Cellen  
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je:  
 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• kent de levensverschijnselen 
• kent de levenscyclus met zijn levensfasen 
• weet wat organen zijn en kan verschillende organen benoemen 
• weet wat een orgaanstelsel is en kan deze benoemen 
• weet wat weefsels zijn en kan verschillende weefsels herkennen 
• weet wat cellen zijn 
• kent de onderdelen met zijn functies van de microscoop  
• weet wat een preparaat is 
• kent het verschil tussen een natuurgetrouwe en schematische tekening 
• kent het verschil tussen een dwars- en lengtedoorsnede 
• kent de onderdelen met hun functies van plantaardige cellen 
• kent de onderdelen met hun functies van dierlijke cellen 
• kent de stappen van de celdeling 
• kent het doel van gewone celdeling (mitose) 
• weet hoe je een biologisch onderzoek opzet en uitvoert 
• kent de termen probleemstelling, onderzoeksvraag, verwachting, werkplan, 

waarnemingen, resultaten en conclusies 
 
Thema 2 Voortplanting  
Basisstof  1 t/m 10 
 
Je: 

 
 

Woordenboek 
Rekenmachine 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/12 

Schriftelij
k 80 

minuten 
Ja 1x 
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• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• kent de termen bevruchting, geslachtscellen, geslachtelijke voortplanting 
• kent gewone celdeling (mitose) en speciale celdeling (meiose) 
• kent primaire en secundaire geslachtskenmerken 
• kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de man 
• weet waar sperma ontstaat en waaruit sperma bestaat 
• weet wat geslachtsgemeenschap is 
• weet wat een zaadlozing is 
• weet wat besnijden is en waarom dit gebeurt 
• kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de vrouw 
• weet waar en hoe eicellen worden gemaakt 
• kent begrippen eisprong / ovulatie 
• weet dat hygiëne belangrijk is 
• weet hoe de menstruatiecyclus werkt 
• kent begrippen menstruatie / ongesteld zijn 
• weet waar en wanneer bevruchting plaats kan vinden 
• weet dat uit bevruchte eicel een embryo ontstaat 
• weet wat innesteling is 
• kent begrippen over tijd en zwangerschapstest 
• kent de onderdelen van het embryo in de baarmoeder en de functies 
• weet hoe moeder en embryo stoffen uitwisselen en welke 
• weet dat een 3 maanden oud embryo een foetus wordt genoemd 
• kent de stappen van de geboorte 
• kent de levenscyclus met levensfasen van de mens 
• kent het verschil tussen lichamelijke en geestelijke veranderingen 
• kent de ziekteverschijnselen van een aantal soa’s 
• weet wat je moet doen als je een soa vermoedt 
• kent de termen aids, hiv, seropositief 
• weet dat alleen een (vrouwen)condoom helpt tegen soa-besmetting 
• kent de werking en voor- en nadelen van voorbehoedsmiddelen 

 

 

 Einde rapportperiode 1. 
 

  
   

  
  

   



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

3.2.2 

Repetitie Thema 3 Ordening Basisstof 1 t/m 5 en Thema 4 Regeling Basisstof 1 t/m 5 
 
Thema 3 Ordening  
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• kent de vier rijken: dieren, planten, schimmels en bacteriën 
• kan aan de hand van onderdelen van cellen een organisme indelen in een rijk 
• kent het verschil tussen eencellige en veelcellige organismen 
• kent de begrippen afdeling, klasse, orde, familie, geslacht en soort 
• weet wanneer organismen tot dezelfde soort behoren 
• kent de cel opbouw van een bacterie 
• kent de wijze van voortplanting van bacteriën 
• weet dat bacteriën reducenten zijn 
• weet op welke manier bacteriën schadelijk en nuttig kunnen zijn 
• weet dat hygiëne belangrijk is om infectieziekten te voorkomen 
• kent de cel opbouw van een schimmel 
• kent eencellige en meercellige schimmels 
• kent de wijze van voortplanting van schimmels 
• weet dat schimmels reducenten zijn 
• weet op welke manier schimmels schadelijk en nuttig kunnen zijn 
• kent de cel opbouw van een plant 
• kent de kenmerken van de afdelingen: wieren, sporenplanten en zaadplanten 
• kan een plant indelen in juiste afdeling 
• kan een zaadplant indelen in de juiste klasse: naakt- of bedektzadigen 
• kent de cel opbouw van een dier 
• kan een dier indelen in de juiste afdeling 
• kent de verschillende vormen van symmetrie 
• kent termen inwendig skelet, uitwendig skelet, geen skelet 
• weet dat poten van geleedpotigen uit leden (stukjes) bestaan 
• weet dat het lichaam van geleedpotigen uit segmenten (stukjes) bestaan 
• kent de vier klassen van geleedpotigen en hun kenmerken 
• kent de opbouw van het lichaam van een insect 
• weet dat geleedpotigen een pantser hebben 
• kent de term vervelling en de relatie met groeien 
• kent de kenmerken van de afdeling gewervelden 
• kan een gewervelde indelen in de juiste klasse 
• kent de verschillen tussen warm- en koudbloedige dieren 

 
 

Woordenboek 
Rekenmachine 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/5 
BI/K/6 

BI/K/11 
 

Schriftelij
k 80 

minuten 
Ja 1x 
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• kan d.m.v. een zoekkaart en een determinatietabel een organisme indelen in het juiste 
rijk, afdeling en klasse 

 
Thema 4 Regeling 
Basisstof 1 t/m 5 

Je: 
• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 

tekeningen 
• weet dat het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en zenuwen 
• kan uitleggen hoe het zenuwstelsel werkt 
• kent de termen prikkels en impulsen 
• kent de opbouw van zenuwcellen en zenuwen 
• kent de ligging, bouw en functie van het ruggenmerg en -zenuwen 
• kent ligging en functie van de hersenstam 
• kent ligging en functie van de kleine hersenen 
• kent ligging en functie van de grote hersenen 
• kent de termen bewuste waarneming en bewuste beweging 
• weet welke stoffen het zenuwstelsel beïnvloeden en de gevolgen hiervan 
• kent de termen reflex, kniepeesreflex, terugtrekreflex en de functie 
• weet dat het hormoonstelsel bestaat uit hormoonklieren 
• weet dat hormoonklieren hormonen maken en wat hormonen zijn 
• kent de 5 belangrijke hormoonklieren, waar ze liggen, welk hormoon ze maken en de 

functie van het hormoon 
 

 Einde rapportperiode 2. 
 

  
   

  
  

   

3.3.2 

Repetitie Thema 5 Zintuigen Basisstof 1 t/m 4 en Thema 6 Stevigheid en beweging Basisstof 1 t/m 6 
 
Thema 5 Zintuigen  
Basisstof 1 t/m 4 
 
Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• weet dat het zintuigenstelsel bestaat uit zintuigen 
• kent de 5 plekken waar de belangrijkste zintuigen liggen 
• kent de soorten prikkels waar zintuigen gevoelig voor zijn 

 
 

Woordenboek 
Rekenmachine 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 

BI/K/11 
 

Schriftelij
k 80 

minuten 
Ja 1x 
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• weet hoe zintuigen werken 
• weet dat je prikkels door elkaar kan halen en je kunt wennen aan prikkels 
• kent de bouw en functies van de huid 
• kent de bouw en functies van het neusslijmvlies 
• kent de bouw en functies van de tong 
• kent de bouw en functies van de onderdelen van het oor 
• weet dat geluid uit trillingen bestaat en wordt uitgedrukt in decibel 
• kent de bouw en functies van de onderdelen van het oog, buitenkant en binnenkant 
• kent de term, werking en functie van de pupilreflex 
• weet relatie tussen vorm van de lens en scherp zien, verweg en dichtbij. 
• kent de bouw en werking van het netvlies 
• weet hoe de staafjes en de kegeltjes werken en waar ze zich bevinden 

 
Thema 6 Stevigheid en beweging  
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• kent termen inwendig, uitwendig en geen skelet en weet voorbeelden 
• kent de termen skelet, geraamte, beenderen, botten 
• kent de onderdelen van het skelet van de mens 
• kent de termen romp, ledematen, hoofd en bijbehorende botten 
• kent de 4 functies van het skelet 
• weet de verschillen tussen pijpbeenderen en platte beenderen 
• weet verschillen tussen beenweefsel en kraakbeenweefsel en kan deze weefsels 

herkennen 
• kent de termen kalk en lijmstof en de verhoudingen 
• kent de 4 typen beenverbindingen 
• kent de bouw van een gewricht, onderdelen en functies 
• weet wat de functie is van spieren en pezen t.o.v. gewrichten 
• kent de 3 typen gewrichten 
• weet dat het spierstelsel is opgebouwd uit spieren 
• weet hoe een spier is opgebouwd 
• weet hoe een spier werkt 
• kent de term antagonisten en voorbeelden hiervan 
• weet dat de wervelkolom een dubbele S-vorm heeft 
• weet dat rugspieren deze vorm behouden 
• kent de term tussenwervelschijven en de functie 
• weet dat vervormde tussenwervelschijven pijn veroorzaken 
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• weet de juiste lichaamshouding bij zitten en tillen 
• weet de voordelen van lichaamsbeweging 
• kent de oorzaken van spierpijn 
• kent de oorzaken van blessures 
• kent de verschijnselen van de blessures 
• weet hoe je de blessures kunnen genezen 
• weet hoe je blessures kunt voorkomen 

 
 

 Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  
 

Oriëntatie op leren en werken  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/2  
 

Basisvaardigheden  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/3  
 

Leervaardigheden in het vak 
biologie  
 

x x x B/K/GT  
 

B/K/GT  
 

 

BI/K/4  
 

Cellen staan aan de basis  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/5  
 

Schimmels en bacteriën: nuttig 
en soms schadelijk  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/6  
 

Planten en dieren en hun 
samenhang: de eigen omgeving 
verkend  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/7  
 

Mensen beïnvloeden hun 
omgeving  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/8  
 

Houding, beweging en conditie  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/9  
 

Het lichaam in stand houden: 
voeding en genotmiddelen, 
energie, transport en 
uitscheiding  
 

x x x B/K/GT  
  B/K/GT  

 

BI/K/10  
 

Bescherming  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/11  
 

Reageren op prikkels  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/12  
 

Van generatie op generatie  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
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BI/K/13  
 

Erfelijkheid en evolutie  
 

 x x GT  
 

K  
 

GT  
 

BI/V/1  
 

Bescherming en antistoffen  
 

  x GT  
 

 GT  
 

BI/V/2  
 

Gedrag bij mens en dier  
 

  x GT  
 

 GT  
 

BI/V/3  
 

Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie  
 

  x  GT  
 

 

BI/V/4  
 

Vaardigheden in samenhang  
 

  x GT  
 

 GT  
 

 
  



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

 
 
 
 
 

Leerweg:  Basisberoepsgerichte Leerweg  Klas: 4    

Vak: Biologie  Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 
Eenheden 

* 

Soort + 
tijd 

Herkans
-baar? 

Wegin
g 

 
4.1.1 

 

Repetitie Thema 1 Planten Basisstof 1 t/m 6 en Thema 2 Ecologie Basisstof 1 t/m 4 
 
Thema 1 Planten  
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je:  

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• weet de verschillen tussen organische en anorganische stoffen en kan voorbeelden 
noemen 

• weet wat een reactie is 
• kent het doel van fotosynthese 
• weet hoe en waar fotosynthese werkt en kan dit in formule noteren 
• weet wanneer fotosynthese plaatsvindt 
• weet hoe een plant stoffen opneemt 
• weet in welke organische stoffen glucose wordt omgezet en waar deze voor worden 

gebruikt 
• kent de term assimilatie 
• weet welke stoffen de plant gebruikt als bouwstoffen 
• weet welke stoffen de plant gebruikt als brandstoffen 
• kent het doel van verbranding 
• weet hoe verbranding werkt en kan dit in formule noteren 
• weet welke stoffen verbrand kunnen worden 
• weet wanneer en bij wie verbranding plaatsvindt 
• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 

tekeningen 
• kan uitleggen wat geslachtelijke voortplanting is 
• weet dat geslachtelijke voortplanting nieuwe genencombinaties geeft 

 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/5 
Bi/K/6 
BI/K/9 

Schriftelij
k 

80 
minuten 

Ja 1x 
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• kan uitleggen wat ongeslachtelijke voortplanting is 
• weet voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting bij planten 
• weet dat ongeslachtelijke voortplanting dezelfde genencombinaties geeft 
• kent de bouw en de functies van de onderdelen van een bloem 
• weet waar stuifmeel wordt gevormd 
• weet waar eicellen worden gevormd 
• kent de term eenslachtige en tweeslachtige bloemen 
• weet wat bestuiving is 
• kent de verschillen tussen insectenbloemen en windbloemen 
• kent het verschil tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving 
• weet hoe bevruchting in zijn werk gaat 
• weet hoe zaden en vruchten ontstaan 
• kent de onderdelen van een zaad en de functies 
• weet wat nodig is voor ontkieming 
• weet wat nodig is voor verdere groei en ontwikkeling van de plant 
• weet hoe de levenscyclus van de plant verloopt 
• kent de termen eenjarige, tweejarige en meerjarige plant 
• weet hoe transport binnen de plant werkt 
• kent de verschillen tussen hout- en bastvaten, in bouw, ligging en functie 
• kent de bouw en functies van de wortel(haren), stengels en bladeren 
• weet waarom, waar en welke reservestoffen worden opgeslagen 
• weet waardoor de plant zijn stevigheid krijgt 
• kent de manieren van bescherming tegen verdamping 

 
Thema 2 Ecologie  
Basisstof 1 t/m 4 
 
Je:  

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• kan uitleggen wat ecologie betekent 
• kent de termen leefomgeving en milieu m.b.t. ecologie 
• weet het verschil tussen levende/biotische en levenloze/abiotische natuur en kan 

voorbeelden noemen 
• kent de termen individu, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem 
• weet wat een voedselketen is en kan er zelf een opstellen 
• kent de termen planteneter, vleeseter en alleseter 
• kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn en plaatst deze in een 

kringloop 
• begrijpt dat stoffen in een kringloop steeds doorgegeven worden 
• kent de verschillen in vorm tussen water- en landdieren 
• herkent een zool-, teen- en topganger (hoefganger) 



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

• kent de 5 verschillende pootvormen bij vogels en hun functie 
• kent de 5 verschillende snavelvormen en hun functie 
• kan poot- en snavelvorm aan elkaar linken 
• kent aanpassingen van planten m.b.t. temperatuur, licht en water 

 
 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

4.2.1 

Werkstuk Thema 3 Mens en Milieu 
Basisstof 1 t/m 7 

Je :  
• maakt een verdiepend werkstuk over de mens en het milieu met een voorkant, inleiding, 

inhoudsopgave, 3 hoofdstukken, conclusie en bronnenlijst 
• zorgt voor een verzorgd geheel, passende plaatjes en een mapje 

 
In het werkstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• de mens is voor voedsel, water, zuurstof, grondstoffen, energie, voedselproductie en 
recreatie van ecosystemen afhankelijk 

• de mens kan ecosystemen beïnvloeden 
• de mens heeft er belang bij een duurzame relatie tussen mens en milieu te bevorderen 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/7 

Computer 
8 lessen Nee 1x 

4.2.2 

Repetitie Thema 4 Voeding en vertering Basisstof 1 t/m 6 en Thema 5 Gaswisseling Basisstof 1 t/m 4 
 
Thema 4 Voeding en vertering  
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je : 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• weet dat bacteriën en schimmels voedsel bederven 
• weet hoe melk bederft 
• weet het verschil tussen pasteuriseren en steriliseren 
• weet dat met bacteriën en schimmels voedsel gemaakt kan worden 
• weet hier voorbeelden van te noemen 
• weet hoe brood, bier en wijn wordt gemaakt 
• kent de termen voedselvergiftiging en salmonella 
• kent de wijzen van conserveren van voedsel 
• weet wat additieven zijn en kan kunstmatige en natuurlijke noemen 
• weet wat dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zijn 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

 

Schriftelij
k 

80 
minuten 

Ja 1x 
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• weet wat voedingsstoffen en voedingsvezels zijn 
• weet wat bouwstoffen, brandstoffen, reservestoffen en beschermende stoffen zijn en 

kent voorbeelden 
• kent de soorten voedingsstoffen eiwitten, vetten, koolhydraten, water, mineralen, 

vitamines 
• weet hoe je zetmeel kunt aantonen 
• weet wat gezonde voeding is en kent de adviezen 
• kent de schijf van 5 en de verhoudingen 
• hebt in de les je bmi bepaald 
• kent de organen van het verteringsstelsel en de werking ervan 
• weet wat verteren is 
• weet hoe verteringssappen helpen 
• weet wat darmperistaltiek is en de 3 functies 
• kent de bouw en functies van het gebit van de tanden en kiezen 
• weet hoe je het gebit verzorgt 
• weet hoe tandproblemen kunnen ontstaan 
• kent de voeding, vertering en bouw van de tanden en kiezen  van planteneters, 

vleeseters en alleseters 
 
Thema 5 Gaswisseling  
Basisstof 1 t/m 4 
 
Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• kan uitleggen wat gaswisseling betekent 
• kent de onderdelen van het ademhalingsstelsel van de mens en de functies 
• weet waar trilhaarcellen zich bevinden en wat ze doen 
• weet hoe in- en uitademen in zijn werk gaat 
• kent de verschillen tussen buik- en ribademhaling 
• kent de aandoeningen aan de longen en luchtwegen en de oorzaken 
• weet de ademhalingsorganen van insecten, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren 

 
 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

4.3.2 
Repetitie Thema 6 Transport Basisstof 1 t/m 5 en Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming 
Basisstof 1 t/m 5 
 

 
BI/K/1 
BI/K/2 

Schriftelij
k Nee 1x 



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

Thema 6 Transport  
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• weet waar bloed uit bestaat en in welke verhouding 
• weet wat er in bloedplasma wordt vervoerd 
• kent de bouw en functie van rode bloedcellen en weet waar ze worden gemaakt 
• kent de bouw en functie van witte bloedcellen en weet welke 2 typen er zijn 
• weet wat leukemie inhoudt 
• kent de bouw en functie van bloedplaatjes 
• kan uitleggen hoe bloedstolling werkt 
• weet wat hemofilie inhoudt 
• weet dat het bloedvatenstelsel bestaat uit bloedvaten en het hart 
• weet de verschillen en weg van de grote en kleine bloedsomloop 
• kent de term dubbele bloedsomloop 
• weet wat slagaders, haarvaten en aders zijn en de bouw ervan 
• kent de bouw en de functies van de onderdelen van het hart 
• weet hoe het hart werkt (de 3 fasen) 
• kent de hart- en vaatziekten, de oorzaken, gevolgen en oplossingen 

 
Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming  
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je : 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• weet wat het inwendig milieu is, waaruit het bestaat en hoe het in stand wordt gehouden 
en door welke organen dat gebeurt 

• kent de functies van de lever en kan deze toelichten 
• kent de leverslagader, leverader, poortader en de functies 
• kent de bouw van de nieren en urinewegen, de functies en de werking  
• kent de oorzaken van de wisselende samenstelling van urine 
• kent de onderdelen en de functie van de huid 
• weet hoe de huid helpt bij een constante lichaamstemperatuur (te warm of te koud) 
• weet de oorzaken van klappertanden, rillen en kippenvel 
• kent de termen ziekteverwekkers,, lichaamsvreemde stoffen, antigenen, infectie 
• weet hoe koorts en antistoffen werken 

BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

BI/K/10 

80 
minuten 
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• kent de termen immuun, natuurlijke immuniteit, kunstmatige immuniteit 
• kent de termen vaccinatie, vaccin, inenting 

  

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  
 

Oriëntatie op leren en werken  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/2  
 

Basisvaardigheden  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/3  
 

Leervaardigheden in het vak 
biologie  
 

x x x B/K/GT  
 

B/K/GT  
 

 

BI/K/4  
 

Cellen staan aan de basis  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/5  
 

Schimmels en bacteriën: nuttig 
en soms schadelijk  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/6  
 

Planten en dieren en hun 
samenhang: de eigen omgeving 
verkend  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/7  
 

Mensen beïnvloeden hun 
omgeving  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/8  
 

Houding, beweging en conditie  
 

x x x  B/K/GT  
 

 



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

BI/K/9  
 

Het lichaam in stand houden: 
voeding en genotmiddelen, 
energie, transport en 
uitscheiding  
 

x x x B/K/GT  
  B/K/GT  

 

BI/K/10  
 

Bescherming  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/11  
 

Reageren op prikkels  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/12  
 

Van generatie op generatie  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/13  
 

Erfelijkheid en evolutie  
 

 x x GT  
 

K  
 

GT  
 

BI/V/1  
 

Bescherming en antistoffen  
 

  x GT  
 

 GT  
 

BI/V/2  
 

Gedrag bij mens en dier  
 

  x GT  
 

 GT  
 

BI/V/3  
 

Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie  
 

  x  GT  
 

 

BI/V/4  
 

Vaardigheden in samenhang  
 

  x GT  
 

 GT  
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Leerweg: BBL / KBL Klas: 3    

Vak: Dienstverlening & producten Methode: MIXED 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 
Eenhede

n * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

3.1.2 

Organiseren van een activiteit (blok 1 t/m 3) 
 

Blok 1: Opdrachten aannemen 

 
 
Blok 2: Activiteiten onderzoeken 

 
 
Blok 3: Activiteiten opzetten 

 
 
 
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 1-3 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

P/DP/1.1.1 
P/DP/1.1.2 
P/DP/1.2.1 

Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

 

Ja  
(alleen de 

toets) 
1 

 
3.1.3 

 

Organiseren van een activiteit (blok 4 t/m 6) 
 
Blok 4: Benodigdheden regelen 

P/DP/1.2.2 
P/DP/1.2.3 
P/DP/1.2.4 
P/DP/1.3.4 
P/DP/1.3.5 

Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

 

Ja  
(alleen de 

toets)  
1 

Edgar de Vogt
Weglaten ivm onzekerheid continuïteit opdrachten en becijfering
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Blok 5: Geldzaken en evaluatie 

 
 
Blok 6: Gastvrijheid en werkuitvoering 

 
 
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 4-6 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

 
 

    

3.2.1 

Stage (2). 
In de praktijk ervaren hoe het is om in een bedrijf te werken. In de eerste helft van het jaar 
gaat het om de gewone gang van zaken in een bedrijf. Werktijden, sfeer, afmelden, omgaan 
met klanten, beleefd taalgebruik, werken voor een baas, werkuitvoeren voor klanten.  
 
Beoordeling: 

• Je levert na afloop van elke stagedag een volledig ingevuld en ondertekend 
werkbriefje in.  

• De beoordeling van je stagebegeleider 

KERN 
ABC 

 

Praktisch 
15 dagen 

 
Nee 1 

3.2.2 

Organiseren van een activiteit (blok 7 & 8) 
 
Blok 7: Schoonmaak en afval 

 
 
Blok 8: Veiligheid tijdens activiteiten 

P/DP/1.3.1 
P/DP/1.3.2 
P/DP/1.3.3 
P/DP/1.4.1

-6 
 

Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 
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Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 7-8 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

P3.2.3 

Maken en verbeteren van een product (blok 1 t/m 3) 
 
Blok 1: Producten beoordelen en verbeteren 

 
 
Blok 2: Werktekeningen en werkvoorbereiding 

 
 
Blok 3: Schetsen en tekenen 

 
 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 1-3 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

 

P/DP/3.1.1 
P/DP/3.1.3 
P/DP/3.2.1 

Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 
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3.3.1 

Stage (3). 
In de praktijk ervaren hoe het is om in een bedrijf te werken. In de eerste helft van het jaar 
gaat het om de gewone gang van zaken in een bedrijf. Werktijden, sfeer, afmelden, omgaan 
met klanten, beleefd taalgebruik, werken voor een baas, werkuitvoeren voor klanten.  
 
Beoordeling: 

• De beoordeling volgend uit het stagebezoek door een docent 
• Je levert na afloop van elke stagedag een volledig ingevuld en ondertekend 

werkbriefje in.  
• Je levert het stageboekje “Structuur & Veiligheid” volledig ingevuld en op tijd in bij 

mevr Van Keulen 
 

KERN 
ABC 

Praktisch 
15 dagen  Nee 1 

3.3.2 

 
Maken en verbeteren van een product (blok 4 t/m 6) 
 
Blok 4: Digitale tekeningen 

 
 
 
 
 
Blok 5: Gereedschappen en machines 

 
 
Blok 6: Verbindingen 

P/DP/3.1.2 
P/DP/3.1.3 

Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 

Edgar de Vogt
Klopt deze titel nog?
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Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 4-6 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
  

3.3.3 

Maken en verbeteren van een product (blok 7 & 8) 
 
Blok 7: 3D-printen 

 
 
Blok 8: Product maken en verbeteren 

 
 
 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 7-8 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

P/DP/3.1.4
P/DP/3.2.4 

Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 
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Leerweg: BBL / KBL Klas: 4    

Vak: Dienstverlening & producten Methode: MIXED 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 
Eenhede

n * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

4.1.2 

Presenteren, promoten en verkopen (blok 1 t/m 3) 
 

Blok 1: Marketing 

 
 
Blok 2: Promotie 

 
 
Blok 3: Activiteiten opzetten 

 
 
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 1-3 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

 
Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja  
(alleen de 

toets) 
1 

 
4.1.3 

 

Presenteren, promoten en verkopen (blok 4 t/m 6) 
 
Blok 4: Social Media 

 

 
Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja  
(alleen de 

toets)  
1 
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Blok 5: Zakelijk presenteren, promoten en verkopen 

 
 
Blok 6: Zakelijke gesprekken 

 
 
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 4-6 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

 
 

    

4.2.1 

Stage (5). 
In de praktijk ervaren hoe het is om in een bedrijf te werken. In de eerste helft van het jaar 
gaat het om de gewone gang van zaken in een bedrijf. Werktijden, sfeer, afmelden, omgaan 
met klanten, beleefd taalgebruik, werken voor een baas, werkuitvoeren voor klanten.  
 
Beoordeling: 

• Je levert na afloop van elke stagedag een volledig ingevuld en ondertekend 
werkbriefje in.  

• De beoordeling van je stagebegeleider 
 

KERN 
ABC 

 

Praktisch 
15 dagen 

 
Nee 1 

4.2.2 

Presenteren, promoten en verkopen (blok 7 & 8) 
 
Blok 7: Verkoopgesprek 

 
 

 
Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 
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Blok 8: Omgaan met reacties 

 
 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 7-8 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

P4.2.3 

Multimediale producten maken (blok 1 t/m 3) 
 
Blok 1: Digitaal ontwerp 

 
 
Blok 2: Website ontwikkelen 

 
 
Blok 3: Website maken 

 
 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 1-3 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

 
Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 
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4.3.1 

 
Multimediaal product maken (blok 4 t/m 6) 
 
Blok 4: Apps ontwerpen en maken 

 
 
 
Blok 5: Filmtechniek 

 
 
 
Blok 6: Script, storyboard en draaischema 

 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 4-6 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

 
Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 

4.3.2 
Maken en verbeteren van een product (blok 7 & 8) 
 
Blok 7: Filmen 

 
Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 
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Blok 8: Monteren 

 
 
 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 7-8 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map en / of 

praktijkopdracht 
 

 
 

    

 
 

Leerweg: Basis / Kader Klas: 3    

Vak: Duits  Methode: Trabi Tour 

Periode
nr 

Rapport
nr  

Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 

Examen- 
Eenheden * Soort + 

tijd 

Herkan
s-

baar? 

Wegi
ng 

3.1.1. 

Een filmpje maken (3 tot 10 minuten) over een zelfgekozen onderwerp in het Duits K1 
K2 
K3 
K6 

Traject nee 2 

3.1.2. 

Beoordeling van een zelfgeschrevene Duitse tekst en de bijhorende presentatie door 
andere medeleerlingen  

K1 
K2 
K3 
K5 

Mondeling 20 
min  nee 1 
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3.1.3. 
Verschillende literarische teksten lezen en bijhorende gesloten en open vragen 
beantwoorden (A2 Niveau) 

K2 
K3 
K4 

Schriftelijk 
40 min nee 2 

 Einde rapportperiode 1     

3.2.3. 

Syntaxis in het Duits, de hulpwerkwoorden haben en sein + Duitse modale 
werkwoorden 

K2 
K3 
K6 
K7 

Schriftelijk 
40 min nee 2 

 Einde rapportperiode 2. 
 

    

3.3.1. Schrijven van een persoonlijke brief in het Duits (100 woorden) 

K1 
K2 
K3 
K7 

Schriftelijk 
40 min nee 2 

3.3.2. Zelfgekozen traject, opstelling van een persoonlijke portfolio en thema 
K1 t/m K7 

Traject nee 2 

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 
 
 
* Exameneenheden  B  KB  CE  moet op 

SE  
mag op 
SE  

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken x x  B, K  

MVT/K/2 Basisvaardigheden x x  B, K  

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 
moderne vreemde talen 

x x B, K B, K  

MVT/K/4 Leesvaardigheid x x B, K  B, K 

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid x x B, K   B, K  

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid x x  B, K  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid x x  B, K  



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 
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Leerweg: Basis / Kader Klas: 4   

Vak: Duits  Methode: Trabi Tour 

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * Soort + 
tijd 

Herkan
s-

baar? 

Wegi
ng 

4.1.1. 
Duitse literatuur en cultuur I : Kenis over DDR + een literarisch boek over de 
DDR, verschillende opdrachten   

K1 t/m K7 
Traject  Nee 2 

4.1.2. 

Duitse literatuur en cultuur II: DDR en literarisch boek, schriftelijke toets  K2 
K3 
K4 
K7 

Schriftelijk 
40 min Nee 2 

 Einde rapportperiode 1     

4.2.1. Ontwerpen van een lesuur (inc. lesmateriaal, opdrachten) Duits voor je 
klasgenoten. Jij doet en kijkt opdrachten van een andere klasgenot na 

K1 t/m K7 
Traject Nee 2 

4.2.2. 
Een Essay schrijven over een duitstaalige film met een zelf ontwikkelde 
onderzoeksvraag 

K3 
K5 
K7 

Traject Nee 2 

 Einde rapportperiode 2. 
 

    

4.3.3. Leesvaardigheid III: Proefexamen 
K3 
K4 
K5 

Schriftelijk 
90 tot 120 

min 
Ja 2 

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 
 
 
 
* Exameneenheden  B  KB  CE  moet op 

SE  
mag op 
SE  

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken x x  B, K  
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MVT/K/2 Basisvaardigheden x x  B, K  

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 
moderne vreemde talen 

x x B, K B, K  

MVT/K/4 Leesvaardigheid x x B, K  B, K 

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid x x B, K   B, K  

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid x x  B, K  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid x x  B, K  
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Leerweg: Economie Klas: 3    

Vak: E&O Methode: MIXED  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 

3.1.4 

Commerciële  praktijkopdrachten. (laten zien) 
De onderstaande onderdelen moeten minimaal met een voldoende worden afgesloten: 

• Maquette 
• Schappresentatie 
• Etalage (verschillende composities) 
• Kassa- verkoopgesprek 

 
Beoordeling: Alles wordt vastgelegd in een digitaal portfolio (foto).  

P/EO/Comm. 
1.1.1 t/m 

1.1.11 

Digitaal en 
praktisch 
500 min. 

Nee 1 

3.1.5 

Stage. 1. (doen) 
Je moet een stage zoeken. Je moet beginnen met de opdrachten in het boekje “Zo begin je 
een stage” en je leert hoe je werkbriefjes moet maken. De theorie van Commercieel blok 5 
moet je bestuderen voor de toets. 
 
Beoordeling: stage gevonden en alle documenten (contract, kopie ID etc.) in orde. Ingeleverd 
bij mevr. Van Keulen. De theorie van blok 5 wordt getoetst in de bloktoets. Minimaal 2 
werkbriefjes in orde. 

P/EO/Comm. 
1.1.1 t/m 

1.1.11 

Praktijk 
2 dagen Nee 1 

 
 
Rapport 1     

 
 

    

3.2.2 

Vaardigheids- en kennistoets (weten, laten zien, toepassen) 
Je moet zelfstandig de onderstaande vaardigheidsopdrachten uitvoeren: 

• Etalage maken 
• Kassa-verkoopgesprek voeren 

 
Beoordeling: Voor alle bovenstaande onderdelen krijg je punten.  

P/EO/Comm. 
1.1.1 t/m 

1.1.11 

Digitaal en 
praktisch 
500 min 

Nee 2 
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3.2.3 

Stage 2. (doen, laten zien) 
In de praktijk ervaren hoe het is om in een bedrijf te werken. In de eerste helft van het jaar 
gaat het om de gewone gang van zaken in een bedrijf. Werktijden, sfeer, afmelden, omgaan 
met klanten, beleefd taalgebruik, werken voor een baas, werkuitvoeren voor klanten. En het 
gaat om producten, artikelen en assortiment.  
 
Beoordeling: Werkboekje “Zo begin je een goede stage” (goed en op tijd inleveren), 
beoordeling van de stagebegeleider en de 8 werkbriefjes in orde. 

P/EO/Comm.
1.1.1, t/m 

1.1.11 
 
 

Praktisch 
8 dagen 

 
Nee 1 

 
 

    

 
 
Rapport 2     

 
 

    

3.3.3 

Stage 3 (doen, laten zien) 
Tijdens je stage moeten de nodige opdrachten gedaan worden om er achter te komen hoe 
het zit met de bedrijfsstructuur, de omgangsvormen en de veiligheid. 
  
Beoordeling: stageboekje “Structuur en veiligheid” in orde hebben. Je weet dan hoe het zit 
met de structuur in je stagebedrijf, de veiligheid en hoe medewerkers met elkaar omgaan. 
Daarnaast moeten 17 werkbriefjes in orde zijn. 

P/EO/Comm.
1.1.1, t/m 

1.1.11 
 

Praktisch  
7 dagen 

 
Nee 1 

3.3.5 

Vaardigheids- en kennistoets. (weten, laten zien, toepassen) 
Je moet zelfstandig de onderstaande vaardigheidsopdrachten uitvoeren: 

• Voorraadbeheer 
• Email over voorraad sturen 
• Online bestelling verzorgen 
• Eindtoets 

 
Beoordeling: Voor alle bovenstaande onderdelen krijg je punten.  

P/EO/Log. 
3.1.1 t/m 

3.3.2 

Digitaal en 
praktisch 
500 min 

Nee 2 

3.3.6 

Stage 4 (doen, laten zien) 
Tijdens je stage werk je aan het boekje “Marketingmix”. Tijdens het stagebezoek van je 
docent geef je een presentatie van de inhoud van dit boekje uitgewerkt voor je stagebedrijf. 
 
Beoordeling: Je krijgt een cijfer van je stagebegeleider, je krijgt ook een cijfer voor je 
presentatie van je docent én je krijgt punten voor het inleveren van minimaal 30  werkbriefjes. 

P/EO/Comm.
1.1.1, t/m 

1.1.11 
 

Praktisch 
15 dagen Nee 1 
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Rapport 3     

 
  



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

Leerweg: Economie Klas: 4    

Vak: E&O Methode: MIXED  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

      

4.1.2 

Stage 5. (doen) 
Je moet een stage zoeken. De opdrachten in het stagewerkboekje moeten worden gedaan.  
 
Beoordeling: stage gevonden en alle documenten in orde. Stageboekje “Starten in het 4e jaar” op tijd 
ingeleverd. Werkbriefjes in orde. 

 
P/EO/Comm. 

1.1.1 
t/m1.1.11 

Praktijk  
6 dagen Nee 1 

 
 

    

4.1.5 

Kennis- & Vaardigheidstoets (weten, toepassen, laten zien) 
Je moet zelfstandig vaardigheidsopdrachten uitvoeren. 
 
Beoordeling: Boekingsstukken sorteren, dagboek verwerken, balans opstellen en offerte 
controleren. 

P/EO/Adm. 
4.1.6, 4.2.1 
t/m 4.2.5 

Praktisch 
en 

schriftelijk 
100 

minuten 

Nee 1 

 
 
Rapport 1     

 

4.2.4. 

Secretariële praktijkopdrachten. (laten zien) 
De onderstaande onderdelen moeten minimaal met een voldoende worden afgesloten: 

• Post registreren en rapporteren 
• Ziektemeldingen vastleggen en doorsturen naar de arbodienst 
• Bestellingen via email doorgeven aan bedrijven 
• Events organiseren 
• Klanten ontvangen aan de balie 
• Telefoontjes beantwoorden 

 
Beoordeling: Alles wordt vastgelegd in je papieren-archiefmap. 

P/EO/Sec 
2.1.1 t/m 

2.2.3 

Digitaal en 
praktisch 
500 min. 

Nee 1 

4.2.5 

Stage 6. (doen, laten zien) 
Naast je marketingonderzoek doe je je gewone stageopdrachten.  
 
Beoordeling: Je stagebegeleider beoordeelt je inzet en werkzaamheden. Je moet ook je 
werkbriefjes weer in orde hebben. 

LOB Praktijk  
5 dagen Nee 1 
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4.2.6 

Vaardigheids- en kennistoets. (weten, laten zien, toepassen) 
Je moet zelfstandig de onderstaande vaardigheidsopdrachten uitvoeren: 

• Post verzorgen 
• Ziektemeldingen vastleggen en doorsturen naar de arbodienst 
• Bestellingen via email doorgeven aan bedrijven 
• Agenda plannen 
• Telefoontjes beantwoorden 
• Eindtoets (30 theorievragen) 

 
Beoordeling: Alle bovenstaande onderdelen worden apart beoordeeld.  

P/EO/2.1.1 
t/m 2.2.3 

Digitaal en 
praktisch  
500 min. 

Nee 2 

 
 
Rapport 2     

4.3.1 
Integraal proefexamen. (Weten, laten zien, toepassen) 
Het CE wordt voorbereid door alle relevante onderdelen op een examenmanier aan de orde 
te laten komen. De onderdelen zijn: Administratie, Secretarieel en Logistiek. 

Alles van 
P/EO/Adm/L

og/Sec 

Digitaal en 
schriftelijk 
300 min 

Ja 1 

 
 

    

4.3.3 

Stage 7 (doen) 
 
Naast je marketingonderzoek werk je ook aan je normale stageopdrachten van je 
stagebegeleider. 
 
Beoordeling: Het cijfer van je stagebegeleider en je werkbriefjes. 

LOB Praktisch 
10 dagen Nee 1 

 
 
Rapport 3     

 
 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2/ 
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Leerweg: BB  Klas: 3    

Vak: Economie  Methode: Pincode 
Periodenr 
Rapportn
r  Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
  

   

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

 
  

   

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

 
  

   

 Einde rapportperiode 3. 
Einde School examenperiode 1. 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - 
GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - 
GT 
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EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: BB  Klas: 4    

Vak: Economie  Methode: Pincode 
Periodenr 
Rapportn
r  Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
4.1.1 

 

H1 Hoe consumeer jij? (t/m blz. 31) 
Je 

 kan het verschil uitleggen tussen noodzakelijk- en luxe goederen en/of diensten. 
 kan een prioriteitenlijst maken. 
 kan voorbeelden geven van de marketingmix (6 P’s). 
 kan uitleggen wat reclame is en voorbeelden geven van commerciële- en ideële reclame. 

 

 
EC/K/4A 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk, 
50 min. Ja 1 

4.1.2 

H1 Rekenen (blz. 32-33) & Examentraining (blz. 34-35-36) 
Je 

 kan rekenen met percentages en procenten. 
 kan de theorie van H1 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

 
EC/K/4A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk, 
2x 50 min. Nee 1 

4.1.3 

H2 Geld moet rollen! (t/m blz. 57) 
Je 

 kan de drie functies van geld beschrijven. 
 kan vier leenmotieven beschrijven. 
 kan drie spaarmotieven beschrijven. 
 kan drie inkomensvormen beschrijven.  
 kan een begroting maken. 
 kan voorbeelden geven van dagelijkse uitgaven, incidentele uitgaven en vaste lasten. 

 

 
EC/K/4A 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk, 
50 min. Ja 1 

4.1.4 

H2 Rekenen (blz. 64-65) & Examentraining (blz. 66-69) 
Je 

 kan de rente uitrekenen van een bedrag. 
 kan het leenbedrag uitrekenen. 
 kan de kredietkosten uitrekenen. 
 kan een begroting maken. 
 kan de theorie van H2 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

 
EC/K/4A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk, 
2x 50 min. Nee 1 

 Einde rapportperiode 1. 
Einde School examenperiode 2. 

 
   

4.2.1 

H3 We gaan voor de winst! (t/m blz. 95) 
Je 

 kan de bruto- en de nettowinst uitrekenen. 
 kan de kostprijs, winstopslag en de consumentenprijs uitrekenen. 
 kan de arbeidsproductiviteit uitrekenen. 
 kan voorbeelden geven van maatschappelijke kosten en maatschappelijke opbrengsten. 

 

 
EC/K/5A 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk, 
50 min. Ja 1 
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4.2.2 

H3 Rekenen (blz. 96-97) & Examentraining (blz. 98-99-100-101) 
Je 

 kan de omzet uitrekenen. 
 kan de verkoopprijs uitrekenen (incl. en exclusief BTW). 
 kan de bruto winst(opslag) uitrekenen. 
 kan de BTW uitrekenen. 
 kan de theorie van H3 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

 
EC/K/5A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk, 
2x 50 min. Nee 1 

4.2.3 

H4 Werkt dat zo? (t/m blz. 127) 
Je 

 kan uitleggen wat een CAO is. 
 Kan uitleggen wat er in de Arbowet en de arbeidstijdenwet staat. 
 Kan uitleggen wie er tot de beroepsbevolking behoort. 
 Kan 7 vormen van werkloosheid uitleggen met voorbeelden . 
 Kan uitleggen wat arbeidstijdverkorting is. 

 

 
EC/K/5A 
EC/K/1  
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk, 
50 min. Ja 1 

4.2.4 

H4 Rekenen (blz. 128-129) & Examentraining (blz. 130-131-132-133) 
Je 

 kan rekenen met procenten en percentages. 
 kan geld omrekenen van week naar maand naar kwartaal en jaar (en vice versa). 
 Kan een stijging en/of daling in procenten uitrekenen. 
 kan de theorie van H4 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

 
EC/K/5A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk, 
2x 50 min. Nee 1 

 Einde rapportperiode 2. 
Einde School examenperiode 3. 

 
   

4.3.1 

H5 Nederland handelsland (t/m blz. 159) 
Je 

 kent de betekenis van de begrippen betalingsbalans, import- en exportwaarde en doorvoer. 
 kan het verschil uitleggen tussen een gesloten- en open economie. 
 kan uitleggen wat een nationaal inkomen is en deze berekenen.  
 kan rekenen met een wisselkoers. 
 kent de betekenis van contingentering, exportsubsidie en protectiemaatregelen. 

 

 
EC/K/7 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk, 
50 min. Ja 1 

4.3.2 

H5 Rekenen (blz. 160-161) & Examentraining (blz. 162-163-164-165) 
Je 

 kan rekenen met procenten en percentages. 
 kan de import- en exportwaarde berekenen van een land. 
 kan het nationaal inkomen uitrekenen. 
 kan de theorie van H5 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

 
EC/K/7 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk, 
2x 50 min. Nee 1 

4.3.3 

H6 Welvaart wereldwijd? (t/m blz. 191) 
Je 

 kent de begrippen inkomen per hoofd van de bevolking, infrastructuur, wereldmarkt, vicieuze cirkel. 
 kan het verschil uitleggen tussen noodhulp en structurele hulp. 
 kan de begrippen microkrediet, fairtrade en ontwikkelingssamenwerking uitleggen. 

 
EC/K/7 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk, 
50 min. Ja 1 
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4.3.4 

H6 Rekenen (192-193) & Examentraining (194-195-196-197) 
Je 

 kan het inkomen per hoofd van de bevolking uitrekenen. 
 kan rekenen met procenten en percentages. 
 kan de theorie van H6 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

 
EC/K/7 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk, 
2x 50 min. Nee 1 

 Einde rapportperiode 3. 
Einde School examenperiode 4. 

    

 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - 
GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - 
GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg Klas: 3    

Vak: Engels Methode: Realtime 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? 

Weging 

 
In klas 3 zijn er geen SE toetsen, die worden in de 4e klas gedaan. Het PTA 
volgt als de uitgever klaar is met de boeken voor leerjaar 4     

 Einde rapportperiode 1. 
     

      

 Einde rapportperiode 2. 
     

 
 

    

 Einde rapportperiode 3. 
     

 
 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  CE  moet op SE  mag op SE  

MVT/K/1  Oriëntatie op leren en werken   X  X   B, K  

MVT/K/2  Basisvaardigheden  X  X   B, K  

MVT/K/3  Leervaardigheden in de moderne 
vreemde talen  

X  X  B, K B, K  

MVT/K/4  Leesvaardigheid  X  X  B, K  B, K 

MVT/K/5  Luister- en kijkvaardigheid  X  X  B, K  B, K 

MVT/K/6  Gespreksvaardigheid  X  X   B, K  

MVT/K/7  Schrijfvaardigheid X  X   B, K  
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Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg Klas: 4    

Vak: Engels Methode: Realtime 
 
 
Nog niet bekend aangezien de lesmethode nog niet beschikbaar is. Deze komt dit schooljaar. 
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Leerweg: BB/KB Klas: 3    

Vak: EO - keuzevakken Module: Distributie  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.7 

Praktische opdrachten van distributie. 
Alle punten van de praktische opdrachten worden verzameld en worden door de leerlingen met elkaar 
in verband gebracht in een praktische proef. 
 
Beoordeling: De punten van alle opdrachten worden bij elkaar opgeteld, om uiteindelijk te voldoen aan 
de norm van het Schoolexamen.    

K/EO/3.1.1, 
2, 3, 6, 7, 8 
en 3.2.1, 2 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk  

3 uur 

Ja 1 

0.8 

Theoretische aspecten van distributie.  
Je leert de volgende begrippen goed te gebruiken:  Leveringsvoorwaarden: toepassen met name 
franco, niet-franco, onder rembours, levertijd. 
Magazijnkenmerken: herkennen en toepassen, met name factoren die van belang zijn voor de 
organisatie van een magazijn.  
Functies en soorten van magazijnen herkennen en benoemen; soorten magazijnen en ontwikkelingen 
in het magazijnbeheer. 
Wet-en regelgeving toepassen, die bij distributie hoort: hygiëne aspecten en schoonmaakaspecten 
uitvoeren; aspecten van professioneel schoonmaken herkennen; werken volgens bedrijfsprocessen; 
toepassen van veiligheids- en milieuregels. 

K/EO/3.1.6, 
8, 10,11 en 

3.3.1 

Shriftelijk 
en digitaal 

3 uur 
Ja 1 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2/ 
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Leerweg: BB/KB Klas: 4    

Vak: EO - keuzevakken Module: Financieel beheer 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.6 

Administratie Blok 8. 
Als financieel medewerker ga je adviezen geven. Dit doe je door eerst te berekenen hoe 
goed of hoe slecht bedrijven het doen. Met rekenformules kom je er achter of het goed gaat 
met die bedrijven.  
 
Beoordeling: Over de theorie van blok 8 krijg je een toets 

K/EO/Fab. 
4.1.1 t/m 

4.2.5 

Praktisch 
en digitaal 

100 
minuten 

Nee  1 

0.7 

Praktische opdrachten van financieel beheer. 
Alle punten van de praktische opdrachten worden verzameld en worden door de leerlingen met elkaar 
in verband gebracht in een praktische proef.  
 
Beoordeling: De punten van alle opdrachten worden bij elkaar opgeteld, om uiteindelijk te voldoen aan 
de norm van het Schoolexamen.    

K/EO/Fab. 
4.1 en 4.2 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

100 
minuten 

Nee 1 

0.8 

Eindtoets. 
Je krijgt opdrachten in telraam. Je maakt een kolommenbalans. Je maakt een winst- en 
verliesrekening. Klantenbestand aanpassen. Afschrijven. Debiteuren- en 
crediteurenadministratie aanpassen.  
 
Beoordeling: Over de theorie en de praktijk van keuzedeel Financieel- & Administratief 
beheer krijg je een theoretische toets.  

K/EO/Fab. 
4.1.1 t/m 

4.1.5  

Praktisch 
en digitaal 

100 
minuten 

Ja 1 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2/ 
 
  



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

Leerweg: BB/KB Klas: 4    

Vak: EO - keuzevakken Module: Marketing 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.2 

Marketingrapport. 
Je maakt een marketingrapport dat uit 4 hoofdstukken bestaat; voorzien is van de 
cirkeldiagrammen, conclusies en verbeterpunten voor je stageadres. 
 
Beoordeling: het rapport wordt door de docent op inhoud beoordeeld. De punten die gehaald 
zijn met de opdrachten tellen mee bij de praktische beoordeling 0.4. 

K/EO/Mar 
1.1 & 1.2 

Digitaal 
16 uur Nee 1 

0.3 

Presentatie marketingrapport. 
Tijdens het laatste stagegesprek met je docent en begeleider presenteer jij de conclusies en 
je aanbevelingen. Tevens leg je uit wat de cirkeldiagrammen betekenen voor je stagebedrijf. 
 
Beoordeling: Praktijkbegeleider geeft aan of het rapport klopt met de werkelijkheid. Docent 
beoordeelt.   

K/EO/Mar 
1.1 & 1.2 

Praktisch  
30 minuten Nee 1 

 
0.4 

 

Eindtoets. 
Je krijgt een toets over de betekenis van marketing en alle onderdelen die daarbij horen. 
 
Beoordeling: Een schriftelijke toets. 

K/EO/Mar 
1.1 & 1.2 

Schriftelijk/
digitaal 

100 
minuten 

Nee 1 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2/ 
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CURSUSJAAR 2020-2021 

Leerweg: BB - KB Klas: 2 / 3 / 4    

Vak: DP - keuzevakken Module: Ondersteunen bij een sport- en bewegingsactiviteit  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging SE? 

 

 

 

 

    

0.1 

 
Portfolio 
Je verzamelt de uitwerkingen van de opdrachten die aangeboden zijn tijdens de lessen OSBA in je map. Voor deze 
uitwerkingen krijg je een cijfer.  
 
 

 
 

K/Z&W/11.1 
K/Z&W/11.5 

 
Theorie Nee 1 Ja 

 
0.2 

 

 
Een eigen toernooi voorbereiden 
Je bereidt met een groepje van 3 / 4 leerlingen een toernooi voor dat je gedurende een blokuur aanbiedt aan een 
eerste klas van het OVZ / OLZ. Je kiest een geschikte activiteit uit en vervolgens maak je een materialenoverzicht, 
een spelregeloverzicht, een overzichtstekening van de zaal incl legenda, een schema voor teamindeling, een 
toernooischema voor 4, 5 & 6 teams, een uitslagenschema en een indeling voor de scheidsrechters. Ook besteed 
je aandacht aan promotie, onder andere door het maken van een poster.  
 

 
 

K/Z&W/11.2 
K/Z&W/11.3 

Praktisch Nee 1 Ja 

0.3 

 
Een eigen toernooi aanbieden 
Je biedt je toernooi aan een eerste klas van het OVZ / OLZ. Taalgebruik en houding spelen hierbij een grote rol. Je 
toernooi wordt beoordeeld door de LO-docent van de klas door een beoordelingsformulier in te vullen.  
 

 
 

K/Z&W/11.3 
K/Z&W/11.4 Praktisch Nee 1 Ja 

0.4 
 
Kennis- en vaardighedentoets: 
Onderdelen uit de module Ondersteunen bij een sport- en bewegingsactiviteit 
 

 
K/Z&W/11.1-5  

Theorie  Ja 1 Ja 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/intersectoraal-2/ 
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Leerweg: BB/KB Klas: 3  

Vak: EO - keuzevakken Module: Presentatie & Styling  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.10 

Praktische opdrachten van presentatie en styling. 
Alle punten van de praktische opdrachten worden verzameld en worden door de leerlingen met elkaar 
in verband gebracht in een praktische proef.  
 
Beoordeling: De punten van alle opdrachten worden bij elkaar opgeteld, om uiteindelijk te voldoen aan 
de norm van het Schoolexamen.    

K/EO/7.1 Praktisch 
3 uur Ja 1 

0.11 
Theoretische aspecten van Presentatie & Styling 
Je leert alles over compositie, kleurenleer, perspectief en etaleren met een plan. 
 
Beoordeling: een stevige kennistoets over al die onderdelen. 

K/EO/7.1 Schriftelijk/ 
Digitaal Ja 1 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2/ 
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CURSUSJAAR 2020-2021 

Leerweg: Basis/Kader  Klas: 3+4    

Vak: ZW - keuzevakken Module: Voorkomen van ongevallen en EHBO  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.1 

Voorkomen van Ongevallen & EHBO : Portfolio opdrachten 
Alle opgegeven portfolio opdrachten dienen gemaakt en aanwezig te zijn in het portfolio. 
Punten voor aanwezigheid en uitvoering.  
 

K/ZW/ 
12.1.1 t/m 
12.5.11 

 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

 

Nee 1 

0.2 

Voorkomen van Ongevallen & EHBO Kennistoets 
Kennistoets EHBO: Voorkomen van ongevallen en eerste hulp bij ongevallen.  
Onderwerpen: o.a. Veiligheid en risicopreventie, vitale functies, bewusteloosheid, AED, 
reanimatie, bloedingen, breuken, verstuikingen, kneuzingen, brandwonden, stoornis in de 
ademhaling 
 

K/ZW/ 
12.1.1 t/m 
12.5.11 

 

Schriftelijk 
en digitaal 

40 min. 
Ja 2 

 
0.3 

 

Voorkomen van Ongevallen & EHBO Vaardigheidstoets  
Vaardigheidstoets EHBO: instructiefilm maken van een EHBO handeling + kort verslag 
(bijvoorbeeld stabiele zijligging, wonddrukverband aanleggen, steunverband aanleggen) 

 
K/ZW/ 

12.1.1 t/m 
12.5.11 

 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

40 min. 

Ja  2 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2-zw/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

Leerweg: Basis/Kader  Klas: 3+4    

Vak: ZW - keuzevakken Module: Facilitaire dienstverlening: Catering & inrichting 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.1 

Facilitaire dienstverlening: Catering & Inrichting: Portfolio opdrachten 
Alle opgegeven portfolio opdrachten dienen gemaakt en aanwezig te zijn in het portfolio. 
Punten voor aanwezigheid en uitvoering.  
 

K/ZW/ 
9.1.1 t/m 

9.4.5 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

 

Nee 1 

0.2 

Facilitaire dienstverlening: Catering & Inrichting Eindtoets Kennistoets 
Kennistoets FD: Catering & Inrichting  
Onderwerpen: o.a. Ruimte voorbereiden en inrichten, cateringwerkzaamheden, HACCP, 
contact met gasten, bestellingen opnemen, serveren, administratieve werkzaamheden, 
kassawerkzaamheden, notities maken  
 

K/ZW/ 
9.1.1 t/m 

9.4.5  

Digitaal en 
schriftelijk 
40 min. 

Ja 2 

 
0.3 

 

Facilitaire dienstverlening: Catering & Inrichting Eindtoets Vaardigheidstoets 
Vaardigheidstoets Facilitaire dienstverlening Catering & inrichting; praktische toets waarin 
één of meerdere handelingen worden afgetoetst bijvoorbeeld; een gerecht bereiden en 
serveren, een zakelijke brief of uitnodiging schrijven, klanten/gasten te woord staan, de 
keuken reinigen, een ontwerp van een ruimte maken en de ruimte inrichtingen 
 

K/ZW/ 
9.1.1 t/m 

9.4.5  

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

40 min.. 

Ja 2 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2-zw/ 
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CURSUSJAAR 2020-2021 

 
Leerweg: Basis/Kader  Klas: 3+4    

Vak: ZW - keuzevakken Module: Kennismaken met uiterlijke verzorging          

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.1 

Kennismaken met uiterlijke verzorging: Portfolio opdrachten         
Alle opgegeven portfolio opdrachten dienen gemaakt en aanwezig te zijn in het portfolio. 
Punten voor aanwezigheid en uitvoering.  
 

K/ZW/ 
1.1.1 t/m 

1.4.3 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

 

Nee 1 

0.2 

Kennismaken met uiterlijke verzorging  Eindtoets Kennistoets 
Theoretische kennistoets over de opgegeven theorie; 
Onderwerpen: o.a. contact met klanten, eenvoudige hand- haar- en gezichtsbehandeling 
geven, klanten ontvangen, afrekenen, afscheid nemen, werkplek reinigen, dag make-up 
 

K/ZW/ 
1.1.1 t/m 

1.4.3 

Digitaal en 
schriftelijk 
40 min. 

Ja 2 

 
0.3 

 

Kennismaken met uiterlijke verzorging   Eindtoets Vaardigheidstoets 
Vaardigheidstoets Kennismaken met uiterlijke verzorging; praktische toets waarin één of 
meerdere handelingen worden afgetoetst bijvoorbeeld; klanten ontvangen, afrekenen, 
afscheid nemen van klanten, een gezichtsbehandeling uitvoeren, een haarbehandeling 
uitvoeren, een handbehandeling uitvoeren  
 

K/ZW/ 
1.1.1 t/m 

1.4.3 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

40 min.. 

Ja 2 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2-zw/ 
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CURSUSJAAR 2020-2021 

 
Leerweg: Basis/Kader  Klas: 3+4    

Vak: ZW - keuzevakken Module: Voeding en Beweging        

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.1 

Voeding en Beweging: Portfolio opdrachten 
Alle opgegeven portfolio opdrachten dienen gemaakt en aanwezig te zijn in het portfolio. 
Punten voor aanwezigheid en uitvoering.  
 

K/D&P/  
4.1.1 t/m 

4.3.6 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

 

Nee 1 

0.2 

Voeding en Beweging  Eindtoets Kennistoets 
Theoretische kennistoets over de opgegeven theorie welke is behandeld in de les; theorie 
vanuit het voedingscentrum, de lesbrieven en de methode Mixed 
Onderwerpen: o.a. voedingsmiddel produceren, verschillende doelgroepen, 
bewegingsactiviteiten organiseren, productieproces, plantaardig product verwerken, 
voedingsmiddelen, ecologische footprint, herkomst, menu samenstellen  

K/D&P/  
4.1.1 t/m 

4.3.6 

Digitaal en 
schriftelijk 
40 min. 

Ja 2 

 
0.3 

 

Voeding en Beweging   Eindtoets Vaardigheidstoets 
Vaardigheidstoets Voeding en Beweging; praktische toets waarin één of meerdere 
handelingen worden afgetoetst bijvoorbeeld; 
 plantaardig voedingsmiddel produceren en verkopen, plantaardig product verwerken tot 
een eindproduct, een activiteit in de buitenlucht organiseren en uitvoeren 

K/D&P/  
4.1.1 t/m 

4.3.6 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

40 min.. 

Ja 2 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2-zw/ 
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CURSUSJAAR 2020-2021 

 
Leerweg: Basis/Kader  Klas: 3+4    

Vak: ZW - keuzevakken Module: Welzijn volwassenen en ouderen (stage)        

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.1 

Welzijn Volwassenen en Ouderen Portfolio (stage verslag) 
Dit keuzevak wordt uitgevoerd op stage; de stageopdrachten dienen volledig te zijn 
uitgevoerd en opgenomen te zijn in het portfolio.  
Onderwerpen:  de leerling stimuleert de cliënt tot zelfredzaamheid, de leerling kan een 
activiteit voor ouderen organiseren en begeleiden, observeren en rapporteren, de 
dagstructuur uitleggen en het belang hiervan benoemen  
 

K/ZW/ 
8.1.1 t/m 

8.4.2 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

 

Ja 2 

0.2 

 Welzijn Volwassenen en Ouderen Eindtoets Vaardigheidstoets 
De uitgevoerde activiteiten op stage (activiteit organiseren en begeleiden) 
+ Presentatie van het portfolio waarin de leerling laat zien wat hij/zij heeft gedaan en 
zijn/haar leeropbrengst kan benoemen.  

K/ZW/ 
8.1.1 t/m 

8.4.2 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

 

Ja 2 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2-zw/ 
 
 
*De uitgevoerde opdrachten en de presentatie komen tot twee cijfers voor het keuzevak; voor de stage zelf wordt nog een aparte beoordeling gegeven door 
de stagebegeleider  
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CURSUSJAAR 2020-2021 

 
 
Leerweg: Basis/Kader  Klas: 3+4    

Vak: ZW - keuzevakken Module: Kind en Jongeren (stage)        

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.1 

Welzijn Kind en Jongeren Portfolio (stage verslag) 
Dit keuzevak wordt uitgevoerd op stage; de stageopdrachten dienen volledig te zijn 
uitgevoerd en opgenomen te zijn in het portfolio.  
Onderwerpen:  de leerling ondersteunt bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen, 
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling, zelfredzaamheid stimuleren, structuur en 
een veilige omgeving bieden, voeding verzorgen, een passende activiteit organiseren en 
begeleiden, de omgeving opruimen en schoonmaken, dagrapportage invullen en/of 
mondeling bespreken met ouders/leidinggevende  
 

K/ZW/ 
5.1.1 t/m 

5.5.2 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

 

Ja 2 

0.2 

 Welzijn Kind en Jongeren Eindtoets Vaardigheidstoets 
De uitgevoerde activiteiten op stage (activiteit organiseren en begeleiden) 
+ Presentatie van het portfolio waarin de leerling laat zien wat hij/zij heeft gedaan en 
zijn/haar leeropbrengst kan benoemen.  

K/ZW/ 
5.1.1 t/m 

5.5.2 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

 

Ja 2 

 
* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2-zw/ 
 
*De uitgevoerde opdrachten en de presentatie komen tot twee cijfers voor het keuzevak; voor de stage zelf wordt nog een aparte beoordeling gegeven door 
de stagebegeleider  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2-zw/
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Leerweg: VMBO Basis/Kader Klas: 3+4    

Vak:         DP/ZW/EO – keuzevak  Module: Keuken  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

0.1 

Keuken: Portfolio opdrachten 
Alle opgegeven portfolio opdrachten dienen gemaakt en aanwezig te zijn in het portfolio. 
Punten voor aanwezigheid en uitvoering.  
Combinatie tussen theoretische en praktische opdrachten. Onderwerpen o.a.: tafeldekken, 
garneren, recepten omrekenen, afwassen/reinigingsmethoden  

P/HBR/ 
3.1.1 t/m 

3.1.4 
P/HBR/ 
3.2.1 t/m 

3.2.6 
 

Praktisch, 
digitaal en 
schriftelijk 

 

Nee 1 

0.2 

Keuken: Eindtoets Kennistoets 
Theoretische kennistoets a.d.h.v. de behandelde theorie  
Onderwerpen: o.a.: de bijzondere keuken, snijtechnieken, apparatuur, voedingstrends, 
assortiment beheren, receptuur omrekenen, economisch en duurzaam omgaan met 
grondstoffen 
 

P/HBR/ 
3.1.1 t/m 

3.1.4 
P/HBR/ 
3.2.1 t/m 
3.2.3 / 
3.2.6 

 

Schriftelijk 
en digitaal 

40 min. 
Ja 2 

 
0.3 

 

Keuken:  Vaardigheidstoets  
Vaardigheidstoets Keuken: Het bereiden van een maaltijd uit de (bijzondere) keuken zoals; 
Aziatisch/Italiaans etc. Hierbij wordt de benodigde apparatuur op een correcte wijze gebruikt 
en worden snij-/product specifieke technieken toegepast. De leerling verzamelt de juiste 
ingrediënten en hoeveelheden.   
Het gerecht wordt op een schoon bord en op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd.  
Dit cijfer is een combinatiecijfer van alle gerechten welke door de leerling zijn gemaakt 
tijdens de les en wordt niet nog apart afgetoetst.  

P/HBR/ 
3.1.3 / 
3.1.4 
3.2.1 t/m 
3.2.6 
K/HBR/ 
6.2.1 / 
6.2.2 

 
 

Praktisch, 
en 

schriftelijk  
 

Nee  2 

 
* https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/HBR-Module-3-Keuken.pdf 
* https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/HBR-keuzevak-6-De-bijzondere-keuken.pdf 
 

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/HBR-Module-3-Keuken.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/HBR-keuzevak-6-De-bijzondere-keuken.pdf
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Leerweg: basis, kader en mavo  Klas: 4de Jaar Kunst2daagse    
Vak: Culturele en Kunstzinnige Vorming (KV1)                                                             3de Jaar krijgt mogelijk nieuwe methode (is bekend in september) 

Het vak CKV (KCKV) is een verplicht vak dat met voldoende (V) of goed (G) afgesloten moet worden om je diploma te halen.  
Het vak wordt in blokuren een half schooljaar gegeven. Voor het vak heb je het volgende nodig: 
Een snelhechter, HB-potlood en gum. 
Alle theoretische opdrachten zijn huiswerkopdrachten en worden door iedereen tijdens de les gepresenteerd in de klas, worden bewaard in de snelhechter 
(kunstdossier) en afgesloten met een V of een G. 
Alle schoolopdrachten worden tijdens de lessen gemaakt en afgesloten met een V of een G 
    

Toetsnr. Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort  
 

Herkans-
baar? Weging 

0.1 
KUNST2DAAGSE 4de jaars 
  
Diverse workshops 

CKV/K/3 
CKV/K/4 Praktijk Nee 1 

 
0.2 

 

Theoretische opdracht 1 
 
Vijf voorwerpen 
Fotografeer thuis vijf voorwerpen die bij jullie een bijzondere plaats innemen. Zet deze in 
een word document en beschrijf onder elk voorwerp de geschiedenis van het voorwerp. 
Stop de opdracht in de snelhechter voorzien van naam. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 Huiswer

k Nee 1 

0.3 

Praktisch opdracht 1 
  
Vakantie-impressie 
Teken met HB-potlood op A4 formaat tekenpapier een herinnering van je vakantie. Begin 
met het zetten van een kaderlijn van 1 cm. Zo nodig gebruik je een foto die je op je mobiel 
hebt staan erbij. Kun je niet kiezen dan mag het tekenvel ook in vieren gedeeld worden. 
Schetst deze heel zorgvuldig en kleur hem vervolgens in.   

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.4 

Theoretische opdracht 2 
 
Fotografeer een beeld tussen school en huis. Zet deze in een word document en beschrijf 
eronder de volgende punten: 

• Locatie (straat, plein) 
• Maker /kunstenaar 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswer
k Nee 1 
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CURSUSJAAR 2020-2021 

• Jaartal 
 

• Materiaal 
• Titel van het beeld 

Beschrijf wat je van het beeld vindt en waarom 

0.5 

Praktische opdracht 2 
 
Herfst/Voorjaar 
Teken met HB-potlood op A 3 formaat een impressie of collage van de herfst/voorjaar. Zo 
nodig gebruik je een foto die je op je mobiel hebt staan erbij. 
Schetst deze heel zorgvuldig. Kies erna uit Oost Indische inkt of ecoline om hem af te 
maken. Een combinatie mag ook. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.6 

Theoretische opdracht 3 
 
Popgroep, rapper enzovoort 
Plaats een foto van jouw favoriete muziekgroep in een word document en beschrijf eronder 
de volgende punten: 

• Levensgeschiedenis van de muzikant/groep 
• Beschrijf de kledingstijl 
• Noem het nummer dat jij het meeste aanspreek en beschrijf waarom je dit zo vindt. 

Neem je favoriete nummer meer naar school en laat het aan de klas horen.  

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswer
k Nee 1 

0.7 

Praktisch opdracht 3 
 
Carré  
Neem een A3-formaat tekenpapier en deel het in vier gelijke vlakken. Eerst HB-potlood, 
daarna keuze tekenen, Oost Indische inkt, fineliner, schilderen. Combinatie mag ook  

• Linksboven teken je een selfie (gebruik je mobiel als hulpmiddel) achtergrond iets 
van je kamer 

• Linksonder teken je een plattegrond van je kamer, zo precies mogelijk op schaal, 
alsof je een architect bent 

• Rechtsboven maak je een collage van je sporten en hobby’s 
• Linksonder maak je een college van je favoriete muziek  

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.8 

Theoretische opdracht 4 
 
Verschillende opdrachten voor mavo en vmbosectoren. Let op! Alleen de opdracht maken 
van je eigen sector, niet het profiel dat je ernaast hebt gekozen (geldt voor de mavo!) 
 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 Huiswer

k Nee 1 
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Mavo: fotografeer drie monumenten (gebouwen !!!) in je omgeving. Beschrijf de 
bouwgeschiedenis en de bewonersgeschiedenis. 
 
Dienstverlening en producten: zoek drie websites met dezelfde producten. Kopieer de 
startpagina’s en beschrijf elke site. En welke jou het meeste aanspreekt en waarom. 
 
Economie en ondernemen: fotografeer drie etalages van dezelfde branche in je omgeving 
en schrijf onder elke foto wat je er goed en niet goed van vindt. Welke heeft jouw voorkeur 
en waarom. 
 
Zorg en welzijn: fotografeer drie soorten kapsels, schrijf op waar deze oorspronkelijk 
vandaan komen. Welke vind jij het mooist en waarom. 

0.9 

Praktische opdracht 4 
 
Verleden-heden-toekomst 
Maak drie kubussen, 8x8x8 
Variant 7x7x7, 8x8x8, 9x9x9 (Petruska-effect) 
Verleden: op elke zijde maak je een afbeelding, collage (tekening met HB-potlood; daarna 
kleuren, Oost Indische inkt, fineliner. Combineren mag ook) van een gebeurtenis die erg 
belangrijk voor je is geweest 
Heden: op elke zijde maak je een afbeelding die nu voor jouw belangrijk is 
Toekomst: op elke zijde maak je een afbeelding die jij in jouw toekomst wilt bereiken 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.10 

Theoretische opdracht 5 
 
Film 
Bezoek een bioscoop/ kijk thuis een film. 
Maak een foto van de poster van de film en beschrijf op een half A4tje het verhaal waarover 
de film gaat. Natuurlijk niet hoe het afloopt…. 
Vertel daarna wat jij goed/ minder goed vindt. En waarom. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswer
k Nee 1 

0.11 

Praktische opdracht 5 
 
Dag uit je leven 
Deel een A3 tekenpapier in tien, twaalf of gelijke vakjes en verbeeldt in elke vakje een 
moment uit een Dag uit je leven met HB-potlood. Afwerken. Keuze vrij. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.12 
Theoretische opdracht 6 
 
Gedicht 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswer
k Nee 1 
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Schrijf een gedicht, rap, haiku waarin je iets over jezelf zegt. 

0.13 

Praktische opdracht 6 
 
Architectuur  
Teken op A4 tekenformaat met HB-potlood een deel van onze school/ slot Zeist zo precies 
mogelijk. Let op elk detail. Uitwerking met Oost Indische Inkt of fineliner 
Maak een foto van hetgeen je gaat tekenen buiten/ binnen 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.14 

Theoretische opdracht 7 (vervangende opdracht bij afwezigheid Kunstdag) 
 
Museumbezoek 
Afhankelijk, met of zonder rondleiding. Opdracht: fotografeer (zonder flits!) een voorwerp, 
een schilderij en een beeld dat je het meeste aanspreek.  

• Maker, kunstenaar 
• Jaartal 
• Materiaal 
• Titel  

Waarom spreken jou dit het meeste aan. 
Fotografeer een voorwerp, een schilderij en een beeld dat je het minste aanspreekt. 

• Maker, kunstenaar 
• Jaartal 
• Materiaal 
• Titel  

Waarom spreken jou dit het minste aan. 
Zet alle zes de afbeeldingen en tekst in een word document 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswer
k Nee 1 

0.15 

Praktische opdracht 7 
 
Reliëf van attributen toekomstig beroep 
Schets verschillende attributen (voorwerpen) die te maken hebben met het beroep dat je 
wilt kiezen  
Rol van klei een plak (ondergrond) van 20 x 20 cm. Rol een dunnere plak klei en snij de 
attributen eruit en maak ervan een collage op de ondergrond. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.16 

Extra of speciale opdracht 8 
 
In overleg met een leerling/ klas is het mogelijk om een andere praktische opdracht te 
maken 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

0.17 
Praktische opdracht 8 
 
Maak een selfie 

KV1/K/1 
KV1/K/2 Praktijk Nee 1 

Kunstvakken inclusief ckv  
    BB KB GL/TL 

KV/K/1 Oriëntatie op leren en werken       

  De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van 
kunst en cultuur in de maatschappij.  

x x x 

KV/K/2 Basisvaardigheden       

  De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerking en informatie verwerven en verwerken.  

x x x 

KV/K/3 Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping        

  De kandidaat kan zich een beeld vormen van het culturele en kunstzinnige 
veld door te kiezen voor en actief deel te nemen aan ten minste 4 culturele 
en kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan verschillende 
kunstvakken (zoals bijvoorbeeld beeldende vorming, muziek, dans en 
drama).  
Ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en 
presentatie van eigen werk.  

x x x 

KV/K/4 Reflectie en kunstdossier       

  De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk 
maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de school en de leerling 
tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee verslag doen van alle activiteiten 
die zijn ondernomen en hierop reflecteren.  

x x x 
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Leerweg: BB     Klas: 3       
Vak: 
Maatschappijkunde  

Methode: Thema’s Maatschappijkunde 

Periodenr  
Rapportnr  
Toetsnr  

Wat moet je voor de toetsing doen?  
Examen-  
Eenheden 
*  

Soort + 
tijd  Herkansbaar?  Weging  

3.1.1  

H7 Criminaliteit  
Je:  

kunt het onderscheid beschrijven tussen criminaliteit, overtredingen en asociaal gedrag.  
kunt risicofactoren van crimineel gedrag noemen en verklaren.  
kunt beschrijven voor welke doelgroep Halt bedoeld is en hoe Halt werkt.  
kunt beschrijven welke soorten straf de rechter op kan leggen.  
kunt beschrijven wat de verschillende doelen zijn van straffen.  
 

Praktische opdracht: 
Je gaat met een klasgenoot een verslag maken over een bestaande criminele bende of organisatie, 
nu of in het verleden. In dit verslag ga je een aantal onderdelen beschrijven: 
- Hoe werkt deze criminele bende of organisatie? Wat is de modus operandi? 
- Wat is de hiërarchie of taakverdeling in de organisatie? 
- Wat is de grootste of meest bekende misdaad welke deze organisatie of bende heeft begaan? 
- Wie zijn de bekendste leden van deze organisatie en wat is er met ze gebeurd? 

ML1/K/1   
ML1/K/2 
ML1/K/6 
ML1/K/7 

 Praktisch 
 Ja  1x  

3.1.2  
  

H8 Relaties 
Je:  

kunt beschrijven dat de mens een sociaal wezen is en verschillende soorten relaties heeft.  
kunt beschrijven wat de seksuele moraal is en dat hierover verschillende waarden en normen 
zijn. kunt beschrijven wat een dubbele moraal is en er voorbeelden van geven.  
kunt sekse gebonden verschillen tussen mensen benoemen en hanteren.  
kunt beschrijven dat je met een huwelijk een persoonlijke en zakelijke relatie aangaat.  
kunt beschrijven wat er geregeld moet worden bij een echtscheiding. kunt gezinsvormen 
beschrijven.  

ML1/K/2 
ML1/K/5 
ML1/K/7  

 
Praktisch  

  
Ja  1x  
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Praktische opdracht: 
Je gaat twee interviews afnemen met als onderwerp homoseksualiteit of transseksualiteit. Bij deze 
interviews ga je één iemand interviewen welke tegen homoseksualiteit of transseksualiteit en één 
iemand welke er voor is. Van dit interview maak je een verslag en daarin moet staan: 
- inleiding  
- 10 interviewvragen en afname interviews 
- korte samenvatting van beide interviews 
- conclusie van beide interviews 
- eigen mening over het onderwerp 

 

    

  Einde rapportperiode 1.           

3.2.1 

H6 Werk  
Je:  

herkent verschillende motieven waarom mensen werken. onderzoekt je 
eigen mogelijkheden voor een passende vervolgopleiding. kunt beschrijven 
en herkennen wat de manieren zijn om aan werk te komen.  
kunt onderscheid maken tussen ‘wit en zwart’ werken.  
kunt herkennen en beschrijven hoe je op de maatschappelijke ladder kunt stijgen. kun herkennen 
en beschrijven dat er op de arbeidsmarkt sprake kan zijn van verschillende vormen van 
discriminatie kunt beschrijven dat Nederland een verzorgingsstaat is.  

 
Praktische opdracht: 
Je gaat een eigen CV maken. Dit eigen CV ga je maken over jezelf wanneer je gaat solliciteren na het 
volgen van je HBO, MBO of andere vervolgopleiding.  

ML1/K/1 
ML1/K/2 
ML1/K/5 
ML1/K/7 

Praktisch  Ja  1x  

3.2.2  

H5 Media  
Je:  

herkent de invloed van de moderne informatie en communicatietechnologie.   
herkent verschillende manieren van communicatie.  
kunt verschillende soorten media onderscheiden. 

       herkent dat media zich richten op doelgroepen en je kunt er voorbeelden van noemen.  
herkent en beschrijft het manipuleren van informatie in reclameboodschappen.  
herkent de risico’s die verbonden zijn aan het online zetten van persoonlijke informatie.  
 

Praktische opdracht: 
Je gaat nu een opdracht maken met als thema media, met de keuze uit twee verschillende 
opdrachten: 
- Het maken van je eigen Youtube vlogs over een zelfgekozen onderwerp 
- Het maken van je eigen krant, kwaliteitskrant of publieke krant 

    ML1/K/1   
   ML1/K/7 

  

Praktisch  Ja  1x  

  Einde rapportperiode 2.           
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3.3.1  

H4 Pluriforme samenleving  
Je:  

kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving.  
kunt uitleggen dat mensen bij een subcultuur horen en dat iedere subcultuur invloed heeft op 
gedrag.  
kunt culturele verschillen tussen mensen benoemen en hanteren.  
kunt uitleggen dat onderwijs (diploma’s) een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de mens als 
lid van de samenleving.  
kunt beschrijven wat sociale verschillen zijn en er voorbeelden geven.  
kunt maatregelen noemen die de overheid neemt om sociale ongelijkheid te verhelpen. 
kunt beschrijven hoe uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming herkennen en 
benoemen.  
kunt beschrijven hoe je uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming tegemoet kan 
treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.  

 
Praktische opdracht: 
Je gaat verschillende culturen met elkaar vergelijken. Dit doe je aan de hand van een zelfgekozen 
onderwerp en je gaat kijken hoe dit onderwerp leeft in de verschillende culturen.  
Dit ga je presenteren doormiddel van een powerpoint of prezi aan de klas.  

ML1/K/2 
ML1/K/5 
ML1/K/6 
ML1/K/7 

Praktisch  Ja  1x  

3.3.2  

H3 Politiek  
Je:  

kunt beschrijven en uitleggen hoe Nederland bestuurd wordt.  
kunt vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren. 
kunt beschrijven en uitleggen hoe de macht in Nederland verdeeld is.  
kunt beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken.  
kunt beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek 
.  

Praktische opdracht: 
Je gaat in een groep van drie tot vier personen een politieke partij bedenken en je gaat hier een poster 
voor maken en een partijprogramma voor schrijven.  

ML1/K/5 
ML1/K/6 
ML1/K/7 

Praktisch  Ja  1x  

  Einde rapportperiode 3.           
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* Exameneenheden   B   KB   GL/TL   CE   moet op SE   mag op SE   

ML1/K/1  Oriëntatie op leren en werken  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/2  Basisvaardigheden  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/3  Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer  

X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/4  Cultuur en socialisatie  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/5  Sociale verschillen  X  X  X  n.v.t  X    

ML1/K/6  Macht en zeggenschap  X  X  X  n.v.t  X    
ML1/K/7  Beeldvorming en stereotypering  X  X  X  n.v.t  X    
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Leerweg: BB     Klas: 4       
Vak: 
Maatschappijkunde  

Methode: Thema’s Maatschappijkunde 

Periodenr  
Rapportnr  
Toetsnr  

Wat moet je voor de toetsing doen?  
Examen-  

Eenheden *  Soort + tijd  Herkansbaar?  Weging  

4.1.1  

Examenkatern Pluriforme samenleving  
De student:  

kunt beschrijven welke verschillende subcultuur en culturen er zijn in Nederland en 
minimaal 3 voorbeelden noemen 
kan uitleggen wat de functie is van een subcultuur en hoe deze is ontstaan 
kan de dominantie cultuur omschrijven en hier ook een subcultuur aan koppelen 
kan Nederland als multiculturele samenleving typeren en het overheidsbeleid ten aanzien 
hiervan herkennen en beschrijven.  
kan de sociaal-economische positie van de allochtone groepen beschrijven 
Aangeven hoe met uitingen van vooroordelen en discriminatie kan worden omgegaan 
vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect  

ML2/K/6 

Schriftelijk  Ja 2x  

 Einde rapportperiode 1.      

4.2.1 

Examenkatern Politiek en beleid 
De student: 

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

ML2/K/4 

Schriftelijk ja 2x 

 
Einde rapportperiode 2.   
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4.3.1  

Examenkatern Criminaliteit en rechtstaat 
De student: 

kan de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als maatschappelijk probleem 
herkennen en beschrijven 
kenmerken van de rechtsstaat herkennen in het straf- en procesrecht en de doelen van 
straffen en maatregelen onderscheiden 
oorzaken van criminaliteit herkennen 
de rol van overheidsorganen ter bestrijding van criminaliteit aangeven en verschillende 
beleidsmaatregelen onderscheiden 
de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden 

ML2/K/8 

Schriftelijk Nee 2x 

4.3.2  
  

Examenkatern Mens en werk 
De student: 

Kan functies en maatschappelijke waardering van arbeid herkennen 
kan de rol van de overheid ten aanzien van arbeid en de kenmerken van de verzorgingsstaat 
herkennen 
kan herkennen wat de invloed is van arbeidsverdeling op sociale ongelijkheid  
kan op het gebied van arbeid verschillende belangen en belangenorganisaties herkennen en 
aangeven welke middelen er zijn om voor belangen op te komen in overleg- en conflictsituaties  

ML2/K/5 

 
 
Schriftelijk 

  
Nee 2x  

  
  
  
* Exameneenheden   B   KB   GL/TL   CE   moet op SE   mag op SE   

ML1/K/1  Oriëntatie op leren en werken  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/2  Basisvaardigheden  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/3  Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer  

X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/4  Cultuur en socialisatie  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/5  Sociale verschillen  X  X  X  n.v.t  X    

 Einde rapportperiode 3.              
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ML1/K/6  Macht en zeggenschap  X  X  X  n.v.t  X    
ML1/K/7  Beeldvorming en stereotypering  X  X  X  n.v.t  X    
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Leerweg: BB         Klas: 3       
Vak:Maatschappiileer Methode: Thema’s Maatschappijleer  

Periodenr  
Rapportnr  
Toetsnr  

Wat moet je voor de toetsing doen?  
Examen-  

Eenheden *  Soort + tijd  Herkansbaa
r?  Weging  

  
3.1.1  

  

H1 Wat is maatschappijleer?  
Je:  

kunt beschrijven wat je bij het vak maatschappijleer leert. kunt uitleggen dat je in het klein 
en in het groot samenleeft. kunt uitleggen dat mensen sociale wezens zijn en dat we 
andere mensen nodig hebben om te leven.  
weet wat waarden en normen zijn en je weet wat waarden en normen met elkaar te maken 
hebben en je kunt voorbeelden geven. herkent dat je eigen en andermans normen en waarden 
kunnen verschillen en je kunt daar voorbeelden van geven. herkent dat er veel verschillende 
regels zijn om te kunnen samenleven en samenwerken.  
herkent dat mensen gemeenschappelijke belangen hebben maar ook 
belangentegenstellingen kunnen hebben. kent het begrip macht en je kunt voorbeelden 
noemen van machtsmiddelen. kent de kenmerken van maatschappelijk problemen.  
kunt beschrijven en uitleggen hoe maatschappelijke problemen opgelost worden. 
weet wat er nodig is om een goede mening te vormen.  
herkent het belang om als burger te participeren in het democratische proces.  

  
H2 Jongeren  
Je:  

kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en je kunt de invloed 
van het socialisatieproces herkennen en beschrijven. kunt uitleggen dat mensen bij een 
subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag en 
socialisatieproces. (groepsnormen) kunt de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling 
van een mens als lid van de samenleving.  

ML1/K/1  
ML1/K/3   
ML1/K/4  
ML1/K/6   

  

  Schriftelijk 
40 minuten  Ja  1x  
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3.1.2 

H3 Politiek: 
kunt beschrijven en uitleggen hoe Nederland bestuurd wordt. kunt vormen van macht en 
machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren. kunt beschrijven en uitleggen hoe de 
macht in Nederland verdeeld is. kunt beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van 
mensen mogelijk maken. kunt beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit 
te oefenen op de politiek. kunt de kenmerken van een parlementaire democratie noemen en 
toelichten. kunt kenmerken en voorbeelden geven van linkse, midden en rechtse politieke 
partijen.  

ML1/K/1  
ML1/K/3  
ML1/K/6   

  Schriftelijk 
40 

minuten  
Ja  1x  

  
Einde rapportperiode 1.  

  
        

3.2.1  

H4 Pluriforme samenleving  
Je:  

kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving. kunt uitleggen dat 
mensen bij een subcultuur horen en dat iedere subcultuur invloed heeft op gedrag. kunt 
culturele verschillen tussen mensen benoemen en hanteren.  
kunt uitleggen dat onderwijs (diploma’s) een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de mens als 
lid van de samenleving. kunt beschrijven wat sociale verschillen zijn en er voorbeelden geven. 
kunt maatregelen noemen die de overheid neemt om sociale ongelijkheid te verhelpen. kunt 
beschrijven hoe uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming herkennen en 
benoemen.  
kunt beschrijven hoe je uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming tegemoet kan 
treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.  

ML1/K/1  
ML1/K/3  
ML1/K/4   
ML1/K/5  
ML1/K/7   

  Schriftelijk 
40 

minuten  
Ja  1x  

3.2.2  

H5 Media  
Je:  

herkent de invloed van de moderne informatie en communicatietechnologie.   
herkent verschillende manieren van communicatie. kunt verschillende soorten media 
onderscheiden. herkent dat media zich richten op doelgroepen en je kunt er 
voorbeelden van noemen. kunt uitleggen hoe je informatie beoordeelt op 
betrouwbaarheid en representativiteit.  
herkent en beschrijft het manipuleren van informatie in reclameboodschappen. herkent 
de risico’s die verbonden zijn aan het online zetten van persoonlijke informatie.  

ML1/K/1  
ML1/K/3  
ML1/K/7   

  
  
  

Schriftelijk 
40 

minuten  
Ja  1x  

  
Einde rapportperiode 2.  
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3.3.1  

H6 Werk  
Je:  

herkent verschillende motieven waarom mensen werken. onderzoekt je 
eigen mogelijkheden voor een passende vervolgopleiding. kunt beschrijven 
en herkennen wat de manieren zijn om aan werk te komen.  
kunt onderscheid maken tussen ‘wit en zwart’ werken.  
kunt herkennen en beschrijven hoe je op de maatschappelijke ladder kunt stijgen. kun herkennen 
en beschrijven dat er op de arbeidsmarkt sprake kan zijn van verschillende vormen van 
discriminatie kunt beschrijven dat Nederland een verzorgingsstaat is.  

ML1/K/1  
ML1/K/3  
ML1/K/5  
ML1/K/7   

  
Schriftelijk 

40 
minuten  

Ja  1x  

3.3.2  

H7 Criminaliteit en H8 Relaties 
Je:  

kunt het onderscheid beschrijven tussen criminaliteit, overtredingen en asociaal gedrag. kunt 
risicofactoren van crimineel gedrag noemen en verklaren. kunt beschrijven wanneer de politie je 
mag aanhouden en wat de politie doet als je verdachte bent van een misdrijf.  
kunt de rol van de officier van justitie, de rechter en de advocaat beschrijven bij de 
behandeling van een misdrijf.  kunt beschrijven voor welke doelgroep Halt bedoeld is en hoe 
Halt werkt. kunt beschrijven welke soorten straf de rechter op kan leggen. kun beschrijven wat 
de verschillende doelen zijn van straffen.  
  

Je:  
kunt beschrijven dat de mens een sociaal wezen is en verschillende soorten relaties heeft.  
kunt beschrijven wat de seksuele moraal is en dat hierover verschillende waarden en normen 
zijn. kunt beschrijven wat een dubbele moraal is en er voorbeelden van geven. kunt sekse 
gebonden verschillen tussen mensen benoemen en hanteren. kunt beschrijven dat je met een 
huwelijk een persoonlijke en zakelijke relatie aangaat. kunt verschillende vormen van een 
huwelijk beschrijven, hetero, homo, gemengd.  
kunt beschrijven dat door de vrouwenemancipatie de rolverdeling tussen man en vrouw 
is veranderd en je kunt daar voorbeelden van geven.  kunt beschrijven wat er geregeld 
moet worden bij een echtscheiding. kunt gezinsvormen beschrijven.  

ML1/K/1 
ML1/K/3  
ML1/K/6  

Schriftelijk 
40 

minuten  
Ja  1x  

  
Einde rapportperiode 3.  
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* Exameneenheden   B   KB   GL/TL   CE   moet op SE   mag op SE   

ML1/K/1  Oriëntatie op leren en werken  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/2  Basisvaardigheden  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/3  Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer  

X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/4  Cultuur en socialisatie  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/5  Sociale verschillen  X  X  X  n.v.t  X    

ML1/K/6  Macht en zeggenschap  X  X  X  n.v.t  X    
ML1/K/7  Beeldvorming en stereotypering  X  X  X  n.v.t  X    
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Leerweg: KB                                                          Klas: 3       
Vak: 
Maatschappijleer  

Methode: Thema’s Maatschappijleer  

Periodenr  
Rapportnr  
Toetsnr  

Wat moet je voor de toetsing doen?  
Examen-  
Eenheden 
*  

Soort + tijd  Herkansbaar?  Weging  

  
3.1.1  

  

H1 Wat is maatschappijleer?  
Je:  

kunt beschrijven wat je bij het vak maatschappijleer leert. kunt uitleggen dat je in 
het klein en in het groot samenleeft. kunt uitleggen dat mensen sociale wezens 
zijn en dat we andere mensen nodig hebben om te leven.  
weet wat waarden en normen zijn en je weet wat waarden en normen met elkaar te 
maken hebben en je kunt voorbeelden geven. herkent dat je eigen en andermans 
normen en waarden kunnen verschillen en je kunt daar voorbeelden van geven. 
herkent dat er veel verschillende regels zijn om te kunnen samenleven en 
samenwerken.  
herkent dat mensen gemeenschappelijke belangen hebben maar ook 
belangentegenstellingen kunnen hebben. kent het begrip macht en je kunt 
voorbeelden noemen van machtsmiddelen. kent de kenmerken van 
maatschappelijk problemen.  
kunt beschrijven en uitleggen hoe maatschappelijke problemen opgelost 
worden. weet wat er nodig is om een goede mening te vormen.  
herkent het belang om als burger te participeren in het democratische proces.  

  
H2 Jongeren  
Je:  

kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en je kunt 
de invloed van het socialisatieproces herkennen en beschrijven. kunt uitleggen dat 
mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het 
gedrag en socialisatieproces. (groepsnormen) kunt de rol van onderwijs beschrijven in 
de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving.  

ML1/K/1  
ML1/K/3   
ML1/K/4  
ML1/K/6   

  

  Schriftelijk 
40 minuten  Ja  1x  
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3.1.2 

H3 Politiek:  
kunt beschrijven en uitleggen hoe Nederland bestuurd wordt. kunt vormen van macht en 
machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren. kunt beschrijven en uitleggen hoe de 
macht in Nederland verdeeld is. kunt beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van 
mensen mogelijk maken. kunt beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit 
te oefenen op de politiek. kunt de kenmerken van een parlementaire democratie noemen en 
toelichten. kunt kenmerken en voorbeelden geven van linkse, midden en rechtse politieke 
partijen.  

ML1/K/1  
ML1/K/3  
ML1/K/6   

  Schriftelijk 
40 

minuten  
Ja  1x  

  
Einde rapportperiode 1.  

  
        

3.2.1  

H4 Pluriforme samenleving  
Je:  

kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving. kunt uitleggen dat 
mensen bij een subcultuur horen en dat iedere subcultuur invloed heeft op gedrag. kunt 
culturele verschillen tussen mensen benoemen en hanteren.  
kunt uitleggen dat onderwijs (diploma’s) een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de mens als 
lid van de samenleving. kunt beschrijven wat sociale verschillen zijn en er voorbeelden geven. 
kunt maatregelen noemen die de overheid neemt om sociale ongelijkheid te verhelpen. kunt 
beschrijven hoe uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming herkennen en 
benoemen.  
kunt beschrijven hoe je uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming tegemoet kan 
treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.  

ML1/K/1  
ML1/K/3  
ML1/K/4   
ML1/K/5  
ML1/K/7   

  Schriftelijk 
40 

minuten  
Ja  1x  

3.2.2  

H5 Media  
Je:  

herkent de invloed van de moderne informatie en communicatietechnologie.   
herkent verschillende manieren van communicatie. kunt verschillende soorten media 
onderscheiden. herkent dat media zich richten op doelgroepen en je kunt er 
voorbeelden van noemen. kunt uitleggen hoe je informatie beoordeelt op 
betrouwbaarheid en representativiteit.  
herkent en beschrijft het manipuleren van informatie in reclameboodschappen. herkent 
de risico’s die verbonden zijn aan het online zetten van persoonlijke informatie.  

ML1/K/1  
ML1/K/3  
ML1/K/7   

  
  
  

Schriftelijk 
40 

minuten  
Ja  1x  

  
Einde rapportperiode 2.  
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3.3.1  

H6 Werk  
Je:  

herkent verschillende motieven waarom mensen werken. onderzoekt je 
eigen mogelijkheden voor een passende vervolgopleiding. kunt beschrijven 
en herkennen wat de manieren zijn om aan werk te komen.  
kunt onderscheid maken tussen ‘wit en zwart’ werken.  
kunt herkennen en beschrijven hoe je op de maatschappelijke ladder kunt stijgen. kun herkennen 
en beschrijven dat er op de arbeidsmarkt sprake kan zijn van verschillende vormen van 
discriminatie kunt beschrijven dat Nederland een verzorgingsstaat is.  

ML1/K/1  
ML1/K/3  
ML1/K/5  
ML1/K/7   

  
Schriftelijk 

40 
minuten  

Ja  1x  

3.3.2  

H7 Criminaliteit en H8 Relaties 
Je:  

kunt het onderscheid beschrijven tussen criminaliteit, overtredingen en asociaal gedrag. kunt 
risicofactoren van crimineel gedrag noemen en verklaren. kunt beschrijven wanneer de politie je 
mag aanhouden en wat de politie doet als je verdachte bent van een misdrijf.  
kunt de rol van de officier van justitie, de rechter en de advocaat beschrijven bij de 
behandeling van een misdrijf.  kunt beschrijven voor welke doelgroep Halt bedoeld is en hoe 
Halt werkt. kunt beschrijven welke soorten straf de rechter op kan leggen. kun beschrijven wat 
de verschillende doelen zijn van straffen.  
  

Je:  
kunt beschrijven dat de mens een sociaal wezen is en verschillende soorten relaties heeft.  
kunt beschrijven wat de seksuele moraal is en dat hierover verschillende waarden en normen 
zijn. kunt beschrijven wat een dubbele moraal is en er voorbeelden van geven. kunt sekse 
gebonden verschillen tussen mensen benoemen en hanteren. kunt beschrijven dat je met een 
huwelijk een persoonlijke en zakelijke relatie aangaat. kunt verschillende vormen van een 
huwelijk beschrijven, hetero, homo, gemengd.  
kunt beschrijven dat door de vrouwenemancipatie de rolverdeling tussen man en vrouw 
is veranderd en je kunt daar voorbeelden van geven.  kunt beschrijven wat er geregeld 
moet worden bij een echtscheiding. kunt gezinsvormen beschrijven.  

ML1/K/1 
ML1/K/3  
ML1/K/6  

Schriftelijk 
40 

minuten  
Ja  1x  

  
Einde rapportperiode 3.  
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* Exameneenheden   B   KB   GL/TL   CE   moet op SE   mag op SE   

ML1/K/1  Oriëntatie op leren en werken  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/2  Basisvaardigheden  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/3  Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer  

X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/4  Cultuur en socialisatie  X  X  X  n.v.t.  X    

ML1/K/5  Sociale verschillen  X  X  X  n.v.t  X    

ML1/K/6  Macht en zeggenschap  X  X  X  n.v.t  X    
ML1/K/7  Beeldvorming en stereotypering  X  X  X  n.v.t  X    

  
    
 

  



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

Leerweg: BB Klas: 3    

Vak: Nederlands Methode: Op Niveau 2e editie, vmbo-3 
Periodenr 
Rapportn
r  Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 In 3e klas geen SE onderdelen. Dit gebeurt allemaal in klas 4  
   

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

 
  

   

  
 

   

   
   

 Einde rapportperiode 3. 
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  Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op 
SE  

mag op 
SE  

       
NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken X     B 

NE/K/2 Basisvaardigheden X    B  

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

X   B B  

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid X   B  B 

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid X    B  

NE/K/6 Leesvaardigheid X   B  B 

NE/K/7 Schrijfvaardigheid X   B  B 

NE/K/8 Fictie X    B  
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Leerweg: Basisberoeps                          Klas: 4    

Vak: Nederlands                          Methode: Op Niveau, 2e editie Bovenbouw 4 VMBO BB             
Periodenr 
Rapportn
r  Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden 
* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
4.1.1 

 

Eindtoets Blok 1 + Blok 5 (Spelling) 
Je 

Blok 1 
• Fictie 
• Leert je leessmaak beschrijven en presenteren 
• Leert de rol en het karakter van personen beschrijven 
• Leert de verhaalsoort en het verhaalperspectief van een verhaal herkennen 
• Lezen 
• Herhaalt begrippen Lezen uit leerjaar 3 (inleiding, slot, onderwerp, hoofgedachte, deelonderwerp) 
• Leert actief lezen toe te passen op een aantal teksten 
• Leert een examentekst met vragen te lezen 
• Schrijven 
• Leert een nieuwsbericht schrijven 
• Leert een informerend artikel schrijven 
• Spreken, kijken en luisteren 
• Leert het spreekdoel- en luisterdoel bepalen 
• Leert verbale en non-verbale communicatie begrijpen 

 
Blok 5  Spelling 

• Oefent de werkwoordspelling 
• Oefent bijvoeglijke naamwoorden 
• Oefent het meervoud van zelfstandige naamwoorden 
• Oefent samenstellingen (met en zonder tussenletters) 
• Oefent leestekens 

 
Blok 4  Examentraining Schrijven (opdracht 1,2) 

• Leert een zakelijke brief schrijven 
• Leert een zakelijke e-mail schrijven 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
35 minuten Nee 2 

4.1.3 
Schrijfvaardigheidstoets 
Je 
• Krijgt een toets over schrijfvaardigheidsopdrachten van Blok 1 en Examentraining Schrijven 

 
NE/K/6 

 
Schriftelijk 
35 minuten Ja 1 

4.1.4 
Sollicitatiebrief 
Je  
• Schrijft een sollicitatiebrief en zult uitgenodigd worden voor een gesprek  

Het sollicitatiegesprek is een handelingsdeel. Je moet daar aan deelgenomen hebben. 

 
NE/K/7 

 
Schriftelijk 
80 minuten Nee 2 
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4.1.5 
Inleveren Leesdossier 1 Leerjaar 4 
Je 
• Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent 

Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 

 
NE/K/8    

 Einde Schoolexamenperiode 2 
 

 
   

4.2.1 

                Eindtoets Blok 2 + Blok 5 (Grammatica) 
                Je 
                        Blok 2 

• Fictie 
• Leert tijd, ruimte en sfeer in een verhaal beschrijven 
• Leert vertelvolgorde en vertelde tijd in een verhaal beschrijven 
• Leert herkennen hoe een verhaal spannend is gemaakt 
• Leert beeldspraak herkennen 
• Lezen 
• Leert meningen en argumenten onderscheiden 
• Leert onderscheiden of een schrijver wel of niet zijn eigen mening geeft 
• Leert hoe je examenvragen het best kunt aanpakken m.b.t. lezen 
• Schrijven 
• Leert een ingezonden brief schrijven 
• Leert een zakelijke brief schrijven 
• Spreken, kijken en luisteren 
• Leert verschillende soorten vragen herkennen 
• Leert aangeven of iets een feit of een mening is 
• Leert argumenten herkennen 

 
Blok 5 Grammatica 

• Oefent zinsontleding 
• Oefent woordsoortbenoeming 
• Oefent enkelvoudige en samengestelde zinnen 
• Oefent hoofdzinnen en bijzinnen 

 
Blok 4 Examentraining Lezen (opdracht 1 t/m 4) 

• Oefent een compleet examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 
• Herhaalt de belangrijkste theorie van leesvaardigheid.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
35 minuten Nee 2 

4.2.2 
                Leesvaardigheidstoets 
                Je  

• Krijgt een leesvaardigheidstoets over blok 1 en 2 

 
NE/K/6 

 
Schriftelijk 
35 minuten Ja 2 

4.2.3 
                Kijk- en Luistertoets 
                Je 

• Leert beter kijken en luisteren aan de hand van fragmenten die je te zien krijgt 
 

 
NE/K/4 Schriftelijk 

80 minuten Nee 1 



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2020-2021 

4.2.4 
Inleveren Leesdossier 2 Leerjaar 4 
Je 
• Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent 

Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 

 
NE/K/8    

 Einde Schoolexamenperiode 3 
 

 
   

4.3.1 

                Eindtoets Blok 3 + Blok 5 (Over Taal) 
                Je 
                        Blok 3 

• Fictie 
• Leert herkennen hoe een verhaal begint en eindigt 
• Leert thema en moraal in fictie benoemen 
• Leert een recensie schrijven 
• Lezen 
• Leert hoofdzaken en bijzaken in een tekst onderscheiden 
• Oefent met het lezen van examenteksten 
• Schrijven 
• Leert een persoonlijk verslag schrijven 
• Leert een zakelijk verslag schrijven 
• Leert een zakelijke e-mail schrijven 
• Spreken, kijken en luisteren 
• Leert hoofdzaken uit een fragment halen 
• Leert de hoofdgedachte van een fragment formuleren 
• Leert meningen en argumenten onderscheiden 

 
Blok 5 Over Taal  

• Leert de betekenis van veelvoorkomende examenwoorden kennen 
• Oefent het gebruik van het woordenboek 
• Oefent het gebruik met homoniemen en homofonen 
• Oefent met synoniemen en tegengestelden 
• Leert taalfouten herkennen en verbeteren 

 
Examentraining Lezen (opdracht 1 en 2) 

• Oefent een compleet examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat. 
Herhaalt de belangrijkste theorie van leesvaardigheid 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
35 minuten Nee 2 

4.3.2 
                Leesvaardigheidstoets 
                Je 

• Leert aan de hand van teksten met opdrachten hoe teksten in elkaar zitten (blok 1,2,3) 

 
NE/K/6 

 
Schriftelijk 
35 minuten Ja 2 

4.3.3 

                Schrijfvaardigheidstoets 
                Je 

• Leert het schrijven van verschillende soorten teksten die ook tijdens examen onderdeel kunnen zijn 
van het onderdeel Schrijfvaardigheid (blok 1,2,3) 
 

 
NE/K/7 

 
Schriftelijk 
35 minuten 

 
Nee 1 
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4.3.4 
                Mondeling tentamen Leesdossier (4 gelezen boeken) 
                Je 

• Krijgt lees- en discussievragen aan de hand van vier gelezen boeken 
 

 
 

NE/K/8 
 

Mondeling 
35 minuten Nee 1 

                                                   Einde Schoolexamenperiode 4     
 
 
 
 
 
* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op 

SE  
mag op 
SE  

NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken X    B  

NE/K/2 Basisvaardigheden X    B  

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

X   B B  

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid X   B  B 

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid X    B  

NE/K/6 Leesvaardigheid X   B  B 

NE/K/7 Schrijfvaardigheid X   B  B 

NE/K/8 Fictie X    B  

 
 Programma van Toetsing en Afsluiting             
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Vak: Wiskunde.                                                        Methode: getal en Ruimte  
Leerweg: Basis.                                                        Klas: 3   

Toetsnr  Wat moet je voor de toetsing doen?  Examen-  
Eenheden *  

Soort + tijd  Herkan 
s-baar?  Weging  SE?  

3.1.1  
Hoofdstuk 1   
Procenten  
• Je kan rekenen met breuken en procenten  
• Je kan procentuele afname en toename toepassen op grote en kleine getallen  

  
WI/K/1, 2,  
3,5  

Schriftelijk 
rep.  

40 min.  
  

Ja.  2  ja.  

3.1.2  

Hoofdstuk 7 + Hoofdstuk 1(4bb) Statistiek  
• Je kan allerlei tabellen, grafieken en diagrammen lezen en/of tekenen  
• Je kan rekenen met tabellen en formules   
• Je kan kosten berekenen en prijzen vergelijken aan de hand van wiskundige tabellen en 

formules  
• Je kan gemiddelde berekenen  
• Je kan gegevens uit een graaf aflezen   
• Je kan met Combinaties berekenen  
• Je kan eenheden van informatie omrekenen  

  
  

WI/K/1, 2,  
3, 4,7   

Schriftelijk 
rep.  

toetsweek 
80 min.  

  
  

Ja.  3  Ja.  

  Einde rapportperiode 1.            
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  Einde rapportperiode 2. 

  

        

 

  

    

  Einde rapportperiode 3.            

       
  
  
  
  
  
  

* Exameneenheden    B   KB   GL/TL   CE   moet op SE   mag op SE   

WI/K/1  Oriëntatie op leren en werken    X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/2  Basisvaardigheden   X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/3  Leervaardigheden in het  vak wiskunde   X   X   X   B, K, G, T  B, K, G, T    
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WI/K/4/V/1  
Algebraïsche verbanden  

X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/5/V/1  Rekenen, meten en schatten  X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/6/V/1  
Meetkunde  

X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/7  Informatieverwerking, statistiek  X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/8  Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten  X   X   X     B, K, G, T    

WI/V/2  Verrijkingsopdrachten      X   
   G, T    

WI/V/3  Verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie  

    X     G, T    

WI/V/4  Vaardigheden in samenhang      X     G, T      
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 Leerweg: Basis      Klas: 4       

Vak: Wiskunde      Methode: Getal en Ruimte  
Toetsnr  Wat moet je voor de toetsing doen?  Examen-  

Eenheden *  
Soort + tijd  Herkans 

-baar?  Weging  

4.1.1  

Hoofdstuk 2 Verbanden   
• Je kan begrijpen dat er wiskundige verbanden zitten tussen formules, tabellen en grafieken.  
• Je kan formules oplossen met behulp van tabellen.  
• Je kan formules oplossen met behulp van grafieken.  
• Je kan formules oplossen met behulp van inklemmen.  

  

  
  

WI/K/1,2,3 
, 4   

  

Schriftelijk 
rep.  

40 min.  
Nee.   2  

4.1.2  

Hoofdstuk 3  
Symmetrie  

• Je kan werken met symmetrie.  
• Je kan hoeken berekenen in een driehoek.  
• Je kan hoeken berekenen in een vierhoek.  

  

  
  

WI/K/1,2,3 
,6  

  

Schriftelijk 
rep.  

toetsweek 
40 min.  

Ja.   2  

  
Einde rapportperiode 1.  

  
        

4.2.1  

Hoofdstuk 4   
Rekenen  

• Je kan rekenen met verhoudingen.   Je kan rekenen met 
grote getallen.  
• Je kan eenheden van lengte, oppervlakte, gewicht ,tijd en 
snelheid gebruiken  

  

  
WI/K/1, 2,  

3, 5  
  

Schriftelijk 
rep.  

40 min.  
  

Nee.   2  

4.2.2  

Hoofdstukken 5 en 7   
• Je kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen.  
• Je kan efficiënt rekenen en schatten.  
• Je kan cijfermatige gegevens beoordelen.  

  

  
WI/K1, 2,  

3, 4, 5  
  
  

Schriftelijk 
rep.  

toetsweek 
80 min.  

Ja.   3  

  
Einde rapportperiode 2.  
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4.3.1  

Hoofdstukken 6 en 8  
• Je kan onderzoeken en interpreteren van vlakke figuren.  
• Je kan en objecten in de ruimte interpreteren.  
• Alles wat je wat je gehad hebt op het gebied van meetkunde  komt terug in complexe vragen  
 Je kan de oppervlakte en inhoud van allerlei wiskundige figuren berekenen.  

  
WI/K1,2,3  

5, 6  
  

Schriftelijk 
rep.  

40 min.  
Ja.   2  

       

4.3.2  Rekenen + verbanden + meetkunde   
Je kan alles wat je geleerd hebt op het gebied van rekenen, verbanden, meetkunde toepassen.  

  
WI/K 1, 2, 
3, 4, 5, 6  

  

Schriftelijk 
rep.  

toetsweek  
80 min  

Nee  3  

  
Einde rapportperiode 3.  
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* Exameneenheden   B   KB   GL/TL    CE   moet op SE   mag op SE 

WI/K/1  
  

Oriëntatie op leren en werken    X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/2  
  

Basisvaardigheden   X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/3  
Leervaardigheden in het  vak 
wiskunde   

X   X   X   B, K, G, T  B, K, G, T    

WI/K/4/V/1  
  

Algebraïsche verbanden  X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/5/V/1  
  

Rekenen, meten en schatten  X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/6/V/1  
  

Meetkunde  X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/7  
  

Informatieverwerking, statistiek  X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/8  
  

Geïntegreerde Wiskundige 
Activiteiten  

X   X   X     B, K, G, T    

WI/V/2  
  Verrijkingsopdrachten  

    X   
   G, T    

WI/V/3  
  

Verwerven,  verwerken  en  
verstrekken van informatie      X     G, T    

WI/V/4  
  

Vaardigheden in samenhang      X     G, T      
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Leerweg: Zorg & Welzijn 2020-2021 Klas: 3 bb/kb    

Vak: Z&W Methode: MIXED  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkan
s-baar? 

Wegin
g 

 
Profiel vak: mens en activiteit 

 
 

3.1.3 
Mens & Activiteit Vaardigheidstoets  
Vaardigheidstoets M&A: Passende activiteit voor een doelgroep organiseren en begeleiden. 
Draaiboek en kostenberekening maken, uitvoeren en evalueren.   

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.1.5  

Praktisch en 
Digitaal 
80 min.  

Ja 2 

3.1.4  

Stage. 1. 
Het zoeken van een stage en het eerste stageboekje ‘zo begin je een stage’ inleveren.  
 
Beoordeling: stage gevonden en alle documenten (contract, kopie ID etc.) in orde. 
Ingeleverd bij mevr. Uit de Bosch. Werkbriefjes in orde  

P/ZW 
2.3.1 t/m 2.3.4, 

3.1.1, 3.2.1  

Praktijk 
5 dagen Nee 1 

 
 
 

Leerjaar 3 Rapport 1 
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Leerweg: Zorg & Welzijn 2020-2021 Klas: 3 bb/kb    

Vak: Z&W Methode: MIXED  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkan
s-baar? 

Wegin
g 

 
Profiel vak: mens en activiteit 

 
 

3.2.1 

Mens & Activiteit Portfolio opdrachten 
Alle opgegeven portfolio opdrachten dienen gemaakt en aanwezig te zijn in de map. 
Beoordeling voor aanwezigheid en uitvoering.  
 

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.3.3 

Digitaal, 
Schriftelijk 

en Praktisch 
 

Nee 1 

3.2.2 

Mens & Activiteit Blok 1 t/m 8 Kennistoets 
Blok 1 t/m 8 mens en Activiteit Mixed.  
Theoretische eindtoets van alle blokken.  
Onderwerpen: Organiseren van een activiteit voor een doelgroep, draaiboek maken, 
motorische ontwikkeling, verzorging van de baby, hygiënisch werken, soorten handicaps 

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.3.3 

Schriftelijk 
en Digitaal 

40 min 
Ja 2 

 
Profiel vak: mens en zorg 

 

3.2.5 

Stage 2 ‘Structuur en Veiligheid’ 
In de praktijk ervaren hoe het is om in een bedrijf te werken. In de eerste helft van het jaar 
gaat het om de gewone gang van zaken in een bedrijf. Werktijden, sfeer, afmelden, omgaan 
met klanten/cliënten, beleefd taalgebruik, werkhouding en werkinstelling.   
 
Beoordeling: Werkboekje ‘structuur en veiligheid’  (goed en op tijd inleveren), beoordeling 
stagebegeleider en de werkbriefjes in orde. 

P/ZW 
2.3.1 t/m 2.3.4, 

3.1.1, 3.2.1 
 

Praktisch 
12 dagen 

 
Nee 1 

 
 
 

Leerjaar 3 Rapport 2 
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Leerweg: Zorg & Welzijn 2020-2021 Klas: 3 bb/kb    

Vak: Z&W Methode: MIXED  

3.3.1 

Mens & Zorg Vaardigheidstoets   
Vaardigheidstoets M&Z: handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan een cliënt. Til- en 
verplaatsingstechnieken, passend taalgebruik eventueel EHBO verlenen    

P/ZW/ 
4.1.2 t/m 4.3.2 

Praktisch en 
Schriftelijk 

40 min. 
Ja 2 

3.3.2 

Mens & Zorg Kennistoets  
Blok 1 t/m 8 mens en omgeving Mixed.  
Theoretische eindtoets van alle blokken.  
Onderwerpen o.a.: Kinderziektes en kwalen, schriftelijk rapporteren, gebit, kraamzorg, 
medicijnen, communicatie, EHBO handelingen, verpleegtechnische handelingen, 
zelfredzaamheid  

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.3.3 

Digitaal en 
Schriftelijk  

40 min. 
Ja 2 

3.3.3 

Stage 3 ‘Mens en activiteit’ 
Een activiteit op papier voorbereiden voor op stage, draaiboek invullen, activiteit passend bij 
de doelgroep bedenken. Activiteit voorleggen bij stagebegeleider. 
 
Beoordeling: Inleveren stageboekje 3 ‘mens en activiteit’ en alle werkbriefjes  

P/ZW 
3.1.1 t/m 3.1.5 

 

Praktisch en 
schriftelijk 
5 dagen 

 

Nee 1 

3.3.4 

Mens & Zorg Portfolio opdrachten  
Alle opgegeven portfolio opdrachten dienen gemaakt en aanwezig te zijn in de map. 
Beoordeling voor aanwezigheid en uitvoering.  
 

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.3.3 

Schriftelijk 
en Digitaal 

40 min 
Ja 2 

3.3.5 

Stage 4 
Afronding van de stageperiode.  
 
Beoordeling: Beoordeling gegeven door stagebegeleider en de werkbriefjes in orde. 

P/ZW 
2.3.1 t/m 2.3.4, 

3.1.1, 3.2.1 
 

Praktisch 
8 dagen 

 
Nee 1 

 
 

 
 

Leerjaar 3 Rapport 3 
 

 
 

 
 
 

Leerjaar 3 /  2020  -  2021       
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Leerweg: Zorg & Welzijn 2020-2021 Klas: 4 bb/kb    

Vak: Z&W Methode: MIXED  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkan
s-baar? 

Wegin
g 

 
Profiel vak: mens en activiteit 

 
 

4.1.3 
Mens & Activiteit Vaardigheidstoets  
Vaardigheidstoets M&A: Passende activiteit voor een doelgroep organiseren en begeleiden. 
Draaiboek en kostenberekening maken, uitvoeren en evalueren.   

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.1.5  

Praktisch en 
Digitaal 
80 min.  

Ja 2 

4.1.4 

Mens & Activiteit Blok 1 t/m 8 Kennistoets 
Blok 1 t/m 8 mens en Activiteit Mixed.  
Theoretische eindtoets van alle blokken.  
Onderwerpen: Organiseren van een activiteit voor een doelgroep, draaiboek maken, 
motorische ontwikkeling, verzorging van de baby, hygiënisch werken, soorten handicaps 

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.3.3 

Schriftelijk 
en Digitaal 

40 min 
Ja 2 

4.1.5 

Mens & Activiteit Portfolio opdrachten 
Alle opgegeven portfolio opdrachten dienen gemaakt en aanwezig te zijn in de map. 
Beoordeling voor aanwezigheid en uitvoering.  
 

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.3.3 

Digitaal, 
Schriftelijk 

en Praktisch 
 

Nee 1 

4.1.6 

Stage 5  
Je moet een stage zoeken. De opdrachten in het stagewerkboekje moeten worden gedaan.  
 
Beoordeling: stage gevonden en alle documenten in orde. Stageboekje “Starten in het 4e jaar” op tijd 
ingeleverd. Werkbriefjes in orde. 

P/ZW 
2.3.1 t/m 2.3.4, 

3.1.1, 3.2.1  

Praktijk 
6 dagen Nee 1 

 
 
 

Leerjaar 4 Rapport 1 
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Leerweg: Zorg & Welzijn 2020-2021 Klas: 4 bb/kb    

Vak: Z&W Methode: MIXED  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkan
s-baar? 

Wegin
g 

 
Profiel vak: mens en zorg 

 

4.2.3 

Mens & Zorg Vaardigheidstoets   
Vaardigheidstoets M&Z: handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan een cliënt. Til- en 
verplaatsingstechnieken, passend taalgebruik eventueel EHBO verlenen    

P/ZW/ 
4.1.2 t/m 4.3.2 

Praktisch en 
Schriftelijk 

40 min. 
Ja 2 

4.2.4 

Mens & Zorg Kennistoets  
Blok 1 t/m 8 mens en omgeving Mixed.  
Theoretische eindtoets van alle blokken.  
Onderwerpen o.a.: Kinderziektes en kwalen, schriftelijk rapporteren, gebit, kraamzorg, 
medicijnen, communicatie, EHBO handelingen, verpleegtechnische handelingen, 
zelfredzaamheid  

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.3.3 

Digitaal en 
Schriftelijk  

40 min. 
Ja 2 

4.2.5 

Mens & Zorg Portfolio opdrachten  
Alle opgegeven portfolio opdrachten dienen gemaakt en aanwezig te zijn in de map. 
Beoordeling voor aanwezigheid en uitvoering.  
 

P/ZW/ 
3.1.1 t/m 3.3.3 

Digitaal, 
Schriftelijk 

en Praktisch 
 

Nee 2 

4.2.6 

Stage 6.  
Afronding stageperiode leerjaar 4 
Beoordeling: Je stagebegeleider beoordeelt je inzet en werkzaamheden. Je moet ook je 
werkbriefjes weer in orde hebben. 

P/ZW 
2.3.1 t/m 2.3.4, 

3.1.1, 3.2.1 
 

Praktisch 
14 dagen 

 
Nee 1 

 
 
 

Leerjaar 4 Rapport 2 
 

 
 

 
 
 
 

 Leerjaar 4  /  2020  -  2021     https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-3-Mens-en-activiteit.pdf   
                                                 https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-4-Mens-en-zorg.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-3-Mens-en-activiteit.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-4-Mens-en-zorg.pdf
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Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? Weging 

EXAMENTRAINING 
 

4.3.1 

Mens & Zorg  
training van het gehele programma op examenniveau 
Beoordeling: Toetsing op basis van eindexamen inhoud en normen.  
 

Alles van 
P/ZW/MZ 

Schriftelijk, 
Praktisch 
en digitaal  

Ja 1 

4.3.2 

Mens & Gezondheid  
training van het gehele programma op examenniveau 
Beoordeling: Toetsing op basis van eindexamen inhoud en normen.  
 

Alles van 
P/ZW/MZ 

Schriftelijk, 
Praktisch 
en digitaal  

Ja 1 

4.3.3 

Mens & Activiteit  
Training van het gehele programma op examenniveau.  
Beoordeling: Toetsing op basis van eindexamen inhoud en 
normen  

 

Alles van 
P/ZW/MZ 

Schriftelijk, 
Praktisch 
en digitaal  

Ja 1 

4.3.4 
Mens & Omgeving  
Training van het gehele programma op examenniveau.  
Beoordeling: Toetsing op basis van eindexamen inhoud en normen.  

Alles van 
P/ZW/MZ 

Schriftelijk, 
Praktisch 
en digitaal  

Ja 1 

 
Leerjaar 4 Rapport 3 

 
 
 
 

Leerjaar 4  /  2020  -  2021   https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-4-Mens-en-zorg.pdf 
                                              https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-1-Mens-en-gezondheid.pdf 
                                              https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-2-Mens-en-omgeving.pdf 
                                              https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-3-Mens-en-activiteit.pdf 

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-4-Mens-en-zorg.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-1-Mens-en-gezondheid.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-2-Mens-en-omgeving.pdf
https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZW-Module-3-Mens-en-activiteit.pdf

	Kunstvakken inclusief ckv

