
Cursusjaar 2019/21 

Leerweg: Economie Klas: 3    

Vak: E&O Methode: MIXED en KLAVier 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

3.1.1 

Hallo Zeist! (doen, laten zien, toepassen) 
Stadsopdracht: Maak een prachtige maquette van een winkelcentrum en maak een (Exel) lijst 
met aanwezige bedrijven. Laat ook een goede taakverdeling in het groepje zien en geef aan 
welke innovatie voor het centrum belangrijk is.  
Je oriënteert je gelijk op een mogelijke stageplek.  
 
Beoordeling: opdrachten in orde, Maquette gepresenteerd, Excel lijst goed gemaakt, één 
innovatie bedacht en je archiefmap (papieren én digitale versie) in orde. Blok 

 
LOB 

P/EO/Comm. 
1.1.12, 
1.1.13, 

1.1.14, 1.1.16 

Digitaal en 
praktisch 
200 min. 

Nee 1 Nee 

3.1.2 

Commercieel Blok 1 t/m 3. (weten, laten zien) 
Je leert alles over de groothandel. Je leert hoe een winkel een plan maakt om  te verkopen. 
Je leert wat een passend assortiment is van producten. 
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven.  
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn.   

P/EO/Comm. 
1.1.1 t/m 

1.1.6   

Digitaal en 
schriftelijk 

50 min. 
Ja 1 Nee 

 
3.1.3 

 

 Commercieel Blok 4 t/m 6. (weten, laten zien) 
Je gaat ontdekken of er een (verkoop)markt is voor een winkel (en stagebedrijf). Je leert 
welke producten het meest aansluiten bij het verzorgingsgebied en wat het mag kosten.  
   
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven.  
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn. 

P/EO/Comm.
1.1.4, 1.1.6 
t/m 1.1.10 

Digitaal en 
praktisch 
50 min. 

Ja 1 Nee 

3.1.4 

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

 Maquette 

 Winkelinrichting 

 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 Ja 

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. 

P/EO/Comm. 
1.1.1 t/m 

1.1.11 

Praktijk 
2 dagen 

Nee 1 Ja 
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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. 
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3.2.1 

Commercieel Blok 7 & 8. (weten, laten zien) 
Je leert hoe je je producten kunt presenteren. Je leert hoe je reclame kunt maken. Je voert 
verkoopgesprekken om de koopbehoeften van klanten te ontdekken. 
  
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven.  
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn. 

P/EO/Comm. 
1.1.4, 1.1.7 
t/m 1.1.11 

Digitaal en 
praktisch 
50 min. 

Ja 1 Nee 

3.2.2 

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

 Etalage maken 

 Winkelinrichting verzorgen 

 Kassa-verkoopgesprek voeren 

 Eindtoets (30 theorievragen) 
 
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 Ja 

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 Ja 

3.2.4 

Administratie Blok 1 t/m 3. (weten, laten zien) 
Je leert de basisvaardigheden om financiën, inkoop en verkoop goed in de boeken te krijgen. 
Alles moet voor de belasting en de wet foutloos en betrouwbaar geregistreerd worden. Een 
belangrijke taak voor jou. 
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven. Je 
papierenarchiefmap moet foutloos zijn.  

P/EO/Adm. 
4.1.6, 4.2.1 

t/m 4.2.5 

Praktisch 
en digitaal 

100 
minuten 

Ja 1 Nee 
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3.3.1 

Logistiek Blok 1 t/m 3 (weten, laten zien) 
Hoe kan je organiseren dat je voldoende voorraad hebt!? Hoe verzend je via internet bestelde 
pakketten? Hoe kan je ontvangen bestellingen controleren en verwerken in je bedrijf?  
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven.  
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn.     

P/EO/Log.3.1.
1, 3.1.4, 

3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.3.1, 

3.3.2  

Digitaal 
100 min. 

Ja 1 Nee 

3.3.2 

Logistiek Blok 4 t/m 6 (weten, laten zien) 
Je bestelt bij leveranciers dat wat je nodig hebt.  
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven.  
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn.       

P/EO/Log. 
3.1.1, 3.1.2  

Digitaal 
100 min. 

Ja 1 Nee 

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 Ja 

3.3.4 

Logistiek Blok 7 & 8 (weten, laten zien) 
Als de voorraad in je magazijn is opgeslagen moet je controleren of de aanwezige voorraad 
op orde blijft. Is er sprake van diefstal, derving, beschadiging!? 
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven.  
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn.       

P/EO/Log. 
3.1.2, 3.1.4, 

3.3.1  

Digitaal en 
praktisch 
100 min 

Ja 1 Nee 

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 Ja 

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 Ja 
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Leerweg: Economie Klas: 4   1920    

Vak: E&O Methode: MIXED en KLAVier 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen?4.2.4 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

4.1.1 

Hallo examen! (doen, laten zien, toepassen) 
Stadsopdracht:  
Meteen op school en aan de slag. Oppakken waar we examen in gaan doen dit jaar. Meteen alle 
aspecten van Economie & Ondernemen weer ervaren en wat specifieke examenopdrachten als uitleg 
ter plaatse krijgen. 
 
Beoordeling: Alle opdrachten in het Werkboekje Stadsopdracht gedaan! 

 
 

LOB 
P/EO/Com/Ad

m 

 
Praktisch 

3 uur 
Nee 1 Nee 

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 Ja 

4.1.3 

Administratie Blok 4 – 6 & 7! Let op (wijkt af) (weten, laten zien) 
Je gaat je volledig bezighouden met de financiën van bedrijven. Je kijkt naar de 
jaarrekeningen als een echte financieel adviseur. Je leert hoe je moet boekhouden. 
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven. Je 
papierenarchiefmap wordt beoordeeld. 

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

Praktisch 
en digitaal 

100 
minuten 

Ja 1 Nee 

4.1.4 

Let op! Alleen voor Kader Administratie: Blok 8 (weten, laten zien) 
Je gaat financiële kengetallen maken van verschillende bedrijven. Je gaat die getallen met 
elkaar vergelijken en dan vaststellen welke bedrijven het wel en niet goed doen. 
 
Beoordeling: De bloktoets en je papierendocumenten moeten in orde zijn. 

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

Praktisch 
en digitaal 

100 
minuten 

Ja 1 Nee 

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 Ja 
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4.2.1 

Secretarieel Blok 1 t/m 3. (weten, laten zien) 
Je gaat aan het werk achter de balie. Je doet licht administratief werk. Je gaat brieven 
schrijven. 
 

 
P/EO/Sec. 
2.1.3 t/m 

2.1.5, 2.2.1 
 

Digitaal en 
praktisch  
50 min. 

Ja 1 Nee 
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Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven. 
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn. 

4.2.2 

Secretarieel Blok 4 t/m 6. (weten, laten zien) 
Van persoonlijk werk achter de balie ga je steeds meer allround secretarieel werk verrichten. 
Je wordt een spin in het web van een bedrijf. 
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven. 
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn. 

P/EO/Sec. 
2.1.3 t/m 

2.1.5, 2.2.1 
 

Digitaal en 
praktisch  
50 min. 

Ja 1 Nee 

4.2.3 

Secretarieel Blok 7 & 8. (weten, laten zien) 
Hier leer je de diverse vormen van service verlenen.  
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven. 
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn. 

P/EO/Sec. 
2.1.3 t/m 

2.1.5, 2.2.1 
 

 
Digitaal en 
praktisch  
50 min 

Ja 1 Nee 

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 Ja 

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 Ja 

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) 
 

P/EO/2.1.1 
t/m 2.2.3 

Digitaal en 
praktisch  
500 min. 

Nee 2 Ja 
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Beoordeling: Alle bovenstaande onderdelen worden apart beoordeeld.  

 
 
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/Lo

g/Sec 

Digitaal en 
schriftelijk 
300 min 

Ja 1 Ja 

4.3.2 

Rollenspellen doe je zo! Training en oefening van de meest voorkomende praktische 
rollenspellen van het examen. (toepassen, doen) 
. 
Beoordeling: Toetsing op basis van eindexamen inhoud en normen. 

LOB 
Praktisch 
15 min. 

Nee 1 Nee 

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 Ja 
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* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2/ 
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Leerweg: Economie Klas: 4 2021   

Vak: E&O Methode: MIXED en KLAVier 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen?4.2.4 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

4.1.1 

Hallo examen! (doen, laten zien, toepassen) 
Stadsopdracht:  
Meteen op school en aan de slag. Oppakken waar we examen in gaan doen dit jaar. Meteen alle 
aspecten van Economie & Ondernemen weer ervaren en wat specifieke examenopdrachten als uitleg 
ter plaatse krijgen. 
 
Beoordeling: Alle opdrachten in het Werkboekje Stadsopdracht gedaan! 

 
 

LOB 
P/EO/Com/Ad

m 

 
Praktisch 

3 uur 
Nee 1 Nee 

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 Ja 

4.1.3 

Administratie Blok 4 – 6 & 7! Let op (wijkt af) (weten, laten zien) 
Je gaat je volledig bezighouden met de financiën van bedrijven. Je kijkt naar de 
jaarrekeningen als een echte financieel adviseur. Je leert hoe je moet boekhouden. 
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven. Je 
papierenarchiefmap wordt beoordeeld. 

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

Praktisch 
en digitaal 

100 
minuten 

Ja 1 Nee 

4.1.4 

Let op! Alleen voor Kader Administratie: Blok 8 (weten, laten zien) 
Je gaat financiële kengetallen maken van verschillende bedrijven. Je gaat die getallen met 
elkaar vergelijken en dan vaststellen welke bedrijven het wel en niet goed doen. 
 
Beoordeling: De bloktoets en je papierendocumenten moeten in orde zijn. 

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

Praktisch 
en digitaal 

100 
minuten 

Ja 1 Nee 

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 Ja 
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4.2.1 

Secretarieel Blok 1 t/m 3. (weten, laten zien) 
Je gaat aan het werk achter de balie. Je doet licht administratief werk. Je gaat brieven 
schrijven. 
 

 
P/EO/Sec. 
2.1.3 t/m 

2.1.5, 2.2.1 
 

Digitaal en 
praktisch  
50 min. 

Ja 1 Nee 
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Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven. 
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn. 

4.2.2 

Secretarieel Blok 4 t/m 6. (weten, laten zien) 
Van persoonlijk werk achter de balie ga je steeds meer allround secretarieel werk verrichten. 
Je wordt een spin in het web van een bedrijf. 
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven. 
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn. 

P/EO/Sec. 
2.1.3 t/m 

2.1.5, 2.2.1 
 

Digitaal en 
praktisch  
50 min. 

Ja 1 Nee 

4.2.3 

Secretarieel Blok 7 & 8. (weten, laten zien) 
Hier leer je de diverse vormen van service verlenen.  
 
Beoordeling: Over de theorie van elk blok wordt een minitoets gegeven. 
Je digitale- en papierenarchiefmappen moeten in orde zijn. 

P/EO/Sec. 
2.1.3 t/m 

2.1.5, 2.2.1 
 

 
Digitaal en 
praktisch  
50 min 

Ja 1 Nee 

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 Ja 

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 Ja 

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) 
 

P/EO/2.1.1 
t/m 2.2.3 

Digitaal en 
praktisch  
500 min. 

Nee 2 Ja 
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Beoordeling: Alle bovenstaande onderdelen worden apart beoordeeld.  

 
 
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/Lo

g/Sec 

Digitaal en 
schriftelijk 
300 min 

Ja 1 Ja 

4.3.2 

Rollenspellen doe je zo! Training en oefening van de meest voorkomende praktische 
rollenspellen van het examen. (toepassen, doen) 
. 
Beoordeling: Toetsing op basis van eindexamen inhoud en normen. 

LOB 
Praktisch 
15 min. 

Nee 1 Nee 

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 Ja 
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* http://vernieuwingvmbo.nl/conceptexamenprogramma-versie-2/ 
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Leerweg: BB/KB Klas: 3+4    

Vak: EO - keuzevakken Module: Distributie  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

0.1 

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 Ja 

0.2 

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 Ja 
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Leerweg: BB/KB Klas: 3+4    

Vak: EO - keuzevakken Module: Financieel beheer 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

0.1 

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 Ja 

0.2 

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 Ja 

0.3 

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 Ja 
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Leerweg: BB/KB Klas: 3+4    

Vak: EO - keuzevakken Module: Marketing 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

0.1 

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 Ja 

0.2 

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 Ja 

 
0.3 

 

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/d
igitaal 
100 

minuten 

Nee 1 Ja 
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Leerweg: BB/KB Klas: 3+4  

Vak: EO - keuzevakken Module: Presentatie & Styling  

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

0.1 

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 ja 

0.2 

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 Ja 
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