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http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/09/Motorsystemen.pdf
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Voorwoord. 

 

Beste examenkandidaten en ouders/ verzorgers,  

voor u ligt het informatieboekje over de eindexamens, met ( een deel ) van het examenreglement en het programma van toetsing  

en afsluiting (PTA) van het examenjaar 2018-2019. Een belangrijk jaar waarin we hopen dat iedereen een diploma haalt.  

In dit document staat het examenreglement, voor zover voor de examenkandidaten van belang. 

Het volledige examenreglement is ter inzage bij de examensecretaris en te vinden op de website. 

 

Hierna volgen de PTA’s van de theorievakken en het beroepsgerichte programma.  

U krijgt gedurende het examenjaar driemaal een overzicht van de behaalde cijfers. 

Daarnaast zijn het PTA en de cijferoverzichten te vinden binnen Magister. Daarvoor heeft u een toegangscode met wachtwoord gekregen. 

 

Het examenjaar is verdeeld is drie 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 12 april 2019 

 

Na elke periode zijn er mogelijkheden tot herkansing.   

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.  

 

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

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

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

 

We wensen alle examenkandidaten en examinatoren 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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Examinatoren 2018 - 2019 

 

  

Nederlands CMM Mevr. M. Campo 

 HSH Mevr. K. Heshof 

 MRW Mevr. M. Wisse –van de Merwe 

   

Engels JON Dhr.  B. de Jong 

 MDD Mevr. M. Middelkoop 

   

Wiskunde HUC Mevr. C. Huisman 

 RLS Mevr. S. Roelse 

   

Biologie MAS Dhr.  J. van der Maas 

   

Economie SML Mevr. S. Smaal 

 MRM Mevr. W. Taylor 

   

Natuur-scheikunde1 BRK Mevr. G. Broekharst 

 VER Dhr.  J. Vermeulen 

   

Maatschappijkunde CMM Mevr. M. Campo 

 YLM Dhr. T. Yilmaz 

   

Maatschappijleer  YLM Dhr. T. Yilmaz 

 CMM  Mevr. M. Campo 

   

Kunstvakken 1 STN Mevr. H. van der Steen 

   

Lichamelijke opvoeding HRM Mevr. J. Hermsen 

 HSC Dhr.  F. van Heesch 

 WZN Mevr. A. Wezenaar 
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Bouw, wonen en interieur HMN Dhr. C Hofman 

 HMW Dhr. W. Hofman 

   

Economie en ondernemen SML Mevr. S. Smaal 

 MRM Mevr. W. Taylor 

 DRW Dhr.  D. van der Waal 

   

Mobiliteit en transport GRN Dhr. R. Groenewegen 

 SMR Dhr. R. Smits 

   

Produceren, installeren en energie VER Dhr. J. Vermeulen 

 INC Dhr. E. Inacio 

   

Zorg en welzijn EDN Mevr. E. van Eeden 

 BGR Dhr. K. Boogaard 

 SCL Mevr. L. Schelling 

 VLV Mevr. M. van Velthoven 

 VNM Mevr. E. Venema 

 VRM Mevr. M. Vermeulen 
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Begripsomschrijving  

 

De school :“Actief College" te Oud-Beijerland  

 

PTA       : programma van toetsing en afsluiting. Wordt voor 1 oktober verstrekt aan inspectie en leerlingen. 

 

    

Toetsen   : alle schriftelijke, mondelinge, praktische, handeling 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 ) 

 Examens  : 

 

 schoolexamen (se), alle toetsen uit het PTA in het derde en vierde leerjaar  

       AVO eindcijfer SE toetsen leerjaar 3 tellen voor 10 % mee in het SE eindcijfer 

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

 

 centraal examen (ce), alle examens voor de theorievakken (behalve ma.leer, lo en ckv1 die afgesloten worden met het se cijfer) in het vierde 

leerjaar. Deze examens zijn digitaal. Alle kandidaten krijgen de gelegenheid om met de digitale examens te oefenen onder begeleiding van de 

vakdocent.  

 

 centraal schriftelijke en praktijkexamen (cspe), het eindexamen voor de beroepsgerichte programma’s  

 bouw, wonen en interieur  

 economie en ondernemen  

 mobiliteit en transport  

 produceren, installeren en energie 

 zorg en welzijn 

 

Dit is een combinatie van praktijk en theoretische opdrachten. Deze examens duren afhankelijk van de afdeling één tot vier dagen.  

 

Examenbesluit 

 

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



   PTA4 MT GTL4  2018 2019                                                                                                                 

pag. 8 

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

 

 

 

 

 

 

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 en lichamelijke opvoeding1 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 drie periodes. Zie pag.3 

Per periode kunnen 2 theorievakken herkanst worden, in totaal maximaal 6 herkansingen in het examenjaar.    

Per periode is 1 herkansing bij de beroepsgerichte programma’s bwi, eo, mt, pie, zw mogelijk 

Herkansing zal dan een onderdeel van een module zijn. 

 

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.  

 

Afsluiting schoolonderzoek 

 

De leerlingen en docenten tekenen voor akkoord se cijfers uiterlijk 12 april 2019.  

Hierna is het se cijfer definitief. Niet getekend is automatisch akkoord. 
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         Informatie over het centraal examen vmbo gtl, kbl, bbl, lwt bbl 

                      

              

  Uitslagbepaling vmbo alle profielen en leerwegen, schooljaar 2018-2019 

         Voor alle informatie over de slaag-zakregeling in het vmbo 2019 verwijzen we u naar www.nieuwvmbo.nl 

          

         Artikel 45. Verhindering centraal examen 

1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de voorzitter van de examencommissie, is verhinderd bij één of meer toetsen in 

het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee 

toetsen per dag alsnog te voltooien. 

 

 Artikel 47: Eindcijfer eindexamen 

1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 

2. De voorzitter van de examencommissie bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer 

voor het centraal examen.  

Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in de eerste of tweede volzin, niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer 

achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 

         3.  Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is dit cijfer tevens het eindcijfer. 

        4.  Van de cijfers die zijn behaald bij de gelegenheden om de rekentoets af te leggen, bedoeld in artikel 51a, geldt het hoogst behaalde cijfer als eindcijfer.                                       
 

 Artikel 5.1. Herkansing centraal examen 

1. De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 49, negende lid, 

de eindcijfers zijn bekendgemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of, indien artikel 45, eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, 

opnieuw deel te nemen aan het centraal examen of aan het cspe, met dien verstande dat indien het betreft het eindexamen van de basis- of 

kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo, dit recht eveneens bestaat voor het cspe af te nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het 

eerste tijdvak of in het tweede tijdvak.  

De herkansing van het cspe bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van één of meer onderdelen daarvan. 

2. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal 

examen. 

 

 

         Artikel 5.4. 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 

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi0sgg8bampk/vhq9junklaj4?code=pexb#par71
http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi0sgg8bampk/vhq9junklaj4?code=pexb#par66
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De commissie van beroep bestaat uit: 

Namens het Actief College :  Dhr. P. Damen 

             de ouderraad :  nog niet bekend            

 

 
 

 

  VMBO - GTL 4 vak : Nederlands       

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

            

JR-4 Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuktoets Blok 1 Op 
niveau ISBN 9789006103793, 
lezen, schrijven, spreken en 
luisteren, over taal, 
grammatica, spelling 

SE ja 1 

1   

            

JR-4 Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Syllabus 
centraal examen 2019 

Hoofdstuktoets Blok 2 Op 
niveau ISBN 9789006103793, 
lezen, schrijven, spreken en 
luisteren, over taal, 
grammatica, spelling 

SE ja 1 

    

2 

            

JR-4 Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Syllabus 
centraal examen 2019 

Hoofdstuktoets Blok 3 Op 
niveau ISBN 9789006103793, 
lezen, schrijven, spreken en 
luisteren, over taal, 
grammatica, spelling 

SE ja 1 

2   

            

JR-4 Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Syllabus 
centraal examen 2019 

Hoofdstuktoets Blok 4 Op 
niveau ISBN 9789006103793, 

SE ja 1 
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3 

lezen, schrijven, spreken en 
luisteren, over taal, 
grammatica, spelling 

            

JR-4 Kerndoel 8 Syllabus centraal examen 2019 Fictietoets SE nee 2 

2   

  

JR-4 Kerndoel 4 Syllabus centraal examen 2019 Cito kijk- en luistertoets SE nee 2 

2   

            

JR-4 Kerndoel 5 Syllabus centraal examamen 2019 Presentatie ahv het werkstuk 
uit klas 3 

SE nee 2 

3   

  

JR-4 Kerndoel 7 Syllabus centraal examen 2019 Schrijfopdracht 1 SE ja 1 

3   

            

JR-4 Kerndoel 7 Syllabus centraal examen 2019 Schrijfopdracht 2 SE ja 1 

3   

  

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

 

 

 

VMBO -GL4 - Engels   

      

SE = Schoolexamen 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

            

1 ondersteunende opdrachten t.a.v. de 9 
vaardigheden op A2/B1 ERK niveau.                                                  
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 

101: Taaltoets unit 1 workbook blz. 6 t.m. 21                   
102: idioomtoets coursebook blz.103 t.m. 107                
103: kijkluistertoets 1                                                                                        
104: sectoridiom 1 coursebook blz. 140 t.m. 143 

SE ja 1 

  
SE nee 1 

SE nee 1 
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MVT/k/3 Leervaardigheden in de MVT. 
MVT/K/4 Leesvaardigheid/MVT/V/1 stijlen 
herkennen,conclusies) 
MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid                   
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid  MVT/V/3 Kennis 
van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 
                                        

SE ja 1 

      

      

      

      

      

            

2  
ondersteunende opdrachten t.a.v. de 9 
vaardigheden op A2/B1 ERK niveau.                                                  
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de MVT. 
MVT/K/4 Leesvaardigheid/MVT/V/1 stijlen 
herkennen,conclusies) 
MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid                   
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid                         
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 

111: Taaltoets unit 3 workbook blz. 78 t.m. 93                 
112: idioomtoets unit 3 coursebook blz. 117 t.m. 121   
113: sectoridiom 2 coursebook 144 t.m 147                    
114: leesvaardigheid 

SE ja 1 

  

SE ja 1 

SE nee 1 

SE nee 2 

      

      

      

            

3  
                    
opdrachten t.a.v. de 9 vaardigheden op A2/B1 
ERK niveau.                                                       
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de MVT. 
MVT/K/4 Leesvaardigheid/MVT/V/1 stijlen 
herkennen,conclusies) 
MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid                   
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid                            

121: formele brief (m.b.v. coursebook en woordenboek) 
122: boektoets ( uittreksel en vragenlijst)                         
123: begrijpend leestekst                                                                                          
124 :presentatie werk en hobby of opgenomen video    

SE ja 1 

  

SE ja 1 

SE nee 2 

SE nee 2 
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MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 

 

 

 

 

 

 

 

  VMBO - GT4   Duits       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  MVT/K/2 - MVT/K/3          

JR-4 Strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot het 
bevorderen van het eigen taalleerproces, compenseren van 
eigen tekortschietende taalkennis.  
 
Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
informatie verwerven en verwerken.  

Idioom Kapitel 1 & 2: Alle woorden 
en zinnen leren van links naar 
rechts.  

SE  nee 1 

1 

SE Idioom 1 en 2 

JR-4 MVT/K/2 - MVT/K/3    SE nee 1 

1 

Strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot 
het bevorderen van het eigen taalleerproces, 
compenseren van eigen tekortschietende taalkennis.  
 
Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
informatie verwerven en verwerken.  

Idioom Kapitel 3 & 4: Alle woorden 
en zinnen leren van links naar 
rechts.  

SE Idioom 3 en 4 

JR-4 MVT/K/2 - MVT/K/3 - MVT/K/4 - MVT/V/1- MVT/V/3         

1 

Strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:  het 
bereiken van verschillende leesdoelen, compenseren van 
tekortschietende taalkennis en toepassen van kennis van land 

Woorden en zinnen Kapitel 1 t/m 4 
leren van links naar rechts.  

SE ja 3 

SE Blok 1: Idioom en lezen 
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en samenleving bij het herkennen van cultuuruitingen.  
 
Leesvaardigheid:  
- aangeven welke relevante informatie een tekst bevat.  
- hoofdgedachte van een tekst aangeven.  
- betekenis van belangrijke elementen uit een tekst aangeven.  
- gegevens met elkaar vergelijken en daaruit conclusies 
trekken.  
- verbanden tussen delen van een tekst aangeven.  
- gebruik van stijlmiddelen herkennen. 
- conclusies trekken bet betrekking tot doel, mening van de 
auteur en beoogd publiek.  
 
KLS (Kennis van land en samenleving) herkennen en 
interpreteren die specifiek zijn voor het taalgebied.  

Teksten lezen en er vragen bij 
beantwoorden (op examenniveau) 

  MVT/K/5 - MVT/V/3         

JR-4 Luistervaardigheid basisvaardigheden:  
- aangeven welke relevante informatie een tekst bevat.  
- hoofdgedachte aangeven.  
- betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven.  
- anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een 
gesprek.  
 
KLS herkennen en interpreteren die specifiek zijn voor het 
taalgebied.  

CITO Kijk- en Luistertoets. Afname 
in januari 2019. 

SE nee 2 

2 

Kijk-/Luistertoets 

  MVT/K/3 - MVT/K/7 - MVT/V/5         

JR-4 Strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:  het 
bereiken van verschillende schrijfdoelen, compenseren van 
tekortschietende taalkennis en toepassen van kennis van land 
en samenleving bij het herkennen van cultuuruitingen.  
 
Schrijfvaardigheid:  
- persoonlijke gegevens verstrekken 
- kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk 
overbrengen. 
- briefje schrijven om informatie op te vragen of te geven, 

Formele en informele brief 
schrijven en inleveren.  

SE nee 2 

2 

Schrijfvaardigheid 
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verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren. 
- op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.  
 
Vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.  

  MVT/K/2 - MVT/K/3         

JR-4 Strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot het 
bevorderen van het eigen taalleerproces, compenseren van 
eigen tekortschietende taalkennis.  
 
Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
informatie verwerven en verwerken.  

Werkwoorden: regelmatige 
werkwoorden, haben, sein, 
werden en voltooid deelwoorden.  

SE nee 1 

2 

SE Grammatica WW 

  MVT/K/2 - MVT/K/3 - MVT/K/4 - MVT/V/1- MVT/V/3         

JR-4 Strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:  het 
bereiken van verschillende leesdoelen, compenseren van 
tekortschietende taalkennis en toepassen van kennis van land 
en samenleving bij het herkennen van cultuuruitingen.  
 
Leesvaardigheid:  
- aangeven welke relevante informatie een tekst bevat.  
- hoofdgedachte van een tekst aangeven.  
- betekenis van belangrijke elementen uit een tekst aangeven.  
- gegevens met elkaar vergelijken en daaruit conclusies 
trekken.  
- verbanden tussen delen van een tekst aangeven.  
- gebruik van stijlmiddelen herkennen. 
- conclusies trekken bet betrekking tot doel, mening van de 
auteur en beoogd publiek.  
 
KLS (Kennis van land en samenleving) herkennen en 
interpreteren die specifiek zijn voor het taalgebied.  

Grammatica: naamvallen en 
onregelmatige werkwoorden.  
Lezen: Examenteksten lezen, 
vragen beantwoorden.  

SE ja 3 

  

SE Blok 2: Grammatica en lezen 

2 

  MVT/K/2 - MVT/K/3 - MVT/K/4 - MVT/V/1- MVT/V/3         

JR-4 Strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:  het 
bereiken van verschillende leesdoelen, compenseren van 

Idioom: signaalwoorden, 
standaard examenvragen leren 

SE ja 3 

  SE Blok 3; Examenidioom en lezen 
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3 

tekortschietende taalkennis en toepassen van kennis van land 
en samenleving bij het herkennen van cultuuruitingen.  
 
Leesvaardigheid:  
- aangeven welke relevante informatie een tekst bevat.  
- hoofdgedachte van een tekst aangeven.  
- betekenis van belangrijke elementen uit een tekst aangeven.  
- gegevens met elkaar vergelijken en daaruit conclusies 
trekken.  
- verbanden tussen delen van een tekst aangeven.  
- gebruik van stijlmiddelen herkennen. 
- conclusies trekken bet betrekking tot doel, mening van de 
auteur en beoogd publiek.  
 
KLS (Kennis van land en samenleving) herkennen en 
interpreteren die specifiek zijn voor het taalgebied.  

van Duits naar Nederlands.  
Lezen: Examenteksten lezen, 
vragen beantwoorden.  

  MVT/K/4 - MVT/V/1 - MVT/V/3         

JR-4 Leesvaardigheid:  
- aangeven welke relevante informatie een tekst bevat.  
- hoofdgedachte van een tekst aangeven.  
- betekenis van belangrijke elementen uit een tekst aangeven.  
- gegevens met elkaar vergelijken en daaruit conclusies 
trekken.  
- verbanden tussen delen van een tekst aangeven.  
- gebruik van stijlmiddelen herkennen. 
- conclusies trekken bet betrekking tot doel, mening van de 
auteur en beoogd publiek.  
 
KLS rond bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen 
en interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het 
taalgebied of die daarmee in directe relatie staan.  

Compleet examen lezen en vragen 
beantwoorden voor een cijfer, 
binnen de gestelde tijd die er op 
het CSE voor staat.  

SE nee 2 

  

SE Examenteksten 

3 
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 VMBO - GT4 vak : wiskunde    

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

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

P1     SE1 ja 1 

JR-4 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. 
Theorie Formules, grafieken en 
verbanden. 

SE2 ja 1 

  

SE1: h 5 SE2: 6 

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

P2     SE3 ja 1 

JR-4 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, 

Met behulp van theorie en 
praktijkopdrachten wordt gewerkt 
aan verschillende onderwerpen 

SE4 ja 1 

  SE3: h7  SE4: h8 
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grafieken en formules hanteren bij verschillende typen 
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.  

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

  WI/K/1. 2. 3. 4,6.  5. 6,9.  7. 8.         

      SE5 ja 2 

P3     SE6 ja 2 

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 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, (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,(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 Meetkunde. 
Vakkennis:voorstellingen van 
objecten en van hun plaats in de 
ruimte of het platte  vlak maken 
en interpreteren, schatten, meten 
en berekenen, redeneren en 
tekenen 

      

  

SE5: h 5,6, 7en 8. SE6: h5, 6, 7, 8  
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P4           

JR-4   examentraining       

    

  

            

            

    
      

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

  

 
 

 

  VMBO - GT4   Vak: Biologie       

            

P1 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/11: reageren op prikkels 
Bi/v/2: gedrag bij mens en dier 

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

SE ja 2 

Jr-4  
122 schoolexamen 7 gedrag 

P1           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/4: cellen staan aan de basis 
Bi/k/6: planten en dieren en hun 
samenhang 
Bi/k/9: het lichaam in stand houden 

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. 

SE ja 2 

  

 
 schoolexamen 8 stofwisseling 
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Leerstof: handboek 4A thema  
stofwisseling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/4: cellen staan aan de basis 
Bi/k/6: planten en dieren en hun 
samenhang 
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 4A thema  
planten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ja 2 

  

 
schoolexamen 8 planten 

P1           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/6: planten en dieren en hun 
samenhang 
Bi/K/9: het lichaam in stand houden 

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 bloem 
ontleden 
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P2           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/5: schimmels en bacteriën 
Bi/k/6: planten en dieren en hun 
samenhang 
 

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 4A thema 
ecologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ja 2 

  

 
schoolexamen 9 ecologie 

P2           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/6: planten en dieren en hun 
samenhang 
Bi/K/7: mensen beinvloeden hun 

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. 

SE ja 2 

  

schoolexamen A mens en milieu 
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omgeving 
 

 
Leerstof: handboek 4A thema  
mens en milieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/4: cellen staan aan de basis 
Bi/k/6 planten en dieren en hun 
samenhang 
Bi/k/9 het lichaam in stand houden 

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 4B thema voeding en 
vertering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ja 2 

  

 
schoolexamen 10 voeding en 
vertering 

P3           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/4: cellen staan aan de basis 
Bi/k/6 planten en dieren en hun 

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

SE ja 2 

  

 
schoolexamen 11 gaswisseling 
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samenhang 
Bi/k/9 het lichaam in stand houden 

kennis en praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
 
Leerstof: handboek 4B thema gaswisseling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/4: cellen staan aan de basis 
Bi/k/6 planten en dieren en hun 
samenhang 
Bi/k/9 het lichaam in stand houden 

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 4B transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ja 2 

  

 
schoolexamen 12 transport 

P3           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/6 planten en dieren en hun 
samenhang 

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

HD nee 0 

  

 
handelingsdeel ontleden 
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kennis en praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3           

JR-4 Bi/k/3: leervaardigheden biologie 
Bi/k/4: cellen staan aan de basis 
Bi/k/9: het lichaam in stand houden 
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 4B thema 
opslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ja 2 

  

 
schoolexamen 13 opslag en 
bescherming 
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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 - GL4 Economie     

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

JR-4 
Per 1 

EC/K/4A: 1. 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 - welke behoeften zijn er 
en hoe stel je prioriteiten - schaarste, zelfvoorziening, 
middelen, welvaart - gevolgen van consumptie voor milieu, 
werkgelegenheid en       ontwikkelingslanden -BBP en 
Nationaal inkomen  

SE hoofdstuk 1 
Verdien je genoeg? 

Exameneenheid Consumptie 

SE Ja 1 

2. 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  

SE Hoofdstuk 2 
Geld moet rollen!  

Exameneenheid Consumptie: 
Geldzaken 

SE Ja 1 
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jongeren als belangrijke doelgroep betrekken, mede gelet op 
de vraag- en aanbodverhoudingen en de invloed van 
menselijke capaciteiten -inkomensvormen -personele 
inkomensverdeling (Lorenz curve)  -factoren die 
inkomensverschillen beïnvloeden (EC/V/1) -verschil in 
machtspositie consument en producent -sociale beïnvloeding 
en commerciële beïnvloeding  

Se Hoofdstuk 3 
We gaan voor de winst.  

Exameneenheid Arbeid en Productie 

SE Ja 1 

3. aan de hand van voorbeelden factoren beschrijven die van 
invloed zijn op veranderingen in het eigen 
consumentengedrag en dat van anderen in de loop van de tijd 
-marketing (6 p’s) -commerciële reclame en ideële reclame -
technologische ontwikkelingen  

  

EC/V/6 1. oorzaken en gevolgen van de waardeverandering 
van geld beschrijven - meting inflatie/deflatie m.b.v. 
consumentenprijsindexcijfers -rekenen met indexcijfers --
samengesteld gewogen consumentenprijsindexcijfer -
oorzaken en gevolgen inflatie -nominaal en reëel inkomen -
koopkracht behoud -loon- prijsspiraal  

4. aan de hand van voorbeelden het belang van geld voor de 
economie en de huidige vormen van het betalingsverkeer 
beschrijven: -functies van geld -directe ruit en indirecte ruil -
chartaal giraal en andere courante vormen van betaling  

5. motieven voor en gevolgen van sparen en lenen noemen en 
de rol van banken daarbij beschrijven.  - spaarmotieven en 
leenmotieven - berekenen van rente (samengestelde rente) - 
debet en creditsaldo - rol van de banken - consumptief krediet 
en hypothecaire lening - beleggen  

6. aan de hand van verzamelde of verstrekte 
consumenteninformatie een voorgenomenkoopbeslissing 
beoordelen - opstellen budgetplan en conclusies daaruit 
trekken  

7. aan de hand van verzamelde of verstrekte 
consumenteninformatie, gegeven een aantal criteria, een 
beargumenteerde koopbeslissing nemen, daarbij rekening 
houdend met de gevolgen van die koopbeslissing voor zichzelf 
en voor anderen, en daarbij eventueel gebruik maken van ICT: 
- argumenten van koopbeslissing geven  
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8. uit een gegeven huishoudbudgetplan conclusies trekken 
over de financiële situatie van het samenlevingsverband en 
daarbij de eigen invloed beschrijven op beslissingen over de 
omvang en samenstelling van ontvangsten en uitgaven - 
soorten inkomsten en uitgaven - reserveringen en sparen - 
overschotten en tekorten - risico’s van beleggen - herleiden 
van uitgaven van maand naar dag/week/jaar/kwartaal - 
kilometerprijs berekenen van verschillende vormen van 
vervoer  

1. aan de hand van voorbeelden uit het bedrijfsleven het 
verband leggen tussen de begrippen (bedrijfs)kosten, 
investeren, kapitaalintensieve productie, arbeidsintensieve 
productie, toegevoegde waarde, opbrengsten, winst en verlies 
en berekeningen in dit verband maken met behulp van 
verstrekte of verzamelde gegevens in een realistische context -
omzet en afzet, resultaatberekeningen -marktaandeel -
kostprijs per product, vaste kosten en variabele kosten -
brutowinstmarge -btw berekeningen, af te dragen BTW door 
bedrijven  

EC/K/5A 

1. aan de hand van voorbeelden uit het bedrijfsleven het 
verband leggen tussen de begrippen (bedrijfs)kosten, 
investeren, kapitaalintensieve productie, arbeidsintensieve 
productie, toegevoegde waarde, opbrengsten, winst en verlies 
en berekeningen in dit verband maken met behulp van 
verstrekte of verzamelde gegevens in een realistische context -
omzet en afzet, resultaatberekeningen -marktaandeel -
kostprijs per product, vaste kosten en variabele kosten -
brutowinstmarge -btw berekeningen, af te dragen BTW door 
bedrijven  
  
2. aan de hand van voorbeelden de samenhang verklaren 
tussen de begrippen arbeidsverdeling, arbeidsmotieven, 
arbeidsproductiviteit, productiecapaciteit, economische groei, 
crisis, recessie, welzijn en welvaart en in dit verband 
arbeidsverdeling in en buiten het samenlevingsverband en 
tussen bedrijven onderscheiden -arbeidsverdeling in een land, 
bij bedrijven, internationaal -investeren  
-maatschappelijk verantwoord ondernemen  
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3. aan de hand van voorbeelden uit eigen omgeving 
economische aspecten van betaalde en onbetaalde arbeid 
noemen/ beschrijven  

EC/V/1 1. markt en marktvormen - concrete en abstracte 
markt - evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid en 
verschuivingen - tekenen van grafiek met vraag- en 
aanbodcurve - heterogene en homogene producten - 
Monopolie, oligopolie, volkomen concurrentie, monopolische 
concurrentie.  

2. Nederland als georiënteerde, sociale markteconomie versus 
een volkomen vrije economie of een planeconomie  

            

JR-4  
per 2 

Vervolg EC/K/5A  
3. aan de hand van voorbeelden uit eigen omgeving 
economische aspecten van betaalde en onbetaalde arbeid 
noemen/ beschrijven - ondernemingsvormen, verschillen in 
aansprakelijkheid en heffing - samenwerking: fusie, kartel en 
overname - productiesectoren - arbeidsmotieven - 
deeltijdarbeid, flexwerk, uitzendwerk - gevolgen van 
arbeidsverdeling (emancipatie, intercultureel) - 
arbeidsparticipatie - wetten op het gebied van arbeid  

Se Hoofdstuk 4  
Aan het werk!  

Exameneenheid Arbeid en Productie 

SE Ja 1 

4. vormen, oorzaken en gevolgen van geregistreerde en 
verborgen werkloosheid aan de hand van voorbeelden 
beschrijven/noemen, zowel in de eigen omgeving als op 
nationaal niveau: – het (officiële) werkloosheidsbegrip (N.B. 
Gedacht kan worden aan definities zoals die van CBS (en UWV 
werkbedrijf.)) – de over het land ongelijk verdeelde 
werkloosheid: - regionale werkloosheid – de over het jaar 
ongelijk verdeelde werkloosheid: - seizoenwerkloosheid – de 
werkloosheid vanwege wrijving (tijdsfactor) tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt  

SE Hoofdstuk 5 
Kan de overheid dat regelen? 

Exameneenheid Overheid en Bestuur 

SE Ja 1 

- frictiewerkloosheid – taken en werkzaamheden van het 
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV 
Werkbedrijf): - arbeidsbemiddeling - werkloosheidsregistratie - 
regelen werkloosheidsuitkering - verwijzing naar mogelijke 
werkgevers - ondersteuning 

SE Hoofdstuk 6 
De overheid en ons inkomen 

Exameneenheid Overheid en Bestuur 

SE Ja 1 

5. aan de hand van voorbeelden mogelijkheden tot bestrijding 
van werkloosheid noemen/beschrijven, zowel in de eigen 
omgeving als op nationaal niveau  
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6. in verschillende situaties van productie beschrijven dat zich 
keuzeproblemen voordoen in de afweging van kosten 
tegenover baten in engere zin en in de afweging van 
maatschappelijke kosten en baten, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo) als ondernemings wijze,o.a. 
duurzaamheid, waarbij met eventuele externe effecten en 
andere ongewenste zaken (uitbuiting, kinderarbeid e.a.) wordt 
rekening gehouden: – de kandidaat weet dat er verschil 
bestaat tussen bedrijfskosten (onderdeel van de verkoopprijs) 
en de kosten/opbrengsten die niet in de verkoopprijs zijn 
opgenomen – de maatschappelijke kosten/opbrengsten zijn 
soms moeilijk of in het geheel niet in geld uit te drukken – de 
productie en de consumptie kunnen positieve of negatieve 
gevolgen hebben, die worden ondervonden door anderen dan 
degenen die ze hebben veroorzaakt  

EC/K/6 
1. aan de hand van voorbeelden de functies van de overheid in 
de Nederlandse economie beschrijven - collectieve sector – 
particuliere sector - overheid en sociale zekerheidsinstellingen 
- overheid als werkgever - actieven en niet actieven, vergrijzing 
- adviesorganen van de overheid - privatiseren  

2. aan de hand van voorbeelden uit het eigen dagelijks leven 
overheidsontvangsten en overheidsuitgaven noemen en 
beschrijven - indirecte en directe belastingen - soorten 
belastingen - gemeentelijke belastingen - inkomsten van de 
overheid - uitgaven van de overheid  

3. aan de hand van voorbeelden de verschillende vormen van 
sociale zekerheid beschrijven: - doel en gevolgen van sociale 
zekerheid - verzorgingsstaat - volksverzekeringen en 
werknemersverzekering  

EC/V/1 1. Nederland als georiënteerde, sociale 
markteconomie versus een volkomen vrije economie of een 
planeconomie -staatsschuld, oorzaken en gevolgen  

EC/V/1 1. aan de hand van een actuele context ontstaan, 
ontwikkeling en vermindering van het begrotingstekort en de 
staatsschuld beschrijven -economische groei, krimp, recessie 
en crisis -staatsschuld, oorzaken en gevolgen  



   PTA4 MT GTL4  2018 2019                                                                                                                 

pag. 30 

2. de systematiek van loon- en inkomstenbelasting beschrijven 
- beginselen - progressief, degressief en proportioneel - zwart 
en grijs werk - boxenstelsel - aftrekposten en bijtellingen  

3. oorzaken en functies van inkomensverschillen beschrijven  

4. de werking van de instrumenten die de overheid heeft om 
inkomensverschillen te beïnvloeden uitleggen -nivelleren en 
denivelleren -subsidies en heffingen -aftrekposten en 
heffingskortingen -inkomensoverdrachten  

5. de auto als inkomstenbron van de overheid - BPM, BTW, 
Accijns - houdersschapsbelasting  

  

JR4 
per 3 

EC/K/7 1. aan de hand van voorbeelden uit het eigen dagelijks 
leven het belang van het buitenland voor de Nederlandse 
economie beschrijven -import en export en belangrijke 
handelspartners -import- en exportquote -invloed 
wisselkoersen -open en gesloten economie en gevolgen 
daarvan -internationale concurrentiepositie en 
werkgelegenheid -wederuitvoer -internationale 
arbeidsverdeling  

Hoofdstuk 7  
Nederland handelsland  

Exameneenheid Overheid en bestuur 

SE Ja 1 

2. aan de hand van voorbeelden uit eigen dagelijks leven het 
belang van de Europese Unie en Europese Monetaire Unie 
beschrijven: – de lidstaten van de Europese Unie (EU) en van 
de eurozone (EMU) – vrij verkeer van goederen, diensten, 
personen en kapitaal - protectiemaatregelen 

3a.oorzaken en gevolgen van onderontwikkeling in 
ontwikkelingslanden noemen en deinvloed van internationale 
handel op de welvaartsverdeling in de wereld beschrijven: – 
de welvaartsverdeling in de wereld blijft ongelijk: - langzame 
groei van de welvaart in de ontwikkelingslanden, 
(economische groei) - snelle groei van de welvaart in de rijke 
landen -kenmerken ontwikkelingslanden -oorzaken 
onderontwikkeling  

Hoofdstuk 8 
Welvaart wereldwijd? 

Exameneenheid Internationale 
Ontwikkelingen 

SE Ja 1 
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3b.oorzaken en gevolgen van welvaartsverschillen tussen rijke 
en arme landen beschrijven: – de oorzaken van de 
welvaartsverschillen tussen rijke en arme landen zijn 
bijvoorbeeld: - lage wereldmarktprijzen - de invoerrechten van 
de rijke landen – de gevolgen van de welvaartsverschillen 
tussen rijke en arme landen zijn bijvoorbeeld: - de immigratie 
in de rijke landen - lage wereldmarktprijzen (gevolgen voor de 
ruilvoet)(N.B. geen berekening) - de emigratie naar de rijke 
landen - geldstroom van arm naar rijk vanwege de schulden -
nationaal inkomen per hoofd van de bevolking als gebrekkige 
maatstaf  

Hoofdstuk 1 tot en met 8 SE Ja 3 

4. maatregelen en (eigen) activiteiten beoordelen op hun 
bijdragen aan de verkleining van de mondiale 
welvaartsverschillen: – maatregelen zoals: - verhoging/ 
verbetering ontwikkelingssamenwerking - vermindering 
invoerrechten rijke landen - contingentering – eigen 
activiteiten zoals: - giften - aankoop goederen en diensten uit 
ontwikkelingslanden – (gedeeltelijke) kwijtschelding van 
schulden van ontwikkelingslanden – 
grondstofovereenkomsten/buffervoorraden -soorten hulp -
fairtrade  

 

  5. de werking verklaren van maatregelen om 
onderontwikkeling te verminderen en de rol van de overheid 
en particulieren daarbij beschrijven 

       

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

  

 

 
 

 
 

 
  VMBO - GT4 vak : maatschappijkunde       
 

     
PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

 
     

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 
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  MK/K/1/2/3/8 MK/V/1/3         

JR-4 De aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als 
maatschappelijk probleem.                                                                           
De principes van de rechtsstaat in het straf- en procesrecht.                                                                                                  
De oorzaken van criminaliteit.                                                                        
Soorten van criminaliteit. 
Criminaliteit als sociaal en politiek probleem. 
De gevolgen van criminaliteit.                                                             
Veranderingen in opvattingen over rechtsregels. 
Omvang criminaliteit en statistiek. 
Verklaringen crimineel gedrag. Vertegenwoordiging van 
maatschappelijke groepen bij bepaalde vormen van 
criminaliteit. 

Criminaliteit en rechtsstaat. 
Leermateriaal: Boek Criminaliteit  
examenkatern maatschappijkunde 
vmbo KGT niveau (Essener). 
Hoofdstuk 1 t/m 3. 

SE Ja 1 

1 

Theorietoets 1 

JR-4 Kenmerken van de rechtsstaat. Scheiding van machten. 
Knelpunten in de rechtstaat. Uitgangspunten in het strafrecht 
en het strafproces. Het jeugdstrafrecht. 
De rechten van de verdachte. De rechtspraak in de 
Nederlandse rechtsstaat. Klassenjustitie. 
Taken en bevoegdheden van de politie. De rol van de officier 
van justitie in het strafproces. 

Criminaliteit en rechtsstaat. 
Leermateriaal: Boek Criminaliteit  
examenkatern maatschappijkunde 
vmbo KGT niveau (Essener). 
Hoofdstuk 4 t/m 6. 

SE Ja 1 

  Theorietoets 2 

1 

JR-4 Bezoek aan de rechtbank inclusief verslag. Criminaliteit en rechtsstaat. PO Nee 1 

  Praktische opdracht 1 

1 

  MK/K/1/2/3/8 MK/KV/1/3         

JR-4 De rol van overheidsorganen ter bestrijding van criminaliteit, 
verschillende beleidsmaatregelen en kenmerkende visies van 
politieke stromingen onderscheiden en effectiviteit en 
wenselijkheid van beleidsmaatregelen.                                                            
De doelen van straffen en maatregelen.                                       
Rechterlijke instanties. De soorten straffen en maatregelen. 
Verloop van de rechtszitting.  
Hulp aan- en de rol van het slachtoffer. 
                                                                                                                                                    

Criminaliteit en rechtsstaat. 
Leermateriaal: Boek Criminaliteit  
examenkatern maatschappijkunde 
vmbo KGT niveau (Essener). 
Hoofdstuk 7 t/m 9. 

SE Ja 1 

2 

Theorietoets 3 

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

JR-4 SE Ja 1 
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2 

Nederland typeren als een parlementaire democratie in een 
rechtsstaat en als een constitutionele monarchie. 
Functioneren van een parlementaire democratie. Verschillen 
tussen democratische rechtsstaat en dictatoriaal politiek 
systeem. De rol van de politiek bij een maatschappelijk 
probleem. Trias politica in Nederland. 
Kenmerken en rol van politieke partijen 
Taken van regering en parlement. Rol van de overheid op 
verschillende beleidsterreinen. 
Van politieke partijen en stromingen standpunten en de 
uitgangspunten herkennen, noemen en verklaren. De liberale 
stroming en partijen. De sociaaldemocratische stroming en 
partijen. De christen-democratische stroming en partijen. De 
rechts-extremistische stroming. De ecologische stroming en 
het populisme. 

Politiek en beleid.  
Leermateriaal: Boek politiek 
examenkatern maatschappijkunde 
vmbo KGT niveau (Essener). 
Hoofdstuk 1 t/m 4. 

Theorietoets 4 

JR-4 Bezoek aan politiek Den Haag inclusief verslag. Politiek en beleid 
PO Nee 1 

2 

Praktische opdracht 2 

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

JR-4 Taken van de regering en de rol van de koning daarbij.                
Verloop van een kabinetsformatie.                                  
Constitutionele monarchie en de functies van de koning.                                                                                                           
Taken en rechten van het parlement. Verhouding en 
verschillen tussen regering en parlement.                                                                 
De totstandkomen van een wet. 
Gemeente en gemeentebestuur. 
Provincie en provinciebestuur. 
Compromissen. 

Politiek en beleid. 
Leermateriaal: Boek politiek 
examenkatern maatschappijkunde 
vmbo KGT niveau (Essener). 
Hoofdstuk 5 t/m 7. 

SE Ja 1 

3 

Theorietoets 5 

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

JR-4 SE Ja 1 
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3 

De wijze waarop het overheidsbeleid tot stand komt, de 
invloed van de Europese Unie daarin en hoe Europese 
besluiten tot stand komen.                                                                                                              
Het onstaan van de Europese Unie en het Europees bestuur. 
Fasen in het proces van politieke besluitvorming.                       
Politiek probleem en politieke agenda.                                                 
Rol massamedia en ambtenaren.                                                      
Knelpunten in het functioneren van het politieke 
besluitvormingsproces en voorstellen voor verbeteringen. 
Mogelijkheden die individuele burgers en belangen- of 
pressiegroepen hebben om de politieke besluitvorming te 
beïnvloeden.  
Voor- en nadelen van een referendum. 

Politiek en beleid. 
Leermateriaal: Boek politiek 
examenkatern maatschappijkunde 
vmbo KGT niveau (Essener). 
Hoofdstuk 8 t/m 10. 

Theorietoets 6 

  MK/V/1/3         

JR-4 Maatschappelijk vraagstuk gerelateerd aan de 
exameneenheden analyseren door verbanden tussen de 
thema’s uit de eindtermen te leggen en door de 
benaderingswijze van maatschappijkunde erop toe te passen.                                                                                                                        
Politiek-juridische, sociaaleconomische, sociaalculturele en 
veranderings- en vergelijkende invalshoeken/ aspecten 
verbonden aan het vraagstuk.                                                                                                                         
Waarden en normen, (tegengestelde) belangen de bij het 

Politiek en beleid 
Leermateriaal: Boek politiek 
examenkatern maatschappijkunde 
vmbo  KGT niveau (Essener) blz. 
129 t/m 137. 
 
Analyse maatschappelijk 
vraagstuk. 

PO Nee 1 

3 

Praktische opdracht 3 
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vraagstuk betrokken groeperingen of instellinge en welke 
machtsmiddelen zij hebben om voor hun belangen op te 
komen.                                                                          
Het bestaan van verschillende relaties tussen de belangen van 
de betrokken groeperingen/ burgers en hun maatschappelijke 
positie. 
De rol van burgers, belangenorganisaties, politieke partijen, de 
media, regering, parlement/ college van B en W en 
gemeenteraad, ambtenaren en de EU in het tot stand komen 
van overheidsbeleid.                                                                                               
Opvattingen van politieke stromingen en/of politieke partijen 
over dit vraagstuk noemen/ herkennen.                                                           
Met voorbeelden uit informatiebronnen over het vraagstuk 
verduidelijken welke beeldvorming, waarden, normen, 
vooroordelen en stereotypen overgedragen worden met 
gebruikmaking van de begrippen selectie, selectieve 
waarneming en referentiekader. 
De functies van de media en de theorieen over beinvloeding 
van mensen door de media.                                                                               
Eigen standpunten formuleren.                              

Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie. 
Vaardigheden in samenhang. 

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

  

 

 

  VMBO - GT4 vak : maatschappijleer       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

1 ML/k1/k2/ K3/k6/ k7         

JR-3 De kandidaat kan                                                                                                                
− aangeven dat selectieve waarneming een rol 
speelt in het proces van beeld- en meningsvorming                                                
− van een bepaald sociaal probleem beschrijven 

Boek thema's maatschappijleer vmbo KGT. Thema 
media.  De werking van communicatie. Eenzijdig en 
tweezijdige communicatie. Soorten media. Nieuws. 
Maatschappelijke functie van media. Persvrijheid. 

SE  Ja 2 

  

Theorietoets 1 
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hoe de beeldvorming erover tot stand 
komt/gekomen is.                          
- Vormen van macht en machtsmiddelen 
herkennen, beschrijven en verklaren.  

Reclame, manipulatie. Kritisch over informatie. 
Privegegevens. Mediawet. 

1 ML/k1/k2/k3/k3/7/k6         

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 
media. Invloed van media. Keuzeopdracht. Invloed van 
media. 

PO1 Nee 1 

  

Praktijkopdracht 1 

2 ML/k1/k2/k3 /k6         

JR-3 De kandidaat kan                                                                                           
− vormen van macht en machtsmiddelen 
herkennen, beschrijven en verklaren                                                                
− beschrijven en uitleggen hoe regels het 
samenleven van mensen mogelijk maken. 

Boek thema's maatschappijleer vmbo KGT. Thema 
criminaliteit. Ovetreding,misdrijf. Rechtstaat. 
Risicofactoren. Theorieën over criminaliteit. Verloop 
van de rechtsgang. De rechtszaak. Criminaliteit 
bestrijding.  

SE Ja 2 

  Theorietoets 2 

  

2 ML/k1/k2/k3 /k6         

JR-3/4 De kandidaat kan met betrekking tot een 
maatschappelijk vraagstuk:                                                                                        
− principes en procedures van de benaderingswijze 
van het vak maatschappijleer toepassen                                                   
− een standpunt innemen en hier argumenten voor 
geven 

Boek thema's maatschappijleer vmbo KGT.  Thema 
criminaliteit. Keuzeopdracht.   

PO nee 1 

  

                  
Praktijkopdracht 2 

3 ML/k1/k2/k3 /k6         

JR-3/4 beschrijven en uitleggen welke mogelijkheden 
burgers hebben om invloed uit te oefenen op de 
politiek, en kenmerken van een parlementaire 
democratie noemen, herkennen en toelichten.  

Boek thema's maatschappijleer vmbo KGT. Thema 
politiek. Besluiten nemen. Democratie. Verkiezingen. 
Verschil tussen links en rechts. Stromingen in de 

SE1 Ja 2 

  

                      
Theorietoets 3 



   PTA4 MT GTL4  2018 2019                                                                                                                 

pag. 37 

politiek. Parlementaire democratie. Verkiezingen.  
Macht van het parlement. Trias politica. 

3 ML/k1/k2/k3 /k6         

JR-3/4 De kandidaat kan met betrekking tot een 
maatschappelijk vraagstuk:                                                                                        
− principes en procedures van de benaderingswijze 
van het vak maatschappijleer toepassen                                                   
− een standpunt innemen en hier argumenten voor 
geven 

Boek thema's maatschappijleer vmbo KGT. Thema 
Politiek. Excursie politiek Den Haag. 

PO1 Nee 1 

  

                   Praktische 
opdracht 3 

 
 

  VMBO - GTL4 vak : Nask1       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

1 nask1/K1/K2/K3/K4 hfst. 1 stoffen en materialen SE nee 1 

  

nask1/K1/2/K3/K10/K11 hfst. 11 bouw van de materie SE nee 1 

nask1/K1/K2/K3/K5 hfst. 5 elektrische schakelingen SE nee 1 

    hfst. 8 elektriciteit thuis SE nee 1 

    hfst. 5 elektrische schakelingen en        

    
                                               
hfst. 9 elektriciteit thuis SE ja 2 

2 nask1/K1/K2/K3/K8 hfst. 10 geluid SE nee 1 

  nask1/K1/K2/K3/K6 hfst. 4 verbranden en verwarmen SE nee 1 
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  nask1/K1/K2/K3/K9 hfst. 3 krachten SE nee 1 

3 nask1/K1/K2/K3/K2 hfst. 13 constructies SE nee 1 

  nask1/K1/K2/K3/K9 hfst. 6 snelheid en  SE ja 2 

    hfst. 12 veiligheid in het verkeer       

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

 
 

 

Per. LO Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

            

JR-4 
1t/m4 

 Zie leerlijn 
+  
LO1/K/7 
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 

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

P  Nee  1  

 

P                                                  
1      
P                                                  
1 
P                                                  
1 
P                                                  
1 
P                                                  
1 
P                                                  
1 
 
 
P                                                  
5 
P                                                  
5 
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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. 

            

JR-4 
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 

 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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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. 

            

JR-4 
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 

Turnen 
 
Vloer 
Springen 
Ringen 
 
 
 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

 P Nee  1  

  

P                                                  
1      
P                                                  
1 
P                                                  
1 
 
 
 
 
 
P                                                  
5 
P                                                  
5 
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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. 

            

JR-4 
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. 
 
LO1/K/9 

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

P  Nee 1 

  
  

P                                                  
1      
P                                                  
1 
P                                                  
1 
P                                                  
1      
P                                                  
1 
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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 
aanzien van bewegen en sport  − Kritisch reflecteren op 
opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, 
motieven en mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P                                                  
5 
P                                                  
5 
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VMBO - klas 4 LOB - Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding   

      

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

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  C1         

1 
De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen 
loopbaan vorm te geven, dit blijkt uit een reëel 
beeld van het beroepenveld. De kandidaat heeft 
zich uitgebreid georiënteerd t.a.v. 
vervolgopleidingen en heeft zich voorbereid op 
de intake d.m.v. onder andere het maken van 
een C.V. Voorts heeft de leerling de keuze met 
de mentor, de vakdocent en de decaan 
besproken. De leerling heeft zich tijdig, dus voor 
1 april. ingeschreven voor een vervolgopleiding. 

Onderzoek beroepeninformatie:                                         
RV01 verwerkingsopdracht boekje MBO keuzemarkt 
(vragenlijst).                                                                          
RV02 verslag bezoek mbo keuzemarktavond     
(vragenlijst).                                )                                                            
beoordeeld via schema cijfer 1-5 = onvoldoende (O), 
cijfer 6-7 ( V) cijfer 8-10  (G )                                                                   

      

  

      

      

RV01 lj4 Nee OVG 

RV02 lj4 Nee OVG 

      

      

      

      

  C2         

2 De kandidaat maakt de 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.  

RV03 verslag open dag of proefstuderen (vragenlijst)                           
VE01 Persoonlijk gesprek met de mentor/decaan (zie 
format,reflecteren op keuze vervolgonderwijs)                                      

      

  

      

RV03 lj4 Nee OVG 

VE01 lj4 Nee OVG 
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 VMBO - GL - Module 1 - MOTORCONDITIE TESTEN Profiel M&T    

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  P/MET/1.1         

JR-3/4 motormechanische delen meten en testen motormechanische delen opmeten 
en meetgegevens beoordelen, 
compressie meten aan benzine- en 
dieselmotoren  motorconditie 
mechanisch en digitaal testen 
 
 

SE01 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

  P/MET/1.2         

JR-3/4 werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren    opbouw en werkingsprincipe van een 
smeersysteem omschrijven en 
controleren, metingen uitvoeren aan 
het oliedruksysteem, opbouw en 
werkingsprincipe van een 
carterventilatiesysteem benoemen 
en controleren 
 
 

SE02 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

      

  P/MET/1.3         

JR-3/4 werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren werkzaamheden aan een 
koelsysteem uitvoeren, koelvloeistof 
controleren, verversen en bijvullen 
koelsysteem controleren en 
ontluchten, onderdelen van een 
koelsysteem controleren en testen, 
koelsysteem testen op lekkage 

SE03 Ja 2 
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  P/MET/1.1 t/m 1.3         

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van afname 
van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 3 

  

      

      

      
      

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 2) + (SE2 x 2) + (SE3 x 2) + (PO x3)) / 9 = cijfer SE (kolom 790) 

    

 
 

 VMBO - GL3 - Module 3 - VERLICHTING- EN COMFORTSYSTEMEN Profiel M&T  

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  P/MET/3.1         

JR-3/4 eenvoudige elektrische schakelingen eenvoudige elektrische schakelingen 
maken en metingen uitvoeren, serie-, 
parallel- en gemengde schakelingen 
maken met meetapparatuur omgaan 
de conditie van een accu vaststellen 
en de accu vervangen, elektrische 
verbindingen maken met 
verschillende aansluitingen  
 
 

SE01 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

      

      

  P/MET/3.2         

JR-3/4 verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige 
schema’s aansluiten.    

een verlichtingssysteem met 
controlesysteem op een 
practicumbord aansluiten   
een signaleringssysteem met 
controlesysteem op een 
practicumbord aansluiten 
verlichting aan een voertuig 
controleren en afstellen 

SE02 Ja 2 
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  P/MET/3.3         

JR-3/4 elektromotoren aansluiten en testen ruitenwisserinstallatie en het 
reinigingssysteem controleren 
temperatuur- en ventilatieregeling 
controleren, veiligheidssystemen 
controleren  
 

SE03 Ja 2 

  

      

      

      

      

  P/MET/3.4         

JR-3/4 elektromotoren aansluiten en testen elektromotoren op een practicum 
bord aansluiten, elektromotoren 
demonteren, monteren en testen   
 

SE04 Ja 2 

  

      

      

  P/MET/3.1 t/m 3.4         

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van afname 
van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 4 

        
      

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 2) + (SE2 x 2) + (SE3 x 2) + (SE4 x 2) + (PO x 4)) / 12 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 
 

 VMBO - M&T- GL3 - Keuzevak - 1405 - motorsystemen  

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  K/MET/1.1         

JR-3/4 wielophanging en veersysteem controleren, beoordelen en 
vervangen. 

1. uitvoeringsvormen, opbouw en functie 
van ontstekingssystemen kunnen noemen 2. 
een ontstekingssysteem controleren 
3. componenten van een ontsteking-
ssysteem contoleren en vervangen 4. 
metingen verrichten aan bougies en 
bougiekabels 
 
 

SE01 Ja 2 
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  K/MET/1.2         

JR-3/4 banden en wielen controleren, vervangen, repareren en 
balanceren.    

1. de uitvoeringsvorm, opbouw en functie 
van een benzine brand-stofsysteem noemen 
2. onderdelen van het benzine brand-
stofsysteem controleren, testen en 
vervangen 3. de uitvoeringsvorm, opbouw 
en functie van een dieselbrandstof-systeem 
noemen 4. onderdelen van het diesel 
brandstof-systeem controleren testen en 
vervangen 5. de uit-voeringsvormen, 
opbouw en functie van een autogassysteem 
noemen 
 
 

SE02 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  K/MET/1.3         

JR-3/4 delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en afstellen 1. de opbouw en het werkings-principe van 
klepbediening en distributie noemen 2. 
compo-nenten van een distributie-systeem 
controleren, vervangen en afstellen 3. 
componenten van een klep-
bedieningssysteem controleren en afstellen 
4. het EGR controleren en vervangen 5. 
componenten van een inlaat- en 
uitlaatsysteem controleren en vervangen 
 

SE03 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

  K/MET/1.1 t/m 1.3         

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van 
afname van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 3 

        
      

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 2) + (SE2 x 2) + (SE3 x 2) + (PO x3)) / 9 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 VMBO - M&T- GL3 - Keuzevak - 1406 - aandrijf- en remsysteem  

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  K/MET/2.1         

JR-3/4 SE01 Ja 2 
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een aandrijfsysteem controleren, componenten vervangen 
en afstellen 

1. de  opbouw en het werkingsprincipe van 
een aandrijflijn noemen 
2. componenten van een koppeling 
controleren en vervangen 
3. componenten van een 
koppelingsbediening controleren, vervangen 
en afstellen 
4. een aandrijfas controleren en vervangen 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

  K/MET/2.2         

JR-3/4 een remsysteem  testen, controleren, metingen uitvoeren, 
componenten vervangen, testen, ontluchten en afstellen.  

1. de opbouw en het werkingsprincipe van 
een remsysteem omschrijven 
2. componenten van een remsysteem 
controleren, vervangen en afstellen 
3. metingen uitvoeren aan het mechanische 
gedeelte van een remsysteem 
5. een hydraulisch remsysteem ontluchten 
 

SE02 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

      

      

  K/MET/2.3         

JR-3/4 delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en afstellen 1.componenten van een stuurinrichting 
controleren, vervangen en afstellen 
2. wielbasis en spoorbreedte controleren 
 

SE03 Ja 2 

  

      

      

      

      

  K/MET/2.1 t/m 2.3         

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van 
afname van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 3 

        
      

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 2) + (SE2 x 2) + (SE3 x 2) + (PO x3)) / 9 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 VMBO - M&T- GL3 - Keuzevak - 1407 - elektronica  

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen Inhoud onderwijsprogramma Herkansing Weging 
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Toetsvorm 

code 

  K/MET/3.1         

JR-3/4 een laadsysteem controleren, meten, componenten 
vervangen en testen. 

1. de opbouw en het werkingsprincipe 
van een laadsysteem noemen 2. 
componenten van een laadsysteem 
controleren, vervangen en testen 3. 
metingen uitvoeren aan een laadsysteem 
4. de gelijkinrichting van een dynamo in 
een gesimuleerde omgeving opbouwen 
en verklaren 
 
 
 

SE01 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

      

  K/MET/3.2         

JR-3/4 een startsysteem controleren, meten, componenten 
vervangen en testen. 

1. de opbouw en het werkingsprincipe 
van een gloei-installaties noemen 2. 
componenten van een startsysteem 
controleren, vervangen en testen 3. 
metingen uitvoeren aan een startsysteem 
 
 

SE02 Ja 2 

  

      

      

      

    
  

  K/MET/3.3         

JR-3/4 een gloeistartsysteem controleren, meten, componenten 
vervangen en testen. 

1. componenten van een gloeisysteem 
controleren, vervangen en testen 2. 
metingen uitvoeren aan een gloeisysteem 
 

SE03 Ja 2 

  

      

      

      

  K/MET/3.4         

JR-3/4 een motormanagementsysteem aansluiten, meten en testen. 1. de opbouw en het werkingsprincipe 
van motormanagement noemen, met 
name: - sensoren - acculatoren 2. de 
schakelingen van een motormanage-
ment opbouwen en de werking 
demonstreren 

SE04 Ja 2 

        

        

  

      

      

  K/MET/3.1 t/m 3.4         

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van 
afname van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 4 

        
      

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 2) + (SE2 x 2) + (SE3 x 2) + (SE4 x 2) + (PO x 4)) / 12 = cijfer SE (kolom 790) 
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 VMBO - M&T- GL3 - Keuzevak - 1409 - fietstechniek  

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  P/MET/5.1         

JR-3/4 een fiets afleveringsklaar maken 1.de opbouw en de onderdelen van een 
fiets noemen 2.een fiets controleren aan 
een hand van een checklist 3.een fiets 
afleveringsklaar maken 4.de 
basisafstelling van een fiets uitvoeren, 
met name het zadel en het stuur 
5.framematen van een fiets opmeten 
 
 

SE01 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

  P/MET/5.2         

JR-3/4 het elektrisch systeem van een fiets controleren, meten en 
repareren 

1.de opbouw van het elektrisch systeem 
van een fiets noemen 2. de bedrading van 
elektrische verlichting repareren 3. 
metingen uitvoeren aan een elektrisch 
systeem van een fiets 4. componenten 
van een elektrisch systeem controleren 
en vervangen 
 
 

SE02 Ja 2 

  

      

      

      

      

    

  

  P/MET/5.3         

JR-3/4 het aandrijf- en veersysteem van een fiets controleren, 
vervangen en afstellen 

1. de opbouw van  een aandrijf- en 
veringssysteem noemen 2. de vering van 
fietsen controleren en afstellen 3. een 
ketting van een aandrijfsysteem van  
een fiets controleren, vervangen en 
afstellen 
 

SE03 Ja 2 

  

      

      

      

      

  P/MET/5.4         

JR-3/4 een remsysteem van een fiets controleren, meten, vervangen 
en afstellen 

1. de opbouw en het remsysteem van een 
fiets noemen 2. remblokken en 
remschijven controleren en metingen 
uitvoeren 3. een remkabel en remblokken 
van een remsysteem vervangen en 
afstellen 

SE04 Ja 2 

        

        

  

      

      

  P/MET/5.1 t/m 5.4         
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JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van 
afname van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 4 

        
      

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 2) + (SE2 x 2) + (SE3 x 2) + (SE4 x 2) + (PO x 4)) / 12 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 

 VMBO - M&T- GL3 - Keuzevak - 1410 - gemotoriseerde tweewieler  

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  P/MET/6.1         

JR-3/4 een gemotoriseerde tweewieler controleren, meten en 
afleveringsklaar maken 

1.de opbouw en de onderdelen van een 
gemotoriseerde tweewieler noemen 
2.een gemotoriseerde tweewieler 
controleren aan een hand van een 
checklist 3.een gemotoriseerde 
tweewielerframe controleren 4.de 
wielbasis van een gemotoriseerde  
tweewieler meten 5.een gemotor-iseerde 
tweewieler afleveringsklaar maken 
 
 
 

SE01 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

      

      

  P/MET/6.2         

JR-3/4 een elektrisch systeem van een gemotoriseerde tweewieler 
testen en repareren.  

1.de opbouw en onderdelen van  een 
elektrisch systeem van een gemotor-
iseerde tweewieler noemen 2.een 
elektrisch systeem van een gemotor-
iseerde tweewieler, controleren en 
repareren 3.metingen uitvoeren aan een 
elektrisch systeem van een 
gemotoriseerde tweewieler 
4.onderdelen van een elektrisch systeem 
van een gemotoriseerde tweewieler 
controleren en vervangen 
 
 
 

SE02 Ja 2 
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  P/MET/6.3         

JR-3/4 Aandrijf-en veersystemen van een motoriseerde tweewieler 
testen, vervangen en afstellen. 

1.de opbouw en onderdelen van een  
Aandrijf en veersysteem van een  
gemotoriseerde tweewieler noemen 
2.een aandrijfsysteem van een ge-
motoriseerde tweewieler controleren en 
testen 3.een aandrijfriem/ketting van een 
gemotoriseerde tweewieler vervangen en 
afstellen 4.een achter schokbreker van 
een gemotoriseerde tweewieler 
controleren en testen 
 
 

SE03 Ja 2 

  

      

      

      

      

      

      

      

  P/MET/6.4         

JR-3/4 remsystemen van een gemotoriseerde tweewieler testen, 
vervangen en afstellen. 

1.de opbouw en onderdelen van een 
remsysteem van een gemotoriseerde 
tweewieler noemen 2.schijfrem-
constructies controleren, vervangen en 
afstellen 3.bedieningssystemen van 
remsystemen controleren, vervangen en 
afstellen 4.trommelremconstructies van 
remsystemen controleren, vervangen en 
afstellen 
 

SE04 Ja 2 

        

        

        

        

        

  

      

      

  P/MET/6.1 t/m 6.4         

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van 
afname van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 4 

        
      

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 1) + (SE2 x 1) + (SE3 x 1) + (SE4 x 1) + (PO x 4)) / 12 = cijfer SE (kolom 790) 
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