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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
6
Examenreglement vmbo 2020-2021 Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken def

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:
2019-2021

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 - 4 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:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Vak:
Engels

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE. Door de Corona-crisis is het pta van leerjaar 3 (SE1) volledig komen te vervallen.
Periode
/ Datum

Magi
ster
code

Magisteromschrijving

Toets (M
of S)
Prakt.Op
dracht
(P)

Duur
toets in
lesuren

Gewicht
van
cijfers

div.

div.

1

lj. 4

EN401

praktische opdracht unit 1 + 2

lj. 4
lj. 4
lj. 4

EN402
EN403
EN404

s.o. unit 1
s.o. unit 1
eindtoets unit 1

S
S
S

½
½
1

1
1
3

lj. 4
lj. 4
lj. 4

EN405
EN406
EN407

s.o. unit 2
s.o. unit 2
eindtoets unit 2

S
S
S

½
½
1

1
1
3

lj. 4

EN408

praktische opdracht unit 3 + exam units

div.

div.

1

lj. 4
lj. 4
lj. 4

EN409
EN410
EN411

s.o. unit 3
s.o. unit 3
eindtoets unit 3

S
S
S

½
½
1

1
1
3

lj. 4

EN412

media file

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

S/D

3

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

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, woordenschat-opbouw.
idioom, woordenschat-opbouw.
"Leerwerk; woorden + zinnen +
grammatica unit 1
Vaardigheden; luisteren, lezen,
schrijven."
idioom, woordenschat-opbouw.
idioom, woordenschat-opbouw.
"Leerwerk; woorden + zinnen +
grammatica unit 2
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, woordenschat-opbouw.
idioom, woordenschat-opbouw.
"Leerwerk; woorden + zinnen +
grammatica unit 3
Vaardigheden; luisteren, lezen,
schrijven."
4 (nieuws)artikelen op het internet zoeken,
artikelverslagen maken n.a.v. vragenblad

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramm
a)

Toets
herkansbaar
Ja/nee

leervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid,
luistervaardigheid

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

Nee

Leervaardigheid
Leervaardigheid
luistervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid

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

Nee
Nee
Ja

Leervaardigheid
Leervaardigheid
luistervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid

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

Nee
Nee
Ja

leervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid,
luistervaardigheid

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

Nee

Leervaardigheid
Leervaardigheid
luistervaardigheid,
leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid

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

Nee
Nee
Ja

leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid,

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

Nee

Pagina 4 van 58

PTA's schooljaar 2020-2021

in Magister studiewijzer

lj. 4
lj. 4

EN413
EN414

Schrijfvaardigheid
kijk- en luistervaardigheid

S
S

1
2

4
4

lj. 4

EN415

spreekvaardigheid

M

1/5

4

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

informatie geven of vragen in briefvorm.
beeld- en geluidsfragmenten
bekijken/beluisteren + vragen hierover
beantwoorden
3 onderdelen = uitspraak / reageren in
sociale situaties / gebeurtenis beschrijven

basisvaardigheden,
oriëntatie op leren
en werken
Schrijfvaardigheid
Luistervaardigheid

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

gespreksvaardigheid MVT/K/6

Ja
Nee

Nee
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Vak:
wiskunde

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE. Door de Corona-crisis het pta van leerjaar 3 (SE1) volledig komen te vervallen.
Periode /
Datum

Magistercode

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

Wi109

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 1

Statistiek

K7, 8, 23

ja

leerjaar 4

Wi110

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 2

Verbanden

K4, 8, 27

ja

leerjaar 4

Wi111

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 3

Symmetrie

K4, 8, 24

ja

leerjaar 4

Wi112

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 4

Rekenen

K3, 4, 5, 8

ja

leerjaar 4

Wi113

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 5

K5, 8, 22, 24

ja

leerjaar 4

Wi114

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 6

Rekenen, meten,
schatten
Vlakke figuren

K7, 8, 20, 25, 27

ja

leerjaar 4

Wi115

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 7

Verbanden

K4, 8, 27

ja

leerjaar 4

Wi116

schriftelijk

1

1

Hoofdstuk 8

Ruimtemeetkunde

K3, 4, 5, 8, 19 ™ 27

ja
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2019-2021

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)

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar

Leerjaar 3
Periode 1

MK301

S

50

3

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

3

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

3

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

Multiculturele
Samenleving

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

Nee

Ja/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.

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE.
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2019-2021

Periode /
Datum

Magistercode

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

Leerjaar 4
Periode 1

MK401

S

50

MK402

S

MK403

Leerjaar 4
Periode 1

Leerjaar 4
Periode 2

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

2

Examensyllabus
Criminaliteit
HF 1 en 2

Criminaliteit &
Rechtsstaat

ML2/K/1,
ML2/K/2,ML2/K/8.1

50

2

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

Criminaliteit &
Rechtsstaat

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

Nee

S

50

3

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

MK404

S

50

4

Criminaliteit eindtoets

S

50

2

Examensyllabus
Politiek
HF 1 en 2

ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/8
ML2/K/1, ML2/K/2,
ML2/K/3ML2/K/4.4
en ML2/K/4.1

Nee

MK405

Criminaliteit &
Rechtsstaat
Politiek &
Beleid

MK406

S

50

2

Examensyllabus
Politiek
HF 3 en 4
Hoofdvraag HF 1 en 2

Politiek &
Beleid

MK407

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

Classroom Praktische
opdracht.

Politiek
vraagstuk

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

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

P

NVT

Gewicht van
cijfers

Vak:
maatschappijkunde

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

MK408

Duur
toets in
lesuren

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

1

Toets
herkansbaar
Ja/nee
Nee

Bijzonderheden

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

Nee

Nee

Nee
Nee
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Leerjaar 4
Periode 3

MK409

S

50

3

Examensyllabus
Politiek
HF 8 en 9
Hoofdvraag HF1 tot en met 4

Politiek &
Beleid

MK410

S

50

4

Politiek

Politiek &
Beleid

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

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
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Programma van Toetsing en Afsluiting

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

Magistercode

Leerjaar 3

BI301

Leerjaar 3

BI302

Leerjaar 3

Cohort:
2019-2021

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

Eigen tijd

o/v/g

Leerjaar 3

BI306

ST5

Eigent tijd

o/v/g

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 - 4 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

Ja

K1,3- 10, 11

Ja

Het beender- en
spierstelsel

K1,3,8

Nee

Microscopie,
presentaties,
tabellen en
grafieken,
biologische

K1,2 en 3

Nee
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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
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2020-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Vak:
economie

Bij dit vak is sprake van een SE en CSE. Het eindcijfer wordt als volgt berekend: 50% SE + 50% CSE
Periode
/ Datum

Magistercode

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

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kernd
oel (onderdelen
examenprogramma)

Soorten behoeften, Schaarste, producten
onderscheiden, Consumeren, Collectieve voorziening,
Marketingmix,
Soorten reclame, Soorten merken, Informatie
consument, Consumentenorganisatie,
Rechten/plichten koper en verkoper, Regels
overeenkomst kopen op afstand, MVO, vraag- en
aanbodtheorie
Vormen van ruil, Vormen van het geld, Diverse
manieren van betalen, Banksaldo berekenen,
koopkracht en inflatie, samengestelde en
enkelvoudige interest,
Spaarvormen, Beleggen,
kredietnemers en kredietverstrekkers,
Lenen/sparen en inflatie,
Rente en aflossing, Koop op afbetaling, Huurkoop,
Doorlopend krediet, Leasing
Soorten inkomsten,
Oorzaken verschil in beloning,
Inkomsten zonder tegenprestatie, Budgetteren,
Reserveren, Oplossingen financieringsproblemen,
Autokosten
Huurovereenkomst, Rechten en plichten huurder en
verhuurder, Sociale huurwoningen en vrije sector
Eigen huis kopen (makelaar, notaris, voorlopig en
transportakte), Hypotheeklasten , Hypotheekvormen
Keuze huren of kopen, OZB,
Eigen huis verzekeren (polis, opstal, inboedel,
onderverzekerd en over verzekerd)
Overheid, Overheidsinstanties,
Overheidsregels, Collectieve sector, Particuliere
sector
Privatisering en nationalisering, kartels en fusies,
Rijksbegroting en miljoenennota, Staatsschuld,
Volksverzekeringen,
Werknemersverzekeringen,
actieven en niet-actieven,
Brutoloon/nettoloon, Loonheffing,
inkomstenbelasting
Consumentenprijs, BTW,
Accijns, Toegevoegde waarde,
Motorrijtuigenbelasting, OZB,
WOZ-waarde, Jaaropgave,
Belastbaar inkomen,
Heffingskorting,
Begrotingstekort en overschot Draagkrachtbeginsel/
profijtbeginsel

EC/K4

Ja/nee
nee

EC/K4

nee

EC/K4

nee

EC/K4

nee

EC/K5

nee

EC/K5

nee

Leerjaar
3

EC301

schriftelijk /
digitaal

1

1

H1 – Wikken en wegen

Leerjaar
3

EC302

schriftelijk /
digitaal

1

1

H2 – Thuis in geldzaken

Leerjaar
3

EC303

schriftelijk /
digitaal

1

1

H3 – Geld over en geld
tekort

Leerjaar
3

EC304

schriftelijk /
digitaal

1

1

H4 – Wonen en
verzekeren

Leerjaar
3

EC305

schriftelijk /
digitaal

1

1

H5 – Werk voor de
overheid

Leerjaar
3

EC306

schriftelijk /
digitaal

1

1

H6 – Geld voor de
overheid

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Toets
herkansbaar*

Bijzonderheden
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Leerjaar
3

EC307

schriftelijk /
digitaal

1

1

H7 – Laat nog wat over

Leerjaar
3

EC308

schriftelijk /
digitaal

1

1

H8 – Werk en bedrijf

Leerjaar
4

EC401

schriftelijk

1

1

H1 – Werken voor de
winst

Leerjaar
4

EC402

schriftelijk

1

1

H2 – Productie en
technologie

Leerjaar
4

EC403

schriftelijk

1

1

H3 – Werkloos

Leerjaar
4

EC404

schriftelijk

1

1

H4 – Nederland in de
wereld

Leerjaar
4

EC405

schriftelijk

1

1

H5 – Samen in de wereld

Leerjaar
4

EC406

schriftelijk

2

3

Examentrainer

Economische groei, Maatschappelijke kosten en
baten, Duurzame productie en biologische productie,
Milieuheffing en milieusubsidie, Keurmerken
duurzaamheid
Productiefactoren,
Kapitaalintensief/arbeidsintensief, Bedrijfskolom/
bedrijfstak, Toegevoegde waarde, Indeling (4
sectoren) sectoren, Arbeidsovereenkomst, CAO
(proeftijd, opzegtermijn, Arbowet
Vakbonden
De kandidaat kan een eenvoudige winstberekening
maken en houdt hierbij rekeningen met btw,
bedrijfskosten en de inkoopprijs. Tevens leert de
kandidaat invloed uitoefenen op de nettowinst en de
begrippen 'maatschappelijke kosten' en
'maatschappelijke baten' en de gevolgen hiervan voor
een onderneming.
De kandidaat leert door hoe een bedrijfswinst kan
stijgen door de loonkosten te verlagen. Tevens leert
de kandidaat welke factoren van invloed zijn op de
loonkosten en hoe deze factoren gemanaged worden.
Als laatste leert de kandidaat de arbeidsmarkt kennen
en beïnvloeden.
De kandidaat leert de verschillende soorten
werkloosheid herkennen. Tevens kan de kandidaat
oorzaken en gevolgen noemen van deze soorten
werkloosheid.
Daarna leert de kandidaat welke instrumenten de
overheid en de particuliere sector hebben om de
werkloosheid te bestrijden.
De kandidaat leert waarom Nederland producten en
diensten importeert en uit welke landen deze zaken
(met name) afkomstig zijn. Daarna leert de kandidaat
van export voor Nederland. Beide aspecten worden
verenigd in de voor- en nadelen van de Europese
Unie voor Nederland en de €urozone. Als laatste leert
de kandidaat voorbeelden, oorzaken en gevolgen van
protectie.
De kandidaat leert wat ontwikkelingslanden zijn en
hoe deze te herkennen. Tevens leert de kandidaat hoe
Nederland (en de rest van de westerse wereld) om
gaat met ontwikkelingslanden in positieve en
negatieve zin.
Als laatste leert de kandidaat over ontwikkelingshulp
en noodhulp en wat de kandidaat - als zijnde
Nederlands burger - zelf kan doen om
ontwikkelingslanden te helpen.

EC/K5

nee

EC/K5

nee

EC/K5A-1
EC/K5A-6

ja

herkansbaar in
januari 2021

EC/K5A-2
EC/K5A-3

ja

herkansbaar in
januari 2021

EC/K5A-4
EC/K5A-5

ja

herkansbaar in
januari 2021

EC/K7-1
EC/K7-2

ja

herkansbaar in
maart 2021

EC/K7-3a /
EC/K7-3b /
EC/K7-4

ja

herkansbaar in
maart 2021

nee

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
* Elke kandidaat mag in leerjaar 4 twee toetsen voor economie herkansen. Eén in januari en één toets in maart.
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PTA's schooljaar 2020-2021

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Cohort:
2019-2021

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

Lj. 3

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers in
procenten
Totaal 10

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Leerwerkboek Deel A (Nova)

Hoofdstuk 1:
Krachten

Leerwerkboek Deel A (Nova)

Hoofdstuk 2:
Beweging

1

1

Toets (s)

1

1

N3303

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel A (Nova)

Lj. 3

N3304

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel A (Nova)

Lj. 4

N3401

Toets (s)

N3402

Toets (s)

Lj. 4

N3403

Lj. 4

Lj. 3

1

Leerwerkboek Deel A
(Nova)

1

1

Leerwerkboek Deel A
(Nova)

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel A
(Nova)

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

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

1

Hoofdstuk 3:
Stoffen &
materialen
Hoofdstuk 4:
Elektriciteit

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

K1-1/K2-2/K3-3/
K9-14
K1-1/K2-2/K3-3/
K9-14
K1-1/K2-2/K3-3/
K10-16

K1-1/K2-2/K3-3/
K5-7
Hoofdstuk 1: Licht K1-1/K2-2/K3-3/
K7-11
Hoofdstuk 2:
K1-1/K2-2/K3-3/
Kracht
K9-14
Hoofdstuk 3:
K1-1/K2-2/K3-3/
Elektrische
K5-7
schakelingen
Hoofdstuk 4:
K1-1/K2-2/K3-3/
Warmte en energie K6-9
SE toets 1 t/m 4
K1-1/K2-2/K3-3/
K5-7/K6-9/K711/
K9-14
Hoofdstuk 5:
K1-1/K2-2/K3-3/
Elektrische energie K5-7
& veiligheid
Hoofdstuk 6:
K1-1/K2-2/K3-3/
Geluid
K8-12
Hoofdstuk 7:
K1-1/K2-2/K3-3/
Stoffen &
K4-5/K10-16
materialen

Toets
herkansba
ar

Bijzonderheden

Ja/nee
nee
nee
nee
nee
Ja (halverwege
schooljaar)
Ja(halverwege
schooljaar)
Ja (halverwege
schooljaar)
Ja (halverwege
schooljaar)
Ja (halverwege
schooljaar)

Ja (einde
schooljaar)
Ja (einde
schooljaar)
Ja (einde
schooljaar)
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Lj. 4

N3409

Toets (s)

1

1

Leerwerkboek Deel B
(Nova)

Lj. 4

N3410

Toets (s)

1

2

Leerwerkboek Deel B
(Nova)

Hoofdstuk 8:
Snelheid, verkeer
en veiligheid
SE toets 5 t/m 8

K1-1/K2-2/K3-3/
K9-14

Ja (einde
schooljaar)

K1-1/K2-2/K3-3/
K4-5/K5-7/K812/K9-14

Ja (einde
schooljaar)

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 - 4 VMBO-BBL

Pagina 15 van 58

PTA's schooljaar 2020-2021

Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
3 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 in
Zie ook Studieplanners
lesuren
procenten
Totaal 100%
Lj. 3 /
Periode 1

Lj. 3 /
Periode 2

Lj. 3 /
Periode 3

Lj. 3 /
Periode 4

Lj. 3 /
Periode 5

Vak:
lichamelijke opvoeding (LO)
Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkan
sbaar
Ja/nee

Bijzonderheden

LO301
LO302

P
P

Spel: Softbal
Turnen

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

LO303
LO304

P
P

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

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

Spel: Hockey
Zelfverdediging

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

De te behandelen totaal
stof blijft onveranderd.

LO311
LO312
LO313

P
P
P

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 - 4 VMBO-BBL

Bij de
toetsing/beoordeling
wordt de Houding
Inzet Samenwerking
zwaarwegend
meegenomen
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2019-2021 4 VMBO - BBL

Vak:
lichamelijke opvoeding (LO)

Bij dit vak is sprake van een: SE. Voor de wijze waarop de cijfers tot stand komen: Zie visiedocument LO.
Periode /
Datum

Magistercode

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

Periode 1

1
2

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

P
P

Spel: Voetbal
Atletiek: Lopen

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

3
4

P
P

Spel: Hockey
Turnen: Springen

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

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

5
6
7

P
P
P

Spel: Handbal
Turnen: Zwaaien
Racketspelen

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

Dit o.a. afhankelijk
van de
weersomstandighede
n en de
beschikbaarheid van
de accommodatie.

8
9

P
P

Zelfverdediging
Bewegen en regelen

K8: 53, 54, 55, 56, 57, 58
K3: 53, 54, 55, 56, 57, 58

De te behandelen
totaal stof blijft
onveranderd.

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers in
procenten
Totaal 100%

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Toets
herka
nsbaa
r
Ja/nee

Bijzonderheden

Bij de
toetsing/beoordeling
wordt de Houding
Inzet
Samenwerking
zwaarwegend
meegenomen
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2019-2021

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

Mag
ister
code

Bijzonderheden /
Magisteromschrijving

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

Duur toets
in lesuren

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL
Gewicht
van cijfers
*

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Lj. 4

KV
301

Project 1
P
Beeldende kunst
(Beelden in de openbare ruimte)

5

Kunst uit het vuistje

Lj. 4

KV
302

Project 2
Architectuur
(Heilige huisjes religieuze
architectuur)

P

5

Kunst uit het vuistje

Lj. 4

KV
303

Project 3
Muziek

P

5

Kunst uit het vuistje

Lj. 4

KV
304

Project 4
Film

P

5

Kunst uit het vuistje

Vak:
Kunstvakken incl. CKV
Onderwerp /
Vaardigheid

- oriëntatie op leren en
werken
- basisvaardigheden
- Culturele en Kunstzinnige
vorming en verdieping
- Reflectie en kunstdossier
- oriëntatie op leren en
werken
- basisvaardigheden
- Culturele en Kunstzinnige
vorming en verdieping
- Reflectie en kunstdossier
- oriëntatie op leren en
werken
- basisvaardigheden
- Culturele en Kunstzinnige
vorming en verdieping
- Reflectie en kunstdossier
- oriëntatie op leren en
werken
- basisvaardigheden
- Culturele en Kunstzinnige
vorming en verdieping
- Reflectie en kunstdossier

Domein/Ker
ndoel
(onderdelen
examenprogr
amma)

Toets
herkans
baar
Ja/nee

KV/K/1
KV/K/2
KV/K/3
KV/K/4

ja

KV/K/1
KV/K/2
KV/K/3
KV/K/4

ja

KV/K/1
KV/K/2
KV/K/3
KV/K/4

ja

KV/K/1
KV/K/2
KV/K/3
KV/K/4

ja

*Alle onderdelen worden met voldoende of goed afgesloten.
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Vak:
maatschappijleer

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

Magistercode

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

Duur toets
in lesuren

Leerjaar 3

MA301

S

50

Gewicht van
cijfers in
procenten
Totaal
100%
1

Leerjaar 3

MA302

S

50

Leerjaar 3

MA303

S

Leerjaar 3

MA304

Leerjaar 3

MA305

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

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

Introductie
Maatschappijleer

K1: Oriëntatie op leren
en werken
K3: Leervaardigheden
in het vak
maatschappijleer

Ja

1

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

Cultuur en
Socialisatie

K4: Cultuur en
Socialisatie

Ja

50

1

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

Sociale
verschillen

K5: Sociale verschillen

Ja

S

50

1

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

Macht en
zeggenschap

K6: Macht en
zeggenschap

Ja

S

50

1

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

Beeldvorming en
stereotypering

K7: Beeldvorming en
stereotypering

Nee

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.
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.
Er
is
geen
lesmethode.
Materiaal
wordt
gemaakt
door
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Leerjaar 3

MA306

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

P

NVT

1

Maatschappelijk
werkstuk

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

Nee

vakdocent. Dit komt
overeen met
de
eindexamentermen.
Er
is
geen
lesmethode.
Materiaal
wordt
gemaakt
door
vakdocent. Dit komt
overeen met
de
eindexamentermen.
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2019-2021 4 VMBO - BBL

Vak: BWI Keuzevak: Daken en kapconstructies van hout (1225)

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

leerjaar
4

Magister
code

BWI/K007a
Platte daken

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

Duur toets
in lesuren

P

+/- 3 wk

Gewicht
van
cijfers

1

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel (onderdelen
examenprogramma)

Toets
herka
nsbaar

Constructies maken
voor platte daken en
de dakrand afwerken

K/BWI/7.1.1
De eigenschappen van toegepaste materiaalsoorten
voor platte en hellende daken beschrijven
K/BWI/7.1.2
Balken en onderdelen in een kapconstructie en
platdak benoemen
K/BWI/7.1.4
verschillende constructies voor hemelwaterafvoeren
en gootconstructies herkennen
K/BWI/7.1.7
een 2D CAD werktekening maken volgens de
Amerikaanse projectiemethode
K/BWI/7.1.8
een schets maken in isometrische projectie
K/BWI/7.1.9
werktekeningen lezen en interpreteren
K/BWI/7.1.10
aan de hand van een werktekening een materiaalstaat
in- en aanvullen (alleen BBL)

Ja/nee
Nee

K/BWI/7.2.1
balklagen aanbrengen, verankeren en verdelen op
platenmaat
K/BWI/7.2.2
ravelingen en doorvoer constructies maken
K/BWI/7.2.3
dakplaten voor platte daken aanbrengen
K/BWI/7.2.4
oversteken voor platte daken maken en de randen
afwerken
K/BWI/7.2.5

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL
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leerjaar
4

leerjaar
4

BWI/K007b
Hellende
daken

BWI/K007c
Eindtoets K7

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

P

Toets K7
(S)

+/- 3 wk

1

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Constructies maken
voor hellende daken,
afdichten en
afwerken

Theoretische
vakkennis

binnenrandafwerkingen aanbrengen en afvoer voor
platte daken maken
K/BWI/7.1.9
werktekeningen lezen en interpreteren
K/BWI/7.1.10
aan de hand van een werktekening een materiaalstaat
in- en aanvullen
K/BWI/7.3.1
Een 2D CAD tekening maken volgens de
Amerikaanse projectiemethode en een schets maken
in isometrische projectie
K/BWI/7.3.2
hulpspanten (uitslag) maken en verschillende typen
spanten stellen
K/BWI/7.3.4
muurplaten en gordingen inclusief ravelingen en
nokconstructie stellen en maken
K/BWI/7.3.5
dakbeschot, tengels en panlatten aanbrengen
K/BWI/7.3.6
verschillende typen gootconstructies maken en
aftimmeren
K/BWI/7.3.7
dakpannen, zowel beton als keramisch, verdelen,
aanbrengen en met hulpstukken de nok en
randafwerking maken
K/BWI/7.3.8
zonnepanelen, of een simulatie daarvan, aanbrengen
op een dakbedekking voor een hellend dak
NB alleen de montage, niet de aansluiting
alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Nee

Ja
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2019-2021 4 VMBO - BBL

Vak:
BWI - Interieurbouw, stands en betimmeringen (1208)

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

leerjaar
4

leerjaar
4

Magister
code

BWI/K004a
Interieurbouw

BWI/K004b
Stands en
betimmeringen

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

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

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van
cijfers

P1

+/- 3 wk

1

P2

+/- 3 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)

Eenvoudige kasten en
opbergsystemen
ontwerpen en maken

K/BWI/4.1.1
eenvoudige kasten en opbergsystemen schetsen en
met behulp van ICT tekenen in 2D en 3D
K/BWI/4.1.2
een werktekening lezen en interpreteren
K/BWI/4.1.3
aan de hand van een werktekening een
materiaalstaat in- en aanvullen
K/BWI/4.1.6
eigenschappen en functies van gangbare
plaatmaterialen beschrijven
K/BWI/4.1.7
gangbare plaatmaterialen verwerken
K/BWI/4.1.8
bevestigingsmiddelen bepalen, herkennen en
toepassen
K/BWI/4.1.9
randen van plaatmaterialen afwerken
K/BWI/4.1.10
sluitingen en beslagen aanbrengen
K/BWI/4.1.11
gangbare elektrische handgereedschappen en
machines veilig gebruiken
K/BWI/4.2.1
werktekeningen lezen en interpreteren
K/BWI/4.2.2
een 2D-CAD werktekening maken volgens de
Amerikaanse projectiemethode en een schets
maken in isometrische projectie
K/BWI/4.2.5
grondhout en rachels verdelen en aanbrengen
K/BWI/4.2.6

Betimmeringen en
stands ontwerpen en
aanbrengen

Toets
herka
nsbaar
Ja/nee
Nee

Nee
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leerjaar
4

BWI/K004c
Eindtoets K4

Toets K4
(S)

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Theoretische vakkennis

lambriseringen aanbrengen
K/BWI/4.2.7
plaatmateriaal en afwerking toepassen voor stands
K/BWI/4.2.8
sparingen maken voor wandcontactdozen en
schakelmateriaal (alleen BBL)
K/BWI/4.2.9
plafondconstructies tegen een balklaag aanbrengen
K/BWI/4.2.10
de onderkant van de balklaag uitrachelen
K/BWI/4.2.11
een verlaagd plafond aanbrengen
K/BWI/4.2.12
plinten en lijstwerk aanbrengen
alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Ja

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

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Schooljaar:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

Vak: BWI Keuzevak: Interieurontwerp en design (1223)

Bij dit keuzevak is sprake van een SE.
Periode /
Datum

leerjaar
4

Magister
code

BWI/K019a
Interieur
ontwerpen

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

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van
cijfers

P

+/- 2 wk

1

leerjaar
4

BWI/K019b
Interieur
maken

P

+/- 2 wk

1

leerjaar
4

BWI/K019c
Interieur
afwerken

P

+/- 2 wk

1

College Den Hulster - 4 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 interieur
ontwerpen.

K/BWI/19.1.1
eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het
maken van een interieur beschrijven
K/BWI/19.1.2
het ontwerp schetsen in een isometrische projectie
K/BWI/19.1.3
het ontwerp in een 2D- en 3D tekenprogramma uitwerken
volgens de Amerikaanse projectiemethode
K/BWI/19.1.5
een werkplanning maken

Interieurelementen
in samenhang met
een interieur
ontwerpen
en maken.

K/BWI/19.2.1
eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het
maken van interieurelementen beschrijven
K/BWI/19.2.2
het ontwerp in isometrische projectie schetsen
K/BWI/19.2.4
aan de hand van een werktekening een interieurelement
maken van hout, plaatmateriaal en kunststoffen
K/BWI/19.2.5
de juiste materialen en gereedschappen op een veilige wijze
bij de uitvoering gebruiken

Interieurelementen
en een interieur
decoreren en
presenteren.

K/BWI/19.3.1
eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het
maken van decoraties in een interieur en voor
interieurelementen beschrijven

Toets
herka
nsbaar
Ja/nee
Nee

Nee

Nee
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K/BWI/19.3.4
een interieur en bijbehorende interieurelementen decoreren

leerjaar
4

leerjaar
4

BWI/K019d
Sign

BWI/K019e
Eindtoets K19

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

P

+/- 1 wk

1

Toets
K19
(S)

1

1

BWI net en klapper
met
praktijkopdrachten

BWI net en klapper
met
praktijkopdrachten

Een tekst en logo
opmaken in een
softwareprogramma
plotten en
monteren.

K/BWI/19.4.3
een inschatting van tijd en materiaal maken
K/BWI/19.4.4
geschikte software kiezen en het ontwerp op de juiste wijze
aanleveren
K/BWI/19.4.5
tekst en een logo invoeren in een softwareprogramma
K/BWI/19.4.6
bestanden gereed maken voor verzending naar de plotter
K/BWI/19.4.7
bestanden op de juiste wijze archiveren
K/BWI/19.4.8
plotter op de juiste wijze instellen en plotten
K/BWI/19.4.9
halfproduct assembleren en klaar maken voor montage
K/BWI/19.4.10
tekst en logo monteren op een ondergrond
K/BWI/19.4.11
de juiste materialen en gereedschappen veilig gebruiken
K/BWI/19.4.12
het werkstuk opleveren

Theoretische
vakkennis

alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Nee

Ja
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Cohort:
2020-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - KBL

Vak:
BWI - Meubelmaken (1220)

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

Magister
code

leerjaar
4

BWI/K016a
Werkvoorberei
ding
meubelmaken

leerjaar
4

BWI/K016b
Uitvoering
meubelmaken

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

Domein/Kerndoel (onderdelen
examenprogramma)

Toets
herka
nsbaar

De werkzaamheden
voor het maken van
meubels voorbereiden

K/BWI/16.1.1
een 2D- en 3D-CAD werktekening van een
meubelstuk maken volgens de Amerikaanse
projectiemethode, met name van kleine kasten en
tafels
K/BWI/16.1.2
een schets maken van een meubelstuk in
isometrische projectie
K/BWI/16.1.3
werktekeningen lezen en interpreteren
K/BWI/16.1.4
een materiaalstaat en werkplanning maken
K/BWI/16.1.5
een calculatie maken

Meubels maken van
hout en plaatmateriaal

K/BWI/16.2.2
eigenschappen van plaatmaterialen beschrijven en
deze materialen herkennen. Het gaat hier om: − mdf
en hdf, triplex, spaanplaat, corian, HPL
K/BWI/16.2.3
eigenschappen van hout beschrijven en de volgende
houtsoorten herkennen. Het gaat hier om: grenen,
eiken, beuken, mahonie, teak, noten
K/BWI/16.2.1
alle benodigde bewerkingen aan hout en
plaatmateriaal op een veilige wijze uitvoeren op
gangbare machines, met name: zagen, schaven,
steken, frezen, boren, verlijmen, schuren, monteren,
behandelen en afwerken

Ja/nee
Nee

Nee

K/BWI/16.2.4

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL
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leerjaar
4

BWI/K016c
Eindtoets K16

Toets
K16
(S)

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Theoretische
vakkennis

afschrijven van vormen en verbindingen
K/BWI/16.2.5
gangbare verbindingen toepassen
K/BWI/16.2.6
de volgende onderdelen van een meubel maken:
poten, blad, planken, lades, deurtjes, kleppen
K/BWI/16.2.7
de onderdelen monteren, lades plaatsen, deurtjes en
kleppen plaatsen, afhangen en sluitbaar maken
K/BWI/16.2.8
een meubel afwerken en kantafwerking, vul- en
reparatiemiddelen toepassen
K/BWI/16.2.9
het werk controleren en indien nodig bijstellen
alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Ja

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

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL
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Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

Vak:
BWI - Keuzevak: Scheidingswanden (1215)

Bij dit keuzevak is sprake van een SE.
Periode /
Datum

leerjaar
4

leerjaar
4

Magister
code

BWI/K011a
Gipswanden

BWI/K011b
Overige
wanden

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

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

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van
cijfers

P

+/- 3 wk

1

P

+/- 3 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)

Aanbrengen en
afwerken van
gipsplaten op regels

K/BWI/11.1.3
de werkvolgorde bepalen voor het aanbrengen,
voorbehandelen en afwerken van een wand
K/BWI/11.1.4
een werkplek veilig inrichten en afdekken
K/BWI/11.1.5
gipsplaten aanbrengen op regels
K/BWI/11.1.6
naden en schroefgaten vullen met gaasband en
gipsplaatvuller volgens de verwerkingsvoorschriften
K/BWI/11.1.7
gangbare gereedschappen en materialen veilig
gebruiken
K/BWI/11.1.8
gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op
de juiste wijze afvoeren
K/BWI/11.2.1
de opbouw en onderdelen van een metal-stud wand
beschrijven
K/BWI/11.2.2
gebruik maken van gangbare gereedschappen en
materialen
K/BWI/11.2.3
een 2D- en 3D-CAD werktekening maken van een
wand volgens de Amerikaanse projectiemethode
K/BWI/11.2.4
een schets maken in isometrische projectie
K/BWI/11.2.5
een materiaalstaat maken voor een wand (alleen
KBL)
K/BWI/11.2.6

Verschillende soorten
scheidingswanden
met kozijn monteren,
afwerken en
demonteren

Toets
herka
nsbaar
Ja/nee
Nee

Nee
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een bestaande wand demonteren en de onderdelen op
een verantwoorde wijze sorteren, registreren en
opslaan
K/BWI/11.2.7
een wand monteren met behulp van meetapparatuur
K/BWI/11.2.8
een kozijn plaatsen en demonteren in een wand
K/BWI/11.2.9
een sparing aanbrengen in een metal-stud wand
K/BWI/11.2.10
een wand voorbehandelen en afwerken

leerjaar
4

BWI/K011c
Eindtoets K11

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Toets
K11
(S)

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Theoretische
vakkennis

K/BWI/11.3.2
een 2D-CAD indelingstekening maken
K/BWI/11.3.4
een systeemwand met openingen samenstellen,
monteren en demonteren
K/BWI/11.3.5
een deurkozijn plaatsen en een opdekdeur afhangen
K/BWI/11.3.6
de benodigde gereedschappen gebruiken en
onderhouden
alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Ja
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Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

Vak:BWI Keuzevak:
Schilderen van hout- en steenachtige ondergronden (1207)

Bij dit keuzevak is sprake van een SE.
Periode /
Datum

Magister
code

leerjaar
4

BWI/K003a
Houtachtige
ondergronden

Toets (M
of S)
Prakt.Op
dracht
(P)

Duur toets
in lesuren

P

+/- 3 wk

Gewicht
van
cijfers

1

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel (onderdelen
examenprogramma)

Toets
herka
nsbaar

Houtachtige
ondergronden
schilderen en afwerken

K/BWI/3.1.1
Oud en nieuw schilderwerk inspecteren en
beoordelen
K/BWI/3.1.2
Werkvolgorde bepalen en de benodigde
gereedschappen en materialen kiezen en
controleren
K/BWI/3.1.3
Vochtgehalte van hout meten en de resultaten
verwerken
K/BWI/3.1.4
Een watergedragen verfsysteem samenstellen en
op basis van de verwerkingsvoorschriften een
werkinstructie maken
K/BWI/3.1.5
De werkplek veilig inrichten, afplakken en
afdekken
K/BWI/3.1.6
Verflagen verwijderen door middel van afbijten en
föhnen
K/BWI/3.1.7
Houtachtige ondergronden repareren, reinigen,
plamuren en schuren
K/BWI/3.1.8
Watergedragen grondverf aanbrengen volgens de
verwerkingsvoorschriften door middel van kwasten rolverwerking
K/BWI/3.1.9
kitten en vulmiddelen verwerken

Ja/nee
Nee

K/BWI/3.1.10

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL
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Tussen- en afwerklagen aanbrengen met
watergedragen verf volgens
verwerkingsvoorschriften door middel van kwasten rolverwerking
K/BWI/3.1.11
De werkplek opruimen
K/BWI/3.1.12
gereedschappen reinigen en onderhouden en afval
op de juiste wijze afvoeren

leerjaar
4

BWI/K003b
Steenachtige
ondergronden

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

P

+/- 3 wk

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Steenachtige
ondergronden
schilderen en afwerken

K/BWI/3.2.1
Een steenachtige ondergrond controleren op
zuiging, vochtgehalte en gebreken
K/BWI/3.2.2
Een behandelplan opstellen aan de hand van het
basisverf- en glasbestek
K/BWI/3.2.3
De werkvolgorde bepalen en de benodigde
gereedschappen en materialen kiezen
K/BWI/3.2.4
Een werkplek veilig inrichten, afplakken en
afdekken
K/BWI/3.2.5
Gebreken repareren
K/BWI/3.2.7
ondergrond voorbehandelen door middel van
voorstrijken, isoleren of fixeren
K/BWI/3.2.8
Muurverf aanbrengen met een blokkwast en een
vachtroller
K/BWI/3.2.9
Structuurverf aanbrengen met een blokkwast,
vachtroller en een structuurroller
K/BWI/3.2.10
Gereedschappen reinigen en onderhouden,
materiaal opslaan en afval
op de juiste wijze afvoeren

Nee
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leerjaar
4

BWI/K003c
Eindtoets K3

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Toets K3
(S)

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Theoretische vakkennis

alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Ja
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Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

Vak: BWI Keuzevak: Schoonmetselwerk (1206)

Bij dit keuzevak is sprake van een SE.
Periode /
Datum

Magister
code

leerjaar
4

BWI/K002a
Constructies
in halfsteens
muren

leerjaar
4

BWI/K002b
Metselwerk

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

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van
cijfers

P

+/- 3 wk

1

P

+/- 3 wk

1

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel (onderdelen
examenprogramma)

Constructieve
oplossingen in
halfsteens muren maken

K/BWI/2.1.1
Een werktekening lezen en interpreteren
K/BWI/2.1.2
Een 2D- CAD werktekening maken volgens
de Amerikaanse projectiemethode en een
schets maken in isometrische projectie
K/BWI/2.1.3
Een materiaalstaat in- en aanvullen
K/BWI/2.1.6
Hoekoplossingen en beëindigingen
aanbrengen
K/BWI/2.1.7
Ontmoetingen, onderlinge muuraansluitingen,
doorkruisingen, verzwaringen,
muurafdekkingen aanbrengen (alleen BBL)
K/BWI/2.1.8
Overspanningen, lateien en dilataties
aanbrengen
K/BWI/2.2.1
Toepassingen van gereedschappen voor het
maken van, schoonmetselwerk omschrijven
K/BWI/2.2.2
Een maten- en stelplan lezen en uitvoeren
K/BWI/2.2.3
Profielen stellen en lagen- en koppenmaat
afschrijven
K/BWI/2.2.4
Specie maken
K/BWI/2.2.5
Relevante metselverbanden aanbrengen, met
name halfsteens, klezoren en wildverband
K/BWI/2.2.6

Metselwerk uitvoeren
BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Toets
herkansbaar
Ja/nee
Nee

Nee
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leerjaar
4

BWI/K002c
Eindtoets
K2

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Toets K2
(S)

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Theoretische vakkennis

Een spouwmuur met isolatie en aansluitingen
met kozijn aanbrengen
K/BWI/2.2.7
Rollagen in overspanningsconstructies
verdelen en aanbrengen
alle
theoretische achtergronden over de
verschillende eindtermen

Ja
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Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

Vak:
BWI Keuzevak: Wandafwerking (1216)

Bij dit keuzevak is sprake van een SE.
Periode /
Datum

Magister
code

leerjaar
4

BWI/K012a
Dunpleister en
sierpleister

leerjaar
4

BWI/K012b
Gipspleister

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

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

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van
cijfers

P

+/- 3 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

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel (onderdelen
examenprogramma)

Aanbrengen van
dunpleister en
sierpleister

K/BWI/12.1.1
een werkvolgorde bepalen voor het voorbehandelen
en afwerken van de wand
K/BWI/12.1.2
een materiaalstaat maken
K/BWI/12.1.4
gipsplaten voorbehandelen en systematisch afwerken
met dunpleister
K/BWI/12.1.5
gangbare gereedschappen en materialen veilig
gebruiken
K/BWI/12.3.1
een sjabloon met figuur maken en op de muur
aanbrengen
K/BWI/12.3.2
de figuur met sierpleister volgens maatvoering
afplakken, voorbehandelen en maken
K/BWI/12.3.3
werken met opbreng- en afwerk gereedschappen
K/BWI/12.3.4
stucstop op dunpleister aanbrengen en in geheel
verwerken
K/BWI/12.2.1
de werkvolgorde bepalen en de benodigde
gereedschappen en materialen kiezen
K/BWI/12.2.2
een werkplek afdekken en afplakken
K/BWI/12.2.3
een gemetselde wand voorbehandelen voor
afwerking met gipspleister
K/BWI/12.2.4
gipspleister aanbrengen en afwerken

Aanbrengen van
gipspleister op
metselwerk

Toets
herka
nsbaar
Ja/nee
Nee

Nee
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leerjaar
4

leerjaar
4

BWI/K012c
Behangen

BWI/K012d
Eindtoets K12

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

P

+/- 1 wk

1

Toets
K12
(S)

1

1

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

BWI net en klapper met
praktijkopdrachten

Aanbrengen van
behang

Theoretische
vakkennis

K/BWI/12.2.5
werken met opbreng-, rij- en afwerkgereedschappen
K/BWI/12.2.6
een wand voorbehandelen en afwerken met
sierpleister
K/BWI/12.2.7
de werkplek opruimen
K/BWI/12.2.8
gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op
de juiste wijze afvoeren
K/BWI/12.4.2
de werkvolgorde, materialen en gereedschappen
bepalen voor het aanbrengen van glasweefsel
K/BWI/12.4.3
een werkplek veilig inrichten en afdekken
K/BWI/12.4.4
oude behanglagen of glasweefsel verwijderen
K/BWI/12.4.5
een wand repareren en egaliseren voor nieuwe
afwerking
K/BWI/12.4.6
glasweefsel aanbrengen met behulp van de juiste
materialen en gereedschappen
K/BWI/12.4.7
een banenplan maken voor behang
K/BWI/12.4.8
gangbaar behang met rapport aanbrengen met behulp
van de juiste materialen en gereedschappen
K/BWI/12.4.9
de werkplek opruimen
K/BWI/12.4.10
gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op
de juiste wijze afvoeren
alle
theoretische achtergronden over de verschillende
eindtermen

Nee

Ja
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Cohort:
2019-2021

Bij deze keuzevakken is sprake van een: SE.
Periode /
Datum

Leerjaar 4

Periode /
Datum

Leerjaar 4
Periode /
Datum

Leerjaar 4

Periode /
Datum

Leerjaar 4

Magis
terco
de

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

1

Magis
terco
de

P+ S

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

2
Magis
terco
de

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

Duur
toets in
lesuren

4

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

P+ S

Gewicht van
cijfers

Gewicht van
cijfers

1
Duur
toets in
lesuren

P+ S

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

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

1

P+ S

3

Magis
terco
de

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

1

Duur
toets in
lesuren

Koffertje: PIE – Constructie
en productie

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

Gewicht van
cijfers

1

Waar staat de
leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Booglasprocessen

K/PIE/2.1K/PIE/2.5

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Plaat en
constructie

K/PIE/1.1K/PIE/1.5

Waar staat de
leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

VMBO digitaal

Praktisch
booglassen

K/PIE/8.1K/PIE/8.4

Waar staat de
leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

VMBO digitaal

Verspaningstechnologie

K/PIE/12.1K/PIE/12.2

VMBO digitaal

Waar staat de
leerstof?

VMBO digitaal

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee
Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee
Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee
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Cohort:
2019-2021

Bij deze keuzevakken is sprake van een: SE
Periode /
Datum

Leerjaar 4

Periode /
Datum

Leerjaar 4
Periode /
Datum

Leerjaar 4

Periode /
Datum

Leerjaar 4

Magis
terco
de

1

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

Duur
toets in
lesuren

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

2
Magis
terco
de

Duur
toets in
lesuren

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

3

Magis
terco
de

1

Waar staat de
leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

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

Magis
terco
de

P+ S

Gewicht van
cijfers

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

1
Duur
toets in
lesuren

P+ S

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

4

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

P+ S

Gewicht van
cijfers

Gewicht van
cijfers

1

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

1

VMBO digitaal

Waar staat de
leerstof?

Koffertje:
PIE – Installeren en monteren
Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

K/PIE/7.1K/PIE/7.3

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Drinkwater en
Sanitair

K/PIE/10.1K/PIE/10.5

Waar staat de
leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

VMBO digitaal

Woon- en
kantoor
technologie

K/PIE/13.1K/PIE/13.5

Waar staat de
leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

VMBO digitaal

Klimaat
technologie

K/PIE/3.1K/PIE/3.5

VMBO digitaal

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee
Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee
Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee
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Cohort:
2019-2021

Bij deze keuzevakken is sprake van een: SE
Periode /
Datum

Leerjaar 4

Periode /
Datum

Leerjaar 4
Periode /
Datum

Leerjaar 4

Periode /
Datum

Leerjaar 4

Magis
terco
de

1

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

Duur
toets in
lesuren

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

2
Magis
terco
de

Duur
toets in
lesuren

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

3

Magis
terco
de

1

Waar staat de
leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

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

Magis
terco
de

P+ S

Gewicht van
cijfers

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO - BBL

1
Duur
toets in
lesuren

P+ S

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

4

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

P+ S

Gewicht van
cijfers

Gewicht van
cijfers

1

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

1

VMBO digitaal

Waar staat de
leerstof?

Koffertje:
PIE - Mechatronica
Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

K/PIE/7.1K/PIE/7.3

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Plaat en
constructie

K/PIE/1.1K/PIE/1.5

Waar staat de
leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

VMBO digitaal

Domotica
automatiseren

K/PIE/14.1K/PIE/14.3

Waar staat de
leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

VMBO digitaal

Verspanings
technologie

K/PIE/12.1K/PIE/12.2

VMBO digitaal

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee
Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee
Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee

nee
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Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
M&T - Motorsystemen

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Planner in lesklapper

Ontstekingsyste
em testen

K1,1, Kern

Planner in lesklapper

Brandstofsystee
m testen

K1,2, Kern

Planner in lesklapper

Distributie en
klepbediening

K1,3, Kern

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

Magistercode

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

Leerjaar 4
Periode
1,2

MT4501

M&T K1.1
Ontstekingsysteem
testen

Leerjaar 4
Periode
1,2
Leerjaar 4
Periode
1,2

MT4502

M&T K1.2
Brandstofsysteem
testen
M&T K1.3
Distributie en
klepbediening

Leerjaar 4
Periode
1,2

MT4504

Motorsystemen

Leerjaar 4
Periode
1,2

MT4505

Totaal
Motorsystemen
(som van
keuzevak)

MT4503

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren
1

1
1

1

1

1
1

3

6

Planner in lesklapper

K1,1, 1,2, 1,3 en
Kern

Planner in lesklapper

K1,1, 1,2, 1,3 en
Kern

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Nee

N.v.t.

N.v.t.
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Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
M&T – Aandrijf- en remsystemen

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

Periode
1,2

Periode
1,2
Periode
1,2

Magistercode

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

MT4601

M&T K2.1

MT4602

M&T K2.2

MT4603

M&T K2.3

Aandrijfsysteem
controleren

Duur
toets in
lesuren
1

Remsysteem
controleren

1

Stuursysteem
controleren

1

Periode
1,2

MT4604

M&T
K2.0/2.1/2.2/2.3

Periode
1,2

MT4605

Totaal Aandrijfen remsysteem
(som van
keuzevak)

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

1

Gewicht van
cijfers
1

1
1

3
6

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Planner in lesklapper

Aandrijfsyste
em
controleren

K1,1, Kern

Planner in lesklapper

Remsysteem
controleren

K1,2, Kern

Planner in lesklapper

Stuursystee
m
controleren

K1,3, Kern

Planner in lesklapper

K1,1, 1,2, 1,3 en
Kern

Planner in lesklapper

K1,1, 1,2, 1,3 en
Kern

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Nee

N.v.t.

N.v.t.
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Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
M&T - Elektronica

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

Periode
1,2

Periode
1,2
Periode
1,2

Magistercode

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

MT4701

M&T 3.1
Laadsysteem
controleren

1

MT4702

M&T K3.2
Startsysteem
controleren

1

MT4703

M&T K3.3
Motormanagmentsys
teem controleren

Periode
1,2

MT4704

M&T
K3.0/3.1/3.2/3.3

Periode
1,2

MT4705

Totaal
Elektronica (som
van keuzevak)

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

1

1

Gewicht van
cijfers
1

1
1

3
6

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Planner in lesklapper

Laadsystee
m
controleren

K1,1, Kern

Planner in lesklapper

Startsysteem
controleren

K1,2, Kern

Planner in lesklapper

Motormanagme
ntsysteem
controleren

K1,3, Kern

Planner in lesklapper

K1,1, 1,2, 1,3 en
Kern

Planner in lesklapper

K1,1, 1,2, 1,3 en
Kern

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Nee

N.v.t.

N.v.t.
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Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?
Zie ook Studieplanners

Keuzevak:
M&T – Operationele magazijnwerkzaamheden

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

Magistercode

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

MT41201

M&T K12.1

MT41202

M&T K12.2

MT41203

M&T K12.3

Periode
1,2

MT41204

M&T
K12.0/12.1/12.2/12.
3

Periode
1,2

MT41205

Totaal
operationele
magazijnwerkza
amheden (som
van keuzevak)

Periode
1,2

Periode
1,2
Periode
1,2

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren
1

1
1

1

1

1
1

3
6

Planner in lesklapper

Planner in lesklapper
Planner in lesklapper

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

K1,1, Kern

K1,2, Kern
K1,3, Kern

Planner in lesklapper

K1,1, 1,2, 1,3 en
Kern

Planner in lesklapper

K1,1, 1,2, 1,3 en
Kern

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Nee

N.v.t.

N.v.t.
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Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2019-2021 3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
M&T - ritvoorbereiding en ritafhandeling

Bij dit keuzevak is enkel sprake van een SE.
Periode
/ Datum

Magistercode

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

Leerjaar
4

RVRA401

S

Leerjaar
4

RVRA402

P

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

1

Learningbox

K/MET 10.1
K/MET 10.2

2

Learningbox

Een rit
voorbereiden.
Een rit afhandelen
en de vrachtauto in
rijbare staat
terugbrengen.
Een rit afhandelen
en de vrachtauto in
rijbare staat
terugbrengen
Een rit
voorbereiden.
Een rit afhandelen
en de vrachtauto in
rijbare staat
terugbrengen.
Een rit afhandelen
en de vrachtauto in
rijbare staat
terugbrengen

K/MET 10.1
K/MET 10.2

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
ja

nee
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Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
M&T – “Transport”

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

Magistercode

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

Leerjaar 4
Periode
1,2

MT4401

M&T P4.0
Orientatie
Transport

Leerjaar 4
Periode
1,2
Leerjaar 4
Periode
1,2

MT4402

M&T P 4,1 Laden
en lossen

MT4403

M&T P 4,2
Technisch rijklaar
maken

Leerjaar 4
Periode
1,2

MT4404

Leerjaar 4
Periode
1,2

MT4405

Leerjaar 4
Periode
1,2

MT4406

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 - 4 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:
Leerjaar en afdeling:
2019-2021 3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
E&O – “distributie”

Bij dit vak is enkel sprake van een: SE. // Het keuzevak telt voor 25% mee voor het combinatiecijfer.
Periode /
Datum

Magistercode

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

Leerjaar 4

DIS401

S

Leerjaar 4

DIS402

P

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

1

Google Classroom:
Distributie

2

Google Classroom:
Distributie

Kennis van
vervoersmogelijkheden en
-middelen. Kennis van
vervoersdocumenten en
leveringsvoorwaarden.
Kennen en herkennen van
ontwikkelingen in de
logistiek.
De kandidaat leert
goederen te ontvangen, te
controleren, correct te
verpakken, te verzenden
en te registreren. Hierbij
rekening houdend met de
bijbehorende bepalingen
uit de ARBO-wet.
Tevens leert de kandidaat
diverse (digitale)
hulpmiddelen te
gebruiken om de
opdrachten uit te kunnen
voeren.

Warehouse Game

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
K/EO/3.1-6
K/EO/3.1-7
K/EO/3.1-8
K/EO/3.3-1
K/EO/3.1-1
K/EO/3.1-2
K/EO/3.1-3
K/EO/3.1-4
K/EO/3.1-5
K/EO/3.1-6
K/EO/3.1-9
K/EO/3.1-11
K/EO/3.2-1
K/EO/3.2-2

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
ja

nee
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Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2019-2021 3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
E&O - “marketing”

Bij dit vak is enkel sprake van een: SE. // Het keuzevak telt voor 25% mee voor het combinatiecijfer.
Periode /
Datum

Magistercode

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

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Leerjaar 4

MRKT401

S

1

Leerjaar 4

MRKT402

P

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

1

Google Classroom: Marketing

1

Google Classroom: Marketing

- het beoordelen van een
bestaande retailformule
-het verbeteren van een
bestaande retailformule"
- het beoordelen van een
bestaande retailformule
-het verbeteren van een
bestaande retailformule"

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
K/EO/1.1-1
K/EO/1.1-3
K/EO/2.1-1
K/EO/1.1-1
K/EO/1.1-2
K/EO/1.1-3
K/EO/1.1-4
K/EO/2.1-1

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
ja
nee
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Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2019-2021 3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
E&O – “ondernemen”

Bij dit vak is enkel sprake van een: SE. // Het keuzevak telt voor 25% mee voor het combinatiecijfer.
Periode /
Datum

Magistercode

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

Leerjaar 4

ON401

S

Leerjaar 4

ON402

P

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

0,5

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

3

Google Classroom :
Ondernemingsplan

1

Google Classroom :
Ondernemingsplan
E-mail van docent

Jezelf als ondernemer
beschrijven,
Een marketingplan maken,
Een (eenvoudig) financieel
plan maken,
Het uitvoeren van het
ondernemingsplan
Het mondeling presenteren en
verdedigen van het
ingeleverde
ondernemingsplan.

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar

K/EO/5

Ja/nee
nee

K/EO/5

nee

Bijzonderheden
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Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2019-2021 3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
E&O – “presentatie & styling”

Bij dit vak is enkel sprake van een: SE. // Het keuzevak telt voor 25% mee voor het combinatiecijfer.
Periode /
Datum

Magistercode

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

Leerjaar 4

PS401

P

Leerjaar 4

PS402

Leerjaar 4

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

1

Google Classroom : etaleren

K/EO/7.1
K/EO/7.2
K/EO/7.3

P

1

K/EO/7.4

nee

PS403

P

1

een logo ontwerpen

K/EO/7.5

nee

Leerjaar 4

PS404

P

1

een folder ontwerpen

K/EO/7.6

nee

Leerjaar 4

PS405

P

1

een advertentie ontwerpen

K/EO/7.6

nee

Leerjaar 4

PS406

P

1

een (doorlopende) presentatie
ontwikkelen, bijv. narrow
casting

K/EO/7.7

nee

Leerjaar 4

PS407

P

3

een commercial maken

K/EO/7.8

nee

Leerjaar 4

PS408

P

3

Google Classroom :
decoratief inpakken
Google Classroom : logo
ontwerpen
Google Classroom : folder
ontwerpen
Google Classroom :
advertentie ontwerpen
Google Classroom :
(doorlopende) presentatie
maken
Google Classroom :
commercial maken
Google Classroom : website
bouwen

artikelpresentaties maken aan
de hand van thema compositie
etaleren, visual merchandising
aan de hand van thema en
compositie
(etalage)poppen aankleden,
draperen
decoratief inpakken

een website bouwen

K/EO/7.9

nee

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
nee
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Cohort:
Leerjaar en afdeling:
2019-2021 3 + 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
E&O – “webshop”

Bij dit vak is enkel sprake van een: SE. // Het keuzevak telt voor 25% mee voor het combinatiecijfer.
Periode /
Datum

Magistercode

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

Leerjaar 4

WEBS401

S

Leerjaar 4

WEBS402

P

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Duur
toets in
lesuren

Gewicht van
cijfers

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

1

Google Classroom: webshop

3

Google Classroom: webshop

- Ontwikkelingen in de
e-commerce herkennen
- Betaalmogelijkheden
herkennen
- Voorwaarden voor
retourzending herkennen
De kandidaat kan:
- een webshop bedenken,
- een webshop ontwerpen;
- een online webshop
maken
- de productfotografie
toepassen
- het assortiment
onderhouden,
- de webshop
voorbereiden voor
publicatie
- online verkopen
- promotie maken
- betaalmogelijkheden
toepassen
- de opslag en verzending
toepassen
- voorwaarden voor
retourzending toepassen
- een resultatenoverzicht
presenteren
- de uitvoering
nabespreken en evalueren
- aan de hand van de
marketinginstrumenten de
webshop beoordelen en
verbetervoorstellen
formuleren

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)
K/EO/6.1-7
K/EO/6.2-3
K/EO/6.2-5
K/EO/6.1-1
K/EO/6.1-2
K/EO/6.1-3
K/EO/6.1-4
K/EO/6.1-5
K/EO/6.1-6
K/EO/6.2-1
K/EO/6.2-2
K/EO/6.2-3
K/EO/6.2-4
K/EO/6.2-5
K/EO/6.2-6
K/EO/6.2-7
K/EO/6.2-8

Toets
herkansbaar

Bijzonderheden

Ja/nee
ja

nee

Pagina 51 van 58

Programma van Toetsing en Afsluiting

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

Lj. 4

Magistercode

ZW4701

Magisteromschrijving

Theorie

Cohort:
2019-2021

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

Schriftelijk

Duur toets
in lesuren

PTA's schooljaar 2020-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Gewicht
van cijfers
in
procenten
Totaal
100%
2

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

studieplanner

Onderwerp /
Vaardigheid

•
•
•
•

Lj. 4

ZW4702

Praktijk

Praktijk

2

studieplanner

•
•
•
•
•

Lj. 4

ZW4703

Portfolio

Portfolio

1

studieplanner

•
•
•
•
•
•

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
Z&W – Assisteren in de gezondheidszorg

Front office werkzaamheden verrichten
in de gesimuleerde praktijk
Zorg dragen voor praktijkomgeving,
hulpmiddelen en apparatuur
In opdracht en volgens protocol
gegevens verzamelen van de klant over
zijn of haar gezondheid
De klant informeren en adviseren over
zorg voor de eigen gezondheid in een
gesimuleerde omgeving
Voorlichting geven over mondhygiëne
Front office werkzaamheden verrichten
in de gesimuleerde praktijk
Zorg dragen voor praktijkomgeving,
hulpmiddelen en apparatuur
In opdracht en volgens protocol
gegevens verzamelen van de klant over
zijn of haar gezondheid
De klant informeren en adviseren over
zorg voor de eigen gezondheid in een
gesimuleerde omgeving
Voorlichting geven over mondhygiëne
Front office werkzaamheden verrichten
in de gesimuleerde praktijk
Zorg dragen voor praktijkomgeving,
hulpmiddelen en apparatuur
In opdracht en volgens protocol
gegevens verzamelen van de klant over
zijn of haar gezondheid
De klant informeren en adviseren over
zorg voor de eigen gezondheid in een
gesimuleerde omgeving
Voorlichting geven over mondhygiëne

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar
Ja/nee

K/ZW/7

Ja

K/ZW/7

Nee

K/ZW/7

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

Lj. 4

Magistercode

ZW4901

Magisteromschrijving

Theorie

Cohort:
2019-2021

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

Schriftelijk

Duur toets
in lesuren

PTA's schooljaar 2020-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Keuzevak:
Z&W – Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

Gewicht
van cijfers
in
procenten
Totaal
100%

Onderwerp /
Vaardigheid

2

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

studieplanner

•
•
•
•

Lj. 4

ZW4902

Praktijk

Praktijk

2

studieplanner

•
•
•
•

Lj. 4

ZW4903

Portfolio

Portfolio

1

studieplanner

•
•
•
•

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Een ruimte verzorgd, functioneel en
sfeervol gereedmaken
Eenvoudige cateringwerkzaamheden
verrichten en werken volgens HACCP
richtlijnen
Werken in een grootkeuken volgens
HACCP richtlijnen
Eenvoudige administratieve
werkzaamheden verrichten
Een ruimte verzorgd, functioneel en
sfeervol gereedmaken
Eenvoudige cateringwerkzaamheden
verrichten en werken volgens HACCP
richtlijnen
Werken in een grootkeuken volgens
HACCP richtlijnen
Eenvoudige administratieve
werkzaamheden verrichten
Een ruimte verzorgd, functioneel en
sfeervol gereedmaken
Eenvoudige cateringwerkzaamheden
verrichten en werken volgens HACCP
richtlijnen
Werken in een grootkeuken volgens
HACCP richtlijnen
Eenvoudige administratieve
werkzaamheden verrichten

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar
Ja/nee

K/ZW/9

Ja

K/ZW/9

Nee

K/ZW/9

Nee
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Cohort:
2019-2021

PTA's schooljaar 2020-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Keuzevak:
Z&W – Kennismaking met uiterlijke verzorging

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

Lj. 4

Magistercode

ZW4501

Magisteromschrijving

Theorie

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

Schriftelijk

Duur toets
in lesuren

Gewicht
van cijfers
in
procenten
Totaal
100%
2

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

studieplanner

Onderwerp /
Vaardigheid

•
•
•
•

Lj. 4

ZW4502

Praktijk

Praktijk

2

studieplanner

•
•
•
•

Lj. 4

ZW4503

Portfolio

Portfolio

1

studieplanner

•
•
•
•

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Een klant ontvangen en het bezoek
afronden
Een eenvoudige haar- en
hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past
bij het haar en de hoofdhuid van de klant
Een eenvoudige gezichtsbehandeling
uitvoeren die past bij de huid van de
klant
Een eenvoudige handbehandeling
uitvoeren die past bij de conditie van de
handen van de klant.
Een klant ontvangen en het bezoek
afronden
Een eenvoudige haar- en
hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past
bij het haar en de hoofdhuid van de klant
Een eenvoudige gezichtsbehandeling
uitvoeren die past bij de huid van de
klant
Een eenvoudige handbehandeling
uitvoeren die past bij de conditie van de
handen van de klant.
Een klant ontvangen en het bezoek
afronden
Een eenvoudige haar- en
hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past
bij het haar en de hoofdhuid van de klant
Een eenvoudige gezichtsbehandeling
uitvoeren die past bij de huid van de
klant
Een eenvoudige handbehandeling
uitvoeren die past bij de conditie van de
handen van de klant.

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar

K/ZW/1

Ja

K/ZW/1

Nee

K/ZW/1

Nee

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

Lj. 4

Magistercode

ZW4111

Magisteromschrijving

Theorie

Cohort:
2019-2021

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

Schriftelijk

Duur toets
in lesuren

PTA's schooljaar 2020-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Gewicht
van cijfers
in
procenten
Totaal
100%
2

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

studieplanner

Keuzevak:
Z&W – Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

Onderwerp /
Vaardigheid

•
•
•
•
•

Lj. 4

ZW45112

Praktijk

Praktijk

2

studieplanner

•
•
•
•
•

Lj. 4

ZW45113

Portfolio

Portfolio

1

studieplanner

•
•
•
•
•

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Informatie verstrekken over mogelijkheden
om te bewegen en te sporten in de eigen regio
Voor een doelgroep een eenvoudig
sportevenement of toernooi organiseren en
uitvoeren
Assisteren en instructie geven bij sport- en
bewegingsactiviteiten
Omgaan met veiligheid en het voorkomen van
blessures
Assisteren bij de uitvoering van
bewegingsprogramma’s
Informatie verstrekken over mogelijkheden
om te bewegen en te sporten in de eigen regio
Voor een doelgroep een eenvoudig
sportevenement of toernooi organiseren en
uitvoeren
Assisteren en instructie geven bij sport- en
bewegingsactiviteiten
Omgaan met veiligheid en het voorkomen van
blessures
Assisteren bij de uitvoering van
bewegingsprogramma’s
Informatie verstrekken over mogelijkheden
om te bewegen en te sporten in de eigen regio
Voor een doelgroep een eenvoudig
sportevenement of toernooi organiseren en
uitvoeren
Assisteren en instructie geven bij sport- en
bewegingsactiviteiten
Omgaan met veiligheid en het voorkomen van
blessures
Assisteren bij de uitvoering van
bewegingsprogramma’s

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar
Ja/nee

K/ZW/11

Ja

K/ZW/11

Nee

K/ZW/11

Nee

Pagina 55 van 58

Programma van Toetsing en Afsluiting

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

Lj. 4

Magistercode

ZW4801

Magisteromschrijving

Theorie

Cohort:
2019-2021

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

Schriftelijk

Duur toets
in lesuren

PTA's schooljaar 2020-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Gewicht
van cijfers
in
procenten
Totaal
100%
2

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners

studieplanner

Onderwerp /
Vaardigheid

•
•
•
•

Lj. 4

ZW4802

Praktijk

Praktijk

2

studieplanner

•
•
•
•

Lj. 4

ZW4803

Portfolio

Portfolio

1

studieplanner

•
•
•
•

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
Z&W – Welzijn volwassenen en ouderen

Volwassenen en ouderen ondersteunen in
dagelijkse situaties en hierbij de
zelfredzaamheid bevorderen
Volwassenen en ouderen ondersteunen bij het
vinden van een geschikte dagbesteding in de
buurt, het dorp of de stad
Een (re)creatieve activiteit voor volwassenen
en ouderen organiseren en uitvoeren op het
gebied van muziek, drama, beeldende vorming
Een klant observeren tijdens het uitvoeren van
de activiteit en daarover rapporteren
Volwassenen en ouderen ondersteunen in
dagelijkse situaties en hierbij de
zelfredzaamheid bevorderen
Volwassenen en ouderen ondersteunen bij het
vinden van een geschikte dagbesteding in de
buurt, het dorp of de stad
Een (re)creatieve activiteit voor volwassenen
en ouderen organiseren en uitvoeren op het
gebied van muziek, drama, beeldende vorming
Een klant observeren tijdens het uitvoeren van
de activiteit en daarover rapporteren
Volwassenen en ouderen ondersteunen in
dagelijkse situaties en hierbij de
zelfredzaamheid bevorderen
Volwassenen en ouderen ondersteunen bij het
vinden van een geschikte dagbesteding in de
buurt, het dorp of de stad
Een (re)creatieve activiteit voor volwassenen
en ouderen organiseren en uitvoeren op het
gebied van muziek, drama, beeldende vorming
Een klant observeren tijdens het uitvoeren van
de activiteit en daarover rapporteren

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramma)

Toets
herkansbaar
Ja/nee

K/ZW/8

Ja

K/ZW/8

Nee

K/ZW/8

Nee
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Bij dit vak is sprake van een: SE.
Periode /
Datum
Lj. 4

PTA's schooljaar 2020-2021

Cohort:
2019-2021

Magistercode

Magisteromschrijvi
ng

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

ZW4501

Theorie

Schriftelijk

Duur
toets in
lesuren

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Gewicht
van cijfers
2

Waar staat de
leerstof?
Zie ook
Studieplanners
studieplanner

Onderwerp /
Vaardigheid
•
•
•
•
•

Lj. 4

ZW4502

Praktijk

Praktijk

2

studieplanner

•
•
•
•
•

Lj. 4

ZW4503

Portfolio

Portfolio

1

studieplanner

•
•
•
•
•

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL

Keuzevak:
Z&W – Welzijn, kind en jongere

Een bijdrage leveren aan de opvoeding en
ontwikkeling van kinderen en jongeren en
hierover rapporteren
Ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling
Kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse
situaties en hierbij de zelfredzaamheid
bevorderen
(re)creatieve activiteiten voor kinderen of
jongeren organiseren en hen stimuleren en
begeleiden
De omgeving verzorgen en inrichten voor een
leeftijdsgroep
Een bijdrage leveren aan de opvoeding en
ontwikkeling van kinderen en jongeren en
hierover rapporteren
Ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling
Kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse
situaties en hierbij de zelfredzaamheid
bevorderen
(re)creatieve activiteiten voor kinderen of
jongeren organiseren en hen stimuleren en
begeleiden
De omgeving verzorgen en inrichten voor een
leeftijdsgroep
Een bijdrage leveren aan de opvoeding en
ontwikkeling van kinderen en jongeren en
hierover rapporteren
Ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling
Kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse
situaties en hierbij de zelfredzaamheid
bevorderen
(re)creatieve activiteiten voor kinderen of
jongeren organiseren en hen stimuleren en
begeleiden
De omgeving verzorgen en inrichten voor een
leeftijdsgroep

Domein/Kerndoel
(onderdelen
examenprogramm
a)
K/ZW/5

Toets
herkansbaar

K/ZW/5

Nee

K/ZW/5

Nee

Ja/nee
Ja
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Programma van Toetsing en Overgang

Cohort:
2019-2021

Leerjaar en afdeling:
4 VMBO-BBL

Periode /
Datum

Magistercode

Duur
toets in
lesuren

Onderwerp /
Vaardigheid

leerjaar 4

HU401

Signaalkaart

P

1

leerjaar 4

HU402

Decanenopdracht

P

1

leerjaar 4

HU403

Aanmelding MBO

P

1

leerjaar 4

HU404

LOB-activiteiten

P

leerjaar 4

HU405

Activiteiten

leerjaar 4

HU406

leerjaar 4

HU407

Magisteromschrijving

Vorm
(M/S/D/P)

Gewicht
van
cijfers

Vak:
College Den Hulster Uur
Herkansbaar
ja/nee

De leerling vult de signaalkaart in en bespreekt de resultaten met de
eigen coach.
De leerling maakt de opdracht, zoals deze wordt uitgereikt door de
decaan en levert het gemaakte werk op tijd in.
De leerling meldt zich voor 01 maart aan voor een MBO-opleiding.

Nee

1

De leerling neemt actief deel aan een of meerdere activiteiten met
het doel zich te oriënteren op de verdere (school-) carrière.

Nee

P

1

De leerling neemt actief deel aan ten minste twee door de school
georganiseerde activiteiten.

Nee

Sportieve
activiteiten

P

1

De leerling neemt actief deel aan de door school aangeboden
sportieve activiteiten.

Nee

Stage

P

1

De leerling loopt actief een stage binnen een zelfgekozen
vakgebied.

Nee

Bijzonderheden

Nee
Nee

Onderdelen:
- het invullen van het digitaal
doorstroom dossier (DDD),
- het door de ouders laten invullen van
het DDD,
- het door iedereen ingevulde DDD
voor akkoord ondertekenen,
- eventueel los aanmelden bij ROC,
- intakegesprek voorbereiden en voeren.
Voorbeelden van activiteiten: bezoek
aan open dag op een MBO-school, een
meeloopdag op een MBO-school,
deelname aan een LOB-workshop op
College Den Hulster.
Voorbeelden van activiteiten:
meehelpen bij proeflessen / Open Huis /
ouderavonden, workshops tijdens de
introductiedagen of evenementendagen
Voorbeelden van activiteiten: activiteit
tijdens introductiedagen, OGVO
Battert!

Alle onderdelen worden beoordeeld met O(nvoldoende) / V(oldoende) / G(oed) – de eindbeoordeling (gemiddelde van de onderdelen) moet voldoende of goed zijn.

College Den Hulster - 4 VMBO-BBL
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