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Hoofdstuk 1

Algemeen

Artikel 1.1
Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.
Artikel 1.2
Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.
Artikel 1.3:
Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo van maart 2018.
Artikel 1.4:
Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van bovengenoemd besluit. Een
exemplaar van dit besluit staat ter inzage op de site van de campus/OGVO.

Hoofdstuk 2

Begripsbepalingen

Bevoegd gezag

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

Kandidaat

een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt
toegelaten.

Examen

hiermee wordt zowel het schoolexamen als het centraal examen
bedoeld.

Examinator

degene die belast is met het afnemen van het examen.

Secretaris van het
examen

degene die belast is met de organisatie en administratieve
afwikkeling van het eindexamen.

Toetsen

alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen (zie
ook begrippen 4.1.1).

Handelingsopdracht

vaardigheidsopdrachten.

Herkansing

betreft altijd die specifieke toets of dat specifieke Schoolexamenonderdeel.

Herexamen

is meer omvattend dan een herkansing van een specifieke toets en
omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het
examenprogramma.

Examendossier

het omvat alle onderdelen van het schoolexamen, zoals deze in het
voorlaatste en laatste leerjaar van de opleiding wordt opgebouwd, ook
van die vakken die hetzij niet centraal worden geëxamineerd, hetzij
reeds in het derde leerjaar worden afgesloten.
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Programma van toetsing en afsluiting
hierin is opgenomen een omschrijving van de inhoud van de toetsen,
van de wijze, waarop getoetst wordt, alsmede van de beoordeling en
weging van het resultaat.
Schoolsoorten
opleidingsvorm in het voortgezet onderwijs, binnen OGVO heeft elke
campus een vmbo, havo en vwo.

Hoofdstuk 3

Algemene bepalingen

Artikel 3.1
Het bevoegd gezag stelt de kandidaten in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een
examen af te leggen.
Artikel 3.2
Het examen bestaat uit een schoolexamen en voor zover dat in het examenprogramma
bepaald is, een centraal examen.
Artikel 3.3
De onderwijsdirecteur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag het examen af.
Artikel 3.4:
De onderwijsdirecteur wijst één van de personeelsleden aan als secretaris van het examen.
Deze secretaris regelt samen met de onderwijsdirecteur alle aangelegenheden die het
examen betreffen.
Artikel 3.5
Een kandidaat wordt tot het centraal examen toegelaten als alle onderdelen van het
schoolexamen afgerond zijn.

Hoofdstuk 4

Schoolexamen

Artikel 4.1
Algemeen:
1.
Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen:
a. mondelinge toetsen
b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen
c. ICT-toetsen/digitale examens
d. praktische opdrachten
e. handelingsopdrachten
2.
Voor kandidaten in de theoretische en de gemengde leerweg geldt een
vakoverstijgend profielwerkstuk, dat betrekking heeft op een thema uit het profiel
waarin de leerling onderwijs volgt.
3.
Het schoolexamen wordt afgenomen overeenkomstig het voor ieder vak
geldend programma van toetsing en afsluiting.
4.
Op elke school zijn aanvullende schoolspecifieke kaders beschreven aangaande de
uitvoering en afname van de schoolexamens. Deze zijn door de schooldirectie
vastgesteld en gepubliceerd.
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Artikel 4.2
Tijdvakken schoolexamen.
1.
Het schoolexamen kan beginnen in het voorlaatste leerjaar van de opleiding met de
opbouw van het examendossier.
2.
Voor welke profielen of leerwegen het onder 4.2.1. gestelde geldt, wordt vastgesteld
door de onderwijsdirecteur.
3.
Het schoolexamen eindigt binnen een periode van acht weken voor de aanvang van
het centraal examen. Het schoolexamen wordt tenminste tien werkdagen voor de
aanvang van het centraal examen afgesloten.
4.
Het in 4.2.3 gestelde geldt eveneens indien een kandidaat het centraal examen zal
afleggen in het tweede tijdvak, doordat hij niet in staat geweest is het schoolexamen,
om een geldige reden, tijdig voor het centraal examen af te ronden.
5.
Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de
onderwijsdirecteur, is verhinderd het schoolexamen tijdig af te ronden zowel voor het
eerste als voor het tweede tijdvak en hij het schriftelijk examen zal afleggen ten
overstaan van de staatsexamencommissie, moet het schoolexamen tenminste vier
weken voor de aanvang van dit examen zijn afgesloten.
6.
De kandidaten ontvangen voor 1 oktober van het betreffende schooljaar, het
examenreglement met het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting, waarin
vermeld staat:
a. een overzicht van de toetsen van het schoolexamen
b. een planning van de toetsen
c. een omschrijving van de te toetsen leerstof
d. een omschrijving van de wijze van toetsing
e. de wijze waarop het eindcijfer schoolexamen wordt berekend
7.
Tenminste een week voor de aanvang van elke toets ontvangen de kandidaten
mededeling van:
a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen
c. de duur van de toetsen.
8.
Deelname aan de geplande toetsen is voor iedere leerling verplicht.
9.
Indien aan een toets een deadline is gekoppeld, dient deze te allen tijde te worden
nagekomen.
Artikel 4.3
De toetsen
1.
De vakgroepen dienen voor het begin van het cursusjaar, waarin met het
schoolexamen wordt aangevangen, bij de onderwijsdirecteur een overzicht in van de
bij de verschillende toetsen te vragen stof. De onderwijsdirecteur zorgt ervoor, dat
deze overzichten voor de aanvang van het schoolexamen aan de kandidaten ter hand
worden gesteld.
2.
De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de
vakgroepen vastgesteld.
3.
Mondelinge toetsen worden afgenomen door de leraar-examinator.
4.
Een mondelinge toets kan plaatsvinden in aanwezigheid van een bijzitter, zijnde een
collega-docent.
5.
Het cijfer wordt door de leraar-examinator vastgesteld. Indien een bijzitter aanwezig
is, kan deze een tegencijfer voorstellen. De leraar-examinator stelt evenwel het cijfer
vast.
6.
Opgaven, normen, het gemaakte werk, eventueel de gemaakte protocollen, worden
door de examinator bewaard: op school en tenminste tot zes maanden nadat een
cijferrapportage aan hun wettelijke vertegenwoordigers heeft plaatsgevonden.
7.
de inzage in de examendossiers is als volgt geregeld
- de directie heeft inzage in alle examendossiers
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8.

- eenieder die door de onderwijsdirecteur belast is met de begeleiding van
kandidaten, heeft inzage in de examendossiers van de betreffende kandidaten
- de vakdocent heeft inzage in de examendossiers van de kandidaten aan wie hij
lesgeeft
- de kandidaten hebben inzage in hun eigen examendossier. Ook de wettelijke
vertegenwoordigers van een kandidaat mogen het betreffende examen dossier
inzien.
De criteria aan de hand waarvan de beoordeling van werkstukken, praktische
opdrachten, handelingsopdrachten en profielwerkstuk plaatsvindt, worden tijdens de
lessen aan de kandidaat bekend gemaakt.

Artikel 4.4
Beoordeling
1.
De handelingsopdracht wordt niet met een cijfer beoordeeld, maar met de
beoordeling onvoldoende, voldoende of goed. Indien naar het oordeel van de
leraar-examinator deze opdracht niet met een voldoende of goed beoordeeld kan
worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog één van deze
beoordelingen te scoren.
2.
Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak of programma door twee of
meer leraren is geëxamineerd bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer
voor het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming dan wordt het cijfer
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van hen.
Artikel 4.5
Mededelingen cijfers
1.
Het cijfer van iedere toets wordt zo spoedig mogelijk aan de kandidaat bekend
gemaakt. De kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte werk in te
zien.
2.
De behaalde cijfers worden vastgelegd in het examendossier. Het eindcijfer voor het
schoolexamen wordt voor de aanvang van het centraal examen aan de kandidaat
meegedeeld.
3.
Schriftelijke rapportering aan de kandidaten en hun wettelijke vertegenwoordigers
betreffende de beoordelingen van het schoolexamen geschiedt periodiek op door de
onderwijsdirecteur vast te stellen momenten en in elk geval in de laatste week voor de
aanvang van het centraal examen, waarbij dan tevens de eindcijfers voor het
schoolexamen worden gerapporteerd.
Artikel 4.6
Herexamen, herkansing en inhalen
1.
Elke kandidaat heeft het recht toetsen van het schoolexamen te herkansen. De
herkansbaarheid van een PTA-toets staat vermeld in het PTA van het desbetreffende
vak. De kandidaat dient een schriftelijk of digitaal verzoek in tot herkansing bij de
secretaris van het examen.
2.
De kandidaat heeft het recht op een herexamen in het vak maatschappijleer 1, als hij
daarvoor het eindcijfer 6 of lager heeft gehaald. Het herexamen omvat de in het PTA
aangegeven onderdelen van het examenprogramma. Het hoogste van de cijfers
behaald bij het herexamen en bij het eerder afgelegde schoolexamen geldt als het
definitieve cijfer van het schoolexamen.
3.
Indien een kandidaat, naar het oordeel van de leraar/examinator voor lichamelijke
opvoeding of CKV niet de gestelde kwalificatie voldoende of goed heeft behaald,
wordt hij in de gelegenheid gesteld middels aanvullende toetsing alsnog deze
kwalificatie te behalen. Dit dient uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van het
CSE zijn beslag te hebben gekregen. Bij de beoordeling dient uitgegaan te worden
van de mogelijkheden van de kandidaat.
4.
Het profielwerkstuk voor de theoretische en de gemengde leerweg wordt in leerjaar
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5.

6.
7.

vier afgesloten. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld door tenminste twee
examinatoren die betrokken zijn bij de begeleiding van het profielwerkstuk. Het wordt
beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. Leerlingen die niet de kwalificatie
voldoende of goed behaald hebben krijgen de gelegenheid het alsnog voldoende af te
ronden. De wettelijke vertegenwoordigers worden hiervan schriftelijk op de hoogte
gesteld.
In geval van reglementaire absentie (art.8.2 e.v.) en in bijzondere gevallen kan
herkansing van een toets of een ander onderdeel van het schoolexamen worden
verleend. De onderwijsdirecteur beslist over deze herkansing.
In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Het cijfer kan nooit leiden tot
een slechter resultaat.
Op elke school is het proces beschreven en vastgesteld door de schooldirectie op
welke wijze bij vastgestelde reglementaire afwezigheid de examenkandidaat in de
gelegenheid wordt gesteld om het gemiste toetsen in te halen.

Artikel 4.7
Afsluiting schoolexamen
1.
Het schoolexamen kan pas dan worden afgesloten indien alle toetsen zijn afgelegd.
2.
Indien een toets niet is afgelegd op het vastgestelde tijdstip of binnen de vastgestelde
termijn zonder een naar het oordeel van de onderwijsdirecteur geldige reden kan de
onderwijsdirecteur, alvorens een van de maatregelen genoemd in artikel 12.2 te
treffen, de kandidaat verplichten het ontbrekende onderdeel binnen 14 dagen alsnog
af te leggen. In deze termijn worden vakantiedagen niet meegerekend.
3.
Indien een kandidaat niet voldoet aan de in 4.7.2 gestelde verplichting kan de
onderwijsdirecteur na alle betrokkenen gehoord te hebben de kandidaat uitsluiten van
verdere deelname aan het schoolexamen of een van de andere maatregelen treffen,
genoemd in artikel 12.2
Artikel 4.8
Overige bepalingen
1.
De resultaten van het schoolexamen behaald in het voorlaatste leerjaar, komen te
vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd van het voorlaatste naar het laatste
leerjaar. Uitzondering hierop zijn de schoolexamenvakken die met de waardering
“voldoende” of “goed” zijn afgesloten.
2.
De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste leerjaar, komen te vervallen, als
de kandidaat niet slaagt voor het examen. Uitzondering hierop zijn de
schoolexamenvakken die met de waardering “voldoende” of “goed” zijn afgesloten.
3.
Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, nadat in
dat leerjaar reeds toetsen zijn gehouden, stelt de onderwijsdirecteur een regeling
vast, in overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat.

Hoofdstuk 5

Centraal Examen

Artikel 5.1
Algemeen
1.
Het centraal eindexamen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 45 van het
Eindexamenbesluit VO.
2.
Ten minste 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvangen de
kandidaten het rooster van het centraal examen. In dit rooster staat in elk geval
vermeld
a. de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen.
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen.
c. de duur van de toetsen.
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Artikel 5.2
Gang van zaken tijdens het centraal examen
1.
De kandidaten maken het centrale examen werk onder toezicht van door de
onderwijsdirecteur aangewezen docenten. In elk lokaal zijn minimaal twee
toezichthouders aanwezig. Per 25 kandidaten is tenminste één
toezichthouder aanwezig.
2
Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen
mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan.
3.
Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door het College van
Toetsing en Examens (CvTE) is toegestaan, zal tijdig aan de leerlingen worden
uitgereikt:
a. Het basispakket aan hulpmiddelen bestaat uit: schrijfmateriaal incl.millimeterpapier;
tekenpotlood; blauw en rood kleurpotlood; liniaal met millimeterverdeling; passer;
geometrische driehoek; vlakgum; elektronisch rekenapparaat.
b. Eendelig woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens.
c. Het woordenboek naar en van de doeltaal is toegestaan bij de examens van de
moderne vreemde talen.
d. Een windroos en roosterpapier in cm2 is toegestaan bij het examen Wiskunde.
e. Door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal is toegestaan bij de examens NaSk1
en NaSk2.
f. De computer als hulpmiddel is toegestaan bij de examens van de vakken muziek,
dans en drama.
g. De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen wordt
elk jaar in de instructie voor de examinator meegedeeld bij cspe beroepsgericht
en cpe beeldend.
4.
Het examenwerk dient met pen gemaakt te worden. Indien een kandidaat het
examenwerk met potlood heeft gemaakt, wordt onmiddellijk na de beëindiging van
de examenzitting het werk gekopieerd; het origineel wordt bewaard in de kluis. De
corrector ontvangt de kopie ter correctie.
5.
Tassen, jassen, horloges, elektronica e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden
meegenomen.
6.
Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Ook het
kladpapier wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt. Kandidaten mogen geen
papier meenemen naar het examenlokaal.
7.
De kandidaten vermelden het examennummer, hun naam en de naam van de
betrokken examinator op het in te leveren werk.
8.
Zonder toestemming van een toezichthouder mogen de kandidaten zich gedurende
een toets van het examen niet verwijderen uit het examenlokaal.
9.
Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen.
10.
Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het de
kandidaten niet toegestaan te vertrekken.
11.
De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen
blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. Kandidaten die het gemaakte
werk eerder dan het sluitingstijdstip inleveren, laten de opgaven op hun tafel liggen.
12.
Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de
kandidaten het examenlokaal niet verlaten.
13.
Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder
het sein geeft om te vertrekken.
14.
Het is kandidaten verboden enig papier dat op het examen betrekking heeft op een
andere plaats dan op de hun toegewezen tafel te leggen.
15.
Indien een kandidaat het examenwerk niet reglementair inlevert, zal hiervan door het
8
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bevoegd gezag melding worden gemaakt bij de inspectie.
16.

De kandidaten die deelnemen aan de digitale flexibele eindexamens kunnen na
afloop van het examen niet beschikken over de opgaven van het examen. Bovendien
mag eventueel gebruikt kladpapier niet worden meegenomen.

Hoofdstuk 6

Bepaling cijfers

Artikel 6.1
Wijze van afronden
De afronding van eindcijfers vindt als volgt plaats.
1.
De afronding tot een geheel eindcijfer wordt bepaald door het eerste cijfer achter de
komma bij het niet-afgeronde cijfer. Is dit eerste cijfer 4 of lager, dan wordt naar
beneden afgerond. Is dit eerste cijfer 5 of hoger, dan wordt naar boven afgerond.
2.
De afronding tot een eindcijfer op één decimaal wordt bepaald door het tweede cijfer
achter de komma bij het niet-afgeronde cijfer. Is dit tweede cijfer 4 of lager, dan wordt
naar beneden afgerond. Is dit tweede cijfer 5 of hoger, dan wordt naar boven
afgerond.
Artikel 6.2
Schoolexamencijfer
Uit de beoordeling van alle toetsen in een vak of programma berekent de examinator het
eindcijfer voor het schoolexamen. Voor de beoordeling van de toetsen van het
schoolexamen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers
met één decimaal.
Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen, die
voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Dit gemiddelde wordt
met toepassing van artikel 6.1 afgerond op één decimaal.
Artikel 6.3
Cijfer centraal examen en eindcijfer examen
1.
Het eindcijfer van het examen wordt in gelijke mate bepaald door het eindcijfer van
het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen[(1x SE+1xCE):2]
2.
Voor het eindcijfer van de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen geldt
dat het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken beide
één keer meetellen.
3
Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel
cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.
4.
Indien het volgens 6.3.1 berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan vindt er
afronding plaats met toepassing van artikel 6.1.
5.
Afronding cijfer maatschappijleer 1. Bij de bepaling van het eindcijfer
maatschappijleer 1 voor de definitieve einduitslag, wordt het schoolexamencijfer op
een geheel getal afgerond met toepassing van artikel 6.1.
6.
Voor de bepaling van het combinatiecijfer voor het beroepsgericht programma
(beroepsgericht profielvak en twee beroepsgerichte keuzevakken) in de gemengde
leerweg telt het eindcijfer van het beroepsgericht profielvak net zo vaak mee als het
aantal eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken.
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Hoofdstuk 7

Afwijking wijze van examineren

Artikel 7.1
1. De onderwijsdirecteur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen
geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van
die kandidaat. In dat geval bepaalt de onderwijsdirecteur de wijze waarop het
examen zal worden afgelegd, met dien verstande dat aan de overige bepalingen in
dit besluit wordt voldaan. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de
inspectie.
2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten
aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
a. er een deskundigenverklaring is die door een terzake kundige psycholoog of
orthopedagoog is opgesteld,
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder
geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende
toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en
c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de
onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een
voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij
de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring.
3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de
Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit,
ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij
eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en
voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde
afwijking kan betrekking hebben op:
a. het vak Nederlandse taal en literatuur;
b. het vak Nederlandse taal;
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende
betekenis is.
4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het
centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets
van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van
toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal.
5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de
inspectie.

Hoofdstuk 8
examen

Absentie en ziekte bij schoolexamen en centraal

Artikel 8.1
Indien een kandidaat deelneemt aan een toets van het examen behoudt het resultaat dat de
examinator voor die toets vaststelt zijn geldigheid.
Artikel 8.2
Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot
een half uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij
levert zijn werk in op het tijdstip dat voor iedere andere kandidaat geldt.
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Artikel 8.3
1.
Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is
een toets van het centraal examen bij te wonen of daardoor te laat is met het inleveren
van praktisch werk, moet dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van de toets voor
de aanvang van de toets gemeld worden aan de secretaris van het examen.
2.
Als een kandidaat tijdens de afname van een toets van het centraal examen ziek wordt,
wordt het onderstaande protocol gevolgd:
a. De secretaris van het examen overlegt in eerste instantie met de kandidaat over de
vraag of deze het examen kan voortzetten.
b. Als de kandidaat het examen niet kan afmaken, gaat de secretaris van het examen
tijdens de zitting na of de kandidaat het examen later op diezelfde dag kan
voortzetten. De secretaris van het examen overlegt hierover met de inspectie.
c. Als de kandidaat het examen op diezelfde dag kan voortzetten, dient de kandidaat tot
die tijd in quarantaine te worden gehouden.
d. Indien de kandidaat het examen niet op dezelfde dag kan voortzetten, verzoekt de
secretaris van het examen de inspectie per omgaande om het tijdens de zitting
gemaakte examenwerk ongeldig te verklaren. Wanneer de inspectie het werk
ongeldig verklaart, wordt de kandidaat voor het betreffende examen verwezen naar
het volgende tijdvak.
e. De secretaris van het examen maakt op het proces-verbaal melding van het ziek
worden.
f. De onderwijsdirecteur informeert de kandidaat schriftelijk over de wijze waarop het
examen zal worden afgerond.
3.
Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is
een PTA-toets bij te wonen, moet dit gemeld worden aan de teamleider (die hiervan de
onderwijsdirecteur op de hoogte brengt). Dit kan schriftelijk uiterlijk tot de dag vóór de
toets en telefonisch tot het moment waarop de toets begint.
4.
Bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden kan de onderwijsdirecteur verlenging
van het Schoolexamen verlenen tot maximaal het gestelde in artikel 32 van het
Examenbesluit.
5.
Indien een kandidaat bij een flexibel digitaal examen vanwege een geldige reden niet in
staat is het examen af te leggen kan de onderwijsdirecteur een nieuw tijdstip bepalen
voor afname van deze toets. Dit tijdstip kan op ieder redelijk moment plaatsvinden
binnen de vastgestelde examenperiode.
Artikel 8.4
Zodra een kandidaat die door ziekte een toets heeft verzuimd weer op school komt, dient hij
een verklaring ondertekend door zijn ouders omtrent zijn verzuim in te leveren bij de
onderwijsdirecteur.
Artikel 8.5
Een kandidaat die in gebreke blijft de in 8.4 genoemde verklaring in te leveren, wordt geacht
niet reglementair afwezig geweest te zijn.
Artikel 8.6
Indien een kandidaat op grond van niet reglementaire afwezigheid een toets niet heeft
afgelegd neemt de onderwijsdirecteur maatregelen overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk
12.
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Artikel 8.7
Indien een toets van het schoolexamen niet is afgelegd op grond van reglementaire
afwezigheid treedt art. 4.6.5 in werking. Indien het een toets van het centraal examen betreft,
wordt de kandidaat in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen in ten
hoogste twee toetsen te voltooien.
Artikel 8.8
Indien een kandidaat in het tweede tijdvak van het centraal examen evenzeer verhinderd is,
of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de
gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn
eindexamen te voltooien.
Artikel 8.9
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de onderwijsdirecteur
aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de
onderwijsdirecteur aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het
schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft
behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet:
1
dat ten behoeve van de kandidaat op grond van art. 7.1.3 toestemming is verleend
dat met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak
Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van
overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of
krachtens dit besluit;
2
dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van art. 7.1. toestemming is
verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is
aangepast aan zijn mogelijkheden.
Artikel 8.10
Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mede aan de
onderwijsdirecteur.

Hoofdstuk 9

Uitslag

Artikel 9.1
Vaststelling uitslag
1.
De onderwijsdirecteur en de secretaris van het examen stellen de uitslag vast
met inachtneming van het bepaalde in 9.1.4.
2.
De onderwijsdirecteur en de secretaris van het examen stellen uit alle eindcijfers van
de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de
op deze lijst vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in de artikelen
11 tot en met 29 van het eindexamenbesluit vo, dat voldoet aan het bepaalde in art.
9.1.4.
3.
Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in (een) extra vak(ken) bestaat de kans
dat de kandidaat op basis van de gehele cijferlijst afgewezen wordt. Indien het nodig is
om de kandidaat te laten slagen betrekken de onderwijsdirecteur en de secretaris van
het examen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de uitslag.
Indien dit (deze) extra vak(ken) buiten beschouwing moet(en) worden gelaten om de
kandidaat te laten slagen, maakt deze zelf een keuze aan de hand van een voorstel
van de school indien hij op meerdere manieren kan slagen.
4
1. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en al zijn eindcijfers heeft behaald
binnen een schooljaar is geslaagd indien hij,
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a. gemiddeld CE-cijfer bedraagt 5,5 of hoger
b. voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 heeft behaald
c. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald
en voor de overige examenvakken een 6 of hoger, of
d. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald
en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste een 7
of hoger, of
e. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn
overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste een 7 of hoger.
2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat in het gemeenschappelijk deel voor
de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak de kwalificatie “voldoende” of
“goed” is behaald.
3. Verder geldt voor de theoretische en de gemengde leerweg dat voor het
profielwerkstuk ook de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald. De
beoordelingscriteria staan vermeld in het PTA-LOB.
4. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat de leerling die geen eindexamen
doet in het vak wiskunde verplicht is het schoolexamen rekenen te doen. Het
resultaat telt niet mee in de slaag-zak regeling, maar wordt vermeld op een bijlage
bij de cijferlijst.
5. De leerling heeft een LOB-dossier samengesteld.
6. Geen eindcijfer is lager dan 4.
Artikel 9.2
Herexamen
1
De kandidaat heeft het recht om voor één vak van het eindexamen waarin hij al
centraal examen heeft afgelegd, in het tweede of, indien artikel 45, eerste lid,
(Examenbesluit VO) van toepassing is, derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan
het centraal examen of aan het cspe. Bij het eindexamen van de basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg heeft de kandidaat het recht, bedoeld in de eerste
volzin, ook voor het cspe dat door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste
tijdvak of in het tweede tijdvak wordt afgenomen. De herkansing van het cspe
bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van één of meer onderdelen
daarvan. De kandidaat heeft het recht, bedoeld in de eerste volzin, alleen indien op
grond van artikel 49, vierde lid (Examenbesluit VO), de eindcijfers zijn
bekendgemaakt.
De kandidaat dient een schriftelijk of digitaal verzoek in tot herkansing bij de
secretaris van het eindexamen.
2.
Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen en bij het eerder afgelegde
centraal schriftelijk examen geldt als definitief cijfer voor het centraal schriftelijk
examen.
3
Herexamen van het beroepsgerichte profielvak kan pas plaatsvinden nadat het
gehele beroepsgerichte profielvak is afgenomen, met dien verstande dat voor het
herexamen van het beroepsgerichte profielvak basisberoepsgerichte leerweg en
kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat de scores behaald bij het herexamen in de
plaats komen van de scores behaald bij de eerste afname.
4.
Voor de gemengde leerweg vmbo geldt het beroepsgerichte profielvak als één van de
examenvakken Een herexamen van dit beroepsgerichte profielvak of onderdelen
ervan, houdt in dat het recht op een herexamen bij een van de overige vakken
vervalt.
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Hoofdstuk 10

Diploma en cijferlijst van geslaagde kandidaten

Artikel 10.1
De onderwijsdirecteur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit
waarop zijn vermeld:
de cijfers voor het schoolexamen (indien aan de orde wordt aangegeven volgens welk
programma een vak is geëxamineerd),
de cijfers voor het centraal examen,
de eindcijfers voor de examenvakken,
alsmede de uitslag van het eindexamen.
Indien een leerling een vak op een hoger niveau aflegt dan vervangt het cijfer van dit hogere
niveau het cijfer van het (verplichte) lagere niveau.
De lijsten worden door de campusdirecteur en de secretaris van het examen
ondertekend.
Artikel 10.2
De onderwijsdirecteur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma
uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. De
diploma’s worden door de campusdirecteur en de secretaris van het examen ondertekend.
Duplicaten van diploma’s worden niet uitgereikt.
Artikel 10.3
Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken
worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken
vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.

Hoofdstuk 11

Cijferlijsten afgewezen kandidaten

Artikel 11.1
De onderwijsdirecteur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat van
een dagschool die de school verlaat en die voor een of meer vakken van zijn laatst afgelegde
eindexamen een voldoende eindcijfer heeft behaald, een cijferlijst uit.
Artikel 11.2
De cijferlijst vermeldt in ieder geval het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een
voldoende eindcijfer heeft behaald, het voor dat vak of die vakken behaalde eindcijfer, de
cijfers, behaald voor het schoolexamen en voor het centraal examen daarin, de soort van
school waarvan het examen heeft plaatsgevonden, alsmede de datum waarop de uitslag
van het examen is vastgesteld.

Hoofdstuk 12

Onregelmatigheden

(Conform art. 5 van het Eindexamenbesluit VO)
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten
aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt
of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de campusdirecteur
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2.

3.

4.

5.

6

7

maatregelen nemen. De campusdirecteur past hoor en wederhoor toe. Deelt zijn
beslissing mede aan de kandidaat cq. zijn wettelijke vertegenwoordigers via een
aangetekende brief. Voorbeelden van een onregelmatigheid kunnen zijn:
ongeoorloofde afwezigheid, het plegen van plagiaat, het niet of niet tijdig inleveren of
afronden van een praktische opdracht of handelingsdeel en spieken. In de dagelijkse
praktijk is dit gemandateerd aan de onderwijsdirecteur. Op elke school is het proces
beschreven en vastgesteld door de schooldirectie op welke wijze bij vastgestelde
reglementaire afwezigheid de examenkandidaat in de gelegenheid wordt gesteld om
gemiste toetsen in te halen.
De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de
onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal
examen,
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen
van het schoolexamen of het centraal examen,
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van
het schoolexamen of het centraal examen,
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na
een hernieuwd examen in door de campusdirecteur aan te wijzen onderdelen.
In de dagelijkse praktijk is dit gemandateerd aan de onderwijsdirecteur.
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op
een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat
examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen.
Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat
minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
De kandidaat kan tegen een beslissing van de campusdirecteur van een school voor
voortgezet onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in
te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de
campusdirecteur geen deel uitmaken.
In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen
nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de
commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee
weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft
verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo
nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld
het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de
laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede
aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien
deze minderjarig is, aan de campusdirecteur en aan de inspectie.
Indien de kandidaat – om wat voor reden dan ook - niet tot het centraal examen
toegelaten wordt, worden de wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige
kandidaten per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. Meerderjarige
kandidaten worden persoonlijk per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.
Een afschrift van de aangetekende brief zoals genoemd in artikel 12.6 wordt
verstuurd naar de inspectie. De kandidaat heeft de mogelijkheid van beroep. Dit dient
binnen drie werkdagen na ontvangst van de brief per aangetekend schrijven te
gebeuren.
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Hoofdstuk 13

Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het onder artikel 12.5 genoemde besluit en
daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht
tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.

Hoofdstuk 14

Vervroegd, gespreid en examen op hoger niveau

Artikel 1. Vervroegd examen
1. Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan
voorafgaande leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet
zijnde alle vakken van het eindexamen.
2. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het schoolexamen in dat
vak of die vakken afgesloten voor aanvang van het eerste tijdvak in dat leerjaar.
3. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak
aansluitend aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen
door het College voor examens.
4. Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het
volgende leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens
behaalde resultaten.
5. De leerling die in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, heeft in totaal één
mogelijkheid tot herexamen.
Artikel 2. Gespreid examen
1. Het bevoegd gezag kan toestaan dat een kandidaat die in het laatste leerjaar
langdurig ziek is, en een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van
de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het
onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te
volgen, het centraal examen en in voorkomend geval het schoolexamen, voor een
deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop
volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het
eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten.
2. Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de
aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan
het bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die
nog niet in alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd.
3. Een kandidaat die conform art 14.2.1 het eindexamen gespreid over twee
schooljaren aflegt, krijgt in beide schooljaren een mogelijkheid tot herexamen.
Artikel 3. Examen op hoger niveau
1. Het bevoegd gezag kan een leerling toelaten tot het centraal examen in één of meer
vakken op een hoger niveau, niet zijnde alle vakken van het eindexamen.
2. Wanneer een leerling een vak volgt en examen doet op een hoger niveau, kan de
leerling na het maken van zijn/haar examen in het eerste tijdvak beslissen om terug
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te vallen naar het "lagere" niveau (terugvaloptie). Deze keuze is definitief. Indien de
leerling hiervoor kiest doet hij/zij het eerste tijdvak examen opnieuw op dit "lagere"
niveau in het tweede tijdvak. Dit telt niet als reguliere herkansing.

Hoofdstuk 15 Beroepsmogelijkheden
Artikel 15.1
Onregelmatigheden
1.
Alvorens een beslissing ingevolge 12.2 of 12.3 wordt genomen, hoort de
onderwijsdirecteur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een, door hem aan te
wijzen meerderjarige, laten bijstaan. De onderwijsdirecteur deelt zijn beslissing
binnen drie werkdagen mede aan de kandidaat en zijn wettelijke
vertegenwoordigers, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de
schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in 15.1.2.
2
De kandidaat kan binnen twee weken na de schriftelijke uitspraak van de
onderwijsdirecteur schriftelijk in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de
school in te stellen commissie van beroep. (zie artikel 15.1.3).
3
De commissie van beroep die per campus wordt benoemd, bestaat uit de volgende
leden:
- voorzitter van Commissie van Beroep Blariacumcollege: de campusdirecteur van
College Den Hulster, via mail te bereiken: info-cdh@ogvo.nl
- voorzitter van Commissie van Beroep College Den Hulster: de campusdirecteur van
Valuascollege, via mail te bereiken: info-vlc@ogvo.nl
- voorzitter Commissie van Beroep Valuascollege: de campusdirecteur van
Blariacumcollege, via mail te bereiken: info-blc@ogvo.nl
- de secretaris van het examen die tevens secretaris is,
- de teamleider die belast is met de coördinerende werkzaamheden voor de
doelgroep waartoe de kandidaat behoort,
- een personeelslid aangewezen door de personeelsgeleding van de campusraad,
- twee personen aangewezen door de ouder-leerling-geleding van de campusraad, bij
voorkeur één leerling en één wettelijk vertegenwoordiger van de leerling in kwestie.
4.
De commissie van beroep neemt binnen drie werkdagen na ontvangst van
het beroepschrift een besluit omtrent het beroep, tenzij zij deze termijn
gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken.
5.
Alvorens tot een beslissing te komen dient de commissie van beroep alle betrokkenen
te horen.
6.
De commissie van beroep deelt binnen drie werkdagen schriftelijk de beslissing aan
alle betrokkenen mee, doch uiterlijk voor aanvang van het centraal schriftelijk
examen. Deze beslissing wordt aan inspectie van het onderwijs gemeld.
8
De commissie van beroep heeft de bevoegdheid de termijn van drie werkdagen te
verkorten indien dit noodzakelijk is met het oog op de startdatum van het centraal
schriftelijk examen.
9
Tegen deze beslissing kan geen verder beroep worden aangetekend.
Artikel 15.2
Cijfers
1.
De leerling heeft recht op inzage voor elk onderdeel van het schoolexamen.
2.
Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer voor een onderdeel van het
schoolexamen, kan de kandidaat binnen drie werkdagen na inzage een verzoek tot
herziening van het cijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door
de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
3.
Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van het eindcijfer van het
schoolexamen kan de kandidaat binnen drie werkdagen na het bekend worden van
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3
4
5

6

dit cijfer een verzoek tot herziening van dit eindcijfer indienen. Dit verzoek dient mede
ondertekend te zijn door de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
De in 15.2.1 en 15.2.2 genoemde verzoeken dienen schriftelijk ingediend te worden
bij de onderwijsdirecteur.
De onderwijsdirecteur hoort alle betrokkenen.
Op basis van dit hoor en wederhoor deelt de onderwijsdirecteur schriftelijk de uitslag
binnen drie werkdagen mee aan de kandidaat en de wettelijke vertegenwoordigers
van de kandidaat.
Tegen deze uitslag van de onderwijsdirecteur kan geen beroep worden aangetekend.

Artikel 15.3
Bezwaar
Indien een kandidaat bezwaar wil maken tegen enige maatregel of handeling die hij
strijdig acht met het examenreglement maakt hij dit schriftelijk kenbaar bij de
onderwijsdirecteur. Dit doet de kandidaat uiterlijk binnen een termijn van drie
werkdagen.

Hoofdstuk 16 De examencommissie
Artikel 16.1
Taken en bevoegdheden van de examencommissie
1. De examencommissie heeft ten minste de volgende taken en bevoegdheden:
a. het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering voor de verschillende
schoolsoorten (procesmatig, inhoudelijk, passend bij de visie van de school en
passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen),
b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en
vast te stellen voor de verschillende schoolsoorten.
2. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en
bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, en de maatregelen die zij in dat verband kan
nemen.
3. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over haar bevindingen bij het borgen
van de kwaliteit van de schoolexaminering en verstrekt dit verslag aan het bevoegd
gezag.
Artikel 16.2
Benoeming en samenstelling van de examencommissie
1. Het bevoegd gezag stelt de volgende examencommissies in: een gemeenschappelijke
examencommissie (GEC) op OGVO-niveau en een campus examencommissie (CEC)
per campus, waarbij de GEC wordt gevormd door een vertegenwoordiging uit de CEC’s.
2. Het bevoegd gezag draagt er mede door de samenstelling van de examencommissie
zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie
voldoende wordt gewaarborgd, waarbij de GEC bestaat uit een onderwijsdirecteur van
elke campus en een secretaris van het examen van elke campus. De CEC bestaat uit
onderwijsdirecteur(en), secretaris(sen) van het examen en twee docenten (één
verbonden aan vmbo en één verbonden aan havo/vwo).

Hoofdstuk 17

Slotbepalingen

Artikel 17.1
Iedere kandidaat wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit reglement.
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Artikel 17.2
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de onderwijsdirecteur, de partijen
gehoord hebbende.
Artikel 17.3
Dit reglement heeft betrekking op de leerjaren drie en vier van het vmbo.
Artikel 17.4
Dit reglement wordt tegelijkertijd uitgereikt met het Programma van Toetsing en Afsluiting
voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo vóór 1 oktober.
Artikel 17.5
Waar in dit reglement gelezen wordt ‘wettelijke vertegenwoordigers’ kan ook ‘ouders’,
‘voogden’ of ‘verzorgers’ gelezen worden.

Aldus vastgesteld door het College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Venlo, oktober 2020

R.J.J. Palmen
Voorzitter
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PTA's schooljaar 2020-2021

Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Vak:
Nederlands

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE.
Periode
/ Datum

Mag
ister
code

Bijzonderheden /
Magisteromschrijving

Toets
(M of
S)
Prakt.
Opdra
cht
(P)

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Ker
ndoel
(onderdelen
examenprogr
amma)

Toets
herkans
baar
Ja/nee

lj. 4

NE401 SO Lezen 1/2

S

1

1

lezen: Indeling van een tekst, hoofdzaken
en hoofdgedachte, feiten, meningen en
argumenten.

Leesvaardigheden

NE/K/2/3/6/7

nee

lj. 4

NE402 SO Lezen 3/4

S

1

1

leesvaardigheden

NE/K/2/3/6/7

nee

lj. 4
lj. 4

NE403 SO Lezen 5
NE404 SO oefentekst 1

S

1
1

1
1

Lezen: verbanden en signaalwoorden.
Betrouwbaarheid, kritisch lezen, bron,
schrijver en doel.
lezen: leesdoelen en leesstrategieën
lezen: Indeling van een tekst. Feiten,
meningen en argumenten. Leesdoel en
leesstrategie. Verbanden en
signaalwoorden. Hoofdzaken en
hoofdgedachte.

leesvaardigheden
Leesvaardigheid

NE/K/2/3/6/7
NE/K/2/3/6/7

nee
nee

lj. 4

NE405 SO oefentekst 2

S

1

1

Leesvaardigheid

NE/K/2/3/6/7

nee

lj. 4

NE406 SO oefentekst 3

S

1

1

Leesvaardigheid

NE/K/2/3/6/7

nee

lj. 4

NE407 SO oefentekst 4

S

1

1

lezen: Indeling van een tekst. Feiten,
meningen en argumenten. Leesdoel en
leesstrategie. Verbanden en
signaalwoorden. Hoofdzaken en
hoofdgedachte.
lezen: Indeling van een tekst. Feiten,
meningen en argumenten. Leesdoel en
leesstrategie. Verbanden en
signaalwoorden. Hoofdzaken en
hoofdgedachte.
lezen: Indeling van een tekst. Feiten,
meningen en argumenten. Leesdoel en
leesstrategie. Verbanden en
signaalwoorden. Hoofdzaken en
hoofdgedachte.

Leesvaardigheid

NE/K/2/3/6/7

nee
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lj. 4

NE408 Fictietoets

s

1

8

lj. 4

NE409 leesvaardigheidstoets

s

1

8

lj. 4

NE410 kijk- en luistertoets

s

2

8

lj. 4

NE411 oefenbrief/-mail 1

S

1

1

lj. 4

NE412 oefenbrief/-mail 2

S

1

1

lj. 4

NE413 Brief/e-mail schrijven toets

S

1

8

lj. 4
lj. 4
lj. 4
lj. 4
lj. 4
lj. 4

NE414
NE415
NE416
NE417
NE418
NE419

S
S
S
S
S
S

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
8
1

lj. 4

NE420 Artikel toets

S

1

8

lj. 4

NE421 Oefenexamen

S

3

8

lj. 4

NE422 Mondeling fictie

S

1

8

SO Taalverzorging 1/2
SO Taalverzorging 3/4/5
SO ww-spelling
SO ww-spelling
Eindtoets Taalverzorging
SO oefenartikel

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Poëzie en fictie, woordenschat, schrijven,
basisvaardigheden
kijken en luisteren, spreken en gesprekken, leervaardigheden voor het
lezen.
van NE leesvaardigheden
en fictie
lezen en woordenschat
leervaardigheid voor het
vak Ne
leesvaardigheid
luister- en kijkvaardigheid
lezen, woordenschat,
kijken- en luisteren
schrijven, spelling en grammatica,
Basisvaardigheden
woordenschat
leervaardigheden voor het
vak NE
Leesvaardigheden
schrijfvaardigheden
schrijven, spelling en grammatica,
Basisvaardigheden
woordenschat
leervaardigheden voor het
vak NE
Leesvaardigheden
schrijfvaardigheden
schrijven, spelling en grammatica,
Basisvaardigheden
woordenschat
leervaardigheden voor het
vak NE
Leesvaardigheden
schrijfvaardigheden
Spelling en grammatica
Basisvaardigheden
Spelling en grammatica
Basisvaardigheden
Spelling en grammatica
Basisvaardigheden
Spelling en grammatica
Basisvaardigheden
Spelling en grammatica
Basisvaardigheden
Lezen, woordenschat, spelling en
Leesvaardigheden
grammatica
schrijfvaardigheden
basisvaardigheden
Lezen, woordenschat, spelling en
Leesvaardigheden
grammatica
schrijfvaardigheden
basisvaardigheden
Lezen, woordenschat, spelling en
leervaardigheid voor het
grammatica, schrijven, kijken- en luisteren. vak NE
leesvaardigheid
schrijfvaardigheid
lezen, fictie, 3-pak
leesvaardigheid
fictie

NE/K/6/8

ja

NE/K/3/6

ja

NE/K/4

nee

NE/K/2/3/6/7

nee

NE/K/2/3/6/7

nee

NE/K/2/3/6/7

ja

NE/K/2
NE/K/2
NE/K/2
NE/K/2
NE/K/2
NE/K/2/3/6/7/8

nee
nee
nee
nee
ja
nee

NE/K/2/3/6/7/8

ja

NE/K/3/6/7

nee

NE/K/2/3/6/7/8

nee
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spreekvaardigheid

Herkans
ing

Toets
(S)

Overgangscijfer

2

20%

Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

Vak:
Engels

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE.
Periode /
Datum

Magistercode

Magisteromschrijving

Vorm
(M/S/D/P)

Duur
toets in
lesuren

Gewicht
van
cijfers

Leerjaar
4

EN401

praktische
opdracht units 1 +
2

(M/S/D/P)

divers

1

Leerjaar
4

EN402

s.o. unit 1

S

25

1

Leerjaar
4

EN403

s.o. unit 1

S

25

1

Leerjaar
4

EN404

eindtoets unit 1

S

50

3

Leerjaar
4

EN405

s.o. unit 2

S

25

1

Leerjaar
4

EN406

s.o. unit 2

S

25

1

Leerjaar
4

EN407

eindtoets unit 2

S

50

3

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

werk, uitgevoerd in de
les en/of thuis,
waarmee de leerling
aantoont in hoeverre
hij de aangeboden
leerstof van de
genoemde units
beheerst. Uitvoering
deels alleen, deels
samen.
idioom, woordenschatopbouw.
idioom, woordenschatopbouw.
Leerwerk; woorden +
zinnen + grammatica
unit 1
Vaardigheden;
luisteren, lezen,
schrijven.
idioom, woordenschatopbouw.
idioom, woordenschatopbouw.
Leerwerk; woorden +
zinnen + grammatica
unit 1

leervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid,
luistervaardigheid

MVT/K/1/2/3/4/5/6/7

leervaardigheid

MVT/K/3

Herkansbaar
ja/nee
nee

nee

MVT/K/3

nee

MVT/K/2/3/4/5

Ja*

leervaardigheid

MVT/K/3

nee

leervaardigheid

MVT/K/3

nee

MVT/K/2/3/4/5

Ja*

leervaardigheid
luistervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid

luistervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid

Bijzonderheden

Één van de drie
unittoetsen is
herkansbaar

Één van de drie
unittoetsen is
herkansbaar
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Leerjaar
4

EN408

praktische
opdracht units 3 +
exam units

(M/S/D/P)

divers

1

Leerjaar
4

EN409

s.o unit 3

S

25

1

Leerjaar
4

EN410

s.o unit 3

S

25

1

Leerjaar
4

EN411

eindtoets unit 3

S

50

3

Leerjaar
4

EN412

media file

S/D

n.v.t.

3

Leerjaar
4

EN413

schrijfvaardigheid

S

50

4

Leerjaar
4

EN414

kijk- en
luistervaardigheid

S

100

4

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Vaardigheden;
luisteren, lezen,
schrijven.
werk, uitgevoerd in de
les en/of thuis,
waarmee de leerling
aantoont in hoeverre
hij de aangeboden
leerstof van de
genoemde units
beheerst. Uitvoering
deels alleen, deels
samen.
idioom, woordenschatopbouw.
idioom, woordenschatopbouw.
Leerwerk; woorden +
zinnen + grammatica
unit 1
Vaardigheden;
luisteren, lezen,
schrijven.
4 (nieuws)artikelen op
het internet zoeken,
artikelverslagen maken
n.a.v. vragenblad in
Google Classroom
Informatie geven of
vragen in briefvorm
beeld- en
geluidsfragmenten
bekijken/beluisteren +
vragen hierover
beantwoorden

MVT/K/1/2/3/4/5/6/7

nee

leervaardigheid

MVT/K/3

nee

leervaardigheid

MVT/K/3

nee

luistervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid

MVT/K/2/3/4/5

Ja*

leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid,
basisvaardigheden,
oriëntatie op leren
en werken
schrijfvaardigheid

MVT/K/1/2/3/4/5

nee

MVT/K/1/2/7

ja

Kijk- en
luistervaardigheid

MVT/K/3/5

nee

leervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid,
luistervaardigheid

Één van de drie
unittoetsen is
herkansbaar
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Leerjaar
4

EN415

spreekvaardigheid
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m

15

4

3 onderdelen =
uitspraak / reageren in
sociale situaties /
gebeurtenis
beschrijven

spreekvaardigheid

MVT/K/6

nee
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Vak:
wiskunde

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE.
Periode /
Datum

Magistercode

Magisteromschrijving

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht
(P)

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar
Ja/nee

leerjaar 4

WI401

H1 – Statistiek

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 1

Statistiek

K7, 8, 23

ja

leerjaar 4

WI402

H2 – Verbanden

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 2

Verbanden

K4, 8, 27

ja

leerjaar 4

WI403

H3 – Symmetrie

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 3

Symmetrie

K4, 8, 24

ja

leerjaar 4

WI404

H4 – Rekenen

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 4

Rekenen

K3, 4, 5, 8

ja

leerjaar 4

WI405

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 5

ja

WI406

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 6

Rekenen, meten,
schatten
Vlakke figuren

K5, 8, 22, 24

leerjaar 4

H5 – Rekenen, meten,
schatten
H6 – Vlakke figuren

K7, 8, 20, 25, 27

ja

leerjaar 4

WI407

H7 – Verbanden

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 7

Verbanden

K4, 8, 27

ja

leerjaar 4

WI408

H8 - Ruimtemeetkunde

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 8

Ruimtemeetkunde

K3, 4, 5, 8, 19 ™ 27

ja
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 VMBO - BBL

Vak:
maatschappijkunde

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Leerjaar 3
Periode 1

MK301

S

50

2

Examensyllabus
Lessen en materiaal zijn
aangeleverd of beschikbaar op
online fora.

Mens & Werk

ML2/K/1, ML2/K/2,
ML/K/5

Leerjaar 3
Periode 2

MK302

S

50

2

Examensyllabus
Lessen en materiaal zijn
aangeleverd of beschikbaar op
online fora.

Massamedia

ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/7

Nee

Leerjaar 3
Periode 3

MK303

S

50

2

Examensyllabus
Lessen en materiaal zijn
aangeleverd of beschikbaar op
online fora.

Multiculturele
Samenleving

ML2/K/1,
ML2/K/2,ML2/K/6

Nee

MK304

S

50

1

Examensyllabus
Criminaliteit
HF 1 en 2

Criminaliteit &
Rechtsstaat

MK305

S

50

1

Examensyllabus
Criminaliteit
HF 3, 4 en 5
Hoofdvragen HF 1 en 2

Criminaliteit &
Rechtsstaat

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

ML2/K/1,
ML2/K/2,ML2/K/8.1
ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/8.3 +
ML2/K/8.1

Toets
herkansbaar
Ja/nee
Nee

Nee

Bijzonderheden

Er is geen
lesmethode.
Materiaal wordt
gemaakt door
vakdocent. Dit
komt overeen met
de
eindexamentermen.
Basis voor de lessen
Er is geen
lesmethode.
Materiaal wordt
gemaakt door
vakdocent. Dit
komt overeen met
de
eindexamentermen.
Er is geen
lesmethode.
Materiaal wordt
gemaakt door
vakdocent. Dit
komt overeen met
de
eindexamentermen.

Nee
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Leerjaar 3
Periode 4

MK306

S

50

1

Examensyllabus
Criminaliteit
HF 6 en 7
Hoofdvragen HF 1 tot en met
5.

Criminaliteit &
Rechtsstaat

ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/8.1 +
ML2/K/8.2 +
ML2/K/8.3+
ML2/K/8.4

Nee

MK307

S

50

2

Criminaliteit

Criminaliteit &
Rechtsstaat

ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/8

Nee

30%

Overgangscijfer
leerjaar 3.

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE. Voor de wijze waarop de cijfers tot stand komen: zie zakboek.
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2022

Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Leerjaar 4
Periode 1

MK401

S

50

Leerjaar 4
Periode 2

MK402

S

MK403

MK404

Leerjaar 4
Periode 3

Duur
toets in
lesuren

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

2

Examensyllabus
Politiek
HF 1 en 2

Politiek &
Beleid

ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/3, L2/K/K4.1

50

2

Examensyllabus
Politiek
HF 1 en 2

Politiek &
Beleid

ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/3ML2/K/4.4
en ML2/K/4.1

Nee

S

50

2

Examensyllabus
Politiek
HF 3 en 4
Hoofdvraag HF 1 en 2

Politiek &
Beleid

Nee

S

50

2

Examensyllabus
Politiek
HF 5, 6, 7
Hoofdvraag HF 1 tot en met 4

ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/3, ML/K/
4.2.1 tot en met 4.2.9
ML/K/4.4 en 4.1.

Politiek &
Beleid

ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/3, ML/K/
4.2.1 tot en met 4.2.9
ML/K/4.4 en 4.1.
ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/3, ML2/K/4
ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/3
ML/K/4,2, ML/K/4.3,
ML/K/ 4,4 en
ML/K/4.1

MK405

P

NVT

1

MK406

S

50

2

Examensyllabus
Politiek
HF 8 en 9
Hoofdvraag HF1 tot en met 7

S

50

3

Politiek

S

50

3

Politiek

\
MK407
Herkansi
ng

Vak:
maatschappijkunde

Politiek
vraagstuk
Politiek &
Beleid

Politiek &
Beleid
Politiek &
Beleid

ML2/K/1,
ML2/K/2ML2/K/4

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
Nee

Nee
Nee
Nee

Ja

Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers en het overgangscijfer van leerjaar 3 en 4.
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE.
Periode /
Datum

Magistercode

Leerjaar 3

BI 301

Leerjaar 3

BI302

Leerjaar 3

Cohort:
2020-2022

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht
(P)

Duur
toets in
lesuren

S en P Practica,
kleine verslagen en
opdrachten

gedurende
het
schooljaar

BI303

Gewicht van
cijfers
2

S T1

1

2

S T2

1

2

Leerjaar 3

BI304

ST3

1

2

Leerjaar 3

BI305

ST4

1

2

Leerjaar 3

BI306

ST5

1

2

Leerjaar 3

BI307

ST6

Eigen tijd

1

Leerjaar 4

BI401

S en P Practica,
kleine verslagen en
opdrachten

gedurende
het
schooljaar

2

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Vak:
biologie

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

In de boeken, digitaal
leermateriaal en op
biologiepagina

Microscopie,
presentaties,
tabellen en
grafieken,
biologische
tekeningen
maken

K1,2 en 3,4

Boek 3A
Biologiepagina, digitaal
leermateriaal
Boek 3A
Biologiepagina, digitaal
leermateriaal, Bioplek
Boek 3A
Biologiepagina, digitaal
leermateriaal
Boek 3B
Biologiepagina, Bioplek,
digitaal leermateriaal
Boek 3B
Biologiepagina, Bioplek,
digitaal leermateriaal
Boek 3B
Biologiepagina, Bioplek,
digitaal leermateriaal

Celbouw
organismen en

In de boeken, digitaal
leermateriaal en op
biologiepagina

K1,3,4,5,12,13

Toets
herkansbaar
Ja/nee
Nee

Bijzonderheden

Voortschrijdend
gemiddelde

Ja

Voortplanting
en ontwikkeling
Ordening

K3 en K12

Nee

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

Nee

Zenuwstelsel,
hormoonstelsel,
impulsgeleiding
Zintuigenstelsel

K1,3- 10, 11

Nee

K1,3- 10, 11

Nee

Het beender- en
spierstelsel

K1,3,8

Nee

Microscopie,
presentaties,
tabellen en
grafieken,
biologische

K1,2 en 3

Nee

Pagina 11 van 38

PTA's schooljaar 2020-2021

Leerjaar 4

BI402

S

2

Leerjaar 4

BI403

S

2

Leerjaar 4

BI404

S

2

Leerjaar 4

BI405

S

2

Leerjaar 4
Leerjaar 4

BI406
BI407

S/P
S

2
2

tekeningen
maken
T1
Stofwisseling
en planten
T2 Ecologie, T3
Mens en Milieu
T4 Voeding en
vertering, T5
Gaswisseling
T6 Transport,
T7 Opslag,
uitscheiding en
bescherming
Praktische toets
T1 Stofw, T4
Voeding, T5
Gaswisseling,
T6 Transport

K1,3-6,7-9

Ja

K1,3-5,6,7

Nee

K 1,3-9

Nee

K 1,3-8,9,10,11

Nee

K 1,2,3, V3
K
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12

Nee
ja

Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers volgens de formule: (1 x SE 1) + (2 X SE 2) gedeeld door 3

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL
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Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2020-2022 4 VMBO-BBL

Vak:
economie

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Lj. 4 /
Periode 1

EC401

schriftelijk / digitaal

2

1

Lj. 4 /
Periode 2

EC402

schriftelijk / digitaal

2

1

Lj. 4 /
Periode 3

EC403

schriftelijk / digitaal

2

1

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkans
baar

Economisch Bekeken MAX
leerjaar 3:
- H1 – Wikken en wegen,
- H2 – Thuis in geldzaken,
- H3 – Geld over te tekort,
- H4 – Wonen en verzekeren.
Economisch Bekeken MAX
leerjaar 3:
- H8 – Werk en bedrijf
Economisch Bekeken MAX
leerjaar 4:
- H1 – Werken voor de winst,
- H2 – Productie en
technologie,
- H3 – Werkloos.
Economisch Bekeken MAX
leerjaar 3:
- H5 – Werk voor de
overheid,
- H6 – Geld voor de overheid,
- H7 – Laat nog wat over,
Economisch Bekeken MAX
leerjaar 4:
- H4 – Nederland in de
wereld,
- H5 – Samen in de wereld.

Thema Consumptie en
consumentenorganisaties

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

Thema Arbeid, productie
en bedrijfsleven

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

ja

Thema Overheid en
bestuur, Internationale
ontwikkelingen en Natuur
en milieu

EC/K/1, EC/K/2,
EC/K/3, EC/K/6,
EC/K/7, EC/K/8

ja

Bijzonderheden

Ja/nee
ja
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 VMBO - BBL

Vak:
natuurkunde (N3)

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Lj. 3

N3301

Toets (s)

N3302

Toets (s)

1
1

1
1

N3303

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel A (Nova)
Leerwerkboek Deel A (Nova)

Lj. 3

N3304

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel A (Nova)

Lj. 3

N3305

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel B (Nova)

Lj. 3

N3306

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel B (Nova)

Lj. 3

N3307

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel B (Nova)

Lj. 3

N3308

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel B (Nova)

Lj. 3

N3309

Toets (s)

1

2

Leerwerkboek Deel A & B
(Nova)

Lj. 3
Lj. 3

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Leerwerkboek Deel A (Nova)

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Hoofdstuk 1:
Krachten
Hoofdstuk 2:
Beweging
Hoofdstuk 3:
Stoffen &
materialen
Hoofdstuk 4:
Elektriciteit
Hoofdstuk 5:
Licht
Hoofdstuk 6:
Energie
Hoofdstuk 7:
Magnetisme
Hoofdstuk 8:
Geluid
Eindtoets

K1/K2/K3/K9
K1/K2/K3/K9
K1/K2/K3/K10
K1/K2/K3/K5
K1/K2/K3/K7
K1/K2/K3/K5
K1/K2/K3/K5
K1/K2/K3/K8
K5/K7/K8

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers en het overgangscijfer van leerjaar 3 en 4

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

Vak:
natuurkunde (N3)

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode /
Datum

Magistercode

Lj. 4

N3401

Toets (s)

N3402

Toets (s)

1
1

Lj. 4

N3403

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel A
(Nova)

Lj. 4

N3404

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel A
(Nova)

Lj. 4

N3405

Toets (s)

1

2

Leerwerkboek Deel A
(Nova)

Lj. 4

N3406

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel B
(Nova)

Lj. 4

N3407

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel B
(Nova)

Lj. 4

N3408

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel B
(Nova)

Lj. 4

N3409

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel B
(Nova)

Lj. 4

N3410

Toets (s)

1

2

Leerwerkboek Deel B
(Nova)

Lj. 4

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers
1
1

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners
Leerwerkboek Deel A
(Nova)
Leerwerkboek Deel A
(Nova)

Onderwerp /
Vaardigheid

Hoofdstuk 1: Licht
Hoofdstuk 2:
Kracht
Hoofdstuk 3:
Elektrische
schakelingen
Hoofdstuk 4:
Warmte en energie
SE toets 1 t/m 4
Hoofdstuk 5:
Elektrische energie
& veiligheid
Hoofdstuk 6:
Geluid
Hoofdstuk 7:
Stoffen &
materialen
Hoofdstuk 8:
Snelheid, verkeer
en veiligheid
SE toets 5 t/m 8

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma
)

K1/K2/K3/K7
K1/K2/K3/K9

Toets herkansbaar
Ja/nee
Ja (halverwege
schooljaar)
Ja(halverwege
schooljaar)

K1/K2/K3/K5

Ja (halverwege
schooljaar)

K1/K2/K3/K6

Ja (halverwege
schooljaar)

K1/K2/K3/K5/K6
/K7/K9
K1/K2/K3/K5

Ja (halverwege
schooljaar)

K1/K2/K3/K8

Ja (einde schooljaar)

K1/K2/K3/K4

Ja (einde schooljaar)

K1/K2/K3/K9

Ja (einde schooljaar)

K1/K2/K3/K4/K5
K8/K9

Ja (einde schooljaar)

Ja (einde schooljaar)

Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers en het overgangscijfer van leerjaar 3 en 4

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Bij dit vak is sprake van een: SE. Voor de wijze waarop de cijfers tot stand komen: Zie visiedocument LO.
Periode /
Magistercode
Toets (M of S)
Duur
Gewicht van
Waar staat de leerstof?
Datum
Prakt.Opdracht (P)
toets in
cijfers
Zie ook Studieplanners
lesuren

Leerjaar 3/
Periode 1

Leerjaar 3/
Periode 2

Leerjaar 3/
Periode 3

Leerjaar 3/
Periode 4

Leerjaar 3/
Periode 5

Vak:
lichamelijke opvoeding

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkan
sbaar
Ja/nee

Bijzonderheden

LO301
LO302

P
P

1
1

Spel: Softbal
Turnen

K4: 53, 54, 55, 56, 57, 58
K5: 53, 54, 55, 56, 57, 58

LO303
LO304

P
P

1
1

Spel: Basketbal
Atletiek: Springen

K4: 53, 54, 55, 56, 57, 58
K7: 53, 54, 55, 56, 57, 58

Als sectie-LO behouden
we ons recht voor,
indien wenselijk,
kerndoelen op andere
momenten aan te
bieden.

LO305
LO306

P
P

1
1

Spel: Volleybal
Racketspelen

K4: 53, 54, 55, 56, 57, 58
K4: 53, 54, 55, 56, 57, 58

Dit o.a. afhankelijk van
de
weersomstandigheden
en de beschikbaarheid
van de accommodatie.

LO307
LO308

P
P

1
1

Spel: Hockey
Zelfverdediging

K4: 53, 54, 55, 56, 57, 58
K8: 53, 54, 55, 56, 57, 58

De te behandelen totaal
stof blijft onveranderd.

LO310
LO311
LO312

P
P
P

1
1
1

Spel: Frisbee
Atletiek: Werpen
Bewegen en regelen

K4: 53, 54, 55, 56, 57, 58
K7: 53, 54, 55, 56, 57, 58
K3: 53, 54, 55, 56, 57, 58

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Bij de
toetsing/beoordeling
wordt de Houding
Inzet Samenwerking
zwaarwegend
meegenomen
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Cohort:
2020-2022

Bij dit vak is sprake van een: SE.
Periode
/
Datum

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Leerjaar
3
Leerjaar
3
Leerjaar
3
Leerjaar
3

Magistercode

Magister
Omschrijving

Toets (M
of S)
Prakt.Opd
racht (P)

Duur
toets in
lesuren

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Vak:
maatschappijleer

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

MA301

Wat is
maatschappijleer?

S

1

1

Examensyllabus
Thema’s maatschappijleer
leswerkboek

Wat is
maatschappijleer
?

MA302

Jongeren &
pluriforme
samenleving

S

1

1

Examensyllabus
Thema’s maatschappijleer
leswerkboek

Jongeren &
pluriforme
samenleving

MA303

Politiek

S

1

1

Politiek

MA304

Media & Werk

S

1

1

MA305

Criminaliteit

S

1

1

Examensyllabus
Thema’s maatschappijleer
leswerkboek
Examensyllabus
Thema’s maatschappijleer
leswerkboek
Examensyllabus
Thema’s maatschappijleer
leswerkboek

MA306

Maatschappelijk
werkstuk

P

4

1

Opdracht wordt digitaal
gedeeld

Maatschappelijk
werkstuk

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Media & Werk
Criminaliteit

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

K1, K2, K3, K6

K1, K2, K3, K4, K7

K1, K2, K3, K6
K1, K2, K3, K5,K7

K1, K2, K3, K6

K1, K2, K3, K4, K5,
K6 en K7

Toets
herkan
sbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
Ja

Nee
Ja

Ja
Ja
Nee

Nee
Afgerond
leerjaar 3.
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2020-2022 3 VMBO - BBL

Vak: BWI Profielmodule: Bouwproces en bouwvoorbereiding (1201)

Bij deze profielmodule is sprake van een SE en CSPE.
Periode /
Datum

Magister
code

leerjaar
3

BWI 001a
Inrichten
van een
bouwplaats

leerjaar
3

leerjaar
3

Toets (M of
S)
Prakt.Opdr
acht (P)

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van
cijfers

P

+/- 1 wk

1

BWI 001b
Maatvoeren
en uitzetten

P

+/- 3 wk

1

BWI 001c
Stelwerkzaamheden

P

+/- 3 wk

1

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel (onderdelen
examenprogramma)

Een kleinschalig bouwproject
voorbereiden en het
bouwproces organiseren

P/BWI/1.1.2
een indeling van een bouwplaats
interpreteren
P/BWI/1.1.5
het bouwproces beschrijven

Maatvoeren en uitzetten

Profielen en kozijnen stellen

Toets
herkansbaar
Ja/nee
Nee

P/BWI/1.2.1
gangbare meetinstrumenten en
hulpmiddelen toepassen
P/BWI/1.2.2
aan de hand van
bouwvoorbereidingstekeningen rechte
lijnen uitzetten voor een klein
bouwwerk
P/BWI/1.2.3
hoogtemetingen uitvoeren
P/BWI/1.2.4
meetgegevens verwerken en
maatvoering controleren
P/BWI/1.2.6
bouwramen plaatsen
P/BWI/1.2.7
gevellijnen bepalen en afschrijven op
de bouwplank
P/BWI/1.2.8
verklikpunten aangeven
P/BWI/1.3.2
de koppenmaat en lagenmaat bepalen
en afschrijven
P/BWI/1.3.3

Nee

Nee
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leerjaar
3

BWI 001d
Eindtoets
M1

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Toets M1
(S)

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Theoretische vakkennis

metselprofielen stellen voor een
halfsteensmuur en een spouwmuur
P/BWI/1.3.4
buitenkozijnen voor raam en deur
stellen in een halfsteensmuur en een
spouwmuur (alleen BBL)
P/BWI/1.3.5
binnendeurkozijnen stellen
P/BWI/1.3.6
gangbare gereedschappen en
hulpmiddelen toepassen
alle
theoretische achtergronden over de
verschillende eindtermen

Ja
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 VMBO - BBL

Vak: BWI Profielmodule Bouwen vanaf de fundering (1202)

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSPE.
Periode /
Datum

Magister
code

leerjaar
3

BWI 002a
Fundering
en

leerjaar
3

BWI 002b
Metselen
en
isoleren

Toets
(M of S)
Prakt.O
pdracht
(P)

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van
cijfers

P1

+/- 2 wk

1

P2

+/- 4 wk

1

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Onderwerp /
Vaardigheid

Een bekisting voor
een
strokenfundering
en een PSsysteembekisting
maken

Een
halfsteensmuur
metselen en
isolatiematerialen
verwerken

Domein/Kerndoel (onderdelen examenprogramma)

P/BWI/2.1.2
een werktekening en een schets van fundering en opgaand
metselwerk maken
P/BWI/2.1.3
een eenvoudige strokenfundering en PS-systeembekisting
uitzetten en stellen
P/BWI/2.1.4
een eenvoudige wapening vlechten en aanbrengen (alleen
BBL)
P/BWI/2.2.1
metselwerk voorbereiden
P/BWI/2.2.2
een werkplek inrichten
P/BWI/2.2.3
maatvoeren en stellen
P/BWI/2.2.4
basistechnieken metselen toepassen
P/BWI/2.2.5
rollagen maken
P/BWI/2.2.6
voegwerk in de meest gangbare typen maken
P/BWI/2.2.7
beëindigingen correct maken

Toets
herka
nsbaar
Ja/nee
Nee

Nee

P/BWI/2.3.2
doel en functie van isolatie beschrijven en de juiste soorten
isolatiematerialen kiezen
P/BWI/2.3.3
het belang en de functie van ventilatie beschrijven
P/BWI/2.3.4
isolatiematerialen in het opgaand werk plaatsen en
verwerken

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL
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leerjaar
3

BWI 002c
Veiligheid
en arbo

leerjaar
3

BWI 002d
Eindtoets
M2

P3

Toets
M2

+/- 1 wk

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Veilig werken op
steigers en ladders

Theoretische
vakkennis

P/BWI/2.3.5
afval op de juiste wijze verwerken en afvoeren
P/BWI/2.4.1
verplichte en beschikbare beschermingsmiddelen toepassen
P/BWI/2.4.2
juiste steigers en ladders kiezen
P/BWI/2.4.3
rolsteigers en ladders conform voorschriften opbouwen,
plaatsen en afbreken
P/BWI/2.4.4
rolsteigers en ladders op een ergonomische en veilige wijze
gebruiken
alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Nee

Ja

Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2020-2022 3 VMBO - BBL

Vak: BWI Profielmodule: Hout- en meubelverbindingen (1203)

Bij deze profielmodule is sprake van een: SE en CSPE.
Periode /
Datum

Magister
code

leerjaar
3

BWI 003a
Verbindingen
in hout

leerjaar
3

BWI 003b
Losse
verbindings
middelen

leerjaar
3

BWI 003c
Zagen en
verspanen

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Toets
(M of S)
Prakt.O
pdracht
(P)

Duur
toets
in
lesure
n

Gewic
ht van
cijfers

P

+/- 3
wk

1

P

+/- 2
wk

1

P

+/- 2
wk

1

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

BWI net en klapper
met
praktijkopdrachten

BWI net en klapper
met
praktijkopdrachten

BWI net en klapper
met
praktijkopdrachten

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel (onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
Een werkstuk met
enkelvoudige verbindingen
maken

Een werkstuk met
enkelvoudige verbindingen
maken

Hout zagen en verspanen
met behulp van gangbare
elektrische-, pneumatischeen niet-aangedreven
handgereedschappen
en houtbewerkingsmachines.

P/BWI/3.1.1
werkzaamheden voor het maken van een werkstuk
voorbereiden
P/BWI/3.1.2
houtverbindingen schetsen en in een CAD
programma tekenen
P/BWI/3.1.3
houtverbindingen maken volgens vastgestelde
criteria
P/BWI/3.1.4
het product aan de hand van kwaliteitscriteria
beoordelen
P/BWI/3.1.1
werkzaamheden voor het maken van een werkstuk
voorbereiden
P/BWI/3.1.2
houtverbindingen schetsen en in een CAD
programma tekenen
P/BWI/3.1.3
houtverbindingen maken volgens vastgestelde
criteria
P/BWI/3.1.4
het product aan de hand van kwaliteitscriteria
beoordelen
P/BWI/3.2.1
met gangbare elektrische-, pneumatische- en nietaangedreven handgereedschappen en
houtbewerkingsmachines basisbewerkingen
veilig uitvoeren
P/BWI/3.2.2

Nee

Nee

Nee
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leerjaar
3

BWI
003d
Eindtoets M3

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Toets
M3

1

1

BWI net en klapper
met
praktijkopdrachten

Theoretische vakkennis

veilig werken met gangbare elektrische-,
pneumatische- en
niet-aangedreven handgereedschappen en
houtbewerkingsmachines
alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Ja
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 VMBO - BBL

Vak: BWI Profielmodule: Design en decoratie (1204)

Bij deze profielmodule is sprake van een: SE en CSPE.
Periode /
Datum

Magister
code

Toets (M of
S)
Prakt.Opdr
acht (P)

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van
cijfers

leerjaar
3

BWI 004a
Ontwerpen
en maken

P

+/- 3 wk

1

leerjaar
3

BWI 004b
Ontwerpen
en decoreren

P

+/- 4 wk

1

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel (onderdelen
examenprogramma)

Een interieurelement
ontwerpen en maken

P/BWI/4.1.2
het ontwerp tekenen met een 2D en 3D CADtekenprogramma
P/BWI/4.1.3
het ontwerp omzetten in werktekeningen
P/BWI/4.3.1
het maken van een interieurelement voorbereiden
P/BWI/4.3.2
een interieurelement met moderne
verbindingsmaterialen maken, samenstellen en
opsluiten
P/BWI/4.3.3
gangbare elektrische-, pneumatische- en nietaangedreven handgereedschappen veilig gebruiken
P/BWI/4.2.1
kleurkarakteristieken toepassen en kleuren
combineren tot kleurcontrasten
P/BWI/4.2.2
een ontwerp maken voor de afwerking en
decoratie van een interieurelement
P/BWI/4.4.1
een behandelplan opstellen voor ondergronden van
hout en plaatmateriaal

Een ontwerp maken
voor de afwerking van
een interieurelement
en een interieurelement
afwerken en decoreren

Toets
herka
nsbaar
Ja/nee
Nee

Nee

P/BWI/4.4.2
een werkschema maken voor de afwerking
P/BWI/4.4.3
materialen en gereedschappen voor de
voorbehandeling en afwerking bepalen
P/BWI/4.4.4
een werkstuk voorbehandelen en afwerken met
watergedragen verfproducten

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Pagina 24 van 38

Bijzond
erheden

PTA's schooljaar 2020-2021

leerjaar
3

BWI 004c
Eindtoets
M4

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Toets M4
(S)

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Theoretische vakkennis

P/BWI/4.4.6
decoratieve figuren printen, plotten, snijplotten,
pellen, plakken en monteren
alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Ja
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Vak:
Produceren, Installeren en Energie

Bij dit profielvak is sprake van een: SE en CSPE Voor de wijze waarop de cijfers tot stand komen: Eindcijfer = 50% SE + 50%CSPE
Periode /
Datum

Leerjaar 3

Magister
code

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht
(P)

PIE301

P+S

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers in
procenten
Totaal 100%

25%

Waar staat de
leerstof?

VMBO digitaal
VMBO digitaal

Onderwerp /
Vaardigheid

ontwerpen en
maken
Gemiddelde

Leerjaar 3

PIE302

P+S

25%

VMBO digitaal

bewerken en
verbinden van
materialen

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

P/PIE/1.1 t/m
P/PIE/1.4
KERN
P/PIE/2.1 en
P/PIE/2.2
KERN

Toets
herkansbaar

Ja/nee
nee

nee

Gemiddelde

Leerjaar 3

PIE303

P+S

25%

VMBO digitaal

besturen en
automatiseren
Gemiddelde

Leerjaar 3

PIE304

P+S

25%

VMBO digitaal

installeren en
monteren

P/PIE/3.1 t/m
P/PIE/3.3
KERN
P/PIE/4.1 en
P/PIE/4.2
KERN

Bijzonderheden

nee

-Algemene
kennis en
vaardigheden
-Professionele
kennis en
vaardigheden
-Loopbaanoriëntatie en
ontwikkeling

nee

Gemiddelde

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Profielmodule:
M&T-P1 – Motorconditie testen

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Orientatie
motorconditie

P/MET/1.0
Kern

Bij dit vak is sprake van een: SE en een CSPE.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Duur
toets in
lesuren

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3101

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3102

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3103

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3104

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3105

Motorconditie testen
(gehele hfdst.) (P)

4

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3106

Totaal
Motorconditie testen
(som van
profielmodule'

8

M&T P1.0
Orientatie
motorconditie

1

1

Planner in lesklapper

M&T P1.1
Motormechanische
delen meten en
testen

1

1

Planner in lesklapper

Motormechanis
che delen meten
en testen

M&T P1.2
Smeersysteem
controleren en testen

1

1

Planner in lesklapper

M&T P1.3
Koelsysteem
controleren en testen

1

1

Planner in lesklapper

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Planner in lesklapper

Planner in lesklapper

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
Ja

N.v.t.

P/MET/1.1
Kern

Ja

N.v.t.

Smeersysteem
controleren en
testen

P/MET/1.2
Kern

Ja

N.v.t.

Koelsysteem
controleren en
testen

P/MET/1.3
Kern

Ja

Motorconditie
testen

P/MET/1.0/1.1/1.2/1.
3 Kern

Nee

P/MET/1.0/1.1/1.2/1.
3 Kern

Nee

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Gewicht van
cijfers in
procenten
Totaal 100%

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

1

1

Planner in lesklapper

1

1

Planner in lesklapper

1

1

Planner in lesklapper

1

1

Planner in lesklapper

Profielmodule:
M&T-P2 - Wielophanging

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSPE.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3201

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3202

M&T P2.0
Orientatie
Wielophanging
en carrosserie

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3203

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3204

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3205

Wielophanging
en carrosserie

4

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3206

Totaal
Wielophanging
en carrosserie
(som van
profielmodule)

8

M&T P2.1
Wielophanging
en veersysteem
controleren en
testen
M&T P2.2
Banden
controleren,
balanceren en
repareren
M&T P2.3
Carrosseriedelen
(de) montage en
afstellen

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Planner in lesklapper

Planner in lesklapper

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Orientatie
Wielophangi
ng en
carrosserie

P/MET/2.0, Kern

Wielophangi
ng en
veersysteem
controleren
en testen
Banden
controleren,
balanceren
en repareren

P/MET/2.1, Kern

Carrosseried
elen (de)
montage en
afstellen

P/MET/2.3, Kern

Ja

Wielophangi
ng en
carrosserie

P/MET/2.0/2.1/2.
2/2.3, Kern

Nee

P/MET/2.0/2.1/2.
2/2.3, Kern

Nee

P/MET/2.2, Kern

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Profielmodule:
M&T-P3 – Verlichting- en comfortsystemen

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSPE.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3301

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3302

M&T P3.0
Orientatie
Verlichting en
comfortsysteme
n

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3303

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3304

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3305

Verlichting en
comfortsystemen

4

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3306

Totaal
Verlichting en
comfortsysteme
n (som van
profielmodule)

8

M&T P3,1
Elektrische
schakelingen en
metingen
M&T P3,2
Verlichtings-en
signaleringssyst
eem
M&T P3,3
Comfort en
veiligheidssyste
men

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren
1

1

Planner in lesklapper

1

1

Planner in lesklapper

1

1

Planner in lesklapper

1

1

Planner in lesklapper

Planner in lesklapper

Planner in lesklapper

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar

Orientatie
Verlichting
en
comfortsyste
men

P/MET/3.0, Kern

Elektrische
schakelingen
en metingen

P/MET/3.1, Kern

Verlichtingsen
signaleringss
ysteem
Comfort en
veiligheidssy
stemen

P/MET/3.2, Kern

P/MET/3.3, Kern

Ja

Wielophangi
ng en
carrosserie

P/MET/3.0/3.1/3.
2/3.3, Kern

Nee

P/MET/3.0/3.1/3.
2/3.3, Kern

Nee

Bijzonderheden

Ja/nee
Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Profielmodule:
M&T-P4 - Transport

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSPE.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3401

M&T P4.0
Orientatie
Transport

Leerjaar 3
Periode
1,2
Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3402

M&T P 4,1 Laden
en lossen

MT3403

M&T P 4,2
Technisch rijklaar
maken

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3404

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3405

Leerjaar 3
Periode
1,2

MT3406

M&T P4,3
Routeplanning
maken

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

P/MET/4.0, Kern

1

1

Planner in lesklapper

1

1

Planner in lesklapper

Laden en
lossen

P/MET/4.1, Kern

Planner in lesklapper

Technisch
rijklaar
maken

P/MET/4.2, Kern

Planner in lesklapper

Routeplannin
g maken

P/MET/4.3, Kern

Ja

Transport

P/MET/4.0/4.1/4.
2/4.3, Kern

Nee

P/MET/4.0/4.1/4.
2/4.3, Kern

Nee

1

1

1

1

Planner in lesklapper

Transport

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

8

Planner in lesklapper

Bijzonderheden

Ja/nee

Orientatie
Transport

4

Totaal Transport
(som van
profielmodule)

Toets
herkansbaar

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Profielodule:
E&O – P1 “commercieel”

Het eindcijfer van deze module telt voor 12,5% mee voor het eindcijfer van het profielvak Economie & Ondernemen.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Leerjaar 3

EOP1301

Leerjaar 3

EOP1302

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Schriftelijk

2

EduHint – commercieel /
Google Classroom

Praktijk

1

EduHint – commercieel /
Google Classroom

Het begrip retailformule
herkennen, omschrijven en
toepassen,
De elementen uit de
retailformule herkennen,
omschrijven en toepassen
(doelgroep, assortiment en
concurrentiepositie),
De samenhang tussen
doelgroep en distributie
herkennen en toepassen,
Het belang van vakkennis
(artikelkennis) herkennen en
toepassen,
Assortimentskennis
verwerven, herkennen en
toepassen,
De samenhang tussen reclame
en marktpositie herkennen,
uitleggen en toepassen,
De samenhang tussen
promotie en presentatie en de
marktpositie herkennen en
toepassen
De verkoopfases doorlopen,
Afrekenhandelingen
verrichten

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
P/EO/1.1

P/EO/1.2

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
ja

nee
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Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2020-2022 3 + 4 VMBO-BBL

Profielmodule:
E&O – P2 “secretarieel”

Het eindcijfer van deze module telt voor 12,5% mee voor het eindcijfer van het profielvak Economie & Ondernemen.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Leerjaar 3

EOP2301

Leerjaar 3

EOP2302

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Schriftelijk

1

EduHint – secretarieel /
Google Classroom

Praktijk

2

EduHint – secretarieel /
Google Classroom

Communicatie verzorgen,
Post verzorgen,
Klachten afhandelen,
Het bedrijf presenteren,
Ontwikkelingen in de
secretariële ondersteuning
herkennen
Bijeenkomsten organiseren,
Communicatie verzorgen,
Post verzorgen,
Secretariële ondersteuning
verrichten,
Data beheren,
Klachten afhandelen,
Klanten ontvangen

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
P/EO/2.1
P/EO/2.2

P/EO/2.1
P/EO/2.2

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
ja

nee
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Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2020-2022 3 + 4 VMBO-BBL

Profielmodule:
E&O – P3 “logistiek”

Het eindcijfer van deze module telt voor 12,5% mee voor het eindcijfer van het profielvak Economie & Ondernemen.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Leerjaar 3

EOP3301

Schriftelijk

Leerjaar 3

EOP3302

Praktijk

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

1

EduHint – logistiek /
Google Classroom

1

EduHint – logistiek / Google
Classroom

- Derving tegengaan
- Goederen verzenden
- Begrippen met betrekking tot
de voorraad herkennen en
toepassen
- Goederen bestellen
- Goederen ontvangen.
- Goederen opslaan.
- Goederen verplaatsen, intern
transport.
- Goederen verzamelen.
- Goederen verpakken en
verzendklaar maken.
- Goederen verzenden.
- Administratief
voorraadbeheer uitvoeren.

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
P/EO/3.1.4
P/EO/3.2.3
P/EO/3.3.2
P/EO/3.3.4
P/EO/3.1.1
P/EO/3.1.2
P/EO/3.1.3
P/EO/3.2.1
P/EO/3.2.2
P/EO/3.2.3
P/EO/3.3.3

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
ja

nee
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Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2020-2022 3 + 4 VMBO-BBL

Profielmodule:
E&O – P4 “administratie”

Het eindcijfer van deze module telt voor 12,5% mee voor het eindcijfer van het profielvak Economie & Ondernemen.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht (P)

Leerjaar 3

EOP4301

Leerjaar 3

EOP4302

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Schriftelijk

2

EduHint – administratie /
Google Classroom

Praktijk

1

EduHint – administratie /
Google Classroom

- rechtsvormen en kenmerken
van bedrijven herkennen
- doelstellingen van bedrijven
herkennen en benoemen
- bedrijfsfuncties herkennen
benoemen
- bedrijfsprocessen herkennen
en benoemen
- financiële data gebruiken:
lezen, berekenen, interpreteren
- de formulierenstroom in het
bedrijf bijhouden
- financiële feiten verwerken
in de boekhouding

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
P/EO/4.1-1
P/EO/4.1-2
P/EO/4.1-4
P/EO/4.1-6
P/EO/4.2-4
P/EO/4.2-1
P/EO/4.2-2

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
ja

nee
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Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 VMBO-BBL

Vak: Profielvak Zorg & Welzijn Mens en gezondheid

Bij dit vak is sprake van een: SE en een CSPE.
Periode /
Datum

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht
(P)

Lj. 3

ZW311

Schriftelijk

Lj. 3

ZW312

Lj. 3

ZW313

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van cijfers

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

2

studieplanner

Praktijk

2

studieplanner

Portfolio

1

studieplanner

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Informatie geven over een gezonde
leefstijl
•
Een gezonde maaltijd samenstellen,
bereiden en opdienen
•
Ondersteunen bij een verantwoord
voedings- en bewegingspatroon en
dagritme
•
Informatie geven over een gezonde
leefstijl
•
Een gezonde maaltijd samenstellen,
bereiden en opdienen
Ondersteunen bij een verantwoord voedingsen bewegingspatroon en dagritme
•
Informatie geven over een gezonde
leefstijl
•
Een gezonde maaltijd samenstellen,
bereiden en opdienen
Ondersteunen bij een verantwoord voedingsen bewegingspatroon en dagritme

P/ZW/1

•

Toets
herkansbaar
Ja/nee
Ja

P/ZW/1

Nee

P/ZW/1

Nee
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 VMBO-BBL

Vak: Profielvak Zorg & Welzijn Mens en omgeving

Bij dit vak is sprake van een: SE en een CSPE.
Periode /
Datum
Lj. 3

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht
(P)

ZW321

Schriftelijk

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van cijfers

2

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners
studieplanner

Onderwerp /
Vaardigheid
•
•
•
•

•
Lj. 3

ZW322

Praktijk

2

studieplanner

•
•
•
•

•
Lj. 3

ZW323

Portfolio

1

studieplanner

•
•
•
•

•

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Schoonmaak en
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
Textiel verzorgen
Baliewerkzaamheden verrichten
Ondersteunen bij het kiezen van
aanpassingen en hulpmiddelen in en
rondom het gebouw die toegankelijkheid
en veiligheid bevorderen
Bij het inrichten van een ruimte rekening
houden met het gebruik van een ruimte
Schoonmaak en
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
Textiel verzorgen
Baliewerkzaamheden verrichten
Ondersteunen bij het kiezen van
aanpassingen en hulpmiddelen in en
rondom het gebouw die toegankelijkheid
en veiligheid bevorderen
Bij het inrichten van een ruimte rekening
houden met het gebruik van een ruimte
Schoonmaak en
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
Textiel verzorgen
Baliewerkzaamheden verrichten
Ondersteunen bij het kiezen van
aanpassingen en hulpmiddelen in en
rondom het gebouw die toegankelijkheid
en veiligheid bevorderen
Bij het inrichten van een ruimte rekening
houden met het gebruik van een ruimte

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
P/ZW/2

Toets
herkansbaar
Ja/nee
Ja

P/ZW/2

Nee

P/ZW/2

Nee
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 VMBO-BBL

Vak: Profielvak Zorg & Welzijn Mens en activiteit

Bij dit vak is sprake van een: SE en een CSPE.
Periode /
Datum
Lj. 3

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht
(P)

ZW331

Schriftelijk

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van cijfers

2

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners
studieplanner

Onderwerp /
Vaardigheid
•
•
•

Lj. 3

ZW332

Praktijk

2

studieplanner

•
•
•

Lj. 3

ZW333

Portfolio

1

studieplanner

•
•
•

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Een eenvoudige activiteit voor een
individu en groep voorbereiden
Een eenvoudige activiteit met een
individu en groep uitvoeren
Een eenvoudige activiteit met een
individu en groep afsluiten
Een eenvoudige activiteit voor een
individu en groep voorbereiden
Een eenvoudige activiteit met een
individu en groep uitvoeren
Een eenvoudige activiteit met een
individu en groep afsluiten
Een eenvoudige activiteit voor een
individu en groep voorbereiden
Een eenvoudige activiteit met een
individu en groep uitvoeren
Een eenvoudige activiteit met een
individu en groep afsluiten

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
P/ZW/3

Toets
herkansbaar
Ja/nee
Ja

P/ZW/3

Nee

P/ZW/3

Nee
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2022

Leerjaar en afdeling:
3 VMBO-BBL

Vak: Profielvak Zorg & Welzijn Mens en zorg

Bij dit vak is sprake van een: SE en een CSPE.
Periode /
Datum
Lj. 3

Magistercode

Toets (M of S)
Prakt.Opdracht
(P)

ZW341

Schriftelijk

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van cijfers
2

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners
studieplanner

Onderwerp /
Vaardigheid
•
•
•
•
•

Lj. 3

ZW342

Praktijk

2

studieplanner

•
•
•
•
•

Lj. 3

W343

Portfolio

1

studieplanner

•
•
•
•
•

College Den Hulster - 3 VMBO-BBL

Ondersteunen bij eenvoudige
verzorgende activiteiten
Ondersteunen bij het bewegen en
verplaatsen
Eenvoudige EHBO technieken toepassen
Ondersteunen bij vaak voorkomende
ziekteverschijnselen
Toepassingen van ICT en technologie in
de hulpverlening benoemen, adviseren
en gebruiken
Ondersteunen bij eenvoudige
verzorgende activiteiten
Ondersteunen bij het bewegen en
verplaatsen
Eenvoudige EHBO technieken toepassen
Ondersteunen bij vaak voorkomende
ziekteverschijnselen
Toepassingen van ICT en technologie in
de hulpverlening benoemen, adviseren
en gebruiken
Ondersteunen bij eenvoudige
verzorgende activiteiten
Ondersteunen bij het bewegen en
verplaatsen
Eenvoudige EHBO technieken toepassen
Ondersteunen bij vaak voorkomende
ziekteverschijnselen
Toepassingen van ICT en technologie in
de hulpverlening benoemen, adviseren
en gebruiken

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
P/ZW/3

Toets
herkansbaar
Ja/nee
Ja

P/ZW/3

Nee

P/ZW/3

Nee
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