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                    Voorwoord. 

Beste leerling in klas 3 en ouders/ verzorgers,  

Het examen op het vmbo van het Actief College vindt plaats in het derde en vierde leerjaar. 

 

In het derde leerjaar worden al onderdelen van de examens beoordeeld en afgesloten.  

In dit PTA ( programma van toetsing en afsluiting ) is het overzicht van alle examenonderdelen in het derde jaar te zien.  

In het vierde leerjaar wordt het PTA voor het vierde leerjaar uitgedeeld, met waar nodig, aanpassingen in regelgeving en of 

programma’s. 

                    In het PTA vindt u een overzicht van wat er per vak in het derde en vierde leerjaar getoetst wordt in het kader van het  

                    schoolexamen vmbo gtl, kbl, bbl en lwt bbl. 

U krijgt gedurende het schooljaar viermaal een overzicht van de behaalde cijfers. Het 3e jaar is verdeeld in vier periodes:  

periode 1 - van begin cursus tot en met 9 november 2018; 

periode 2 - van 12 november tot en met 25 januari 2019; 

periode 3 - van 28 januari tot en met 3 april 2019; 

periode 4 – van 6 april tot en met 4 juli 2019 

 

Er worden cijfers gegeven die zowel meetellen voor het rapport ( derde leerjaar ) als voor het schoolexamen ( derde en 

vierde leerjaar ). Na elke periode zijn er mogelijkheden tot herkansing.   

AVO eindcijfers SE toetsen tellen voor 10% mee in het eindcijfer. 

Beroepsgerichte vakken SE toetsen uit leerjaar 3 en 4 tellen volledig mee in het SE eindcijfer.  

 

In het PTA staat vermeld of en hoe er voor een bepaald onderdeel herkansing mogelijk is. De weging geeft aan hoe zwaar 

een onderdeel meetelt.  Praktische opdrachten worden met een cijfer beoordeeld en tellen mee voor het eindexamen. De 

vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 en LOB moeten met een voldoende of goed worden afgesloten. Zonder 

voldoende beoordeling van deze onderdelen, mag niet meegedaan worden aan het eindexamen. Belangrijk is dus om steeds 

op tijd deze onderdelen in orde te hebben.  

 

De mentor is voor zowel de ouders / verzorgers als voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt.  

Zij zijn te bereiken via de mail: naam@actiefcollege.nl   

Voor de naam, zie de lijst met examendocenten of anders op de website van de school.  

Hier kunt u ook de bevorderingsrichtlijnen vinden en informatie over de examens. 

 

We wensen iedereen heel veel succes het komend jaar! 

De examencommissie 

Mevr. R Koole       voorzitter 

Mevr. F. Francke    teamleider bovenbouw  

                    Mevr. E. Venema    secretaris van de examencommissie 
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                    Begripsomschrijving  

De school     :  “Actief College" te Oud-Beijerland  

 

PTA       : programma van toetsing en afsluiting. 

    

Toetsen   : alle schriftelijke, mondelinge, praktische onderdelen die in het PTA vermeld staan. Een toets kan worden 

beoordeeld met een cijfer of met een oordeel (on) voldoende / goed. 

 

Profiel     : is een combinatie van avo-vakken en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma  

                                    bestaat  uit een beroepsgericht profielvak (4 modulen voor BK, 2 modulen voor GT ) en 

                                       beroepsgerichte keuzevakken ( min. 4 voor BK, min. 2 voor GT ) 

 

Examen  : bestaat uit  

 

 Schoolexamen ( SE ), alle toetsen uit het PTA in het derde en vierde leerjaar 

 

 Centraal examen ( CE ), alle examens voor de theorievakken in het vierde leerjaar ( behalve ma.leer, LO en CKV1 dat wordt 

afgesloten met SE cijfer ) 

 

 Centraal schriftelijke en praktijkexamen ( CSPE ), het examen voor de modulen van het beroepsgerichte profiel vak en 

beroepsgerichte keuzevakken. Dit is een combinatie van praktijk en theoretische opdrachten.   

 

                             Examenbesluit 

 

Enkele bepalingen, uit het “Eindexamenbesluit VO” die van belang zijn voor de leerling, worden vermeld in dit PTA. 

Voor de overige artikelen/onderdelen wordt u verwezen naar het volledige eindexamenbesluit, www.examenblad.nl.  

 

 

Commissie van beroep 

De kandidaat kan tegen een beslissing van de voorzitter van de examencommissie in beroep gaan bij de door het bevoegd 

gezag van school in te stellen commissie van beroep. Zie Eindexamenbesluit VO artikel 5. Punt 4 
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                   Informatie over het schoolexamen vmbo gtl, kbl, bbl, lwt bbl 

 

Artikel 35: Beoordeling schoolexamen 

 

                  1.  Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van  cijfers lopende van 1 tot en met 10. 

                  2.  Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met de  

 daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 

                  3.  In afwijking van het eerste lid, worden de vakken kunstzinnige vorming 1, lichamelijke opvoeding en LOB  

                       beoordeeld met voldoende of goed 

                  4.  In afwijking van het eerste lid wordt het profielwerkstuk ( gemengde leerweg ) beoordeeld met voldoende of goed. 

 

   

 

 

Herkansing schoolexamen 

  
Een onderdeel van het schoolexamen kan, indien in het PTA aangegeven, herkanst worden.  

Het hoogst behaalde cijfer geldt als definitief cijfer voor het betreffende onderdeel.  

Een onvoldoende verslag kan in overleg met de vakdocent worden verbeterd. 

Het schoolexamen is verdeeld in vier periodes. Zie pag.3 

Per periode kunnen 2 theorievakken herkanst worden.   

De mogelijkheden voor herkansingen per periode in de profielen kunt u vinden in de desbetreffende PTA’s. 

 

Verhindering bij schoolexamen 

 

Indien een kandidaat door ziekte of anderszins bijzondere omstandigheden- ter beoordeling van de voorzitter van de 

examencommissie 

niet in staat is deel te nemen aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt de voorzitter van de examencommissie 

daarvan  

uiterlijk op de dag van de toets, voor aanvang van de toets, door de ouders/verzorgers in kennis gesteld.  

Gemiste toetsen worden in overleg met de docent ingehaald en tellen niet mee voor de herkansingsregeling. 

Voor de leerling die zonder geldige reden niet binnen de door school  aangegeven herkansingperiode en tijd verschijnt, 

wordt het reeds behaalde SE-cijfer definitief. 
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  VMBO - GTL3 vak : Nederlands       

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

            

JR-3 Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuktoets Blok 1 Op niveau , 
lezen, schrijven, spreken en 
luisteren, over taal, grammatica, 
spelling 

SE ja 2 

1 

  

            

JR-3 Kerndoel 2, 3, 6 en 7  Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuktoets Blok 2 Op niveau, 
lezen, schrijven, spreken en 
luisteren, over taal, grammatica, 
spelling 

SE ja 2 

    

1 

            

JR-3 Kerndoel 4 en 5 Syllabus centraal examen 2019 Spreken Kijken Luisteren 1 SE nee 1 

1           

JR-3 Kerndoel 8  Syllabus centraal examen 2019 fictie 1 SE nee 1 

1   

JR-3 Kerndoel 8  Syllabus centraal examen 2019 fictie 2 SE nee 1 

2   

JR-3 Kerndoel 7 Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuk Blok 3 Op Niveau, lezen, 
schrijven, spreken en luisteren, 
over taal, grammatica, spelling 

SE ja 2 

2   
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JR-3 Kerndoel 7 Syllabus centraal examamen 2019                    
NE/V/1 verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
NE/V/2 schrijven op basis van documentatie                      
NE/V/3 vaardigheden in samenhang                                     

Schrijven 1 SE nee 1 

2   

  

JR-3 Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 Lezen 1 SE nee 1 

2           

JR-3 Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 Lezen 2 SE nee 1 

3   

JR-3 Kerndoel 4 en 5 Syllabus centraal examen 2019 Spreken Kijken Luisteren 2 SE nee 1 

3           

JR-3 Kerndoel 7 Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuk Blok 4 Op Niveau, lezen, 
schrijven, spreken en luisteren, 
over taal, grammatica, spelling 

SE ja 2 

3   

  

JR-3 Kerndoel 7 Syllabus centraal examamen 2019                    
NE/V/1 verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
NE/V/2 schrijven op basis van documentatie                      
NE/V/3 vaardigheden in samenhang 

Schrijven 2 SE nee 1 

4   

  

JR-3 Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 Lezen 3 SE nee 1 

4   

JR-3 Kerndoel 7 Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuk Blok 5 Op Niveau, lezen, 
schrijven, spreken en luisteren, 
over taal, grammatica, spelling 

SE ja 2 

4   

  

JR-3 Kerndoel 5 Syllabus centraal examen 2019 Spreken 1 SE SE nee 1 

4   
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Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

 

 

  VMBO - GT3 Vak : Engels       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

P1           

JR-3 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid  
MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid 
MVT/V/1 Leesvaardigheid (stijlen herkennen, conclusies 
kunnen trekken) 
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie 
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 

001 Kijk en luistertoets 
002 Leestoets 
003 Taaltoets Unit 1 
 
Met behulp van theoretische en 
praktische opdrachten wordt 
gewerkt aan vaardigheden op de 
gebieden: spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid, luistervaardigheid 
en schrijfvaardigheid op ERK 
A1/A2 niveau.  

SE nee 2 

  SE ja 3 

  SE ja 1 

  003 Leerstof Unit 1 Blz 70 -76 CB 
 

CB = Coursebook 

  

P2           

JR-3 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 

004 Leestoets 
005 Taaltoets Unit 2 
006 Schrijftoets formele brief 
007 Taaltoets Unit 3 

SE ja 3 

  SE ja 1 

  SE nee 2 

  SE ja 1 
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  MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 
MVT/V/1 Leesvaardigheid (stijlen herkennen, conclusies 
kunnen trekken) 
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie 
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 
 
 

 
Met behulp van theoretische en 
praktische opdrachten wordt 
gewerkt aan vaardigheden op de 
gebieden: spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid, luistervaardigheid 
en schrijfvaardigheid op ERK 
A1/A2 niveau. 

005 Leerstof Unit 2 Blz 77-83 CB 
007 Leerstof Unit 3 Blz 84-91 CB 

  

P3           

JR-3 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 
MVT/V/1 Leesvaardigheid (stijlen herkennen, conclusies 
kunnen trekken) 
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 

008 Leesboektoets 
009 Taaltoets Unit 4 
010 Kijk / luistertoets 
011 Taaldorp of mondeling 
 
Met behulp van theoretische en 
praktische opdrachten wordt 
gewerkt aan vaardigheden op de 
gebieden: spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid, luistervaardigheid 
en schrijfvaardigheid op ERK 
A1/A2 niveau. 

SE nee 2 

  SE ja 1 

  SE nee 2 

  SE ja 1 

  

009 Leerstof Unit 4 Blz 92-99 CB 

P4           

JR-3 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
MVT/V/1 Leesvaardigheid (stijlen herkennen, conclusies 

012 Leestoets 
013 Taaltoets Unit 5 
014 Leesboektoets 
015 Taaltoets unit 6 
 

SE ja 3 

  SE ja 1 

  SE nee 2 

  SE ja 1 
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kunnen trekken) 
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie 
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 

Met behulp van theoretische en 
praktische opdrachten wordt 
gewerkt aan vaardigheden op de 
gebieden: spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid, luistervaardigheid 
en schrijfvaardigheid op ERK 
A1/A2 niveau. 

013 Leerstof Unit 5 Blz 100-105 CB 
014 Leesboekje 

015 Leerstof Unit 6 Blz 106-114 CB 

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

 

  VMBO - GT3 Vak : Duits       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

  MVT/K/2 - MVT/K/3          

JR-3 Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
verwerven en verwerken van informatie.  
Bevordering van het eigen taalleerproces.  
Compenseren van eigen tekortschietende taalkennis.  

Blok 1 deel 1 ( blz 64 t/m op de 
eerste verdieping, blz 65 A en B, 
regelmatige werkwoorden, blz 68 
zin 1 t/m 5 ) 

SE  nee 1 

1 

Periode 1 deel 1 

  MVT/K/5 - MVT/V/3         

JR-3 Luistervaardigheid basisvaardigheden.  
Kennis van land en volk rond bepaalde onderwerpen 
herkennen en toepassen.  

Luistertoets Periode 1 SE nee 1 

1 

Luisteren periode 1 

  

 MVT/K/4  - MVT/V/3         
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JR-3 Leesvaardigheid basisvaardigheden.  
Kennis van land en volk rond bepaalde onderwerpen 
herkennen en toepassen.  

Leestoets Periode 1 SE nee 1 

  
Lezen periode 1 

1 

 MVT/K/2 - MVT/K/3          

JR-3/4 Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
verwerven en verwerken van informatie.  
Bevordering van het eigen taalleerproces.  
Compenseren van eigen tekortschietende taalkennis.  

SE Blok 1 ( blz 64 t/mde sokken, blz 
65 A en B, regelmatige 
werkwoorden, blz 68 t/m zin 9) 

SE ja 2 

1 

SE Periode 1 

 MVT/K/2 - MVT/K/3          

JR-3 Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
verwerven en verwerken van informatie.  
Bevordering van het eigen taalleerproces.  
Compenseren van eigen tekortschietende taalkennis.  

Blok 2 deel 1: blz. 64 het horloge 
t/m terugbrengen, blz 65 F en G, 
1e en 4e naamval (pers. vnw), blz. 
69 zin 1 t/m 4 

SE nee 1 

2 

Periode 2 Deel 1 

 MVT/K/2 - MVT/K/3          

JR-3/4 Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
verwerven en verwerken van informatie.  
Bevordering van het eigen taalleerproces.  
Compenseren van eigen tekortschietende taalkennis.  

SE Blok 2: blz. 64/65 het horloge 
t/m vuil, blz 65 F en G, 1e en 4e 
naamval (pers. Vnw), blz 69 zin 1 
t/m 8 

SE ja 2 

2 

SE Periode 2 

 MVT/K/2 - MVT/K/3 - MVT/K/6         

JR-3 Spreekvaardigheid: persoon, gebeurtenis beschriijven. 
Mening, oordeel geven. Informatie geven en vragen.  
Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven, 
verwerken, presenteren.  
Bereiken van gespreksdoelen, compenseren van 
tekortschietende taalkennis, bevordering van eigen 
taalleerproces.  

Spreekvaardigheid: elkaar 
interviewen en daarna 
presenteren aan de klas.  

PO nee 1 

2 

Spreekvaardigheid: Elkaar 
voorstellen.  

  

 MVT/K/2 - MVT/K/3          
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JR-3/4 Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
verwerven en verwerken van informatie.  
Bevordering van het eigen taalleerproces.  
Compenseren van eigen tekortschietende taalkennis.  

SE Blok 3: blz. 134: de sleutel t/m 
de tafel, blz 135 A en B, alle 
modale werkwoorden (6 st.), blz. 
138: zin 1 t/m 13 

SE ja 2 

3 

SE Periode 3 

  

 MVT/K/5 - MVT/V/3         

JR-3 Luistervaardigheid basisvaardigheden.  
Kennis van land en volk rond bepaalde onderwerpen 
herkennen en toepassen.  

Luistertoets Periode 3 SE nee 1 

3 
Luisteren periode 3 

  

 MVT/K/2 - MVT/K/3          

JR-3 Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
verwerven en verwerken van informatie.  
Bevordering van het eigen taalleerproces.  
Compenseren van eigen tekortschietende taalkennis.  

Blok 4 deel 1: blz. 134: het tv-
toestel t/m verkopen, blz 135: G 
en H, 1e en 4e naamval, blz 139. 
zin 1 t/m 6 

SE nee 1 

4 

Periode 4 Deel 1 

  

 MVT/K/2 - MVT/K/3          

JR-3/4 Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
verwerven en verwerken van informatie.  
Bevordering van het eigen taalleerproces.  
Compenseren van eigen tekortschietende taalkennis.  

SE Blok 4: blz. 134: het tv-toestel 
t/m schoon, blz 135: G en H, 1e en 
4e naamval en werkw. haben-sein, 
blz 139. zin 1 t/m 10 

SE ja 2 

4 

SE Periode 4 

  

 MVT/K/4  - MVT/V/3         

JR-3 Leesvaardigheid basisvaardigheden.  
Kennis van land en volk rond bepaalde onderwerpen 
herkennen en toepassen.  

Leestoets Periode 4: 
Examenteksten op ERK A2 

SE nee 1 

4 

Lezen Periode 4 
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  VMBO - GT3 Vak : Wiskunde       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

  WI/GT/1. 2. 3. 5. 7. 8.         

P1     SE nee 1 

JR-3 1 t/m 3: basisvaardigheden leren/begrippen/toepassen. De 
kandidaat kan: (5) efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens 
kritisch beoordelen, en daarbij: − schatten en rekenen met 
gangbare maten en grootheden − op een verstandige manier 
de rekenmachine gebruiken, (7)  informatie verzamelen, 
weergeven en analyseren met behulp van grafische 
voorstellingen, en daarbij: − statistische representatievormen 
en een graaf hanteren − op basis van de verwerkte informatie 
verwachtingen uitspreken en conclusies trekken, (8)  
problemen in alledaagse situaties vertalen naar wiskundige 
problemen, en daarbij: − de hierboven genoemde 
vaardigheden geïntegreerd gebruiken − conclusies trekken die 
relevant  zijn voor de bewuste probleemsituatie.  

Met behulp van theorie en 
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 
waarin de theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
Theorie Rekenen en statistiek.  

SE ja 2 

  

SE1: h 1, 4 SE2: h 1, 4 en 8 

  WI/GT/1. 2. 3. 4,6  5. 8.         

P2     SE nee 1 

JR-3 1 t/m 3: basisvaardigheden leren/begrippen/toepassen. De 
kandidaat kan: (4,6)  problemen oplossen waarin verbanden 
tussen variabelen een rol spelen, en daarbij: − tabellen, 
grafieken en formules hanteren bij verschillende typen 

Met behulp van theorie en 
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 

SE ja 2 

  SE3: h 3,6  SE4: h3, 6 en 10 
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verbanden − geschikte wiskundige modellen gebruiken, (5) 
efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch 
beoordelen, en daarbij: − schatten en rekenen met gangbare 
maten en grootheden − op een verstandige manier de 
rekenmachine gebruiken, (8) problemen in alledaagse situaties 
vertalen naar wiskundige problemen, en daarbij: − de 
hierboven genoemde vaardigheden geïntegreerd gebruiken − 
conclusies trekken die relevant  zijn voor de bewuste 
probleemsituatie.  

waarin de theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
Theorie Formules, grafieken en 
verbanden. 

  WI/K/1. 2. 3. 5. 6,9 8.         

      SE nee 1 

P3           

JR-3 1 t/m 3: basisvaardigheden leren/begrippen/toepassen. De 
kandidaat kan: (5) efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens 
kritisch beoordelen, en daarbij: − schatten en rekenen met 
gangbare maten en grootheden − op een verstandige manier 
de rekenmachine gebruiken, (6,9) voorstellingen maken, 
onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in 
de ruimte, en daarbij: − redeneren over meetkundige figuren 
en deze tekenen − afmetingen meten, schatten en berekenen 
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en 
apparaten hanteren, (8) problemen in alledaagse situaties 
vertalen naar wiskundige problemen, en daarbij: − de 
hierboven genoemde vaardigheden geïntegreerd gebruiken − 
conclusies trekken die relevant  zijn voor de bewuste 
probleemsituatie.  

Met behulp van theorie en 
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 
waarin de theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
Theorie Meetkunde 1. 

      

  

SE5: h 2, 7  

            

                                 WI/GT/1. 2. 3. 5. 6,9 8.   SE ja 2 

P4     PO nee 1 

JR-3       
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1 t/m 3: basisvaardigheden leren/begrippen/toepassen. De 
kandidaat kan: (5) efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens 
kritisch beoordelen, en daarbij: − schatten en rekenen met 
gangbare maten en grootheden − op een verstandige manier 
de rekenmachine gebruiken, (6,9) voorstellingen maken, 
onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in 
de ruimte, en daarbij: − redeneren over meetkundige figuren 
en deze tekenen − afmetingen meten, schatten en berekenen 
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en 
apparaten hanteren, (8) problemen in alledaagse situaties 
vertalen naar wiskundige problemen, en daarbij: − de 
hierboven genoemde vaardigheden geïntegreerd gebruiken − 
conclusies trekken die relevant  zijn voor de bewuste 
probleemsituatie.  

Met behulp van theorie en 
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 
waarin de theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
Theorie Meetkunde 1 en 2. 

SE6: h5, 9 PO1: 2, 5, 7, 9 

  
      

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

 

 

  VMBO - GT3   Vak: Biologie       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets - HD = handelingsdeel 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

P1           

JR-3 Bi/k/3: leervaardigheden biologie Met behulp van theorie en  
praktijkopdrachten wordt gewerkt 

aan verschillende onderwerpen 

SE ja 2 

  

Bi/k/4: cellen staan aan de basis 

Bi/k/5: schimmels en bacteriën 
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Bi/k/9: het lichaam in stand houden binnen het examenprogramma, 
waarin theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 

verwerkt en worden getoetst. 
 

Leerstof; handboek 3A: thema 
Cellen 

 
 
 
 
 

 
schoolexamen 1&2 cellen en 

ordening 

P1       

JR-3 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/4: cellen staan aan de basis 

Met behulp van theorie en  
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 
waarin theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
 
 
 
 
 
 
 

PO nee 1 

   
Praktische opdracht  

microscopie 

  

P1           

JR-3 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/12: van generatie op generatie 

Met behulp van theorie en  
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 
waarin theoretische kennis en 

SE ja 2 

  

 
111 schoolexamen 3 

voortplanting 
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praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
 
Leerstof: handboek 3A Thema 
voortplanting 
 
 
 
 
 
 
 

P2           

JR-3 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/12: van generatie op generatie 

Met behulp van theorie en  
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 
waarin theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO nee 1 

   
Praktische opdracht SOA's 

  

P3           

Jr-3 SE ja 2 
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Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/12: van generatie op generatie 

Met behulp van theorie en 
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 
waarin theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst 
 
Leerstof: handboek 3B thema  
erfelijkheid 

 
122 schoolexamen 4 erfelijkheid 

en evolutie 

P3           

JR-3 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/11: reageren op prikkels 

Met behulp van theorie en  
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 
waarin theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
 
Leerstof: handboek 3B thema 
regeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ja 2 

  

 
schoolexamen 4 regeling 

P4           

JR-3 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/11: reageren op prikkels 

Met behulp van theorie en  
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 

SE ja 2 
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binnen het examenprogramma, 
waarin theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
 
Leerstof: handboek 3B thema 
zintuiglijke waarneming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
schoolexamen 5 zintuiglijke 
waarneming 

P4           

JR-3 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/8: houding, beweging en conditie 

Met behulp van theorie en  
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, 
waarin theoretische kennis en 
praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
 
Leerstof: handboek 3B thema 
stevigheid en beweging 
 
 
 
 
 
 
 

SE ja 2 

  

 
schoolexamen 6 stevigheid en 
beweging 
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Toelichting bij de namen van toetsen: 
toetsen met een nummer in de naam worden naast het SE ook getoetst in het CE 
toetsen met een alfabetische letter in de naam worden enkel in het SE getoetst 

 

  VMBO - GL3  Vak : Economie       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

            

JR-3  
per 1 

EC/K/4A Consumptie en Budgettering 
De leerling kan, met het oog op zijn/haar rol van consument 
bij verschillende vormen van consumeren de keuzeproblemen 
beschrijven, die zich daarbij kunnen voordoen door schaarste 
van middelen en tijd en door verschillen in urgentie van 
behoeften.  
Hij/zij kan uit een gegeven huishoudbudgetplan conclusies 
trekken over de financiele situatie van het 
samenlevingsverband en daarbij de eigen invloed beschrijven 
op beslissingen over de omvang en samenstelling van de 
ontvangsten en uitgaven.  

Se Hoofdstuk 1 
Hoe groot is jouw welvaart?  
Exameneenheid Consumptie  

SE Ja 1 

  

  

EC/K/4A Consumptie en consumentengedrag 
De leerling kan de eigen positie als consument vergelijken met 
die van anderen, het verschil in marktpositie tussen 
consumenten onderling en tussen consumenten en 
producenten beschrijven en daarbij de positie van jongeren als 

Se Hoofdstuk 2 
Wat voor een consument ben jij?  

Exameneenheid Consumptie  

SE Ja 1 
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belangrijke doelgroep betrekken, mede gelet op de vraag- en 
aanbodverhouding en de invloed van menselijke capaciteiten. 
Hij/zij kan aan de hand van voorbeelden factoren beschrijven 
die van invloed zijn op de veranderingen in het eigen 
consumetnegedrag en dat van anderen in de loopt van de tijd.  
Hij/zij kan aan de hand van verzamelde of verstrekte 
consumenteninformatie een voogenomen koopbeslissing 
beoordelen.   
Hij/zij kan aan de hand van consumenteninformatie met 
daarbij een aantal criteria, een beragumenteerde 
koopbeslissing nemen, daarbij rekening houdend met de 
gevolgen van de koopbeslissing. 

            

JR-3  
per 2 

EC/K/4A Exameneenheid consumptie, basis geld- en 
bankwezen 
De leerling kan aan de hand van voorbeelden het belang van 
geld voor de economie en de huidige vromgen van het 
betalingsverkeer beschrijven. 
Hij/zij kan motieven voor en gevolgen van speren en lenen 
noemen en de rol van banken daarbij beschrijven. 

Se Hoofdstuk 3 
De bank en jouw geld?  

Exameneenheid Consumptie  

SE Ja 1 

  

  

Se Hoofdstuk 4 
Ben je verzekerd?  

Exameneenheid Consumptie  

SE Ja 1 
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JR-4 
per 3 

EC/K5A Exameneenheid Arbeid en productie, produceren en 
het bedrijfsleven. 

De leerling heeft inzicht in aspecten van het 
producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, winst, 

toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, 
arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, werkloosheid en kand 

it inzicht toepassen in gegven casus. 

Se Hoofdstuk 5 
Werkt dat zo?  

Exameneenheid Arbeid en 
productie  

SE Ja 1 

Se Hoofdstuk 6 
Productie en markt  

Exameneenheid Arbeid en 
productie  

SE  Ja 1 

          

JR-4 
per 4 

EC/K/6 Exameneenheid Overheid en bestuur 
De leerling heeft inzicht inde sociale, economische en 
fnanciele functies van de overheid en kan dit inzicht toepassen 
in een gegven casus.  

SE hoofdstuk 7 
De overheid voor ons allemaal 
Exameneenheid Overheid en 

bestuur 

SE Ja 1 

            

  EC/K/7Exameneenheid Internationale Ontwikkelingen 
De leerling heeft inzicht in internationlae economische 
betrekkingen zoals Nederland als open economie, de Europese 
Unie, ontwikkelingsproblematiek en kan dit inzicht toepassen 
in een geven casus.  

SE hoofdstuk 8 
Over economische grenzen 

Exameneenheid Internationale 
Ontwikkelingen 

SE Ja 1 
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Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

 

  VMBO - GTL3 vak : Nask1       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

1 nask1/K1 stoffen en materialen       

  

nask1/K2 hfst. 1 stoffen en materialen SE nee 1 

nask1/K3 hfst. 1 stoffen en materialen SE ja 1 

  nask1/K4         

2 nask1/K1 kracht en veiligheid       

  nask1/K2 hfst.3 krachten SE nee 1 

  nask1/K3 hfst. 6 beweging SE nee 1 

  nask1/K9 hfst.3 en hfst. 6 krachten en beweging SE ja 2 

3 nask1/K1 verbranden en verwarmen       

  nask1/K2 hfst. 4 verbranden en verwarmen SE nee 1 

  nask1/K3         

  nask1/K6         

  nask1/K1 elektrische energie       

  nask1/K2 hfst. 5 elektrische schakelingen  SE nee 1 

  nask1/K3         
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  nask1/K5         

4 nask1/K1 verbranden en verwarmen / elektrische energie       

  nask1/K2 hfst. 4 verbranden en verwarmen en SE ja 2 

  nask1/K3                                   hfst. 5 elektrische schakelingen        

  nask1/K5         

  nask1/K1 licht en beeld       

  nask1/K2 hfst. 2 licht SE nee 1 

  nask1/K3   PO nee 1 

  nask1/K7         

            

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

 

 

  VMBO - GT3 Vak : maatschappijkunde       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

  MK/K/1/2/3/7         

JR-3 De betekenis van massamedia voor de samenleving.                      
Factoren en ontwikkelingen als het  gaat om de inhoud en 
programmmering van massamedia.                                                 
Kritisch beoordelen van de nieuwsvoorziening.  

Leermateriaal: Boek 
maatschappijkunde voor vmbo - 
GT niveau: massamedia (eerste 
helft) Communicatie, kranten en 

SE Ja 1 

1 

Theorietoets 1 
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pers. 
  

JR-3 De rol van de media bij beeldvorming (waaronder 
vooroordelen en stereotypen) en bij overdracht van waarden 
en normen.  

Leermateriaal: Boek 
maatschappijkunde voor vmbo - 
GT niveau: massamedia (tweede 
helft). Invloed van de media, 
nieuws en beeldvorming. Analyse 
maatschappelijk vraagstuk. 
Zelfstandig uitvoeren onderzoek. 

SE Ja 1 

  Theorietoets 2 

1 

JR-3 Actueel nieuws. Met een klein groepje samenwerken en het  
belangrijkste nieuws presenteren. 

Leermateriaal: Boek 
maatschappijkunde voor vmbo-
kader niveau massamedia blz. 90. 
(Essener) 

PO Nee 1 

  Praktische opdracht 1 

1 

  MK/K/1/2/3/5         

JR-3 Functies en maatschappelijke waardering van arbeid 
herkennen en beschrijven en factoren die van invloed zijn op 
de cultuur van een bedrijf. De rol van de overheid te aanzien 
van arbeid en de problematiek van de verzorgingsstaat. De 
invloed van arbeidsverdeling op de sociale ongelijkheid in de 
samenleving. Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde.  

Leermateriaal: Boek 
maatschappijkunde voor vmbo - 
GT niveau: Werk (eerste helft). 
Soorten werk, werkloosheid, rol 
overheid en ontwikkeling 
arbeidsmarkt. 

SE Ja 1 

2 

Theorietoets 3 
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JR-3 Op het gebied van arbeid verschillende belangen en 
belangenorganisaties herkennen en aangeven welke middelen 
er zijn om voor belangen op te komen in overleg- en 
conflictsituaties.  
De oorzaken en gevolgen van veranderingen op de 
arbeidsmarkt. 

Leermateriaal: Boek 
maatschappijkunde voor vmbo - 
GT niveau: Werk (tweede helft). 
Werkloosheid, Verzorgingsstaat, 
Sociale voorzieningen en Politieke 
visies. 

SE Ja 1 

2 

Theorietoets 4 

JR-3 Zelfstandig onderzoek doen naar het onderdeel mens en werk. 
Je krijgt een aantal vragen mee die je o.a. tijdens je stage gaat 
uitzoeken. 

Mens en Werk PO Nee 1 

2 

Praktische opdracht 2 

  MK/K/1/2/3/6         

JR-3 De culturele differentiatie in Nederland beschrijven en 
ontwikkelingen daarin noemen, alsmede het overheidsbeleid 
en visies ten aanzien van de multiculturele samenleving 
beschrijven. Analyse maatschappelijk vraagstuk. Zelfstandig 
uitvoeren onderzoek.  

Leermateriaal: Boek 
maatschappijkunde voor vmbo - 
GT niveau: Multiculturele 
Samenleving (eerste helft). 
Migratie, multiculturele 
samenleving, discriminatie en 
politieke visies. 

SE Ja 1 

3 

Theorietoets 5 

JR-3 Nederland als multiculturele samenleving typeren en het 
overheidsbeleid ten aanzien hiervan herkennen en 
beschrijven.         De sociaal-economische positie van 

Leermateriaal: Boek 
maatschappijkunde voor vmbo - 
GT niveau: Multiculturele 

SE Ja 1 

3 
Theorietoets 6 
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allochtone groepen beschrijven.                                                                                                
Aangeven hoe met uitingen van vooroordelen en discriminatie 
kan worden omgegaan vanuit het beginsel van 
gelijkwaardigheid en respect. 

Samenleving (tweede helft). 
Migratie, multiculturele 
samenleving, discriminatie en 
politieke visies. 

JR-3 Onderzoekje naar: De redenen waarom mensen naar 
Nederland komen. Hoe verloopt de integratie? Waar zitten de 
knelpunten van de multiculturele samenleving? Vooroordelen 
en discriminatie. 

Multiculturele Samenleving PO Nee 1 

3 

Praktische opdracht 3 

  MK/V/1/2/3         

JR-3 Informatie verwerven en daarbij gebruik maken van 
verschillende informatiebronnen .                                                                                
Zelf verzamelde of aangereikte informatie over 
maatschappelijke verschijnselen/vraagstukken verwerken en 
interpreteren op basis van vakinhoudelijke kennis. 

Analyse maatschappelijk vraagstuk  PO Nee 1 

4 

Praktische opdracht 

JR-3 PO Nee 1 
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4 
Zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in 
het kader van het sectorwerkstuk. 

Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

Praktische opdracht 4 

JR-3 De vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen. Vaardigheden in samenhang  PO Nee 1 

4 

Praktische opdracht 4 

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

 

  VMBO - GT 3 Vak : maatschappijleer       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

1 ML/ k1/K2/K3         

JR-3 De kandidaat kan met betrekking tot een maatschappelijk 
vraagstuk: Principes en procedures van de benaderingswijze 

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo KGT. Thema 'Wat is 
maatschappijleer'. Hoe maken 

SE Ja 2 

  

Theorietoets 1 
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van het vak maatschappijleer toepassen 
− een standpunt innemen en hier argumenten voor geven.  

we keuzes. Verschil tussen 
normen en waarden. Wat is een 
maatschappelijk probleem. 

1 ML/ k1/K2/K3         

JR-3 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo KGT.  Thema 'Wat is 
maatschappijleer'. 
Keuzeopdracht. Verdieping in 
maatschappelijke vraagstukken. 

PO Nee 1 

  Praktische opdracht 1 

  

2 ML/K1/k2/k3/k4         

JR-3/4 De kandidaat kan                                                                                                        
− beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de 
samenleving en de invloed van het socialisatieproces 
herkennen en beschrijven 
− uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen 
en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag en 
socialisatieproces 
− de rol van onderwijs (als socialiserende instantie) 
beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van 
de samenleving.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo KGT. Thema Jongeren. 
Verbanden tussen cultuur en 
socialisatie. Benoemen van 
plekken waar socialisatie plaats 
vindt. Aangeboren en 
aangeleerd. Rolgedrag, De rol 
van groepen in de 
maatschappij. Verbindingen van 
mensen binnen verschillende 
groepen op verschillende 
niveaus.  

SE Ja 2 

  

Theorietoets 2 

2 ML/K1/k2/k3/k4         

JR-3/4  De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo KGT. Thema Jongeren.  
Keuzeopdracht. Bewustwording 
van eigen rol en groep in de 
maatschappij.  

PO nee 1 

  

            Praktische opdracht 2  
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3 ML/K1/k2/k3/k5/k7         

JR-3 De kandidaat kan                                                                                                                  
− aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het 
proces van beeld- en meningsvorming                                             
− uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien 
van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en                                                                                                                                             
benoemen                                                                                                      
− beschrijven hoe men uitingen van vooroordelen en 
discriminatie tegemoet kan treden vanuit het beginsel van 
gelijkwaardigheid en respect                                                            
− van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de 
beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is.                                 
− met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en 
hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven/uitleggen hoe de 
plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan 
veranderen (sociale mobiliteit)  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo KGT. Thema pluriforme 
samenleving. Subculturen en 
dominante culturen. 
Discriminatie in relatie met 
vooroordelen en stereotype.  
Invloed van migratie op de 
maatschappij. Oorzaken van 
spanningen omtrent migratie. 
Integratie segregatie en 
assimilatie. Toelatingsbeleid. 
Individu en gemeenschap. 

SE Ja 2 

  Theorietoets 3 

  

3 ML/K1/k2/k3/k5/k7         

JR-3 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo KGT. Thema pluriforme 
samenleving. Keuzeopdracht. 
Verdieping in maatschappelijke 
vraagstukken omtrent cultuur 
en geloof.  

SE Nee 1 

  Praktische opdracht 3 

  

4 ML/K1/k2/k3/k5         

JR-3 SE Ja 2 
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  De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en 
het belang van maatschappijleer in de maatschappij.                       
Met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en 
hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven/uitleggen hoe de 
plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan 
veranderen (sociale mobiliteit) Wat is het nut van werk. De 
relatie tussen werk en de verzorgingsmaatschappij.                                            
Beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun 
maatschappelijke positie belangen hebben en hoe daardoor 
conflicten kunnen ontstaan.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo KGT. Thema werk. 
Piramide van Maslow. Keuzes 
maken betrekking tot werk. 
Vinden van werk en 
arbeidsvoorwaarden. CAO. 
Maatschappelijke ladder. 
Uitkeringen. Verzorgingsstaat. 
Sociale ongelijkheid. Positieve 
discriminatie.  

Theorietoets 4 

  

4 ML/K1/k2/k3/k5         

JR-3 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo KGT. Thema werk. 
Toepassing maatschappelijke 
vraagstukken betrekking tot 
werk. Keuzeopdracht. 

PO Nee 1 

  Praktische opdracht 4 

  

 

 

  VMBO - GTL3 Vak : Kunstvakken 1       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

  KV/1.1 
Wat is KV1? Voorbereiding culturele zelfportret, 
dmv voorbeelden, kijken naar en reageren op. 

      

JR-3 Theoretische opdracht: wat is KV1? Wat is kunst en cultuur? ( 
verschillende kunstdisciplines en cultureel erfgoed ) 

Kijken naar verschillende vormen binnen de 
kunst en cultuur, erover praten en erop 

reageren, dmv een werkblad 
PO nee 1 

KV1/1.2a en 1.2b Maak je eigen culturele zelfportret PO nee 2 
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JR-3 Praktische opdracht: Wat is je eign ervaring met kunst en 
cultuur? Maak je eigen culturele zelfportret 

Maak op de voorkant van je kunstdossie je eigen 
culturele zelfportre ( materiaal : papier,karton, 

tijdschriften enz )       

Reflecteren op het gemaakte werk van 1.1  en 1.2 dmv vragenblad in kunstdossier PO nee 0,5 

  KV1/1.3   PO nee 1 

JR-3 Theoretische opdracht : vershillen en overeenkomsten in 
kunst en cultuur wereldwijd kijken naar,praten en reageren op 

veershillen/overenkomsten in kunst en cultuur 
wereldwijd. D.m.v een werkblad 

      
  

  

  KV1/1.4   PO nee 2 

JR-3 Praktische opdracht: mak je eigen kunstwerk geinspireerd op 
een hiervoor behandelde 
kunststroming/kunstdiscipline/kunstenaar. Er is keuze uit een 
2D of 3D verwerkingsopdracht. 

Onderwerp op aangeven van de docent met 
inspraak van de leerling. Materiaal voor 2D en3D 

eigen keuze in overleg 
        

  

  extra opdracht nav opdracht 1.4 De opdracht is niet verplicht. 
Rflecteren op het gemaakte werk van 1.3 en 1.4 extra opdracht indien genoeg tijd. D.m.v. 

vragenblad in kunstdossier 
PO PO PO nee 

1, 0,5, 
1 

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

 

 

 VMBO  -  GTL3 Vak : Lichamelijke opvoeding    

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

            

JR-3 
1t/m4 

 Zie leerlijn 
+  
LO1/K/7 

Atletiek 
 
Hoogspringen 

P  Nee  1  

 

P                                                  1      
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De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 

vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: − 

Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen, 

stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van 

training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben 

voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.  

LO1/K/1 
De kandidaat kan het belang van bewegen en sport 
binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij 
verwoorden. 
LO1/K/2 
De kandidaat kan in bewegingssituaties 
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, zelfstandig (samen)werken en informatie 
verwerven en verwerken. 
LO1/K/3 
De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal 
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot de 
ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen 
omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een 
sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en 
anderen − Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen 
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden 
− In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen 
als lukken en mislukken en winst en verlies  − Verschillen 
in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele 
achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen 
sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien 
van bewegen en sport  − Kritisch reflecteren op opgedane 
ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en 
mogelijkheden. 

Verspringen 
Kogelstoten 
Lopen  
*12x2  
*shuttlerun 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
 
 
P                                                  5 
P                                                  5 
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JR-3 
1t/m4 

Zie leerlijn 
+  
LO1/K/4 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 

de volgende spelen uitvoeren: − Een slag- en loopspel, drie 

doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm van volleybal 

en keuze uit minstens één vorm van badminton, tennis of 

tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen  en daarbij: − 

Zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor 

veiligheid en regelende taken uitvoeren.  

LO1/K/1 
De kandidaat kan het belang van bewegen en sport 
binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij 
verwoorden. 
LO1/K/2 
De kandidaat kan in bewegingssituaties 
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, zelfstandig (samen)werken en informatie 
verwerven en verwerken. 
LO1/K/3 
De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal 
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot de 
ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen 
omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een 
sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en 
anderen − Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen 
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden − In bewegingssituaties kunnen omgaan met 
elementen als lukken en mislukken en winst en verlies  − 
Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, 

 Spel 
Slag- en loopspelen 
Terugslagspelen 
Doelspelen 
Aangepaste-sportspelen 
 
 
 
 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

P   Nee 1  

  P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
 
 
 
 
 
P                                                  5 
P                                                  5 
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culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen 
sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten 
aanzien van bewegen en sport  − Kritisch reflecteren op 
opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, 
motieven en mogelijkheden. 

            

JR-3 
1t/m4 

Zie leerlijn  
+  
LO1/K/5 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met 
anderen één of meer van de volgende turnactiviteiten 
uitvoeren: − Steun- en vrij springen, herhaald springen, 
zwaaien, balanceren en acrobatiek en daarbij: − Adequaat 
omgaan met risico’s en meehelpen bij regelende taken, 
waaronder hulpverlenen. 
 
LO1/K/1 
De kandidaat kan het belang van bewegen en sport 
binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij 
verwoorden. 
LO1/K/2 
De kandidaat kan in bewegingssituaties 
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, zelfstandig (samen)werken en informatie 
verwerven en verwerken. 
LO1/K/3 
De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal 
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot de 
ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen 
omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een 
sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en 
anderen − Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen 

Turnen 
 
Vloer 
Springen 
Ringen 
 
 
 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

 P Nee  1  

  

P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
 
 
 
 
 
P                                                  5 
P                                                  5 
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bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden − In bewegingssituaties kunnen omgaan met 
elementen als lukken en mislukken en winst en verlies  − 
Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, 
culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen 
sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten 
aanzien van bewegen en sport  − Kritisch reflecteren op 
opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, 
motieven en mogelijkheden. 

            

JR-3 
1t/m4 

Zie leerlijn  
+  
LO1/K/6 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen één van 
de volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren: − 
Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele 
vormen op muziek  en daarbij regelende taken uitvoeren, 
waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en 
uitvoeren.  
  
dan wel: − indien het bevoegd gezag hier op grond van de 
identiteit voor kiest, een vorm van bewegen op muziek 
naar keuze, of een andere bewegingsactiviteit waarbij 
ritme en tempo bepalend zijn. 
LO1/K/8 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met 
anderen één van de volgende vormen zelfverdediging  
uitvoeren: − Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), 
trefspelen (bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen 
of karatedo)  en daarbij  − Veiligheidsregels en (etiquette) 
regels bij zelfverdediging in acht nemen en regelende 
taken uitvoeren. 

Sportoriëntatie 
 
*boksen 
* B&M 
* Boogschieten 
* Golf  
* Lacross 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P  Nee 1 

  
  

P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1      
P                                                  1 
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LO1/K/9 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met 

anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten 

uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij 

voorkeur niet behoort tot één van de hierboven 

genoemde activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, 

winter- of outdoorsporten).  

 
LO1/K/1 
De kandidaat kan het belang van bewegen en sport 
binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij 
verwoorden. 
LO1/K/2 
De kandidaat kan in bewegingssituaties 
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, zelfstandig (samen)werken en informatie 
verwerven en verwerken. 
LO1/K/3 
De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal 
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot de 
ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen 
omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een 
sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en 
anderen − Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen 
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden − In bewegingssituaties kunnen omgaan met 
elementen als lukken en mislukken en winst en verlies  − 
Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, 
culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen 
sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P                                                  5 
P                                                  5 
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aanzien van bewegen en sport  − Kritisch reflecteren op 
opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, 
motieven en mogelijkheden. 

 

 

     LOB 3 - Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding       

RV = Reflectieverslag        -  VE = Verslag         - LOB = LOB Portfolio 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

  C1         

JR-3 De kandidaat heeft de vaardigheid de 
eigen loopbaan vorm te geven door op 
systematische wijze om te gaan met 
‘loopbaancompetenties’ 

Onderzoek beroepeninformatie: 
RVO1- MBO informatieavond (bezoek markt en vragenlijst 
invullen) 
VEO1 -reflectiegesprek mentor (zie format) 
 
 
beoordeeld via schema cijfer 1-5 = onvoldoende (O), cijfer 
6-7 ( V) cijfer 8-10  (G ) 

      

  

RV01 lj3 Nee O/V/G 

VE01 lj3 Nee O/V/G 

      
      

      

  C2         

JR-3 De kandidaat maakt zijn eigen 
loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 
zichzelf en voor anderen door middel van 
een ‘loopbaandossier’.  
In een loopbaandossier is opgenomen 
welke activiteiten zijn uitgevoerd die 
hebben bijgedragen tot het ontwikkelen 
van de ‘loopbaancompetenties’. In het 
loopbaandossier wordt beschreven bij een 
aantal uitgevoerde activiteiten  

Persoonlijke gesprekken met de mentor:  Reflecteren op 
ervaringen, Reflecteren op keuze vakkenpakket  en . 
gesprekken met leerling/ ouders/verzorgers. Werken aan 
portfolio: activiteiten, reflectieverslagen, foto’s e.d. 
                                                   
RVO2 -Rotary bedrijvendag (bezoek bedrijven en 
vragenlijst invullen 

      

  

      

      

      

RV02 lj3 Nee O/V/G 

      

      

      

      

            

JR-3 VE02 lj3 Nee O/V/G 
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De kandidaat voert een praktijkstage uit 
en schrijft een verslag en vult een 
stageboek in. 

VEO2 -reflectiegesprek mentor (zie format)                      
RV03  -beroepsoriënterende stage                                                       
RV04  -stageboek                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                            
Moet met minimaal een voldoende worden afgesloten. 

RV03 lj3 Nee O/V/G 

RV04 lj3 Nee O/V/G 

      

    O/V/G 

      

 

 VMBO - GT3 - Module 1 - COMMERCIEEL Profiel E&O       

         

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging    
  

  P/EO/1.1            

JR-3/4 

1.het begrip retailformule herkennen en toepassen 
2 de belangrijkste elementen uit de retailformule herkennen, 
omschrijven en toepassen (doelgroep, assortiment, 
concurrentiepositie) 
3 de samenhang tussen doelgroep en distributie herkennen en 
toepassen 
4 het belang van vakkennis (artikelkennis) herkennen en toepassen 
5 assortimentskennis verwerven, herkennen en toepassen 
6 de samenhang tussen prijs en marktpositie herkennen 
de samenhang tussen promotie en presentatie en de marktpositie 
herkennen en toepassen 
7 de samenhang tussen reclame en marktpositie herkennen en 
toepassen 

Leerlingen werken uit de 
methode van de 
Uitgeversgroep voor het vak 
Commercieel. 
 
Hoofdstuk 1 t/m 5 

SE1.1 Ja 1    

  

         

Zowel theoretische als praktische 
vraagstukken uitwerken. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  P/EO/1.2            

JR-3/4 Verkopen en afrekenen 
1. de verkoopfasen doorlopen 

Leerlingen werken uit de 
methode van de 

SE1.2 Ja 1    
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2. afrekenhandelingen verrichten 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de 
voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 

Uitgeversgroep voor het vak 
Commercieel 
Hoofdstuk 6 en 7 

Zowel theoretische als praktische 
vraagstukken uitwerken. 

   

    

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) / 2 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 VMBO - GT34 - Module 2 - SECRETARIEEL Profiel E&O       

         

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging    
  

  P/EO/2.1            

JR-3/4 Deeltaak: backoffice werkzaamheden uitvoeren. 
De kandidaat kan: 
1. Het agendabeheer voeren 
2. Bijeenkomsten organiseren 
3. Communicatie verzorgen 
4. Post verzorgen 
5. Secretariële ondersteuning verrichten 
6. Data beheren 
7. Informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt 
verzamelen, ordenen en weergeven.  

Leerlingen werken uit de 
methode van de 
Uitgeversgroep voor het vak 
Secretarieel. 
 
Hoofdstuk 1,3,4 en 6 

SE2.1 Ja 1    

  

         

Zowel theoretische als praktische 
vraagstukken uitwerken. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  P/EO/2.2            

JR-3/4 
Deeltaak: frontoffice 
werkzaamheden uitvoeren. 
De kandidaat kan: 
1. Communicatieve vaardigheden toepassen 

Leerlingen werken uit de 
methode van de 
Uitgeversgroep voor het vak 

SE2.2 Ja 1    

  

         

Zowel theoretische als praktische 
vraagstukken uitwerken. 
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2. Klachten afhandelen 
3. Klanten & bezoekers ontvangen 
4. Het bedrijf presenteren 
5. Ontwikkelingen in de secretariële ondersteuning herkennen. 

Secretariel 
Hoofdstuk 1,2,5 

      

      

      

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE2.1 x 1) + (SE2.2 x 1) / 2 = cijfer SE (kolom 790) 

 VMBO - GT3 - Module 3 - LOGISTIEK Profiel E&O       

         

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging    
  

  P/EO/3.1 P/EO/3.2            

JR-3/4 Ontvangst en opslag van goederen 
De kandidaat kan: 
1. goederen ontvangen 
2. goederen opslaan 
3. goederen verplaatsen, intern transport 
4. derving tegengaan 
Verzamelen, verpakken en verzenden van goederen 
De kandidaat kan: 
1. goederen verzamelen 
2. goederen verpakken en verzendklaar maken 
3. goederen verzenden 

Leerlingen werken uit de 
methode van de 
Uitgeversgroep voor het vak 
Logistiek. 
 
Hoofdstuk 1 t/m 4 en 6 

SE3.1 Ja 1    

  

         

Zowel theoretische als praktische 
vraagstukken uitwerken. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  P/EO/3.3            

JR-3/4 Voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen 
De kandidaat kan: 
1. begrippen met betrekking tot de voorraad herkennen 
2. begrippen met betrekking tot de voorraad herkennen en 

Leerlingen werken uit de 
methode van de 
Uitgeversgroep voor het vak 
Logistiek. 

SE3.3 Ja 2    

  

Zowel theoretische als praktische 
vraagstukken uitwerken. 
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toepassen 
3. administratief voorraadbeheer uitvoeren 
4. goederen bestellen 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de 
voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 

 
Hoofdstuk 5,7 en 8 

   

   

   

   

   

  Kern            

JR-3/4 a Algemene kennis en vaardigheden 
c Loopbaan oriëntatie en - ontwikkeling. 

Excursie naar de haven van 
Rotterdam 

PO3.2 Nee 1      

  

Verslag van de excursie       

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE3.1 x 1) + (SE3.3 x 2) + (PO3.2 x 1) / 4 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 VMBO - BBL3 - Module 4 - ADMINISTRATIE Profiel E&O       

         

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging    
  

  P/EO/4.1            

JR-3/4 Bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen herkennen en 
benoemen. 
1.rechtsvormen en kenmerken van bedrijven herkennen 
2. doelstellingen van bedrijven herkennen en benoemen 
3. bedrijfsfuncties herkennen 
5. bedrijfsprocessen herkennen 

Leerlingen verwerken theorie 
over de onderwerpen in de 
eindtermen en maken 
praktische opdrachten om de 
leerstof te beheersen.  

SE4.1 Ja 1    

  

         

Zowel theoretische als praktische 
vraagstukken uitwerken. 

   

   

   

   

   

  P/EO/4.2            

JR-3/4 De boekhouding van de (handels)onderneming bijhouden 
1. de formulierenstroom in het bedrijf bijhouden 

De basisbeginselen van 
boekhouden worden 

PO4.2 Ja 2    
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2. financiële data verwerken in de boekhouding 
3. financiële data gebruiken: lezen, berekenen 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de 
voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.  

behandeld. Leerlingen leren 
financiële veranderingen te 
verwerken in de boekhouding 
van een bedrijf, zowel op 
papier als digitaal. 
Leerlingen leren formulieren 
te herkennen en verwerken 
de formulieren.  
Leerlingen leren verschillende 
financiële data die gebruikt 
worden in de boekhouding 
van een onderneming. Ze 
leren de data lezen en 
berekenen. 

PO4.2 (mini cspe) 
1.Verwerken financiële 
veranderingen in boekhouding 
2.Formulieren-stroom bijhouden 
3. minitoets over theorie financiële 
data 

   

   

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE4.1 x 1) + (PO4.2 x 2) / 3 = cijfer SE (kolom 790) 

 

VMBO - EO - GT3 - Keuzevak - 1709 - ondernemen      

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging    
  

  K/EO/5.1 t/m K/EO/5.4            

  Jezelf als ondernemer beschrijven 
1. persoonlijke gegevens noemen 
2. persoonlijke motieven noemen 
3. persoonlijke kwaliteiten noemen 
5. de keuze voor de ondernemingsvorm motiveren 
 
Een marketingplan maken 

Met behulp van het werkboek 
Ondernemen schrijven leerlingen een 
Ondernemingsplan. Het werkboek bevat 
per onderwerp opdrachten die leerlingen 
uitvoeren. De uitkomst van de 
opdrachten verwerken leerlingen in het 
ondernemingsplan.  Leerlingen van 

PO01 Ja 2    

  

Ondernemingsplan    
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1. het doel van de onderneming noemen 
2. de markt beoordelen 
3. een marketingmix ontwerpen en toepassen 
4. inkoop- en verkoopbeleid toepassen 
 
Een (eenvoudig) financieel plan maken 
1. een investeringsplan maken 
2. een financieringsplan maken 
3. een exploitatiebegroting maken 
4. een liquiditeitsbegroting maken 
5. de haalbaarheid van het plan beoordelen 
 
Het uitvoeren van het ondernemingsplan 
1. het ondernemingsplan uitvoeren 
2. een resultatenoverzicht presenteren 
3. de uitvoering nabespreken en evalueren 
 
 
 

Techniek en Zorg & Welzijn gebruiken 
tevens een naslagwerk met theorie.  
 
Het ondernemingsplan moet de volgende 
onderdelen bevatten: 
- Een beschrijving van de ondernemer en 
de onderneming. 
- Een beschrijving van het marketingplan. 
- Een beschrijving van het financieel plan. 
- Een conclusie over de haalbaarheid van 
het plan 
- Bijlagen waarin de uitwerkingen van de 
opdrachten uit het werkboek zijn 
opgenomen.  
 
Daarnaast wordt verwacht dat leerlingen 
voldoende Office-vaardigheden 
beheersen om het Ondernemingsplan in 
verslagvorm aan te leveren. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

      

      

         

         

VMBO - EO - GT3 - Keuzevak - 1709 - ondernemen      

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   
  A7, A8, B5, B6               

  Reflecteren op de eigen werkwijze en op de kwaliteit van 
het eigen werk. 
Samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van 
werkzaamheden. 
 
 
Ondernemingsvaardigheden tonen, onder meer: 

Met de groep en de docent wordt 
geëvalueerd hoe de samenwerking 
verloopt. De rol en inzet van de 
groepsleden wordt besproken. Hierbij 
wordt o.a. gebruik gemaakt van het 
logboek dat de groep bijhoudt.  
 

PO02 Nee 1      

  

50% rol in groepsproces. 
 

50% bedrijfspresentatie. 
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- Innovatief zijn 
- Creatief zijn 
- Risico nemen 
Werken volgens een bedrijfsconcept 
 
 

De afsluiting vindt plaats in de vorm van 
een ondernemingsmarkt. Leerlingen 
presenteren zich aan een team van 
mensen uit het bedrijfsleven door middel 
van een presentatietafel. Daarnaast 
worden tijdens de markt de 3 beste 
plannen/ideeën verkozen en beloond 
door het team van mensen uit het 
bedrijfsleven. 
Leerlingen tonen tijdens het schrijven van 
het ondernemingsplan hun 
ondernemingsvaardigheden en worden 
daarop beoordeeld door de docent. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((gemiddelde PO01) x 2 + (gemiddelde PO02) x1) /3 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 

VMBO - EO - GT3 - Keuzevak - 1710 - webshop      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging    
  

  K/EO/6.1            

  Een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en 
onderhouden, rekening houdend met doelgroep, 
assortiment en marktpositie. 
De kandidaat kan: 
1. een webshop bedenken, met name naam, vorm, 
grootte, product, positionering, doelgroep, kosten 
2. een webshop ontwerpen; prototype maken, met 
name layout, retailformule 
3. een online webshop maken 

Via een leerling account van 
Shoppagina.nl een webshop ontwerpen 
en inrichten. 
Van de docent krijg je een boekje waar de 
minimum eisen van je webshop in staan. 
De webshop moet startklaar zijn. 

PO01 Nee 1    

  

De webshop    
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4. de productfotografie toepassen 
5. het assortiment onderhouden, met name producten 
toevoegen en verwijderen 
6. de webshop voorbereiden voor publicatie 
7. ontwikkelingen in de e-commerce herkennen 
 
 

   

   

   

   

   

  K/EO/6.2            

  Deeltaak: via internet en sociale media goederen of 
diensten verkopen (eventueel in een gesimuleerde 
omgeving). 
De kandidaat kan: 
1. online verkopen 
2. promotie maken 
3. betaalmogelijkheden herkennen en toepassen 
4. de opslag en verzending toepassen 
5. voorwaarden voor retourzending herkennen en 
toepassen 
6. een resultatenoverzicht presenteren 
7. de uitvoering nabespreken en evalueren 
 

Afhandelen van verkopen in een 
gesimuleerde omgeving. Het maken van 
alle voorwaarden en formulieren die 
nodig zijn bij het in bedrijf nemen van de 
webshop. Wet- en regelgeving. 
Onderzoeken van betaalmogelijkheden. 
Ontwerpen en toepassen van 
promotiemateriaal.  

PO02 Nee 1    

  

Werkstuk met alle formulieren    

   

   

   

   

   

   

   

      

      

  K/EO/6.3               

  8. aan de hand van de marketinginstrumenten de 
webshop beoordelen en verbetervoorstellen formuleren 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat 
de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 

Een beoordeling van een webshop van 
een klasgenoot aan de hand van de 
marketinginstrumenten. Met tenminste 1 
verbetervoorstel. 

PO03 Nee 0,5      

  

Werkstuk van maximaal 2 A-vier.       

      

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((gemiddelde PO01) x 1 + (gemiddelde PO02) x1 + (gemiddelde PO03) x 0,5)) /2,5 = cijfer SE (kolom 790) 

 


