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Examenboekje Theoretische leerweg (TL) leerjaar 3     2020-2021 
september 2020  
 
In dit Examenboekje wordt in deel 1 beschreven hoe leerjaar 3 en 4 is ingericht en wordt het examen-
reglement toegelicht. In deel 2 staan voor alle vakken de toetsen die horen bij het voortgangsdossier 
(lj3) en bij het examendossier (lj3 én lj4). Bij de toetsen staan ook de gewichten vermeld die de behaalde 
cijfers krijgen in het geheel van cijfers die meetellen voor de berekening van het eindcijfer. De docent 
licht het programma voor zijn/haar vak toe in de les. 
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DEEL 1 

1. Inrichting leerjaar 3 en 4 
Leerjaar 3 en 4 zijn onderverdeeld in zeven periodes. In periode 1 t/m 4 wordt gewerkt aan een 
Voortgangsdossier en vanaf periode 4 wordt gestart met het Examendossier/PTA. Periode 8 is de 
periode van het Centraal Examen (CE en CSPE). 
 

 
 
1.1 Voortgangsdossier 
Het voortgangsdossier in leerjaar 3 heeft het doel de voortgang van leerlingen te monitoren en is bepalend 
voor de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4. De beoordelingen van de toetsen tellen nog niet mee voor 
het schoolexamen. Dit dossier wordt afgerond in de eerste 4 perioden. 
 
De vakken Maatschappijleer, CKV en rekenen worden afgesloten in leerjaar 3 en hebben geen 
voortgangsdossier, maar alleen een examendossier/PTA. Voor deze vakken telt het examendossier mee 
voor de overgang naar leerjaar 4. De overgangsnormering van tl3 naar tl4 is gepubliceerd op onze 
website. 
 
1.2 Examendossier 
Het examendossier/PTA omvat alle onderdelen die meetellen voor het examen. Dit is het PTA; het 
Programma van Toetsing en Afsluiting. De toetsen in dit PTA tellen mee voor de vaststelling van het 
eindcijfer van het schoolexamen, dat in leerjaar 4, eind april 2022 wordt afgesloten. Daarna volgt er nog 
het centrale (landelijke) examen (CE) in mei 2022.  
 
De toetsen voor het examendossier/PTA starten of in periode 4 leerjaar 3 of in periode 5 leerjaar 4. Dit 
is per vak verschillend i.v.m. het vakspecifieke examenprogramma. 
 
Het totale PTA voor leerjaar 3 moet, voor wat betreft de cijfermatige toetsen, op 29 juni 2021 zijn 
afgerond. Voor de Handelingsopdrachten en CKV gelden data tijdens het schooljaar, die door de docent 
zijn vastgesteld. Als absolute einddatum geldt 15 juni 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Leerjaar 3 

 

Leerjaar 4 

 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 

 

Voortgangsdossier 

Examendossier (PTA) 
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1.3 Toetsvorm 
De toetsen in het voortgangsdossier en het examendossier/PTA kunnen afgenomen worden door 
middel van  een:  

- Theoretische toets; dit kan ook digitaal zijn 
- Praktische opdracht 
- Mondeling  
- Handelingsopdracht. Deze wordt beoordeeld met een o/v/g en heeft weging 0%. Voor deze 

opdrachten moet de kwalificatie naar behoren (=voldoende) worden behaald.   
 
1.4 Herkansen 

• Na elke periode in leerjaar 3 mag één toets uit het voortgangsdossier worden herkanst.  

• Na elke periode mag één toets uit het hele PTA, vanaf de periode dat het PTA voor het betreffende 
vak wordt gestart, worden herkanst.  

• In het voortgangs- en examendossier (deel 2) kun je per vak lezen welke toetsen hiervoor in 
aanmerking komen.  

• Bij de herkansing geldt het hoogste behaalde cijfer.   
 
1.5 Absentie 
Als een leerling door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een toets bij te 
wonen, meldt de ouder/verzorger dit via het ouderportaal of telefonisch uiterlijk op de dag van de toets 
vóór de aanvang van de toets aan de secretaris (het afmelden loopt via de receptie).  
 
Zodra de leerling weer op school is, maakt hij/zij en de vakdocent binnen een week, een afspraak voor 
het maken van de toets. 
 
Vanaf half oktober 2020 staat de jaaragenda van Johannes Bosco evenals dit examenboekje op onze 
website. Het is raadzaam om deze regelmatig te bezoeken. Dit document staat ook op het 
leerlingenportaal en de Elo.   
 
 

2. Aandachtspunten voor een aantal vakken 
 

• Het vak maatschappijleer neemt een bijzondere positie in: 
o Het vak wordt al in het derde leerjaar afgesloten middels een examendossier/PTA 
o Het eindcijfer van leerjaar 3 telt mee bij de vaststelling of een leerling (aan het eind van leerjaar 4) 

is geslaagd of gezakt. 
o Er is geen centraal examen voor dit vak. 
o Het vak is voor alle leerlingen verplicht. 

• Voor het vak rekenen geldt; 
o Binnen het eindexamen worden de referentieniveaus rekenen getoetst in het 

eindexamendossier/PTA rekenen.  
o Het rekencijfer telt niet mee in de uitslagregel vmbo. Het cijfer wordt wel op de eindexamen-

cijferlijst vermeld. Voor het schoolexamen rekenen geldt ook de herkansingsregeling. 

• Kunstvakken I, waartoe CKV (culturele en kunstzinnige vorming) behoort, is een verplicht 
examenonderdeel dat in het derde leerjaar wordt afgesloten middels een examendossier/PTA. De 
beoordeling wordt niet in een cijfer uitgedrukt maar hiervoor moet de kwalificatie voldoende of 
goed worden behaald. 

• In het examendossier/PTA zijn ook handelingsopdrachten voor loopbaanoriëntatie (LOB) 
opgenomen. Deze moeten met de kwalificatie voldoende worden afgerond. 
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• Voor de beroepsgerichte examenvakken E&O, Tn en Z&W gelden dezelfde regels als bij andere 
examenvakken, met dit verschil dat deze vakken in leerjaar 4 alleen een schoolexamen kennen en 
niet meetellen binnen de uitslagregel vmbo-tl. De cijfers worden wel op de eindexamencijferlijst 
vermeld. 

• In leerjaar 4 moet lichamelijke opvoeding (LO1) met een voldoende of goed worden afgesloten. 

• Voor het examenvak LO2 gelden dezelfde regels als bij andere examenvakken, met dit verschil dat 
voor dit vak in leerjaar 4 alleen met een schoolexamen wordt afgesloten. Het vak telt wel mee 
binnen de uitslagregel voor vmbo TL.  

 
 

3. Examenreglement 
 
Op het examendossier is het examenreglement van toepassing. Hierin is o.a. informatie te vinden m.b.t. 
de uitslagbepaling, herkansingen en herexamens, het centraal examen, maatregelen bij te laat komen 
en onregelmatigheden, procedures voor verzoeken of klachten m.b.t. schoolexamens of eindexamens. 
 
Het examenreglement van het Trinitas College vormt samen met het programma van toetsing en 
afsluiting van Johannes Bosco en Han Fortmann één geheel en wordt vastgesteld door het bevoegd 
gezag. Het examenreglement is gepubliceerd op de website van het Trinitas College.  
 
Over het examenreglement: 

- Daar waar het PTA (dit examenboekje) strijdig is met het examenreglement, geldt het laatste. 
- Vaststelling vindt plaats na instemming van de Medezeggenschapsraad. 
- Bij het samenstellen van dit reglement is uitgegaan van het Eindexamenbesluit VO. 
- Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. 
- Het reglement treedt in werking op 1 augustus 2020, vervangt eerdere versies van het 

Examenreglement en is daarmee van toepassing op de cohorten die schoolexamen en centraal 
examen doen in 2020-2021.  
 

3.1 Commissie schoolexamens 
De commissie schoolexamens is ingesteld door de directeur en bestaat uit de directeur van de locatie 
(tevens voorzitter), de examensecretaris (tevens secretaris van de commissie) en ten minste twee 
examinatoren.  De commissie schoolexamens is verantwoordelijke voor de organisatie rondom de 
schoolexaminering zoals de herziening van cijfers, herkansingen bij bijzondere omstandigheden, 
herexamen. Bij deze commissie kan een kandidaat en/of de wettelijke vertegenwoordiger van een 
kandidaat bezwaar aantekenen met betrekking tot het schoolexamen.   
 
Voorzitter van het examen: Mw. J. van Koten, directeur 
Secretaris van het examen:       Mw. M. Veltenaar 
 
3.2 Commissie van beroep 
De commissie van beroep is ingesteld door het bevoegd gezag en bestaat uit de voorzitter van de raad 
van toezicht, de voorzitter van de ouderraad van de betreffende locatie en een lid van de 
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (tevens secretaris van de commissie). Bij deze 
commissie kan een kandidaat en/of de wettelijke vertegenwoordiger van een kandidaat beroep 
aantekenen tegen een beslissing van de directeur of van de commissie schoolexamens.   
(Post)adres:  
Voorzitter van de Raad van toezicht:  Dhr. D. Reneman 
Trinitas College Commissie van Beroep Examens, Beukenlaan 1, 1701 DA Heerhugowaard   
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DEEL 2 

In dit deel is per vak het Voortgangsdossier opgenomen en indien het Examendossier start in leerjaar 3 ook het examendossier voor wat de leerling in het kader 
van het schoolexamen in TL leerjaar 3 moet doen.  
 

Legenda  
 
Voortgangsdossier: 
1. Code van de toets:  Een V staat voor voortgangsdossier. Voorbeeld: 

V3.02= Toets uit het voortgangsdossier in leerjaar 3, tweede toets. 
2. Periode:  Dit is de geplande periode waarin de toets wordt afgenomen (totaal 4 periodes)  
3. Toetsnaam:  Omschrijving van de toets die wordt afgenomen.   
4. Inhoud onderwijs-  

programma:  Wat wordt er van de leerling voor deze toetst verwacht. Bijvoorbeeld te bestuderen onderdelen/hoofdstukken 
5. Cijfer/ o,v,g: De toets wordt beoordeeld met een cijfer of met een onvoldoende/voldoende of goed.  
6. Herkansing: Of de betreffende toets herkansbaar is (ja/nee).  
7. Weging:   Het percentage dat het resultaat mee telt. In totaal zijn de toetsen samen 100%. 
 
 
PTA: 
1. Code van de toets:  Een P staat voor PTA. Voorbeeld: 

P4.04= Toets uit het PTA in leerjaar 4, vierde toets. p -> PTA. 3 of 4 -> leerjaar 3 of 4. 01/02/etc. -> volgnummer 
2. Periode:  Dit is de geplande periode waarin de toets wordt afgenomen (totaal 7 periodes)  
3. Eindtermen: Omschrijving van de wettelijke eindtermen die in de toets aan de orde komt/wordt afgetoetst.   
4. Inhoud onderwijs-  

programma:  Wat wordt er van de leerling voor deze toetst verwacht. Bijvoorbeeld te bestuderen onderdelen/hoofdstukken 
5. Toetsvorm:  De wijze waarop er wordt getoetst (zie pagina 2). Theoretische toets, Mondeling of Praktische opdracht. 
6. Toetsduur:   Hoe lang is de leerling met de toets bezig? Wanneer het een opdracht is over een langere termijn, staat hier een tijdsinschatting  

(bijvoorbeeld 6 weken). 
7. Cijfer/ o,v,g: De toets wordt beoordeeld met een cijfer of met een onvoldoende/voldoende of goed.  
8. Herkansing: Of de betreffende toets herkansbaar is (ja/nee).  
9. Weging:   Het percentage dat het resultaat mee telt. In totaal zijn de toetsen samen 100%. 
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Aardrijkskunde voortgangsdossier 
 

Vak: Aardrijkskunde Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: De Wereld Van 2 KGT - - - 

v3.01 1 Arm en Rijk Bestuderen: hoofdstuk 1 §2, 3, 5, 6, 7 en 10 cijfer ja 25% 

v3.02 2 Bronnen van Energie Bestuderen: hoofdstuk 2 §2, 3, 5, 6, 7 en 10 cijfer ja 25% 

v3.03 3 Grenzen en Identiteit Bestuderen: hoofdstuk 3 §2, 3, 5, 6, 7 en 10 cijfer ja 25% 

v3.04 4 De Verenigde Staten Bestuderen: hoofdstuk 4 §1, 2, 3, 5 en 7 cijfer ja 25% 

 

Aardrijkskunde PTA 
 
  
 
 

Vak: Aardrijkskunde Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - AK/K1 Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p4.01 5 AK/K/3 Leervaardigheden  
              Aardrijkskunde 

Bestuderen: basislijst Topografie Europa en Duitsland. 
(digitale toets) 

Theoretische 
toets 

(45 minuten) 

cijfer ja 8% 

p4.02 5 AK/K/8 Bevolking en Ruimte 
AK/V/5 Casus Bevolking en 
ruimte:  
               Bevolking en ruimte in  
               grootstedelijke gebieden 

De kandidaat kan de bevolkingsontwikkeling en het 
ruimtegebruik in China beschrijven en verklaren. 
Bestuderen: De Wereld Van Hoofdstuk 2 Bevolking en 
Ruimte bestuderen, ELO: Beeldmateriaal bij Bevolking en 
Ruimte bekijken en ELO: presentaties (PPT) bij Bevolking 
en Ruimte bestuderen. 

Theoretische 
toets 

(90 minuten) 
 

cijfer ja 25% 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Vervolg PTA Aardrijkskunde Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.03 6 AK/K/3 Leervaardigheden  
               Aardrijkskunde 

Bestuderen: Basislijst Topografie Nederland, China en 
Midden Oosten. (digitale toets) 

Theoretische 
toets 

(45 minuten) 

cijfer Ja 8% 

p4.04 6 AK/K/6 Water 
AK/V/3 Casus Water:  
               Watermanagement 

De kandidaat kan de herkomst, het voorkomen, de 
kwaliteit en het gebruik van water in Nederland, het 
Midden Oosten en China beschrijven en verklaren en 
maatregelen voor een duurzamer gebruik van water en de 
effecten ervan beschrijven en de situatie in de gebieden 
vergelijken. 
Bestuderen: De Wereld Van Hoofdstuk 1 Water, ELO: 
Beeldmateriaal bij Water bekijken en ELO: presentaties 
(PPT) bij Water bestuderen. 

schriftelijke 
toets 

90 minuten 
 

cijfer Ja 25% 

p4.05 7 AK/K/3 Leervaardigheden  
               Aardrijkskunde 

Bestuderen: basislijst Topografie Wereld, Spanje en de 
Verenigde Staten bestuderen. (digitale toets) 

Theoretische 
toets 

(45 minuten) 

cijfer Ja 9% 

p4.06 7 AK/K/4 Weer en Klimaat 
AK/V/1 Casus Weer en klimaat:  
               Extreme 
               weersomstandigheden. 

De kandidaat kan weer en klimaat, klimaatverandering en 
klimaatbeleid van Nederland, Spanje en de Verenigde 
Staten beschrijven en verklaren en de situatie in beide 
gebieden vergelijken. 
Bestuderen: Hoofdstuk 3 Weer en Klimaat, ELO: 
Beeldmateriaal bij Weer en Klimaat bekijken en 
presentaties (PPT) Weer en Klimaat bestuderen. 

Theoretische 
toets 

(90 minuten) 

cijfer nee 25% 
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Biologie voortgangsdossier 
 

Vak: Biologie Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: Biologie voor jou, deel 3A - --  

v3.01 1 Organen en cellen  Bestuderen: thema 1 basisstof 1 t/m 6 en 
microscopie lessen 

o,v,g ja 0% 

v3.02 1 Voortplanting en ontwikkeling Bestuderen: thema 2 basisstof 1 t/m 9 cijfer  ja 20% 

v3.03 2 Erfelijkheid, ordening en evolutie Bestuderen: thema 3 basisstof 1 t/m 9 & 
thema 4 basisstof 1 t/m 8 

cijfer ja 40% 

v3.04 3 Regeling en zintuigen Bestuderen: thema 5 basisstof 1 t/m 8 & 
thema 6 basisstof 1 t/m 6 

cijfer ja 40% 

v3.05 4 Stevigheid en beweging Onderzoeksopdracht stevigheid en beweging o,v,g ja 0% 

 

Biologie PTA 
 
 
 

Vak: Biologie Leerweg: TL  Leerjaar 3 en 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, 
-duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - BI/K/1 Oriëntatie op leren werken  Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p3.01 4 BI/K/5  
Schimmels en bacteriën: nuttigen 
soms schadelijk 
BI/K/8  
Houding, beweging en conditie 

Bestuderen: Biologie voor jou boek 3A +3B 
Organen en cellen, voortplanting en ontwikkeling, erfelijkheid, 
ordening, evolutie, regeling, zintuigen, gedrag en stevigheid en 
beweging. (digitale toets) 
De leerling kan de rol van schimmels en bacteriën in het milieu 
en de biotechnologie noemen en toelichten.  

Theoretische 
toets 

(45 minuten) 
 

cijfer ja 20% 

  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

20% 80% 100% 
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Vervolg PTA Biologie Leerweg: TL  Leerjaar 3 en 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, 
-duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.01 5 BI/K/2 Basisvaardigheden  Bestuderen: Biologie voor jou boek 4A  
Thema 1 Planten, basisstof 1 t/m 7  

Praktische 
opdracht 

cijfer Ja 16% 

p4.02 6 BI/K/7  
Mensen beïnvloeden hun 
omgeving  

Bestuderen: Biologie voor jou boek 4A  
Thema 2 Ecologie, basisstof 1 t/m 6 en thema 3 Mens en milieu, 
basisstof 1 t/m 7 
De leerling kan toelichten dat de mens voor voedsel, water, 
zuurstof, grondstoffen, energie, voedselproductie en recreatie 
van ecosystemen afhankelijk is, beschrijven hoe de mens 
ecosystemen kan beïnvloeden en toelichten waarom de mens er 
belang bij heeft een duurzame relatie tussen mens en milieu te 
bevorderen. 

Theoretische 
toets 

(45 minuten) 
  

cijfer ja 16% 

p4.03 6 BI/K/9  
Het lichaam in stand houden, 
voeding en genotmiddelen en 
energie 

Bestuderen: Biologie voor jou boek B 
Thema 4: Voeding & Vertering, basisstof 1 t/m 6 en thema 5: 
Gaswisseling, basisstof 1 t/m 4 

Theoretische 
toets 

(45 minuten) 
 

cijfer ja 16% 

p4.04 7 BI/K/10 Bescherming 
BI/V/3    
Verwerven, verwerken en  
verstrekken van informatie 

Bestuderen: Biologie voor jou boek 4B 
Thema 6: Transport, basisstof 1 t/m 5 en thema 7: Opslag, 
Uitscheiding & Bescherming, basisstof 1 t/m 6 
De leerling kan toelichten hoe (infectie)ziekten zich ontwikkelen, 
hoe ze zich verspreiden en hoe men zich daartegen beschermt.  

Theoretische 
toets 

(45 minuten) 
 

cijfer ja 16% 

p4.05 7 BI/K/3  
Leervaardigheden in het vak 
biologie  

Bestuderen Biologie voor jou boek 3A/3B, thema 1 t/m 8 Leerjaar 
3 en Biologie voor jou boek 4A/4B thema 1 t/m 7 Leerjaar 4. 
Het werkstuk over een actueel biologisch getint krantenartikel is 
onderdeel van dit mondeling.  

Mondeling 
(15 minuten) 

cijfer Nee 16% 
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Duits voortgangsdossier 
 

Vak: Duits  Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - Lesmethode: TrabiTour 3 vmbo-gt Deutschbuch A en B - - - 

v3.01 1 Voll im Trend Combinatie van woordenschat, grammatica, 
Plauderecke, Schreibecke en Landeskunde over 
mode, trends etc. 
Kapitel 1 ‘Voll im Trend’ 

cijfer ja 10% 

v3.02 1 Fit durchs Leben Combinatie van woordenschat, grammatica, 
Plauderecke, Schreibecke en Landeskunde over 
gezondheid, sport etc.  
Kapitel 2 ‘Fit durchs Leben’ 

cijfer ja 10% 

v3.03 2 Leesvaardigheid ERK niveau A1/A2 Boektoets cijfer ja 15% 

v3.04 2 Natur, Wetter & Co Combinatie van woordenschat, grammatica, 
Plauderecke, Schreibecke en Landeskunde over 
weer, natuur etc.  
Kapitel 3 ‘Natur, Wetter & Co’ 

cijfer ja 10% 

v3.05 3 Kijk -en luistervaardigheid Meerkeuzevragen bij Duitse audio- en 
videofragmenten 

cijfer nee 15% 

v3.06 3 Kunst Combinatie van woordenschat, grammatica, 
Plauderecke, Schreibecke en Landeskunde over 
kunst etc.  
Kapitel 4 ‘Kunst’ 

cijfer ja 10% 

v3.07 4 Richtung Zukunft Combinatie van woordenschat, grammatica, 
Plauderecke, Schreibecke en Landeskunde over 
verschillende opleidingen, beroepen etc.  
Kapitel 5 ‘Richtung Zukunft’ 

cijfer ja 10% 

v3.08 4 Spreek- en gespreksvaardigheid Het geven van een presentatie en het voeren van 
gesprekken over alledaagse onderwerpen 

cijfer nee 20% 
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Duits PTA 
 
 
 
 

Vak: Duits Leerweg: TL   Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p4.01 5 MVT/V/1 Leesvaardigheid  Leesvaardigheid – boektoets 
Lezen van het boek, samenvattingen maken per 
hoofdstuk 

theoretische 
toets 

(50 min.) 

cijfer ja 25% 

p4.02 6 MVT/K/7 Schrijfvaardigheid Schrijven van een korte email en een formele 
brief 

theoretische 
toets 

(50 min.) 

cijfer ja 25% 

p4.03 7 MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/K/3 Leervaardigheden in de  
                  moderne vreemde talen 
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardig- 
                  heid 

Beantwoorden van meerkeuzevragen bij Duitse 
audio- en videofragmenten (actuele CITO toets 
kijk- en luistervaardigheid) 

theoretische 
toets 

(100 min.) 

cijfer ja 25% 

p4.04 7 MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en  
                  verstrekken van    
                  informatie 

Geven van een korte prestentatie en het voeren 
van gesprekken over alledaagse onderwerpen 

mondeling 
(20 min.) 

cijfer nee 25% 

 

 
 

 
  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Economie voortgangsdossier 
 

Vak: Economie Leerweg: TL Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

  
 

 Lesmethode: 200% Economie voor het VMBO 3GT    

v3.01 1 Je geld en je rechten, inkomen Bestuderen hoofdstuk 1: soorten uitgaven, 
rechten, verzekeren, betalen, inflatie. 

cijfer ja 25% 

v3.02 2 Inkomen en rondkomen Bestuderen hoofdstuk 2: soorten inkomen, 
budgetteren, reserveren, sparen, lenen, 
inkomensverschillen. 

cijfer ja 25% 

v3.03 3 Werk aan de winkel Bestuderen hoofdstuk 3: arbeidsovereenkomst, 
arbeidsmarkt, productie, arbeidsproductiviteit, 
werkloosheid (soorten oorzaken, gevolgen en 
oplossingen). 

cijfer ja 25% 

v3.04 4 Bedrijfsleven Bestuderen hoofdstuk 4: Productiefactoren, 
bedrijfskolom, bedrijfstak, toegevoegde waarde, 
arbeidsverdeling, afzet, omzet, kostensoorten, 
brutowinst, nettowinst, welvaart, koopkracht, 
concurrentiepositie. 

cijfer ja 25% 
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Economie PTA 
 

 
 
 
 

Vak: Economie Leerweg: TL   Leerjaar 3 en 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p4.01 1 EC/K/2 Basisvaardigheden 
EC/K/3 Leervaardigheden 
EC/K/4 Consumptie en            
consumentenorganisaties 

Consumeren, overeenkomsten, colportage, consumentenrecht en 
consumentenorganisaties. Vreemde valuta,  spaarvormen, 
leenvormen, beleggen, verzekeringen. Wonen, koopovereen-
komst, huurovereenkomst, rechten en plichten, gevolgen.  
- Bestuderen: hoofdstuk  1 en 2 

theoretische 
toets 

(60 min) 
 

(SE-week 1) 

cijfer ja 20% 

p4.02 1 EC/K/5 Arbeid en Productie, 
Arbeid en bedrijfsleven 

Arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, wettelijke regels, 
arbeidsmarkt, werkloosheid (soorten, oorzaken, gevolgen en 
oplossingen). 
- Bestuderen: hoofdstuk 4 

theoretische 
toets 

(45 min) 

cijfer ja 20% 

p4.03 2 EC/K/5 Arbeid en Productie, 
Arbeid en bedrijfsleven 

Productie, arbeidsproductiviteit, productiefactoren, bedrijfs-
kolom, bedrijfstak, afzet, omzet, kostensoorten, winstberekening, 
productiesectoren, ondernemingsvormen, marktvormen. 
- Bestuderen: hoofdstuk 3 + Boekje Ondernemingsvormen en 
marktvormen. 

theoretische 
toets 

(60 min) 

(SE-week 2) 

cijfer ja 20% 

p4.04 3 EC/K/7 Internationale  
              ontwikkelingen 

Internationale betrekkingen, open economie, de EU, 
ontwikkelingsproblematiek en hulp. 
Besturen: hoofdstuk 5 + boekje Lorenzcurve en indexcijfers. 

theoretische 
toets 

(45 min) 

cijfer ja 20% 

p4.05 3 EC/K/6 Overheid en bestuur 
EC/V/1 Verrijkingsstof 
EC/K/8 Natuur 
 

Functies overheid (sociaal, economisch, financieel), begrotings-
tekort, staatsschuld, loon- en inkomstenbelasting, oorzaken en 
gevolgen van inflatie, prijscompensatie, milieu in samenhang met 
consumptiegroei en productiegroei (positief en negatief), 
milieuregels en wetten.  
Bestuderen: hoofdstuk 6 en 7 

theoretische 
toets 

60 min 
(SE-week 3) 

cijfer Ja  20% 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

% 0 % 100 100% 
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Engels voortgangsdossier 
 

Vak: Engels Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: Live Beat TL3 - - - 

v3.01 1 Leesvaardigheid ERK- niveau A2 Leesteksten met meerkeuzevragen cijfer ja 20% 

v3.02 1 Welcome & Performance Combinatie van woordenschat, grammatica en gebruik van 
de Engelse taal 
Chapter 0: ‘Welcome’ en chapter 1: ‘Performance’ 

cijfer ja 10% 

v3.03 2 That’s life & City life Combinatie van woordenschat, grammatica en gebruik van 
de Engelse taal 
Chapter 2:  ‘That’s life’ en Chapter 3: ‘City life’ 

cijfer ja 10% 

v3.04 2 Spreek- en gespreksvaardigheid Het geven van een presentatie en het voeren van 
gesprekjes over alledaagse onderwerpen 

cijfer nee 20% 

v3.05       3 Kijk -en luistervaardigheid Meerkeuzevragen bij Engelse audio- en videofragmenten cijfer nee 15% 

v3.06      3 Time passes & Around the world Combinatie van woordenschat, grammatica en gebruik van 
de Engelse taal 
Chapter 4: ‘Time passes’ en Chapter 5: ‘Around the world’  

Cijfer ja 10% 

v3.07     4 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een informele brief, blog, e-mail of 
recensie 

cijfer ja 15% 
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Engels PTA 
 
 
 
 

 

Vak: Engels Leerweg: TL  Leerjaar 3 en 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Herkansing7 
ja/nee? 

Weging8 

- - /K1 Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p3.01 4 MVT/K/4 Leesvaardigheden    
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en   
                   verstrekken van    
                   informatie 

Leestoets examenteksten Theoretische toetst 
(100 minuten) 

ja 25% 

p4.01 5 MVT/K/2 Basisvaardigheden  
MVT/K/3 Leervaardigheden in MVT   
MVT/K/7 Schrijfvaardigheden 

Schrijftoets, het schrijven van een formele brief Theoretische toets 
(90 minuten) 

ja 25% 

p4.02         6  MVT/K/6 Gespreksvaardigheden Spreek/gespreksvaardigheid mondeling 
(30 minuten) 

nee 25% 

p4.03         7 MVT/K/5 Luister- en  
                  kijkvaardigheden 

Kijk- en luistervaardigheid Theoretische toets 
(90 minuten) 

nee 25% 

 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

25% 75% 100% 
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Frans voortgangsdossier 
 

Vak: Frans Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ 
o,v,g 5 

Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- -  Lesmethode: Grandes Lignes VMBOGT - - - 

v3.01 1 Coucou, c’est moi Jezelf en iemand voorstellen, hobby’s en familie. 
Bestuderen: hoofdstuk 1 

cijfer ja 15% 

v3.02 2 Ã la caisse Geld: iets kopen, iets omschrijven, informatie vragen. 
Bestuderen: hoofdstuk 2 

cijfer ja 15% 

v3.03 3 Vive la France, vive le 
français! 

Iets vertellen over school, je vakken, je talenten. Vertellen wat je wilt 
worden.  
Bestuderen: hoofdstuk 3 

cijfer ja 15% 

v3.04 4 Amuse-toi! Vertellen wat je graag doet, vrije tijd, wat je hebt gedaan in het weekend. 
Bestuderen: hoofdstuk 5 

cijfer ja 15% 

v3.05 4 Spreekvaardigheid ERK 
niveau A2 

Het geven van een presentatie en het voeren van gesprekjes over 
alledaagse onderwerpen die het afgelopen jaar zijn behandeld. 

cijfer nee 20% 

v3.06 4 Kijk -en luistervaardigheid 
ERK niveau A2 

Filmpjes en fragmenten beluisteren en beantwoorden via MC vragen 
(Citotoets) 

cijfer nee 20% 

v3.07      1,2,3,4 Taalportfolio Verrijkingsopdrachten voor alle onderwerpen uit het ERK voor lezen, 
kijken, luisteren, schrijven en spreken. 

o,v,g nee 0% 

 

  



 
 

Examenboekje TL leerjaar 3   2020-2021 Pagina 17 van 48 

Frans PTA 
 
 
  
  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 

Vak: Frans Leerweg: TL   Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - /K1 Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p4.01 5 MVT/K/2 basisvaardigheden 
MVT/K/7 schrijfvaardigheden 
 

Schrijfvaardigheden over het invullen van 
formulier, een mail beantwoorden / schrijven en  
een uitnodiging maken. 

Theoretische 
toets 

(60 minuten) 

cijfer ja 25% 

p4.02 6 MVT/K/K4 Leesvaardigheid     Leestoets examenteksten Theoretische 
toets 

(60 minuten) 

cijfer ja 25% 

p4.03 7 MVT/K/K5 Kijk -en  
                     luistervaardigheden  

Kijk -en luistervaardigheid Theoretische 
toets 

(60 minuten) 

cijfer nee 25% 

p4.04 7 MVT/K/ K6 Spreekvaardigheden Spreek-/gespreksvaardigheid Mondeling 
(20 minuten) 

cijfer ja 25% 

p4.05 4,5,6,7 K2-3-4-5-6-7  V1-2-3-4-5 
Taalportfolio 

Schriftelijke opdrachten en mondelingen Praktische 
opdracht 

o,v,g nee 0% 
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Geschiedenis voortgangsdossier 
 

Vak: Geschiedenis Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: Memo geschiedenis    

v3.01 1 Nederland en Indonesië Praktische opdracht: PowerPoint begrippen 
Nederland en Indonesië 

cijfer ja 5% 

v3.02 2 Nederland en Indonesië Van VOC naar cultuurstelsel, Nederland breidt 
zijn macht uit, Op weg naar onafhankelijkheid, 
Het Indonesisch-Nederlandse conflict (1945-
1949).  
Bestuderen: hoofdstuk 1 

Cijfer ja 25% 

v3.03 2 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in 
Nederland 

Praktische opdracht: onderzoek Sociale kwestie  cijfer ja 10% 

v3.04 3 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in 
Nederland 

Armoede in de 19e eeuw, De crisis van de jaren 
30, De verzorgingsstaat, Gezondheidszorg in 
Nederland.  
Bestuderen: hoofdstuk 3 

cijfer ja 25% 

v3.05 4 Koude Oorlog Praktische opdracht: kapitalisme en 
communisme 
Bestuderen: hoofdstuk 5 

cijfer ja 10% 

v3.06 4 Koude Oorlog De Koude Oorlog begint, Duitsland verdeeld, het 
einde van de Koude Oorlog, Nederland als 
bondgenoot van de Verenigde Staten.  
Bestuderen: hoofdstuk 5 

cijfer ja 25% 
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Geschiedenis PTA 
 
 
 
 

Vak: Geschiedenis Leerweg: TL   Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, 
-duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - GS/K1 Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p4.01 5 GS/K/5 Staatsinrichting van Nederland 
GS/V/7 Verwerven, verwerken en  
               verstrekken van informatie 
GS/V/8 Vaardigheden in samenhang 

Koning en parlement, Ongelijkheid en emancipatie, 
Het volk krijgt de macht, Nederland als 
parlementaire democratie 
Hoofdstuk 1 Democratisering van Nederland (1848-
1918) 

Theoretische 
toets 

(60 min) 
 

(SE-week 1) 

cijfer ja 30% 

p4.02 6 
 

GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900 
GS/V/9 Verrijkingsdeel bij historisch overzicht 
van 1900 
 

Moordaanslag in Sarajevo, de loopgravenoorlog, 
België getroffen en Nederland neutraal, het einde 
van de oorlog 
Democratie en economische crisis, Opkomst van 
het nationaalsocialisme, Duitsland en het 
buitenland, Sovjet-Unie (1922-1939) 
Hoofdstuk 2 en 3 WO 1 en het Interbellum 

Theoretische 
toets 

(75 min) 
 

(SE-week 2) 

cijfer ja 30% 

p4.03 7 GS/K/7 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat 
in Nederland 
GS/K/8 Cultureel-mentale ontwikkelingen in 
Nederland na 1945 
GS/K/9 Koude Oorlog 
GS/Vh1 Het Indonesische-Nederlandse 
conflict 
GS/V/2 Nederland en Europa 
GS/V/5 Verzuiling en ontzuiling in Nederland 

De wereld in oorlog, Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog, Massamoord, Oorlog in Azië en 
onafhankelijkheid van Indonesië. 
De Koude Oorlog, Het einde van de Koude Oorlog, 
Nederland na 1945, Internationale organisaties, de 
wereld na 1993. 
Hoofdstuk 4 en 5 WO 2 en de wereld na 1945 
 

Theoretische 
toets 

(90 min) 

(SE-week 3) 

cijfer nee 30% 

p4.04 7 GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900 
 

Praktische opdracht: historisch overzicht vanaf het 
jaartal 1900 

Praktische 
opdracht  

(8 lesuren) 

cijfer nee 10% 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Kunstvakken: CKV PTA 
 
 
 

 

 

Vak: CKV Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p3.01 1 KV/K/1, KV/K/2, KV/K/3 en KV/K/4 Culturele activiteit: muziek Praktische 
opdracht 
(1 dag) 

o,v,g ja 25% 

p3.02 2 KV/K/1, KV/K/2, KV/K/3 en KV/K/4 Culturele activiteit: theater  Praktische 
opdracht 
(1 dag) 

o,v,g ja 25% 

p3.03 3 KV/K/1, KV/K/2, KV/K/3 en KV/K/4 Culturele activiteit: kunst Praktische 
opdracht 
(1 dag) 

o,v,g ja 25% 

p3.04 4 KV/K/1, KV/K/2, KV/K/3 en KV/K/4 Culturele activiteit: film Praktische 
opdracht 
(1 dag) 

o,v,g nee 25% 

 

  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

100% 0% 100% 
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Lichamelijke opvoeding 1 (Lo1) voortgangsdossier 
 

Lichamelijke Opvoeding 1 Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

v3.01 1 Atletiek Loopnummers, werpnummers, springnummers cijfer ja 20% 

v3.02 1 Spel buiten Keuze uit doelspelen, terugslagspelen, slag- of loopspelen, cijfer nee 20% 

v3.03 2 Zelfverdediging Keuze uit kickboksen, boksen, judo, stoeispelen cijfer nee 10% 

v3.04 2 Spel binnen Keuze uit volleybal, basketbal, zaalvoetbal, terugslagspelen cijfer nee 20% 

v3.05 3 Bewegen op muziek Keuze uit ritme en bewegen, streetdance, conditionele vormen op muziek cijfer ja 10% 

v3.06 3 Turnen Keuze uit steun- of vrij springen, zwaaien, acrobatiek cijfer ja 10% 

v3.07 4 Mini Triatlon Actief meedoen bij zwemmen, hardlopen en fietsen.  cijfer nee 10% 

 
Lichamelijke opvoeding 1 (Lo1) PTA 
 
 
 

Vak: Lichamelijke Opvoeding 1 Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3: wat moet je 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.01 5  LO1/K/7 Atletiek 
LO1/K/2 Basisvaardigheden 

Atletiek: loopnummers, werpnummers, springnummers Praktische opdracht cijfer ja 25% 

p4.02 5  LO1/K/4 Spel Spel: keuze uit doelspelen, terugslagspelen, slag- of 
loopspelen 

Praktische opdracht cijfer ja 25% 

p4.03 6 LO1/K/8 Zelfverdediging Zelfverdediging: kickboksen, boksen Praktische opdracht cijfer nee 10% 

p4.04 6 LO1/K/5 Turnen Turner: steun- en vrij springen, zwaaien, herhaald springen Praktische opdracht cijfer ja 10% 

p4.05 6 LO1/K/9 Actuele 
bewegingsactiviteiten 

SOK1: Sport oriëntatie keuze Praktische opdracht cijfer nee 10% 

p4.06 7 SOK2: Sport oriëntatie keuze Praktische opdracht cijfer nee 10% 

p4.07 7 LO1/K/6 Bewegen op muziek Ritme en bewegen, conditionele vormen op muziek Praktische opdracht cijfer nee 10% 

 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Loopbaan oriëntatie (LOB) voortgangsdossier 
 

Vak: LOB Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

v3.01 3 Studie- Experience Deelname Studie- Experience plus reflectie in loopbaandossier o,v,g ja 20% 

v3.02 3 Heerhugowaard On Stage Deelname Heerhugowaard On Stage plus reflectie in loopbaandossier o,v,g ja 20% 

v3.03 2,3 Open dag mbo Bezoek open dag mbo plus reflectie in loopbaandossier o,v,g ja 20% 

v3.04 2,3,4 Loopbaangesprekken  Loopbaangesprekken plus reflectie in loopbaandossier o,v,g ja 20% 

 
 

Loopbaan oriëntatie (LOB) PTA 
 
 
 

Vak: LOB Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.01 5 /K/1 Oriëntatie op leren werken 
Met veel aandacht voor de 
loopbaancompetenties: 
kwaliteitenreflectie, 
motievenreflectie, 
werkexploratie, loopbaansturing 
en netwerken. 

Stage + stageverslag Praktische opdracht 
(16 uur) 

o,v,g nee 20% 

p4.02 5,6,7 Loopbaangesprek plus reflectie in loopbaandossier 
 

mondeling 
(20 minuten) 

o,v,g nee 20% 

p4.03 6 Deelname Leerlingbezoekdag plus reflectie in 
loopbaandossier  

praktische opdracht 
(8 uur) 

o,v,g nee 20% 

p4.04 6,7 Bezoek open dag mbo plus reflectie in loopbaandossier Praktische opdracht 
(4 uur) 

o,v,g nee 20% 

p4.05 6,7 Plusdocument invullen + presentatie. Product waarbij 
de lijnen van de ontwikkeling in kaart worden gebracht 

Mondeling 
(20 minuten) 

o,v,g nee 20% 

 

  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Maatschappijleer PTA 
 
 
 
 

Vak: Maatschappijleer Leerweg: TL   Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3: wat moet je 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, 
-duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - Lesmethode: thema’s Maatschappijleer VMBO KGT - - - - 

- - Oriëntatie op leren werken Wordt bij LOB getoetst en beoordeeld. - - - - 

p3.01 1 ML1/K/2 Basisvaardigheden 
ML1/K/3 Leervaardigheden 
 

Wat is maatschappijleer en burgerschap 
Onderzoek naar een maatschappelijk probleem. De samenleving, Met 
wie ben je verbonden? 
Kernbegrippen. Hoe ben je onderdeel van de samenleving. 
Bestuderen: hoofdstuk 1 ‘wat is maatschappijleer’ 

praktische 
opdracht 

 
 

cijfer nee 15% 

p3.02 1 ML1/K/6 Macht en 
zeggenschap 
 
 

Politiek: Wat is politiek, welke partij past bij jou, stromingen in de 
politiek, de regering regeert, het parlement controleert, de 
parlementaire democratie, gemeente en provincie 
Bestuderen: hoofdstuk 3 ‘politiek’ 

theoretische 
toets 

(60 min) 
(SE-week 1) 

cijfer ja 15% 

p3.03 2 ML1/K/2 Basisvaardigheden 
ML1/K/3 Leervaardigheden 
 

Burgerschap in het onderwijs: Onderzoek naar wat burgerschap is en 
hoe je dit als leerling, school, gemeente, provincie of land kunt 
verbeteren. 

praktische 
opdracht 

cijfer nee 15% 

p3.04 2 ML1/K/4 Cultuur en 
socialisatie 
 

Pluriforme samenleving: Leven tussen verschillende culturen, hoe kijk 
je tegen anderen aan, migratie naar Nederland, integratie, Nederland 
is veranderd. 
Bestuderen: hoofdstuk 4 ‘pluriforme samenleving’ 

theoretische 
toets 

(60 min) 
(SE-week 2) 

cijfer ja 15% 

p3.05 3 ML1/K/7 Beeldvorming en     
                  stereotypering 
 

Media: Communicatie, verschillende soorten media, nieuws, de 
invloed van media, geld verdienen met de media, jij en de media 
Bestuderen: hoofdstuk 6 ‘media’ 

theoretische 
toets 

(60 min) 
(SE-week 3) 

cijfer ja 15% 

 
 
 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

100% 0% 100% 
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Vervolg PTA Maatschappijleer Leerweg: TL   Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3: wat moet je 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p3.06 4 ML1/K/5 Sociale verschillen Werk: Interview met iemand in de persoonlijke sfeer over zijn of 
haar werk 
Bestuderen: hoofdstuk 7 ‘werk’ 

praktische 
opdracht 

cijfer nee 10% 

p3.07 4 ML1/K/6 Macht en 
zeggenschap 

Criminaliteit 
Wat is criminaliteit, oorzaken, theorieën, opgepakt en dan, de 
rechtszaak, preventie of repressie 
Bestuderen: hoofdstuk 8 ‘criminaliteit’ 

theoretische 
toets 

60 min 
(SE-week 4) 

cijfer nee 15% 

 

 
Natuur- en scheikunde I (Nask I) voortgangsdossier 
 

Vak: Natuurkunde (Nask I) Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- -  Lesmethode: Overal Nask 3VMBO-KGT - - - 

v3.01 1 Warmte en energie Bestuderen: hoofdstuk 3 (leerboek blz. 50 t/m blz. 69) cijfer nee 20% 

v3.02 2 Elektriciteit in huis Bestuderen: hoofdstuk 5 (leerboek blz. 90 t/m blz. 107) cijfer ja 20% 

v3.03 3 Krachten en beweging Bestuderen: hoofdstuk 7 (leerboek blz. 126 t/m blz. 141) cijfer ja 20% 

v3.04 4 Stoffen, materialen en straling  Bestuderen: hoofdstuk 2 (leerboek blz. 30 t/m blz. 49) en 
hoofdstuk 4 (leerboek blz. 70 t/m blz. 89) 

cijfer nee 20% 

v3.05 4 Het weer Bestuderen: hoofdstuk 6 (leerboek blz. 108 t/m blz. 125) cijfer ja 20% 
 

 

  



 
 

Examenboekje TL leerjaar 3   2020-2021 Pagina 25 van 48 

Natuur- en scheikunde I (Nask I) PTA 

 
 
 
 

Vak: Natuurkunde (Nask I) Leerweg: TL   Leerjaar 3 en 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - /K1 Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p3.01 4 
(lj 3) 

NASK1/K/2 Basisvaardigheden 
NASK1/K/4 Stoffen en materialen 
NASK1/K/10 Bouw van de materie 
NASK1/K/11 Straling en  
                        stralingsbescherming 

Bestuderen: boek ‘Overal Nask  3 vmbo-kgt’ (TL3) 
hoofdstuk 2 
(leerboek blz. 30 t/m blz. 4) en hoofdstuk 4 
(blz. 70 t/m blz. 89). 

theoretische 
toets 

(45 minuten) 

cijfer nee 10% 

p3.02 4 
(lj 3) 

NASK1/K/12 Het weer 
NASK1/K/3   leervaardigheden in  
                        het vak natuurkunde 

Bestuderen: boek ‘Overal Nask  3 vmbo-kgt’  (TL3) 
hoofdstuk 6 
(leerboek blz. 108 t/m blz. 125). 

theoretische 
toets 

(60 minuten) 

cijfer ja 10% 

p4.01 5 NASK1/K/7 Licht en beeld Bestuderen: boek ‘Overal Nask  3 vmbo-kgt’ (TL3) 
hoofdstuk 1 
(leerboek blz. 6 t/m blz. 29). 

theoretische 
toets 

(45 minuten) 

cijfer nee 10% 

p4.02 5 NASK1/K/8 Geluid Bestuderen: boek ‘Overal Nask  4 vmbo-kgt’  (TL4) 
hoofdstuk 8 
(leerboek blz. 22 t/m blz. 41). 

theoretische 
toets 

(45 minuten) 

cijfer Ja 10% 

p4.03 6 NASK1/K/5 Elektrische energie 
NASK1/V/3 verwerven, verwerken 
en verstrekken van informatie 

Bestuderen: boek ‘Overal Nask  4 vmbo-kgt’ (TL4) 
hoofdstuk 9. (leerboek blz. 42 t/m blz. 61) en hoofdstuk 
11. (leerboek blz. 82 t/m blz. 99). 

theoretische 
toets 

(60 minuten) 

cijfer Ja 25% 

p4.04 7 NASK1/K/9 Kracht en veiligheid 
NASK1/V/2 Constructies 

Bestuderen: boek ‘Overal Nask  4 vmbo-kgt’ (TL4) 
hoofdstuk 10. (leerboek blz. 62 t/m blz. 81). 

theoretische 
toets 

(45 minuten) 

cijfer Ja 10% 

p4.05 7 NASK1/V/1 veiligheid in het verkeer Bestuderen: boek ‘Overal Nask  4 vmbo-kgt’ (TL4) 
hoofdstuk 7. (leerboek blz. 6 t/m blz. 21) en hoofdstuk 12 
leerboek blz. 100 t/m blz. 119 

theoretische 
toets 

(60 minuten) 

cijfer nee 25% 

 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

20% 80% 100% 
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Natuur- en scheikunde II (Nask II) voortgangsdossier 
 

Vak: Scheikunde (Nask II) Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ 
o,v,g 5 

Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: Chemie Overal 5e ed. 3 VMBO-GT - - - 

v3.01 1 Stoffen en 
mengsels  

Stoffen herkennen aan hun stofeigenschappen, de (on)-veiligheid van stoffen herkennen 
en je zelf daar tegen beschermen, kennis maken met chemisch zuivere stoffen en 
mengsels, rekenen aan de samenstelling van mengsel 
Bestuderen: hoofdstuk 1 ‘stoffen en mengsels’. 

cijfer ja 15% 

v3.02 1 Mengen en 
scheiden  

Verschillende soorten mengsels, technieken om de stoffen uit verschillende soorten 
mengsels te scheiden. 
Bestuderen: hoofdstuk 2 ‘mengen en scheiden’. 

cijfer ja 15% 

v3.03 2 Productie-
processen 

Hoe stoffen worden gemaakt volgens en bepaald recept. En in welke massa-verhouding 
stoffen met elkaar reageren, hoe industrielel processen in blok-schema’s kunnen worden 
weergegeven, welke omstandigheden de reactie-snelheid beïnvloeden. 
Bestuderen: hoofdstuk 3 ‘productieprocessen’. 

cijfer ja 10% 

v3.04 2 Bouw van 
stoffen 

Gebruik van modellen voor het verklaren van reacties, de elementen en hun ordening in 
het periodiek systeem, de bouw van atomen van verschillende elementen, radioactieve 
straling. 
Bestuderen: hoofdstuk 4 ‘bouw van stoffen’. 

cijfer ja 15% 

v3.05 3 Reacties Het onderscheid tussen het ontstaan van mengsels en verbindingen, soorten reacties 
herkennen, molecuulformules opstellen en benoemen, reactie vergelijkingen opstellen 
en kloppend maken. 
Bestuderen: hoofdstuk 5 ‘reacties’. 

cijfer ja 15% 

v3.06 4 Chemische 
technieken 

Je doet een practicum waarin je laat zien welke chemische technieken je beheerst en dat 
je veilig kunt werken. 

cijfer nee 15% 

v3.07 4 Kunststoffen 
en straling 

Dat aardolie de grondstof is van veel verschillende producten die inde maatschappij 
worden gebruikt, dat er veel verschillende koolwaterstoffen bestaan met hun gebruik en 
variatie, wat kunststoffen zijn en hoe ze gemaakt worden en welke eigenschappen zij 
hebben, hoe we met ons afval om moeten gaan inclusief radioactief afval en straling. 
Bestuderen: hoofdstuk 6 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.4 

cijfer ja 15% 
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Natuur- en scheikunde II (Nask II) PTA 
 
 
 
 

Vak: Scheikunde (Nask II) Leerweg: TL   Leerjaar 3 en 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, 
-duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p3.01 4 NASK2/K/2 Basisvaardigheden 
NASK2/K/9 Chemie & industrie:  
                      Aardolie & polymeren 

Verwerking van aardolie tot producten. Verschillende 
koolwaterstoffen, fabricage en gebruik van kunststoffen en 
invloed op het milieu van aardolieproducten. 
Bestuderen:  hoofdstuk 6 

theoretische 
toets 

(45 min.) 

cijfer ja 15% 

p4.01 5 NASK2/K/5 Verbranding  
NASK2/K/7 Water 
NASK2/K/8 Reiniging en  
                     Cosmetica 

Vormen van verbranding en blusmethodes, gevolgen voor 
gezondheid en milieu van verbranding, kenmerken van 
verschillende soorten water en samenstelling van werking van 
reinigingsmiddelen en cosmetica. 
Bestuderen: hoofdstuk 7 en 8 

theoretische 
toets 

(90 min.) 

cijfer ja 25% 

p4.02 6 NASK2/K/4 Mens en omgeving:  
                      gebruik van stoffen 
NASK2/K/7 zuren en basen  

Gedrag en kenmerken van zouten en hun namen en de 
onderlinge reacties, gedrag en kenmerken van zuren en basen 
en hun onderlinge reacties en berkeningen met zouten zuren 
en basen. 
Bestuderen: hoofdstuk 9 en 10 

theoretische 
toets 

(90 min.) 

cijfer ja 25% 

p4.03 7 NASK2/K/9 Chemie & industrie:  
                      metalen 

Kenmerken en gedrag van verschillende soorten metalen, 
productie van staal en aluminium, bescherming van staal 
tegen corrosie en metalen en gezondheid en milieu. 
Bestuderen: hoofdstuk 11 

theoretische 
toets 

(45 min.) 

cijfer ja 10% 

p4.04 7 NASK2/K/6 Mens en omgeving  
werken bij practicum en in 
beroepssituaties 
NASK2/V/2 Productonderzoek 
NASK2/V/3 verwerven, verwerken  
en verstrekken van informatie 

Practicum waarin de praktische vaardigheden gecombineerd 
met de geleerde theorie over het gebruik van stoffen, het 
doen en verwerken van metingen, veilig en methodisch 
werken, verslaglegging van de waarnemingen en conclusies 
daaruit trekken. 

praktische 
opdracht 

(120 min.) 

cijfer nee 25% 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

15% 85% 100% 
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Nederlands voortgangsdossier 
 

Vak: Nederlands Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ 
o,v,g 5 

Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: Nieuw Nederlands 6e editie - - - 

v3.01 1 
(toets-

week 1) 

Woordenschat Selectie van woorden/ uitdrukkingen met betekenis in een samengestelde 
lijst, woordraadstrategieën kunnen toepassen.  
Bestuderen: hoofdstuk 1 t/m 6 

cijfer ja 15% 

v3.02 1 Leesvaardigheid digitaal Alle basisbegrippen kennen en kunnen toepassen, tekstverbanden en 
signaalwoorden. 
Bestuderen: hoofdstuk 1 t/m 6 

cijfer nee 15% 

v3.03 2 
(toets-

week 2) 

Fictie  Boek lezen: vragen over het boek kunnen beantwoorden en uitgereikte 
theorie met begrippen over fictie leren. *  

cijfer ja 15% 

v3.04 3 Luistervaardigheid Kijk- en luistertoets van Cito. cijfer nee 10% 

v3.05 3 
(toets-

week 3) 

Leesvaardigheid schriftelijk Alle basisbegrippen kennen en kunnen toepassen, tekstverbanden en 
signaalwoorden. 
Bestuderen: hoofdstuk 1 t/m 6  

cijfer ja 15% 

v3.06 4 Taalverzorging digitaal Spelling werkwoorden en niet-werkwoorden, formuleren, leestekens en 
hoofdletters.  

cijfer ja 15% 

v3.07 4 
(toets-

week 4) 

Schrijfvaardigheid Artikel, zakelijke mail of – brief  cijfer nee 15% 

 

* Let op: de toets fictie in klas 3 is een voorbereiding op het mondeling examen in klas 4. Het mondeling examen bestaat uit drie gelezen boeken en vijf 
gedichten.  
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Nederlands PTA 
 
 
 
 
 

Vak: Nederlands Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - Oriëntatie op leren en werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

  NE/V/1, 2 en 3: 
- Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie 
- Schrijven op basis van 

documentatie 
- Vaardigheden in samenhang 

In het profielwerkstuk komen deze eindtermen aan bod. De regie van het profielwerkstuk en een deel van de 
beoordeling ligt bij het vak Nederlands.  
Het profielwerkstuk heeft een eigen PTA. 

P4.01 5 NE/K/3 Leervaardigheden voor 
het vak Nederlands  

Woordenschat: het kunnen toepassen van lees- en 
woordraadstrategieën, het kunnen reproduceren van 
woorden/ uitdrukkingen met betekenis. 

theoretische toets 
(45 min.) 

cijfer ja 15% 

p4.02 5 
(SE-1) 

NE/K/5 Spreek- en 
gespreksvaardigheid  
NE/K/8 Fictie 

Fictie: drie boeken gelezen (minimaal 1 boek in klas 3) en 
vijf gedichten. Begrippen kennen en kunnen relateren aan 
de gelezen boeken. Gedichten analyseren.  

mondeling 
(15 min.) 

cijfer ja 15% 

p4.03 6 NE/K/2 Basisvaardigheden Spelling: spelling niet-werkwoorden (hoofdletters, 
leestekens, woorden aan elkaar of les, tussenletters, 
meervouden en verkleinwoorden) en werkwoordspelling 
(persoonsvorm, voltooid deelwoord en onvoltooid 
deelwoord en afgeleide bijvoeglijke naamwoorden).  

theoretische toets 
(45 min.) 

cijfer ja 20% 

p4.04 6 NE/K/7 Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid: artikel, zakelijke mail of zakelijke brief  theoretische toets 
(60 min.) 

cijfer nee 20% 

p4.05 7 NE/K/4 Luister- en 
kijkvaardigheid 

Kijken & luisteren: tekstbegrip, fictie en sprekersbedoeling. theoretische toets 
(100 min.) 

cijfer nee 10% 

p4.06 7 
(SE-3) 

NE/K/6 Leesvaardigheid Examenonderdelen tekst(en) verklaren en gericht op 
samenvatten.  

theoretische toets 
(60 min.) 

cijfer nee 20% 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 



 
 

Examenboekje TL leerjaar 3   2020-2021 Pagina 30 van 48 

 Profielwerkstuk PTA 
 

 
 
 
 

Vak: Profielwerkstuk Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

P4.01 5-7 

Wat je moet kennen en kunnen voor het 
profielwerkstuk is opgenomen in het 
werkboek Profielwerkstuk vmbo. Deze 
krijg je uitgereikt op school en wordt 
toegelicht. 

Proces: Logboek en werkhouding 
Alle stappen in het werkboek moeten zijn 
afgetekend met een ‘akkoord’ en het logboek 
moet volledig zijn ingevuld. Je werkhouding 
speelt een belangrijke rol. 

Praktische 
opdracht 
(20 uur*) 

 

cijfer ja 20% 

P4.02 5-7 Product: werkstuk en evaluatie 
 

Praktische 
opdracht 
(20 uur*) 

cijfer ja 50% 

P4.03 5-7 Presentatie van het profielwerkstuk 
 

Mondeling 
(15 min.) 

 
 

cijfer ja 30% 

 
*Het is wettelijk bepaald dat een leerling minimaal 20 uur aan het profielwerkstuk werkt. Alle drie de opdrachten zijn samen minimaal 20 uur.  
 
Het eindcijfer voor het Profielwerkstuk wordt omgerekend naar een o,v,g: ONVOLDOENDE (< 5,5), VOLDOENDE (5,5 t/m 7,4), GOED (7,5 t/m 10) 
Je moet een voldoende halen voor je profielwerkstuk om aan het eindexamen te mogen deelnemen. 
  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Rekenen PTA 
 
 
 
 
 

Vak: Rekenen Leerweg: Basis en Kader   Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p3.01 5 Getallen niveau 2F Domein Getallen theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer nee 12,5% 

p3.02 5 Verhoudingen niveau 2F Domein Verhoudingen theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer nee 12,5% 

p4.03 6 Meten en Meetkunde 2F Domein Meten en Meetkunde theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer nee 12,5% 

p3.04 6 Verbanden 2F Domein Verbanden theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer nee 12,5% 

p3.05 7 Referentieniveau 2F Eindtoets theoretische toets 
(120 minuten) 

cijfer ja 50% 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

100% 0% 100% 
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Wiskunde voortgangsdossier 
 

Vak: Wiskunde Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: getal en ruimte 3 VMBO KGT - - - 

v3.01 1 Grafieken Bestuderen: hoofdstuk  2 & 3, uitgebreid met balansmethode en 
snijpunten grafieken.  
Kaart & Doorsnede, Formules en Grafieken 

cijfer ja 25% 

v3.02 2 Procenten Bestuderen: procenten uit eigen methode en opgaven. cijfer ja 20% 

v3.03 2 Verbanden Bestuderen: hoofdstuk 6 en hoofdstuk 9 restant. Verschillende 
Verbanden en laatste deel Grafieken en Vergelijkingen 

cijfer ja 25% 

v3.04 3 Oppervlakte en Inhoud Bestuderen: hoofdstuk 7 cijfer ja 20% 

v3.05 4 Rekenen Bestuderen: rekenopgaven 4 domeinen (getallen, verhoudingen, meten 
en meetkunde en verbanden) 

cijfer nee 10% 

 

Wiskunde PTA 
 
 
 
 

Vak: Wiskunde Leerweg: TL  Leerjaar 3 en 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - /K1 Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p3.01 4 
(lj 3) 

WI/K/7 Informatieverwerking, Statistiek 
WI/V/2 Verrijkingsopdrachten 
WI/V/3 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

De leerlingen werken in tweetallen aan de 
opdracht over statistiek. 

praktische opdracht 
(135 min.) 

cijfer nee 8% 

 
 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

20% 80% 100% 
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Vervolg Wiskunde PTA Leerweg: TL  Leerjaar 3 en 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p3.02 4 
(lj 3) 

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten - 1, 2 
(deel) 
WI/K/6 Meetkunde - 2 (deel) 

Goniometrie en Getallen Theoretische toets 
(45 min.) 

cijfer ja 12% 

p4.01 5 WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 
wiskunde 
WI/K/4 Algebraïsche verbanden - 1 (deel), 2 
(deel), 3 (deel), 4 (deel), 5 (deel) 

Verbanden (zonder exponentiële 
verbanden), Grafieken en vergelijkingen 

Theoretische toets 
(45 min.) 

cijfer ja 12% 

p4.02 5 WI/K/6 Meetkunde - 1 (deel), 2 (rest), 3 
(deel) 

Afstanden en hoeken Theoretische toets 
(45 min.) 

cijfer ja 12% 

p4.03 6 WI/K/2 Basisvaardigheden 
WI/K/5 Rekenen, meten en schatten - rest 

Rekenen, meten en schatten Theoretische toets 
(45 min.) 

cijfer ja 14% 

p4.04 6 WI/K/4 Algebraïsche verbanden - 1 (rest), 2 
(rest), 3 (rest), 4 (rest), 5 (rest), 6 

Verbanden (inclusief exponentiële 
verbanden) 

Theoretische toets 
(60 min.) 

cijfer ja 15% 

p4.05 7 WI/K/6 Meetkunde - 1 (rest), 2 (rest), 3 (rest) Vlakke figuren en Ruimtemeetkunde Theoretische toets 
(45 min.) 

cijfer ja 15% 

p4.06 6 WI/K/1 Oriëntatie op leren werken 
WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige 
activiteiten 

De Speeltuin praktische opdracht 
(8 lesuren) 

cijfer nee 12% 
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PROFIEL PRAKTIJKVAKKEN 

 
Ondernemen Voortgangsdossier 
 

Vak: Ondernemen Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ 
o,v,g 5 

Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: ondernemen - - - 

v3.01 1 Organisatieplan Bestuderen blok 1 en 2: persoonlijk plan, organisatieplan, interview, cv, feedback, 
doelgroep, productbeschrijving, ondernemingsdoelen, ondernemingsvormen, 
huisvesting, bestemmingsplan, boekhouding, personeel, verzekering, KvK, 
bedrijfsnaam, handelsregister, wetten en vergunningen. 

cijfer Ja 25% 

v3.02 2 Marketingplan Bestuderen blok 3 en 4: marketingplan, brancheonderzoek, klantonderzoek, desk- en 
fieldresearch, enquête, Excel, open en gesloten vragen, concurrentieonderzoek, 
leveranciersonderzoek, distributieonderzoek, SWOT-analyse, marketingdoelen. 

cijfer ja 25% 

v3.03 3 Marketingmix  Bestuderen blok 5 en 6: Marketingmix, de 6 p’s, huisstijl, marketingplan controleren, 
moodboard, financieel plan, investeringsplan, financieringsplan, resultatenbegroting, 
omzet, liquiditeitsbegroting, privébegroting.  

cijfer ja 25% 

v3.04 4 Samenwerken en 
presenteren 

Bestuderen blok 7 en 8; ondernemingsplannen beoordelen, feedback geven en 
ontvangen, Word, presenteren, netwerk, jonge ondernemers. 

cijfer ja 25% 

v3.05 1 Pitch Je houdt een pitch voor de klas  o/v/g ja 0% 
 

V3.06 2 Marketingonderzoek Je onderzoekt het marketingbeleid van een bestaand bedrijf  o/v/g ja 0% 

V3.07 3 Logo ontwikkelen Je ontwikkelt een origineel logo voor een bedrijf o/v/g ja 0% 
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Administratie PTA 
 
 
 

Vak: administratie Leerweg: TL   Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.01 1 Kosten, opbrengsten, winst Kostenberekening, prijsopbouw, kostenberekening, 
winstberekening. Bestuderen: boek ‘Integraal’ 
Hoofdstuk  2  paragraaf 1 & 2 

theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 50% 

p4.02 1 Break even, jaarrekening, balans, 
verlies- en winstrekening 

Break even, jaarrekening, balans, verlies- en 
winstrekening. Theorie, toepassen berekeningen, 
balans en verlies- en winstrekening aflezen en zelf 
opstellen. 
Bestuderen: boek ‘Integraal’ Hoofdstuk   2  paragraaf  
3 & 4 

theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 50% 

 

 
  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% % 100 100% 
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Marketing PTA 
 
 
 

Vak: marketing Leerweg: TL   Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3: wat moet 
je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, 
-duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.01 1 Ondernemingsvormen Organisaties, (niet-) commercieel, natuurlijke personen vs. Rechtsperso-
nen, rechtsvormen, overeenkomst, handelsregister, oprichting, faillisse-
ment, financiering, continuïteit, eenmanszaak, VOF, maatschap, NV, BV, 
aansprakelijkheid, aandelen, nominale waarde, DGA, dividend, belasting. 
Bestuderen: boek ‘Integraal’ hoofdstuk 1, paragraaf 1. 

theoretische 
toets 

(45 min.) 

cijfer ja 50% 

p4.02 1 Marketing Behoefte, B2C, B2B, C2C, de 6 P’s, productsoorten, materiaaleigen-
schappen, prijsopbouw, omzetbelasting, distributie, marktonderzoek, 
marktleider, marktpositie. 
Bestuderen: boek ‘Integraal’ hoofdstuk 1 paragraaf 4. 

theoretische 
toets 

(45 min.) 

cijfer ja 50% 

 
Ondernemen PTA 

 
 
 

Vak: ondernemen Leerweg: TL   Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3: wat moet 
je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.01 1 Begrippen ondernemen Persoonlijk plan, organisatieplan, marketingplan, marketingmix, 
financieel plan, samenwerken en presenteren. 
Bestuderen: boek ‘ondernemen’ blok 1 t/m 8. 

theoretische toets  
(45 min.) 

cijfer ja 30% 

p4.02 1 Pitch Een zorgvuldig voorbereidde pitch met een bedrijfsidee.  praktische opdracht cijfer Ja 30% 

p4.03 1 Ondernemingsplan Een uitgebreid ondernemingsplan volgens een vast format. 
Bestuderen: boek ‘ondernemen’ pagina 175 t/m  217 

praktische opdracht cijfer Ja 40% 

p4.04 1 Marketing Onderzoek naar het marketingbeleid van een bestaand bedrijf. praktische opdracht o,v,g ja 0% 

 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Techniek voortgangsdossier 
 

Vak: Techniek Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

v3.01 1 Logische schakelingen Binaire stelsel kennen met NOT, AND en OR poorten cijfer ja 8% 

v3.02 1 Luidspreker Praktische opdracht, houten ombouw maken en solderen van 
versterker. 

cijfer nee 5% 

v3.03 1 Sensoren en Actuatoren Besturen en automatiseren PIE03 Hoofdstuk 4 cijfer ja 8% 

v3.04 2 Maquette Praktische opdracht, ontwerpen en op schaal maken van een kamer. cijfer nee 34% 

v3.05 2 Lichtschakelingen Ontwerpen en maken PIE01 Hoofdstuk 4 cijfer ja 8% 

v3.06 3 Pennenhouder Praktische opdracht, het bewerken van hout en metaal. cijfer nee 4% 

v3.07 3 RoboProLight Programmeren aan diverse opstellingen cijfer ja 17% 

v3.08 3 Rooby Programmeren aan een auto die een bepaald parcours moet afleggen. cijfer nee 16% 

 

Robotica voortgangsdossier 
 
 
 

Vak: Robotica Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.01 5 K/D&P/2 Game ontwerpen in scratch praktische opdracht 
(5 weken) 

cijfer nee 50% 

p4.02 6 K/D&P/2 Techlab, programmeren met Arduino theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 50% 

  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Besturen en Automatiseren voortgangsdossier 
 
 
 

Vak: Besturen en Automatiseren Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - Lesmethode: Techniek op maat 2.0, eigen materiaal - - - - 

p4.01 5 P/PIE/1 Ontwerpen en maken PIE01 Hoofdstuk 5 
Relaisschakelingen 

theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 20% 

p4.02 6 P/PIE/1 Ontwerp en maak een klok van hout, kunststof en 
metaal en maak de poten op de draaibank. 

praktische opdracht 
(10 weken) 

cijfer nee 20% 

p4.03 6 P/PIE/3 Besturen en Automatiseren PIE03 Hoofdstuk 3 
Pneumatiek 

theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 20% 

p4.04 7 P/PIE/1 Maken van een tablethouder praktische opdracht 
(100 minuten) 

cijfer nee 20% 

P4.05 7 P/PIE/3 Besturen en Automatiseren PIE03 Hoofdstuk 6 
Domotica 

theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 20% 

 

Design en Decoratie voortgangsdossier 
 
 
 

Vak: Design en Decoratie Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

P4.01 5 P/PIE/4 Maken van een kruk en ontwerpen en maken van de 
zitting. 

Praktische opdracht 
(5 weken) 

Cijfer nee 50% 

p4.02 7 P/PIE/4 3D printen Praktische opdracht    
(100 minuten) 

Cijfer ja 50% 

 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Zorg & Welzijn (Z&W) voortgangsdossier 
 

Vak: Zorg & Welzijn Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ 
o,v,g 5 

Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: Profielmodule 3 Mens en Activiteit (Uitgeversgroep) - - - 

v3.01 1 Presentatie 
wensen en 
behoeften  

Je leert over communicatie en gesprekstechnieken en de omgang met gasten, over 
mogelijkheden en beperkingen van mensen, over de samenstelling van groepen en hoe je op de 
juiste manier achter informatie komt over een doelgroep. Je rond dit af met een presentatie over 
een instelling voor de klas. 

cijfer ja 25% 

v3.02 1 Gezelschapsspel  Je gaat kennismaken met de verschillende doelgroepen en bij een van deze doelgroepen een 
passend spel ontwikkelen en spelen met je klas. Het gehele proces van ontwikkeling van het spel 
wordt beoordeeld. 

cijfer ja 35% 

v3.03 2 Draaiboek  Aan de hand van een gekozen doelgroep en daarbij passende activiteit leer je een draaiboek 
maken. Je leert rekening houden met de voorbereiding, uitvoering en het opruimen. Ook 
evalueer je een activiteit. Het eindresultaat wordt verwerkt in een draaiboek, welke wordt 
beoordeeld. 

cijfer ja 40% 

v3.04 3 Activiteit  Bij een instelling naar keuze organiseer je een activiteit. Deze werk je uit in een draaiboek. Je 
voert de activiteit uit en je wordt beoordeeld door een medewerker van de organisatie. 

o,v,g ja 0% 

v3.05 4 Digitale boek  Je hebt 90% van het digitale boek ingevuld en staat op groen. o,v,g ja 0% 

 
Mens en Activiteit (Z&W) PTA 
 
 
 

Vak: Mensactivit Leerweg: TL  Leerjaar 3 en 4 - Cohort 2020-2021 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p3.01 4 P/ZW/ 3.1, 3.2 en 3.3: Een eenvoudige activiteit voor een 
individu en een groep voorbereiden, uitvoeren en afsluiten 

Bestuderen lesstof bij P3 boek Theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 60% 

p4.01 5 P/ZW/1.1 Informatie geven over een gezonde leefstijl Presentatie ziektebeeld en 
medicament naar keuze 

Theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 40% 

 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

60% 40% 100% 
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Mens en Gezondheid (Z&W) PTA 
 
 
 

Vak: Mensgezondh Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2021 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.01 5 P/ZW/4.1, 4.2 en 4.3: 
- Ondersteunen bij eenvoudige 

verzorgende activiteiten 
- Ondersteunen bij het  bewegen en 

verplaatsen 
- Eenvoudige EHBO-technieken toepassen 

Zorgverlening: je leert het verschil tussen 
zorgverlening en hulpverlening en de 
verschillende mogelijkheden aan zorg. 

theoretische toets 
(45 minuten) 

 

cijfer ja 30% 

p4.02 5 Voeding: je kijkt naar het nut van eten. Je 
bestudeert voedingsmiddelen, 
voedingsstoffen, voedingsgedrag, 
voedingsgewoontes bij pubers en hygiëne. 

theoretische toets 
(45 minuten) 

 

cijfer ja 30% 

p4.03 6 Gezondheidsproblemen: je bestudeert de 
meest voorkomende gezondheidsproblemen 
en welvaartsziekten. 

theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 40% 

 

Mens en Zorg (Z&W) PTA 
 
 
 

Vak: Menszorg Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2021 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.01 6 P/ZW/ 3.1, 3.2 en 3.3: Een eenvoudige 
activiteit voor een individu en een 
groep voorbereiden, uitvoeren en 
afsluiten 

Gehandicaptenzorg: je leert over Lichamelijke, 
geestelijke en meervoudige handicaps. 

Theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 50% 

p4.02 7 Ouderenzorg: je leert over intramurale en 
extramurale zorg aan ouderen. 

Theoretische toets 
(45 minuten) 

cijfer ja 50% 

 
  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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TALENT VAKKEN 

 
Handvaardigheid voortgangsdossier 
 

Vak: Handvaardigheid Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: Zienderogen kunst - - - 

v3.01 1 Beeldaspect structuur Beoordeling werkboek o,v,g ja 0% 

v3.02 1 Zienderogen kunst 1 Praktische opdracht: dier in beweging, materiaal klei en glazuur cijfer nee 25% 

v3.03 1 Zienderogen kunst 2 Bestuderen: hoofdstuk 2, paragraaf 1, 2, 3 en 4 cijfer nee 15% 

v3.04 2 Beeldaspect kleur Beoordeling schetsen en werkboek o,v,g ja 0% 

v3.05 2 Verpakking Praktische opdracht: de verpakking cijfer nee 15% 

v3.06 2 Beeldaspect vorm Beoordeling schetsen werkboek o,v,g ja 0% 

v3.07 3 Abstraheren Praktische opdracht: abstraheren – van iets herkenbaars een 
onherkenbare vorm maken. 

cijfer nee 25% 

v3.08 3 Beeldaspecten PP PowerPoint beeldaspecten cijfer ja 20% 
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Handvaardigheid PTA 
 
 
 

Vak: Handvaardigheid Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -
duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p4.01 5 BV/K/5 Werkproces, productief 
BV/V/2 Verwerven, verwerken en  
               verstrekken van informatie 

Werken met foamboard, verschillende bouwstijlen 
proberen. 
Werkstuk kijkdoos, Grieks (hoofdstuk 6). 

Praktische 
opdracht 

(16 lesuren) 

cijfer nee 15% 

p4.02 5 BV/K/2 Basisvaardigheden Kenmerken Griekse tempel en zuilen, kenmerken van 
gotische en Romeinse kerken uit de ME en drie van de 6 
belangrijkste beeldaspecten kunnen toepassen. 
Mondeling: Grieken/Romeinen, ME en drie beeldaspecten 

Mondeling 
 

cijfer nee 10% 

p4.03 5 BV/K/3 Leervaardigheden in de  
               beeldende vakken 
BV/K/4 Beeldend werk, productief 

Kennismaking met de kunststroming “de Stijl”, 
houtbewerking en schilderen met primaire kleuren 
Werkstuk Rietveld tafel (hoofdstuk 3) 

Praktische 
opdracht 

(16 lesuren) 

cijfer nee 15% 

p4.04 6 BV/K/1 Oriëntatie op leren werken Alle beeldaspecten kunnen toepassen en kenmerken van de 
Stijl. Schriftelijke toets beeldaspecten en de Stijl. 

Theoretische 
toets 

cijfer ja 10% 

p4.05 6 BV/K/3 Leervaardigheden in de  
               beeldende vakken 

Kunstgeschiedenis in vogelvlucht (van het jaar 0 tot 1800). 
Schriftelijke toets kunstgeschiedenis 

Theoretische 
toets 

cijfer nee 10% 

p4.06 6 BV/K/6 Middelen, productief 
BV/K/4 Beeldend werk, productief 

Een werkstuk van Keramiek maken in Picasso style. 
Kenmerken van Picasso. Werken met klei en glazuur. 
Werkstuk Picassostyle (hoofdstuk 7) 

Praktische 
opdracht 

(16 lesuren) 

cijfer nee 15% 

p4.07 7 BV/K/7 en 8 Beschouwen eigen werk 
en werk van anderen, reflectief 
BV/V/1 Eindopdracht, productief en  
               reflectief 

Tekenen en schilderen -> Oefenen met eindexamen, alle 
facetten komen voorbij 

Praktische 
opdracht 

(20 lesuren) 
 

cijfer nee 20% 

p4.08 7 BV/K/3 Leervaardigheden in de  
               beeldende vakken 

Schriftelijke toets kunstgeschiedenis van 1800 tot nu. Theoretische 
toetst 

cijfer nee 5% 

  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Tekenen voortgangsdossier 
 

Vak: Tekenen Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- - - Lesmethode: Zienderogen kunst - - - 

v3.01 1 Beeldaspect structuur Beoordeling werkboek: theorie beeldaspect structuur o,v,g ja 0% 

v3.02 1 Schaduw en kleur Ontwerpen en tekenen van twee frisdrankblikjes, inclusief 
schaduw en kleur 

cijfer nee 10% 

v3.03 2 Zienderogen kunst Bestuderen hoofdstuk 2, paragraaf 1, 2, 3 en 4 cijfer nee 15% 

v3.04 2 Ontwerp dier Ontwerp een dier dat bestaat uit drie andere dieren – structuur en 
schaduw centraal 

cijfer nee 15% 

v3.05 2 Ontwerp kledingstuk Ontwerp een schoen, skateboard of kleding stuk cijfer nee 15% 

v3.06 2 Schetsen beeldaspect Beoordeling werkboek: theorie en schetsen beeldaspect vorm cijfer nee 15% 

v3.07 3 Tweepuntsperspectief Ontwerpen en tekenen winkelstraat met diepte, 
tweepuntsperspectief  

cijfer nee 15% 

V3.08 4 Beeldaspecten PowerPoint beeldaspecten cijfer ja 15% 

 
 

Tekenen PTA 
 
 
 

Vak: Tekenen Leerweg: TL   Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, 
-duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p4.01 5 BV/K/4 Beeldend werk, 
productief 

Module kunst van 0 tot 1800 Grieken etc. 
Werkstuk van Griekse tempel wit potlood op zwart papier 

Praktische 
opdracht 

(16 lesuren) 

cijfer nee 15% 

  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Vervolg PTA: Tekenen Leerweg: TL   Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, 
-duur6 

Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

p4.02 5 BV/K/2 Basisvaardigheden 
 

Mondeling Grieken/Romeinen, ME en drie beeldaspecten 
Kenmerken Griekse tempel en zuilen, kenmerken van gotische en 
Romaanse kerken uit de ME, en drie van de 6 belangrijkste 
beeldaspecten 

Mondeling cijfer nee 10% 

p4.03 5 BV/K/3 Leervaardigheden in de  
              beeldende vakken 
BV/K/4 Beeldend werk, 
productief 
BV/K/5 Werkproces, productief 

Module Dress to Impress, modeltekenen, verhoudingen en gebruik 
van verschillende materialen. 

Praktische 
opdracht 

(14 lesuren) 

cijfer ja 15% 

p4.04 6 BV/K/2 Basisvaardigheden Schriftelijke toets Fotografie, Dress to Impress en beeldaspecten Theoretische 
toets 

cijfer nee 10% 

p4.05 6 BV/K/4 Beeldend werk, 
productief 
BV/K/6 Middelen, productief 

Module Fotografie zelfportret, Een zelfportret schilderen met 
behulp van fotografie technieken en verschillende apps. 

Praktische 
opdracht 

(16 lesuren) 

cijfer nee 15% 

p4.06 7 BV/K/2 Basisvaardigheden 
BV/K/3 Leervaardigheden in  
               beeldende vakken 

Schriftelijke toets van alle beeldaspecten, verdieping in de 
beeldaspecten en het kunnen toepassen daarvan. 

Theoretische 
toets 

cijfer ja 10% 

p4.07 7 BV/K/7 en 8 Beschouwen – 
eigen werk en werk van 
anderen, reflectief 
BV/V/1 Eindopdracht, 
productief, reflectief 

Module moderne kunst. Elke leerling maakt een schilderij met de 
kenmerken van een belangrijke kunstenaar uit de 20e eeuw. 
Uiteindelijk presenteren over deze kunstenaar en zijn technieken. 

Praktische 
opdracht 

(20 lesuren) 

cijfer ja 20% 

p4.08 3 BV/K/2 Basisvaardigheden 
BV/K/3 Leervaardigheden in  
              beeldende vakken 

Theorie toets, alle hoofdstukken + aantekeningen behandelde 
theorie. 

Theoretische 
toets 

cijfer ja 5% 
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Muziek voortgangsdossier 
 

Vak: Muziek Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

v3.01 1 Musiceren 1 Leveren van een muzikale prestatie: eigen muziekbeurt d.m.v. een 
filmpje 

cijfer ja 15% 

v3.02 2 Musiceren 2 Leveren van een muzikale prestatie: eigen muziekbeurt in de les cijfer nee 10% 

v3.03 2 Musiceren 3 Leveren van een muzikale prestatie: presentatie o.b.v. een vooraf 
opgegeven nummer 

cijfer nee 20% 

v3.04 3 Theorietoets 1 Instrumentenleer en theorie cijfer ja 15% 

v3.05 4 Musiceren 4 Leveren van een muzikale prestatie: slotconcert cijfer nee 25% 

v3.06 4 Theorietoets 2 Theorie en gehoortraining (ritmisch/melodisch) cijfer ja 15% 
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Muziek PTA 
 
 
 
 

Vak: Muziek Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - MU/K/1 Oriëntatie op leren werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p4.01 5 MU/K/4 Musiceren: zingen en spelen 
MU/K/6 Presenteren 

Muziekbeurt 1 “lever een muzikale prestatie” 
(eigen muziekbeurt) 

Praktische opdracht cijfer nee 20% 

p4.02 5 MU/K/4 Musiceren: zingen en spelen 
MU/K/5 Vormgeven: improviseren/  
                composeren 
MU/K/6 Presenteren 

Muziekbeurt 2 “Lever een muzikale 
prestatie”(eigen muziekbeurt – filmpje inleveren) 

Praktische opdracht cijfer nee 20% 

p4.03 6 MU/K/3 Leervaardigheden in het vak  
                muziek 
MU/K/7 Beluisteren 

Klankkleur “muziekinstrumenten herkennen op 
het gehoor en n.a.v. afbeeldingen” 

Praktische opdracht cijfer ja 10% 

p4.04 7 MU/K/3 Leervaardigheden in het vak  
                muziek 
MU/K/4 Musiceren: zingen en spelen 

“Ritme” zowel horen, lezen als uitvoeren Praktische opdracht cijfer ja 10% 

p4.05 7 MU/K/2 Basisvaardigheden 
MU/K/8 Muziek en maatschappij 
MU/K/9 Muziek en andere kunsten 
MU/V/2 Verwerven, verwerken en  
                verstreken van informatie 

“Algemene begrippen n.a.v. syllabus” en 
contrasten (inclusief notenschrift) 

Theoretische toets cijfer ja 10% 

p4.06 7 MU/K/4 Musiceren: zingen en spelen 
MU/K/6 Presenteren 
MU/V/1 Eindopdracht 

Slotconcert Praktische opdracht cijfer nee 30% 

 
  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 
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Lichamelijk opvoeding 2 (Lo2) voortgangsdossier 
 

Lichamelijke Opvoeding 2 Leerweg: TL  Leerjaar 3 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Toetsnaam3 Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Cijfer/ o,v,g 5 Herkansing6 
ja/nee? 

Weging7 

- -  Lesmethode: Allround - - - 

v3.01 1 Atletiek Loopnummers, werpnummers, springnummers cijfer ja 15% 

v3.02 1 Spel buiten Keuze uit doelspelen, terugslagspelen, slag- of 
loopspelen (verdieping). 

cijfer nee 15% 

v3.03 2 Zelfverdediging Keuze uit kickboksen, boksen, judo cijfer nee 10% 

v3.04 2 Spel binnen Keuze uit volleybal, basketbal, zaalvoetbal, 
terugslagspelen (verdieping) 

cijfer nee 15% 

v3.05 3 Bewegen op muziek Keuze uit ritme en bewegen, streetdance, 
conditionele vormen op muziek 

cijfer nee 10% 

v3.06 3 Turnen  Keuze uit steun- of vrij springen cijfer ja 10% 

v3.07 4 Onderlinge instructie – toernooibegeleiding  Toernooi organiseren, deel van een les geven, 
warming up verzorgen 

cijfer ja 15% 

v3.08 4 Leergangen Bestuderen: kennis over spelregels, tactieken  cijfer ja 10% 
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Lichamelijk opvoeding 2 (Lo2) PTA 
 
 
 
 
 

Vak:  Lichamelijke Opvoeding 2 Leerweg: TL  Leerjaar 4 - Cohort 2020-2022 

Code1 Periode2 Eindtermen3:  
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma4;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm5, -duur6 Cijfer/ 
o,v,g7 

Herkansing8 
ja/nee? 

Weging9 

- - Oriëntatie op leren en werken Komt in de lessen van LOB aan de orde en wordt bij dat vak getoetst en beoordeeld. 

p4.01 5  LO2/K/4 Spel 
LO2/K/2 Basisvaardigheden 

Spel: keuze uit doelspelen, terugslagspelen, slag- of 
loopspelen (verdieping). 

Praktische opdracht cijfer ja 20% 

p4.02 5  LO2/K/4 Turnen Turnen: keuze uit steun- of vrij springen (verdieping). Praktische opdracht cijfer ja 10% 

p4.03 5 LO2/K/7 Atletiek Atletiek: loopnummers, werpnummers, 
springnummers 

Praktische opdracht cijfer nee 10% 

p4.04 6 LO2/K/9 Actuele 
bewegingsactiviteiten 

Sportoriëntatie: buitenschoolse activiteiten bij een 
sportvereniging 

Praktische opdracht cijfer nee 10% 

p4.05 6 LO2/K/3 Leervaardigheden in het 
vak lichamelijke opvoeding 

Theorie spelregels / leergangen  Theoretische toets cijfer ja 20% 

p4.06 6 LO2/K/8 Zelfverdediging Zelfverdediging: keuze uit kickboksen, boksen, judo Praktische opdracht cijfer nee 5% 

p4.06 7 LO2/K/6 Bewegen op Muziek Bewegen op muziek: keuze uit ritme en bewegen, 
streetdance, conditionele vormen op muziek 

Praktische opdracht cijfer nee 5% 

p4.07 7 LO2/K/10 Bewegen regelen Toernooi organiseren van een toernooi binnen de 
school / klas 

Praktische opdracht cijfer ja 10% 

p4.08 7 LO2/K/11 Bewegen en samenleving 
en gezondheid 

Trainings- en fitnessprogramma Praktische opdracht cijfer nee 10% 

p4.09 7 LO2/K/12 Beroepspraktijkvorming Stage bij een sportvereniging Praktische opdracht o,v,g nee 0% 

 
 
 

 
  

Percentage examendossier leerjaar 3 leerjaar 4 Totaal 

0% 100% 100% 


