
Vak Nederlands

Leerjaar 3 en 4

Cohort 2021 - 2023

Leerweg GS

Toetscode Naam deeltoets P
e
ri

o
d

e

Eindtermen: 

wat moet je kennen en kunnen?

Omschrijving lesstof: 

Wat ga je hiervoor doen Toetswijze Duur weging Beoordeling Herkansbaar

NE/K/7 Schrijfvaardigheid 

N/K/7 Schrijfvaardigheid 

Je kunt relevante informatieve verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven, 

schrijfstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren, het 

schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen, het schrijfdoel en taalgebruik richten op 

verschillende soorten lezerspubliek, conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk 

taalgebruik.

15. min Cijfer Nee07 Mondeling lj 4-1

NE/K/1

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en

het belang van Nederlands in de maatschappij

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid

Je kunt relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en 

gesprekssituatie, strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie, 

compenserende strategieën kiezen en hanteren, het spreek-/luisterdoel in de situatie tot 

uitdrukking brengen, het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende 

soorten publiek, het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen 

inschatten, in spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar adequaat op 

inspelen.

Je kunt:

- betrouwbare informatie verzamelen;

- een informerende presentatie maken;

- sprekerstypen herkennen;

- herkennen of spreek- en gespreksvaardigheid belangrijk is in een beroep;

- zelfstandig presenteren;

- hulpmiddelen bij een presentatie gebruiken;

- een spreekplan maken;

- contact met het publiek maken.

MO 2

40 min. Cijfer Ja

06 Mediadossier lj 3-4

Toepassen:

- samenhangende, gestructureerde zinnen vormen;

- op correcte wijze interpunctie toepassen;

- op de juiste wijze hoofdletters gebruiken;

- werkwoorden correct vervoegen, zowel in tegenwoordige als in verleden tijd;

- een tekst indelen in alinea’s;

- een tekst schrijven conform de behandelde conventies;

- een gevarieerde tekst schrijven;

HO 200 min. O/V/G

05 Schrijfvaardigheid lj 3-4

NE/K/7 Schrijfvaardigheid 

Je kunt schrijfstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren 

wanneer de eigen taalkennis tekort schiet, het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking 

brengen, het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek, 

conventies hanteren m.b.t. tot tekstsoorten, tekst- en alineaopbouw, spelling en 

interpunctie en uiterlijke verzorging en beschikbare elektronische hulpmiddelen in het 

schrijfproces gebruiken. 

NE/K/2 Basisvaardigheden 

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 

communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren.

Toepassen:

- het genre herkennen en de elementen hiervan benoemen;

- de personages beschrijven, verdeeld in hoofdpersonen en bijpersonen;

- de ontwikkelingen in het karakter van de hoofdpersoon beschrijven;

- een beknopte, chronologische samenvatting schrijven;

- fictie beoordelen op waarde voor jezelf en anderen, ondersteund door 

argumenten;

- lezerspubliek duiden.

ST

nee

1

04 Fictie lj 3-3

NE/K/8 Fictie

Je kunt verschillende soorten fictiewerken herkennen, de situatie en het denken en 

handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven, de relatie tussen het fictiewerk 

en de werkelijkheid toelichten, een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze 

toelichten met voorbeelden uit het werk, kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen 

en relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren.

Je kunt:

- het genre herkennen en de elementen hiervan benoemen;

- de personages beschrijven, verdeeld in hoofdpersonen en bijpersonen;

- de ontwikkelingen in het karakter van de hoofdpersoon beschrijven;

- een beknopte, chronologische samenvatting schrijven;

- fictie beoordelen op waarde voor jezelf en anderen, ondersteund door 

argumenten;

- lezerspubliek duiden.

ST 40 min. Cijfer Ja1

03 Leesvaardigheid lj 3-3

NE/K/6 Leesvaardigheid

Je kunt leesstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren, 

functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen, het schrijfdoel van de auteur 

aangeven, een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relatie tussen die 

eenheden benoemen, het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte aangeven, een oordeel 

geven over de tekst en dit oordeel toelichten, het schrijfdoel van de auteur aangeven en 

de talige middelen die hij hanteert om dit doel te bereiken en een samenvatting geven.

Je kunt:

- leesstrategieën toepassen;

- beeld en opmaak van een tekst herkennen;

- tekstdoel van de auteur herkennen;

- tekst opdelen in betekenisvolle eenheden. 

ST 40 min. Cijfer Ja1

40 min. Cijfer

01 Kijk- en luistertoets lj 3-1

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid

Je kunt luister- en kijkstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en 

hanteren, het doel van de makers van een programma aangeven, de belangrijkste 

elementen van een programma weergeven, een oordeel geven over een programma en 

dit toelichten, een instructie uitvoeren en de waarde en betrouwbaarheid aangeven van 

de informatie die door de massamedia verspreid wordt.

Je kunt:

- kritisch kijken en luisteren;

- aantekeningen maken;

- non-verbale communicatie herkennen;

- kijk- en luisterstrategieën gebruiken;

- een kijk- en luistertoets voorbereiden;

- het onderdeel tekstbegrip in een kijk- en luistertoets voldoende begrijpen;

- meerkeuzevragen in een kijk- en luistertoets goed beantwoorden;

ST

Ja

Je kunt schrijfstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren 

wanneer de eigen taalkennis tekort schiet, het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking 

brengen, het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek, 

conventies hanteren m.b.t. tot tekstsoorten, tekst- en alineaopbouw, spelling en 

interpunctie en uiterlijke verzorging en beschikbare elektronische hulpmiddelen in het 

schrijfproces gebruiken. 

1

1

100 min Cijfer Nee

02 Spelling lj 3-2

Je kunt:

- samenhangende, gestructureerde zinnen vormen;

- op correcte wijze interpunctie toepassen;

- op de juiste wijze hoofdletters gebruiken;

- werkwoorden correct vervoegen, zowel in tegenwoordige als in verleden tijd;

- een tekst indelen in alinea’s;

- een tekst schrijven conform de behandelde conventies;

- een gevarieerde tekst schrijven;

- schrijven voor een specifiek publiek.

ST



N/K/7 Schrijfvaardigheid 

Je kunt relevante informatieve verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven, 

schrijfstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren, het 

schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen, het schrijfdoel en taalgebruik richten op 

verschillende soorten lezerspubliek, conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk 

taalgebruik.

N/K/7 Schrijfvaardigheid 

Je kunt relevante informatieve verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven, 

schrijfstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren, het 

schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen, het schrijfdoel en taalgebruik richten op 

verschillende soorten lezerspubliek, conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk 

taalgebruik.

Opmerking

Methode

Om te slagen moet een HO (handelingsopdracht) voldoende of goed zijn afgesloten

Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets. De onderdelen met een * moeten worden afgerond, als een leerling beide onderdelen niet heeft gedaan, moet deze onderdelen worden ingehaald. Eindtermen V1: Verwerven, 

verwerken en verstrekken van informatie, V2: Schrijven op basis van documentatie en V3: Vaardigheden in samenhang worden afgerond bij het profielwerkstuk.

Talent MAX 3 vmbo-gt

Berekening eindcijfer:   (01+02+03+04+05+2x07+2x08+2x09) : 11 = SE cijfer afgerond op 1 decimaal

10 Mediadossier lj 4-3

Toepassen:

- samenhangende, gestructureerde zinnen vormen;

- op correcte wijze interpunctie toepassen;

- op de juiste wijze hoofdletters gebruiken;

- werkwoorden correct vervoegen, zowel in tegenwoordige als in verleden tijd;

- een tekst indelen in alinea’s;

- een tekst schrijven conform de behandelde conventies;

- een gevarieerde tekst schrijven;

- schrijven voor een specifiek publiek.

HO 200 min. O/V/G nee

09 Leesvaardigheid lj 4-3

NE/K/6 Leesvaardigheid

Je kunt leesstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren, 

functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen, het schrijfdoel van de auteur 

aangeven, een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relatie tussen die 

eenheden benoemen, het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte aangeven, een oordeel 

geven over de tekst en dit oordeel toelichten, het schrijfdoel van de auteur aangeven en 

de talige middelen die hij hanteert om dit doel te bereiken en een samenvatting geven.

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands

De kandidaat beheerst een aantal strategische vaardigheden die bijdragen tot de 

ontwikkeling van het eigen leervermogen. Je kunt strategieën kiezen en hanteren die 

afgestemd zijn op het bereiken van verschillen lees-, schrijf-, luister- en kijk- en spreek- 

en gespreksdoelen, strategieën kiezen die het eigen taalleerproces bevorderen, 

compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer de eigen taal- of 

commincatieve kennis tekortschiet: informatie afleiden uit de context, woordenboek 

gebruiken, vragen wat iets betekent, omschrijvingen gebruiken en non-verbale middelen 

benutten.

Je kunt:

- relaties (oorzaak-gevolg, middel-doel, opsomming) tussen tekstdelen herkennen 

en begrijpen (tekstverbanden);

- hoofdgedachte weergeven en hoofdonderwerp benoemen in eigen woorden;

- onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken;

- een beknopte samenvatting schrijven voor zichzelf en anderen;

- informatie in een tekst beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen, 

ondersteund door argumenten.

ST 40 min. Cijfer Ja2

15. min Cijfer Nee

08 Schrijfvaardigheid lj 4-2

NE/K/7 Schrijfvaardigheid 

Je kunt schrijfstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren 

wanneer de eigen taalkennis tekort schiet, het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking 

brengen, het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek, 

conventies hanteren m.b.t. tot tekstsoorten, tekst- en alineaopbouw, spelling en 

interpunctie en uiterlijke verzorging en beschikbare elektronische hulpmiddelen in het 

schrijfproces gebruiken. 

NE/K/2 Basisvaardigheden 

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 

communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren.

Je kunt:

- een zakelijke brief schrijven;

- een zakelijke e-mail schrijven;

- de conventies van een zakelijke brief en e-mail toepassen;

- benoemen hoe een zakelijke brief en e-mail beoordeeld worden op het CE;

- een artikel schrijven;

- de conventies van een artikel toepassen;

- gebruikmaken van bronnen;

- benoemen hoe een artikel beoordeeld wordt op het CE;

- een verslag schrijven;

- een tekst indelen in een inleiding, kern en slot;

- signaalwoorden en -zinnen gebruiken;

- een onderzoeksverslag schrijven.

ST 40 min.

07 Mondeling lj 4-1

NE/K/1

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en

het belang van Nederlands in de maatschappij

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid

Je kunt relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en 

gesprekssituatie, strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie, 

compenserende strategieën kiezen en hanteren, het spreek-/luisterdoel in de situatie tot 

uitdrukking brengen, het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende 

soorten publiek, het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen 

inschatten, in spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar adequaat op 

inspelen.

Je kunt:

- betrouwbare informatie verzamelen;

- een informerende presentatie maken;

- sprekerstypen herkennen;

- herkennen of spreek- en gespreksvaardigheid belangrijk is in een beroep;

- zelfstandig presenteren;

- hulpmiddelen bij een presentatie gebruiken;

- een spreekplan maken;

- contact met het publiek maken.

MO 

Cijfer Ja

2

2



Vak Engels

Leerjaar 3 en 4

Cohort 2021 - 2023

Leerweg GS

Toetscode Naam deeltoets 

P
e

ri
o

d
e

Eindtermen: 

wat moet je kennen en kunnen?

Omschrijving lesstof: 

Wat ga je hiervoor doen Toetswijze Duur weging Beoordeling Herkansbaar

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid  De 

kandidaat kan: − aangeven welke relevante 

informatie een tekst bevat, gegeven een 

bepaalde informatiebehoefte − de 

hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) 

aangeven − de betekenis van belangrijke 

elementen van een tekst aangeven − 

anticiperen op het meest waarschijnlijke 

vervolg van een gesprek. 

n.v.t. O/V/G nee

02 Watching and Listening lj 4-1

Kijk- en luistertoets; Kijk-en luistertoets Cito 

niveau GT met officiële normering. Blz. 126 van 

tekstboek

ST 60min

01 Taalportfolio
lj 3      

1 t/m 4

MVT/K 1t/m7 De leerling kan strategische 

vaardigheden toepassen die bijdragen aan: het 

bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- 

en kijk- en spreek-en gespreksdoelen; de 

bevordering van het eigen taalleerproces; het 

compenseren van eigen tekortschietende 

taalkennis of communicatieve kennis; kennis 

van land en samenleving toepassen bij het 

herkennen van cultuuruitingen. De kandidaat 

kan basisvaardigheden toepassen die 

betrekking hebben op communiceren, 

samenwerken en informatie verwerven, 

verwerken en presenteren                             

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang

De leerling kan de vaardigheden uit het 

kerndeel in samenhang toepassen.

Voor iedere vaardigheid een project met als 

einde een presentatie over jouw vorderingen tot 

nu toe en wat jouw volgende stappen zijn.

HO

1 Cijfer Nee

03 Reading Matters lj 4-2

MVT/K/4 Leesvaardigheid. De kandidaat kan: 

− aangeven welke relevante informatie een 

tekst bevat, gegeven een bepaalde 

informatiebehoefte − de hoofdgedachte van 

een tekst(gedeelte) aangeven − de betekenis 

van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven − gegevens uit één of meer teksten 

met elkaar vergelijken en daaruit conclusies 

trekken − verbanden tussen delen van een 

tekst aangeven.

Lezen  korte en lange teksten op A2 niveau. Blz 

114 t/m 116 van tekstboek
ST 40min 1 Cijfer Ja

04 Writing Matters lj 4-2

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid. De kandidaat 

kan: − (persoonlijke) gegevens verstrekken − 

een kort bedankje, groet of goede wensen 

schriftelijk overbrengen − een briefje schrijven 

om informatie te vragen of te geven, om 

verzoeken of voorstellen te doen of daarop te 

reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te 

vragen − op eenvoudig niveau briefconventies 

gebruiken.                     MVT/K/4 de 

hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) 

aangeven − de betekenis van belangrijke 

elementen van een tekst aangeven − 

gegevens uit één of meer teksten met elkaar 

vergelijken en daaruit conclusies trekken 

verbanden tussen delen van een tekst 

aangeven.

Schrijven. Blz. 117 t/m 120 van tekstboek. ST 40min 1 Cijfer Ja



Opmerking

Opmerking

Methode

04 Writing Matters lj 4-2

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid. De kandidaat 

kan: − (persoonlijke) gegevens verstrekken − 

een kort bedankje, groet of goede wensen 

schriftelijk overbrengen − een briefje schrijven 

om informatie te vragen of te geven, om 

verzoeken of voorstellen te doen of daarop te 

reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te 

vragen − op eenvoudig niveau briefconventies 

gebruiken.                     MVT/K/4 de 

hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) 

aangeven − de betekenis van belangrijke 

elementen van een tekst aangeven − 

gegevens uit één of meer teksten met elkaar 

vergelijken en daaruit conclusies trekken 

verbanden tussen delen van een tekst 

aangeven.

Schrijven. Blz. 117 t/m 120 van tekstboek. ST 40min 1 Cijfer Ja

Om te slagen moet een HO (handelingsopdracht) voldoende of goed zijn afgesloten

MT 15min

berekening eindcijfer SE Engels: ( 02 +03 +04 +05) : 4 = eindcijfer (afgerond op 1 decimaal)

1 Cijfer Nee*

*Het is voor de leerling verplicht deze toets te maken, in te halen of te herkansen (bij een geconstateerde onregelmatigheid). 

Leerlingen worden conform het examenregelement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets.   

Stepping Stones 7e editie.

05 Speaking Matters lj 4-3

MVT/K/6 Spreekvaardigheid. De kandidaat 

kan een korte, ingestudeerde, eenvoudige 

presentatie geven over een vertrouwd 

onderwerp en kan duidelijke vragen naar 

aanleiding van de presentatie beantwoorden 

als hij of zij om herhaling kan vragen en als 

enige hulp bij het formuleren van het antwoord 

mogelijk is.

Gespreksvaardigheid Taaldorp: diverse situaties. 

Blz 126+127 van tekstboek.



Wiskunde PTA Groensprint

Leerjaar 3

Cohort 2021-2023
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02 Grafieken en vergelijkingen 1

WI/K/4 Algebraïsche verbanden 

De kandidaat kan problemen oplossen waarin 

verbanden tussen variabelen een rol spelen, en 

daarbij: − tabellen, grafieken en (woord)formules 

hanteren bij verschillende typen verbanden − 

geschikte wiskundige modellen gebruiken.

Lineair verband, lineaire formules maken, kwadratisch 

verband, parabool,

wortelverband, periodiek verband, periode, 

evenwichtsstand, frequentie,

amplitude, omgekeerd evenredig verband, inklemmen, 

inklemmen met

dubbele tabel, balansmethode, snijpunt, formules kiezen;

blz. 6 t/m 27 (boek 4A)

ST 40 cijfer mag op SE ja

HO 250 o/v/g nee01 Portfolio 1

WI/K/2 Basisvaardigheden

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen 

die betrekking hebben op communiceren, 

samenwerken en informatie verwerven en 

verwerken.                   WI/K/7 

Informatieverwerking, statistiek

De kandidaat kan 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. 

WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten 

De kandidaat kan 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.

W/V/2 Verrijkingsopdrachten

W/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken 

van informatie.     

Dit portfolio wordt gevuld met opdrachten die door de

docent worden opgegeven. Statistiek, beeld- en 

steelbladdiagrammen, staaf en lijndiagrammen, 

cirkeldiagrammen, gemiddelde, klassen, spreiding,

mediaan en graaf zijn een onderdeel van het portfolio

moet op 

SE



03 Vlakke meetkunde 1

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde

De kandidaat kan structuren en verbanden 

opsporen in voor hem herkenbare situaties en 

verbindingen leggen met wiskundige begrippen, en 

daarbij:

− wiskundige technieken kiezen en gebruiken om 

problemen op te lossen, waaronder 

basisalgoritmen en standaardmethodes

− communiceren door middel van adequaat 

(wiskundig) taalgebruik

− adequate onderzoeks- en redeneerstrategieën 

toepassen.                                 WI/K/6 Meetkunde

De kandidaat kan 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. 

Soorten driehoeken, soorten vierhoeken, X-hoeken, F-

hoeken, Z-hoeken,

hoeken berekenen in een driehoek, hoeken berekenen in 

een vierhoek,

lijnsymmetrie, draaisymmetrie, driehoeken tekenen, 

vierhoeken tekenen,

Stelling van Pythagoras, gelijkvormigheid, 

vergrotingsfactor, hoeken

berekenen met tangens, zijden berekenen met tangens;

blz. 28 t/m 49 (boek 4A)

ST 40 cijfer

WI/K/3: 

moet  op 

SE

WI/K/6:

mag op SE

ja

04
Machtsverbanden en 

exponentiële verbanden
lj 3-2

WI/K/4 Algebraïsche verbanden

De kandidaat kan problemen oplossen waarin 

verbanden

tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:

− tabellen, grafieken en (woord)formules hanteren 

bij verschillende typen verbanden

− geschikte wiskundige modellen gebruiken. 

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten

De kandidaat kan efficiënt rekenen en cijfermatige 

gegevens kritisch beoordelen, en

daarbij:

− schatten en rekenen met gangbare maten en 

grootheden

− op een verstandige manier de rekenmachine 

gebruiken.

Somformule, somgrafiek, verschilformule, verschilgrafiek, 

machtsverbanden, inklemmen, inklemmen met dubbele 

tabel, snijpunt, coördinaten snijpunt, exponentieel 

verband, begingetal, groeifactor, groeipercentage, 

verdubbelingstijd, halveringstijd; blz. 90 t/m 109 (boek 

4A) + blz. 44 t/m 63 (boek 4B)

ST 40 cijfer mag op SE ja

05 Rekenen 2

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten

De kandidaat kan efficiënt rekenen en cijfermatige 

gegevens kritisch beoordelen, en

daarbij:

− schatten en rekenen met gangbare maten en 

grootheden

− op een verstandige manier de rekenmachine 

gebruiken.

Eenheden van tijd, snelheid, lengte, oppervlakte, inhoud, 

gewicht. Grote

getallen, wetenschappelijke notatie, procenten 

berekenen, vuistregels,

schatten; blz. 110 t/m 131 (boek 4A) ST 40 cijfer mag op SE ja



06
Goniometrie en 

ruimtemeetkunde
3

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten

De kandidaat kan efficiënt rekenen en cijfermatige 

gegevens kritisch beoordelen, en

daarbij:

− schatten en rekenen met gangbare maten en 

grootheden

− op een verstandige manier de rekenmachine 

gebruiken.

WI/K/6 Meetkunde

De kandidaat kan 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. 

Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens. Zijden 

berekenen met

sinus, cosinus en tangens. Stelling van Pythagoras, 

hoogtelijnmethode,

koers meten en tekenen, rekenen met schaallijn, rekenen 

met schaal,

hoogtekaart, verticale doorsnede, aanzichten, 

coördinaten landkaart,

coördinaten ruimtefiguur, uitslagen tekenen, oppervlakte 

vlakke figuren en

ruimtefiguren, inhoud ruimtefiguren, oppervlakte 

vergroten, inhoud

vergroten; blz. 6 t/m 27 + blz. 64 t/m 87 (boek 4B) 

ST 40 cijfer mag op SE ja

07 Combinatietoets alle stof 3

WI/K/4 Algebraïsche verbanden

De kandidaat kan problemen oplossen waarin 

verbanden

tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:

− tabellen, grafieken en (woord)formules hanteren 

bij verschillende typen verbanden

− geschikte wiskundige modellen gebruiken.

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten

De kandidaat kan efficiënt rekenen en cijfermatige 

gegevens kritisch beoordelen, en

daarbij:

− schatten en rekenen met gangbare maten en 

grootheden

− op een verstandige manier de rekenmachine 

gebruiken.

WI/K/6 Meetkunde

De kandidaat kan 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.

Alle examenstof (zie de onderwerpen van voorgaande 

PTA-toetsen). ST 40 / 80 cijfer mag op SE ja

Opmerking

Methode

Om te slagen moet een HO (handelingsopdracht) voldoende of goed zijn afgesloten

Alle toetsen tellen 1x mee. Berekening eindcijfer:   (totaal van alle cijfers) : aantal cijfers= SE cijfer afgerond op 1 decimaal

Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets.

De volgende eindterm komt terug in het PTA LOB:

WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken

De kandidaat kan:

− zich oriënteren op het belang van wiskunde voor de eigen loopbaan en voor zijn functioneren in de maatschappij

− een relatie leggen tussen wiskundige kennis en vaardigheden en de beroepspraktijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Moderne wiskunde 12de editie



Vak Biologie

Leerjaar 3

Cohort 2021 - 2023

Leerweg GS

Toetscode

Naam deeltoets 

P
e

ri
o

d
e

Eindtermen: 

Wat moet je kennen en kunnen?

Omschrijving lesstof: 

Wat ga je hiervoor doen Toetswijze Duur Beoordeling Herkansbaar

BI/K1 - Orientatie op leren en werken: je kan je oriënteren op je eigen loopbaan en het belang aangeven van 

biologische kennis en vaardigheden in de maatschappij. 

H5: Cellen aan de basis. 

H1: Schimmels en bacteriën

H9: Van generatie op generatie.

H10: Erfelijkheid en evolutie. 

BI/K2 - Basisvaardigheden: Je kan basisvaardigheden toepassen diebetrekking hebben op communiceren, 

samenwerken, experimenteren en informatie verwerven en verwerken.

De leerlingen kiezen een eigen product, zoals een verslag, presentatie, filpmje enz. waarin zij de 

doelen die bij de bovenstaande hoofdstukken horen verantwoorden. 

BI/K3 - Leervaardigheden in het vak biologie Je kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot de 

ontwikkeling van je eigen leervermogen en het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te 

communiceren en onderzoek te doen.

BI/V3 - De leerling kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het 

sectorwerkstuk.

Je leert over cellen, weefsels, stofwisseling van cellen, reducenten, schimmels, bacteriën, 

voedselbederf, biotechnologie, de voortplanting bij mensen, de voortplanting bij planten, 

erfelijkheid en evolutie.

BI/K12 - Van generatie op generatieJe kan voortplanting en groei bij dierentoelichten, evenals de vorm en functie 

van seksueel gedrag daarbij. 

H5: Cellen aan de basis. 

H1: Schimmels en bacteriën

H9: Van generatie op generatie.

H10: Erfelijkheid en evolutie. 

BI/K4 - Cellen staan aan de basisJe kan kenmerkende eigenschappen van cellen noemen, de samenstellende 

delen daarvan beschrijven, en de meest voorkomende organisatieniveaus binnenorganismen noemen en 

beschrijven;je kan toelichten dat een organisme als een geheel beschouwd kan worden waarbij voor 

instandhouding en gezondheid van het organisme processen in onderlinge samenhang plaatsvinden.

 BI/K13 - Erfelijkheid en evolutieJe kan beschrijven hoe erfelijke eigenschappen van generatie op generatie 

worden doorgegeven.

Je leert over cellen, weefsels, stofwisseling van cellen, reducenten, schimmels, bacteriën, 

voedselbederf, biotechnologie, de voortplanting bij mensen, de voortplanting bij planten, 

erfelijkheid en evolutie.

BI/K5 - Bacterien en schimmels: nuttig en soms schadelijkJe kan de rol van schimmels en bacteriën in het milieu 

en de biotechnologie noemen en toelichten.

BI/K1 - Orientatie op leren en werkenje kan je oriënteren op je eigen loopbaan en het belang aangeven van 

biologische kennis en vaardigheden in de maatschappij. 

H6: Planten en dieren.

H2: Mens en milieu.

H8: Reageren op prikkels.

H12: Gedrag.

BI/K2 - BasisvaardighedenJe kan basisvaardigheden toepassen diebetrekking hebben op communiceren, 

samenwerken, experimenteren en informatie verwerven en verwerken.

De leerlingen kiezen een eigen product, zoals een verslag, presentatie, filpmje enz. waarin zij de 

doelen die bij de bovenstaande hoofdstukken horen verantwoorden. 

BI/K3 - Leervaardigheden in het vak biologieJe kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot de 

ontwikkeling van je eigen leervermogen en het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te 

communiceren en onderzoek te doen.

BI/V3 - De leerling kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het 

sectorwerkstuk.

Je leert over landbouw, milieuvervuiling, ordening van organismen, planten, ecosystemen, 

zintuigen, het zenuwstelsel, hormonen, prikkels, sociaal gedrag bij mens en dier, ethogram en 

protocol.

BI/K6 - Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend Je kan de namen van organismen 

opzoeken en de delen waaruit ze zijn samengesteld.

H6: Planten en dieren.

H2: Mens en milieu.

H8: Reageren op prikkels.

H12: Gedrag.

BI/K11 - Reageren op prikkelsJe kan de rol en de werking van het zenuwstelsel, zintuigstelsel en hormoonstelsel 

toelichten.

BI/K7 - Mensen beïnvloeden hun omgeving Je kan toelichten dat de mens voor voedsel, water, zuurstof, 

grondstoffen, energie, voedselproductie en recreatie van ecosystemen afhankelijk is. je kan beschrijven hoe de 

mens ecosystemen kan beïnvloeden;Je kan toelichten waarom de mens er belang bij heeft een duurzame relatie 

tussen mens en milieu te bevorderen.

Je leert over landbouw, milieuvervuiling, ordening van organismen, planten, ecosystemen, 

zintuigen, het zenuwstelsel, hormonen, prikkels, sociaal gedrag bij mens en dier, ethogram en 

protocol.

BI/V2 - Gedrag bij mens en dierJe kan gedrag van mens en dier op eengestandaardiseerde wijze beschrijven en 

dat beschreven gedrag verklaren

BI/K1 - Orientatie op leren en werkenje kan je oriënteren op je eigen loopbaan en het belang aangeven van 

biologische kennis en vaardigheden in de maatschappij. 

H3: Houding, beweging en conditie.

H4: Bescherming en huid.

H7: Het lichaam in stand houden.

H11: Bescherming en antistoffen.

BI/K2 - BasisvaardighedenJe kan basisvaardigheden toepassen diebetrekking hebben op communiceren, 

samenwerken, experimenteren en informatie verwerven en verwerken.

De leerlingen kiezen een eigen product, zoals een verslag, presentatie, filpmje enz. waarin zij de 

doelen die bij de bovenstaande hoofdstukken horen verantwoorden. 

BI/K3 - Leervaardigheden in het vak biologieJe kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot de 

ontwikkeling van je eigen leervermogen en het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te 

communiceren en onderzoek te doen.

BI/V3 - De leerling kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het 

sectorwerkstuk.

Je leert over het skelet, de spieren, blessures, de huid, bescherming tegen ziektes, 

voedingsstoffen, het verteringsstelsel, het lichaam gezoend houden, de bloedsomloop, het 

bloedvatenstelsel, bloed, ademhaling, uitscheiding, bescherming en infectie, antigenen en 

antistoffen, bloedgroepbepaling en bloedtransfusie, verwantschapsstudies, transplantatie en auto-

immuunziekte

BI/K8 - Houding, beweging en conditieJe kan delen die van belang zijn voor stevigheid en beweging noemen;Je 

kan de gevolgen van overbelasting noemen en beschrijven.

H3: Houding, beweging en conditie.

H4: Bescherming en huid.

H7: Het lichaam in stand houden.

H11: Bescherming en antistoffen.

BI/K9 - Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheidingJe kan vorm, 

werking en functie van het ademhalingsstelsel beschrijven

Nee

02
Biologie op 

microscopische schaal 
1 ST 80 Cijfer Ja

01
Het nut en gedrag van 

schimmels en bacteriën 
1 PO 80 Cijfer

80 Cijfer

Nee

04
De wereld om ons heen en 

onze reactie daarop
2 ST 80 Cijfer Ja

03

Het museum van de 

GroenSprint en  PO 

mens&milieu

2 PO 80 Cijfer

Nee

06

De werking van ons 

lichaam en hoe we het 

kunnen beschermen

3 ST 80 Cijfer Ja

05
Hoe gezond is sporten 

eigenlijk?
3 PO



BI/K10 - BeschermingJe kan toelichten hoe (infectie)ziekten zich ontwikkelen, hoe ze zich verspreiden en hoe 

men zich daartegen beschermt.

Je leert over het skelet, de spieren, blessures, de huid, bescherming tegen ziektes, 

voedingsstoffen, het verteringsstelsel, het lichaam gezoend houden, de bloedsomloop, het 

bloedvatenstelsel, bloed, ademhaling, uitscheiding, bescherming en infectie, antigenen en 

antistoffen, bloedgroepbepaling en bloedtransfusie, verwantschapsstudies, transplantatie en auto-

immuunziekte

BI/V1 - Bescherming en antistoffenJe kan de manier waarop het lichaam zich beschermt tegen antigenen door 

middel van antistoffen beschrijven en toelichten hoe deze bescherming kunstmatig kan worden verhoogd.

Opmerking

Methode

Opmerking Leerlingen worden conform het examenregelement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets.  

Alle toetsen tellen 1x mee. Berekening eindcijfer:   (totaal van alle cijfers) : aantal cijfers= SE cijfer afgerond op 1 decimaal

Schimmels en bacteriën & mens en milieu & houding, beweging en conditie & bescherming en huid zijn thema's die vallen onder het SE. De rest van de thema's vallen onder het CE.

Samengevat VMBO-KGT

06

De werking van ons 

lichaam en hoe we het 

kunnen beschermen

3 ST 80 Cijfer Ja



Vak NaSk1

Leerjaar 3

Cohort 2021 - 2023

Leerweg GS

Toetscode Naam deeltoets P
e

ri
o

d
e

Eindtermen: 

wat moet je kennen en kunnen?

Omschrijving lesstof: 

Wat ga je hiervoor doen Toetswijze Duur Beoordeling Herkansbaar

40 Min Cijfer Ja01 Warmte en energie 1

Nask1/K/6 Verbranden en verwarmen

Je kunt uitleggen hoe transport van warmte 

plaatsvindt.

Je kunt de werking van warmte-isolerende 

maatregelen uitleggen.

Je kunt de milieu- en gezondheidseffecten 

noemen die kunnen optreden als gevolg van 

energiegebruik.

Je kunt toelichten dat de ene vorm van energie 

omgezet kan worden in een andere vorm van 

energie en hierover

berekeningen uitvoeren.

H2 Warmte + H3 Energie ST

K9 Kracht en veiligheid, V2 Constructies

Je kan:

− de werking van verschillende soorten 

krachten en de druk van een voorwerp op de 

ondergrond berekenen en in

evenwichtsituaties kwalitatief de hefboomwet 

toepassen

Leervaardigheid NASK1/V/2 Constructies:

Je kan:

− in constructies krachten onderscheiden, 

ontbinden, samenstellen en berekenen;

− de plaats van het massamiddelpunt bepalen 

en berekeningen met de hefboomwet 

uitvoeren.

02 Krachten en werktuigen 1 H1 Krachten + H6 Werktuigen ST 40 Min Cijfer Ja02 Krachten en werktuigen 1 H1 Krachten + H6 Werktuigen ST 40 Min Cijfer Ja02 Krachten en werktuigen 1 H1 Krachten + H6 Werktuigen ST 40 Min Cijfer Ja

03 Elektriciteit en Schakelingen 2

K5 Elektrische energie

Je kan:

− elektrische schakelingen ontwerpen en 

analyseren en hierover berekeningen 

uitvoeren;

− beveiligingen voor elektriciteit verklaren en 

toepassen en keuzes tussen verschillende 

apparaten beargumenteren;

− de werking van de dynamo en de 

transformator beschrijven met begrippen uit 

het magnetisme. 

H4 Elektriciteit + H9 Schakelingen ST 40 Min Cijfer Ja



K9 Kracht en veiligheid, V1 Veiligheid in het 

verkeer

Je kan:

− bij een bewegend voorwerp diagrammen 

interpreteren, krachten samenstellen en de 

gemiddelde snelheid

berekenen;

− veiligheidsmaatregelen in het verkeer 

uitleggen en toepassen.

Leervaardigheid NASK1/V/1 Veiligheid in 

het verkeer:

Je kan:

− berekeningen uitvoeren en redeneringen 

opzetten in situaties van verkeer en veiligheid;

− uit bronnen over bewegingen of botsingen 

gegevens selecteren en verwerken. 

K4 Stoffen en materialen 

Je kan:

− de eigenschappen van geluid toepassen en 

de gevolgen van geluidshinder en de 

beperking van geluidshinder

toelichten;

− geluid vastleggen met oscilloscoop of 

computer en daaruit de frequentie bepalen;

− de werking van een luidspreker uitleggen. 

03 Elektriciteit en Schakelingen 2

K5 Elektrische energie

Je kan:

− elektrische schakelingen ontwerpen en 

analyseren en hierover berekeningen 

uitvoeren;

− beveiligingen voor elektriciteit verklaren en 

toepassen en keuzes tussen verschillende 

apparaten beargumenteren;

− de werking van de dynamo en de 

transformator beschrijven met begrippen uit 

het magnetisme. 

H4 Elektriciteit + H9 Schakelingen ST 40 Min Cijfer Ja

Ja

05 Geluid 3 H5 Geluid ST 40 Min Cijfer Ja

04 Kracht en beweging 2 H10 Beweging + H11 Kracht en bewegen ST 40 Min Cijfer



K8 Geluid 

Je kan:

− soorten materialen en hun 

stofeigenschappenherkennen en toepassen;

− gevaren van stoffen en effecten van 

chemische en natuurkundige processen voor 

de mens en het milieu

herkennen, en maatregelen nemen om 

ongewenste effecten hiervan te vermijden door 

veilig te werken en

verantwoord met afvalstoffen om te gaan − 

zinken-zweven-drijven toepassen met behulp 

van dichtheid.

Leervaardigheid NASK1/K/10 bouw van de 

materie

Je kan de bouw van stoffen en materialen 

beschrijven in termen van moleculen en 

atomen.

Je kan het gedrag van atomen en moleculen in 

de verschillende fasen uitleggen

Je kan de bouw van een atoom beschrijven. 

K7 Licht en beeld 

3 H7 Stoffen en Materialen + H8 ST 40 Min Cijfer Ja

07 Licht Straling en het weer 3 Het weer, straling en Licht HO - O/V/G nee

06 Stoffen en Materialen



 De kandidaat kan:

− rechtlijnige lichtstralen, verschillende soorten

lichtbundels, schaduwvorming, kleurvorming 

en

verschillende soorten straling toepassen

− verschillende soorten lenzen herkennen en 

de werking

van de vlakke spiegel en de bolle lens 

toepassen

− beeldvorming bij het menselijk oog en 

oogafwijkingen

toepassen. 

K11 Straling en stralingsbescherming 

De kandidaat kan:

− bronnen van ioniserende straling noemen

− radioactief verval en toepassingen ervan 

beschrijven

− veiligheidsmaatregelen tegen ongewenste 

effecten van straling en radioactieve stoffen 

beschrijven. 

K12 Weer

De kandidaat kan:

− het meten van temperatuur en luchtdruk 

toepassen

− het ontstaan van wolken, neerslag en 

bliksem

beschrijven

− maatschappelijke aspecten van 

weersverschijnselen

toelichten.                                                      V3 

De kandidaat kan zelfstandig informatie 

verwerven, verwerken en verstrekken in het 

kader van het sectorwerkstuk. 

Opmerking

Methode

Opmerking

Om te slagen moet een HO (handelingsopdracht) voldoende of goed zijn afgesloten

3

Nova 4e editie

Alle toetsen tellen 1x mee. Berekening eindcijfer:   (totaal van alle cijfers) : aantal cijfers= SE cijfer afgerond op 1 decimaal

Leerlingen worden conform het examenregelement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets.  

07 Licht Straling en het weer 3 Het weer, straling en Licht HO - O/V/G nee



Vak Duits

Leerjaar 3 (en 4)

Cohort 2021 - 2023

Leerweg GS

Toetscode Naam deeltoets P
e

ri
o

d
e

Eindtermen: 

wat moet je kennen en kunnen?
Omschrijving lesstof: 

Wat ga je hiervoor doen Toetswijze Duur Beoordeling Herkansbaar

MVT/K/5  Luister- en kijkvaardigheid:                                                     Je 

kunt aangeven welke relevante informatie een bericht of reportage bevat, 

de hoofdgedachte van een bericht of reportage aangeven, de betekenis 

van belangrijke elementen van een bericht of reportage aangeven en 

anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.                                                                                                     

ERK A2/B1     

03 Gespreksvaardigheid lj4-2

MVT/K/6  gespreksvaardigheid:                                                                     

Je kunt adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals 

begroeten. Je kunt informatie geven en vragen, naar een mening/oordeel 

vragen en een mening/oordeel geven. Je kunt uitdrukking geven aan en 

vragen naar (persoonlijke) gevoelens, een persoon, object of gebeurtenis 

uit het verleden en in de toekomst beschrijven.                                                     

ERK A2        

Gespreksvaardigheid ERK-niveau A2:                                      

Gesprek naar aanleiding van een casus volgens afspraak 

bij de docent.             

MT 20 min. cijfer nee

200 min. o/v/g  nee

02 Kijk-/luistervaardigheid lj4-1

Kijk- en luistervaardigheid ERK-niveau A2/B1 :                                        

Cito kijk/luistertoets

ST 80 min. cijfer

01 Taaldossier
lj 3    

1/2/3/4

Taaldossier :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MVT/K/1 Orientatie op leren en werken:                                                 Je 

kunt je oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van de Moderne 

Vreemde Talen in de maatschappij.                                                                                                        

MVT/K/2 Basisvaardigheden:                                                                     

Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 

communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en 

presenteren.                                                                                        

MVT/K/3 Leervaardigheden:                                                                     Je 

kunt strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot het bereiken 

van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk- en spreek- en 

gespreksdoelen, de kennis van land en samenleving toepassen bij het 

herkennen van cultuuruitingen.                                                                                                                                                     

MVT/V/1 Leesvaardigheid:                                                                         Je 

kunt het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen en conclusiestrekken 

met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de 

auteur en tot het beoogte publiek.                                                                           

MVT/V/3 Kennis van land en samenleving:                                             Je 

kunt kennis van land en samenleving rond bepaalde onderwerpen 

toepassen bij het herkennen en interpreteren van cultuuruitingen die 

specifiek zijn voor het taalgebied of daarmee in directe relatie staan. .                                                                                                

MVT/V/4 verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:               

Je kunt zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ERK A1/A2     

Vaardigheidsopdrachten op ERK-niveau  A1-A2:           • 

Formatieve opdrachten (lees-, schrijf-, spreek- en/of kijk-

luistervaardigheid op ERK-niveau A1-A2 niveau) die zijn 

ingeleverd volgens afspraak bij de docent.

• Per periode een thematisch formatieve afsluiting in de 

vorm van een voortgangstoets of presentatie die gebaseerd 

is op bovengenoemde vaardigheden en de aangeboden 

leerstrategieën.

• Per periode staat een thema centraal:

1 -Typisch Deutsch  

2 - Meine Gesundheit  

3 – Meine Umgebung  

4 – Meine Zukunft

HO

nee

04 schrijfvaardigheid lj4-3

MVT/K/7 schrijfvaardigheid:                                                                      Je 

kunt (persoonlijke) gegevens verstrekken. Je kunt een kort bedankje, groet 

of goede wensen schriftelijk overbrengen. Je kunt een briefje schrijven om 

informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of 

daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.                                                                                       

Je kunt op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.                                                                                        

ERK A2                                                                             

schrijfvaardigheid ERK-niveau A2:                   Schrijven 

van formele brief of e-mail waarin een aantal voorgegeven 

punten dienen te worden verwerkt. 

ST 40 min. cijfer ja



Opmerking

Methode

Opmerking

04 schrijfvaardigheid lj4-3

MVT/K/7 schrijfvaardigheid:                                                                      Je 

kunt (persoonlijke) gegevens verstrekken. Je kunt een kort bedankje, groet 

of goede wensen schriftelijk overbrengen. Je kunt een briefje schrijven om 

informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of 

daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.                                                                                       

Je kunt op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.                                                                                        

ERK A2                                                                             

schrijfvaardigheid ERK-niveau A2:                   Schrijven 

van formele brief of e-mail waarin een aantal voorgegeven 

punten dienen te worden verwerkt. 

ST 40 min. cijfer ja

Leerlingen worden conform het examenregelement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets.  

Alle toetsen tellen 1x mee. Berekening eindcijfer:   (totaal van alle cijfers) : aantal cijfers= SE cijfer afgerond op 1 decimaal

Om te slagen moet een HO (handelingsopdracht) voldoende of goed zijn afgesloten

120 min. o/v/g  nee

CE --> MVT/ K3 / K4  / V1 / V3 / V5 -->  Tekstverklaren: meerkeuzevragen en open vragen, met gebruik van woordenboek. 

Neue Kontakte  7e editie

HO05 taaldossier lj4-3

Taaldossier:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MVT/K/1 Orientatie op leren en werken:                                                 Je 

kunt je oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van de Moderne 

Vreemde Talen in de maatschappij.                                                                                                        

MVT/K/2 Basisvaardigheden:                                                                     

Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 

communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en 

presenteren.                                                                                        

MVT/K/3 Leervaardigheden:                                                                     Je 

kunt strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot het bereiken 

van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk- en spreek- en 

gespreksdoelen, de kennis van land en samenleving toepassen bij het 

herkennen van cultuuruitingen.                                                                                                                                                     

MVT/V/1 Leesvaardigheid:                                                                         Je 

kunt het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen en conclusiestrekken 

met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de 

auteur en tot het beoogte publiek.                                                                          

MVT/V/3 Kennis van land en samenleving:                                             Je 

kunt kennis van land en samenleving rond bepaalde onderwerpen 

toepassen bij het herkennen en interpreteren van cultuuruitingen die 

specifiek zijn voor het taalgebied of daarmee in directe relatie staan. .                                                                                                

MVT/V/4 verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:                                                                            

Je kunt zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ERK A2/B1                                                                                                                                                                   

Vaardigheidsopdrachten op ERK-niveau A2/B1:                                         

De vaardigheidsopdrachten bestaan uit theorie met invul- en 

meerkeuzevragen die betrekking hebben op de vier 

vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en kijken/luisteren) 

die zijn ingeleverd volgens afspraak bij de docent.                          



Vak economie

Leerjaar 3

Cohort 2021 - 2023

Leerweg GS

Toetscode Naam deeltoets P
e
ri

o
d

e

Eindtermen: 

wat moet je kennen en kunnen?

Omschrijving lesstof: 

Wat ga je hiervoor doen Toetswijze Duur weging Beoordeling Herkansbaar

Boek 3B:

Hoofdstuk 5 Werken voor de overheid

5.1 Overheden

5.2 Particulier en collectief

5.3 Ministers en hun budgetten

5.4 Sociale zekerheid

5.5 Sociale zekerheid voor jongeren

5.6 Bruto en netto

Rekentrainer

Boek 4A:

Hoofdstuk 3 Geld voor de overheid

3.1 Belasting op inkopen

3.2 Belasting en de auto

3.3 Geld voor de gemeente

3.4 Belasting op inkomsten

3.5 Plussen en minnen

3.6 Nog een rondje boxen

3.7 Overheidsfinanciën

Rekentrainer

1

cijfer ja

EC/K/6 Overheid en bestuur

De kandidaat heeft inzicht in de sociale, 

economische en financiële functies van de 

overheid en kan dit inzicht toepassen in een 

gegeven casus. 

De kandidaat kan, met het oog op zijn rol als 

burger 

1. aan de hand van voorbeelden de functies 

van de overheid in de Nederlandse economie 

beschrijven. 

2. aan de hand van voorbeelden uit het eigen 

dagelijks leven overheidsontvangsten en 

overheidsuitgaven noemen en beschrijven.

3. aan de hand van voorbeelden de 

verschillende vormen van sociale zekerheid 

beschrijven. 

cijfer ja

02  Arbeid en productie 1

Arbeid en productie EC/K/5A (mag op SE) :                                                                 

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het 

producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, 

winst, toegevoegde waarde, arbeid, 

arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, 

werkgelegenheid, werkloosheid en kan dit 

inzicht toepassen in een gegeven casus                                                                                        

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven (moet op 

SE) : De kandidaat heeft inzicht in de productie 

van goederen en diensten en in de fasen die 

een product doorloopt vanaf de producent van 

grondstoffen tot en met de detaillist/ winkelier, 

en kan voorbeelden geven van beroepen/ 

werkzaamheden die typerend zijn voor 

verschillende economische sectoren.                                              

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken

(moet op SE)                                                 1. 

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen 

loopbaan en

het belang van economie in de maatschappij. 

Boek 3B:

Hoofdstuk 7 Werk en bedrijf

7.1 De snackwagen

7.2 De kaasspeciaalzaak

7.3 Jongeren aan het werk

7.4 Collectieve overeenkomst

7.5 Studie en beroep

7.6 Betaald en onbetaald werk

7.7 Ondernemingsvormen

Rekentrainer

Boek 3B:

Hoofdstuk 8 Productie en technologie

8.1 Ieder zijn taak 

8.2 Het stukadoorsbedrijf

8.3 Nieuwe technieken

8.4 Het installatiebedrijf

8.5 Gevolgen van innovatie

8.6 Marktvormen

Rekentrainer

st 80 min 1

01 overheid 1 st 80 min



st 40 min 1 cijfer ja04 Internationale ontwikkelingen 3

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen                      

De kandidaat heeft inzicht in internationale 

economische betrekkingen zoals Nederland 

als open economie, de Europese Unie, 

ontwikkelingsproblematiek en kan dit inzicht 

toepassen in een gegeven casus

Boek 4B: 

Hoofstuk 5 Nederland in de wereld

5.1 De wereld in Nederland

5.2 Nederland exportland

5.3 Internationale handel

5. 4 Binnen de EU

5.5 Vreemd geld

5.6 De eurozone

5.7 De EU en de rest van de wereld

Rekentrainer

Hoofdstuk 6 Samen in de wereld

6.1 Leven in armoede

6.2 Bevolkingsgroei en welvaart

6.3 Oorzaken van armoede

6.4 De handel in grondstoffen

6.5 Nepal in ontwikkeling

6.6 Ontwikkelingssamenwerking

6.7 (N)iets voor jou?

Rekentrainer

03 milieu 2

EC/K/8 Natuur en milieu

De kandidaat heeft inzicht in de samenhang 

tussen consumptie, productie en het milieu, en 

kan aan de hand van voorbeelden op het 

gebied van milieuschade de rol van overheid, 

maatschappelijke organisatie en individuele 

personen beschrijven.

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 

economie (moet op SE)

De kandidaat kan strategische vaardigheden 

toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling 

van het eigen leervermogen en het vermogen 

met economische vaktaal te communiceren en 

onderzoek te doen.

EC/K/2 Basisvaardigheden (moet op het 

SE)

De kandidaat kan basisvaardigheden 

toepassen die betrekking hebben op 

communiceren, samenwerken, informatie 

verwerven en verwerken

EC/V/2 Verwerven en verwerken en 

verstrekken van informatie (moet op SE)

De kandidaat kan zelfstandig informatie 

verwerven en verstrekken in het kader van het 

sectorwerkstuk.

Je gaat in twee-tallen een presentatie geven van 

(maximaal 15 minuten) waarbij jullie mogen 

kiezen uit de volgende onderwerpen:

1.	Broeikaseffect

2.	Duurzame energie

3.	Fossiele energie

4.	Afvalverwerking

5.	Uitsterven diersoorten

6.	Luchtvervuiling

7.	Watervervuiling

8.	Grondvervuiling

9.	Horizonvervuiling

10.	Zwerfafval

11.	Plastic soep

12.	Verdwijnen tropisch regenwoud

13.	Afvalberg

14.	Klimaatverandering

PO 15 min 1 cijfer ja



opmerking 1

opmerking 2

Methode:

Leerlingen worden conform het examenregelement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets.   

berekening eindcijfer SE economie: (01 + 02 + 03 + 04 + 05 ) : 5= eindcijfer (afgerond op 1 decimaal)

Economisch Bekeken - Malmberg

st 80 min 1 cijfer ja05
Consumptie en examenvoor-         

bereiding
3

EC/K/4A Consumptie (mag op SE)

Consumenten gedrag, Basis Geld en 

Bankwezen, Budgettering. 

De kandidaat heeft inzicht in de aspecten van 

het consumentengedrag, zoals keuzes, 

behoeften, inkomen en in de functies van geld, 

lenen en sparen en kan dit toepassen in een 

gegeven casus.

EC/K/4B Consumptie en 

consumptieorganisaties (moet op SE)

De kandidaat heeft inzicht in het bankwezen, 

zoals verkrijgen  van vreemd geld, 

spaarvormen en leningsvormen, en in 

motieven en kenmerken van verzekeringen en 

kan hierbij informatie van 

consumentenorganisaties gebruiken        

Arbeid en productie EC/K/5A (mag op SE)           

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen ( mag 

op SE)

Boek 4B:

Hoofdstuk 7 Examenvoorbereiding

7.1 Consumptie

7.2 Arbeid en productie

7.3 Overheid en bestuur

7.4 Internationale ontwikkelingen

7.5Verrijkingsstof                                                  

.                                                                                                                                                                          

Boek 4A:                                                    

Hoofdstuk1: werken voor de winst                  1.1 

produceren                                                1,2 de 

schoenenwinkel                                   1.3 de 

kledingboetiek                                      1.4 de 

computershop                                       1.5 

Scootercity                                                1.6 het 

bloembollenbedrijf                                  1.7 

marktvormen                                        

rekentrainer



Vak Profielwerkstuk
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01 Profielwerkstuk 3

NE/K/2 Basisvaardigheden     

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 

communiceren, samenwerken,  en informatie verwerven, verwerken en 

presenteren.

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid     

De kandidaat kan: relevante informatie verzamelen en verwerken  ten behoeve 

van de spreek- en gesprekssituatie strategieën  hanteren ten behoeve van de 

spreek- en gesprekssituatie compenserende strategieën  kiezen en hanteren het 

spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen het spreek-/luisterdoel en 

taalgebruik richten op verschillende soorten publiek het spreekdoel van anderen 

herkennen en de reacties van anderen inschatten in spreek- en gesprekssituaties 

taalvarianten herkennen en daar adequaat op inspelen.

NE/K/7 Schrijfvaardigheid

De kandidaat kan: relevante informatie verzamelen en verwerken  ten behoeve 

van het schrijven schrijfstrategieën hanteren compenserende strategieën  kiezen 

en hanteren het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen het schrijfdoel en 

taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek conventies  hanteren 

met betrekking tot schriftelijk taalgebruik elektronische hulpmiddelen gebruiken  

bij het schrijven concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd 

commentaar.

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie     

De kandidaat kan zelfstandig  informatie verwerven, verwerken  en verstrekken in 

het kader van het sectorwerkstuk.

NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie     

De kandidaat kan een doel- en publiekgerichte tekst schrijven: overeenkomstig 

de voor de tekstsoort geldende conventies onder gebruikmaking van 

documentatie.

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang     

De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.

Het onderwerp heeft betrekking op een thema uit het profiel 

groen en/of het toekomstig beroepenveld. De leerling 

onderzoekt en legt de resultaten vast in een werkstuk. De 

leerling geeft een presentatie over het gemaakte werkstuk.  

Het werkstuk wordt door de vakdocent en een 

onafhankelijke tweede docent beoordeeld en vastgesteld. 

Het profielwerkstuk komt tot stand d.m.v. onderzoek, 

verzameling van gegevens en het in eigen bewoording 

ordenen en vastleggen van de gegevens.

HO 20 uur O/V/G nee

Opmerkingen

Methode

De eindtermen met omschrijving Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie van de diverse vakken (bijv. Nederlands NE/V1, Bio/NASK V3) worden toegepast bij het profielwerkstuk. 

De omschrijving van deze N-term is “De kandidaat kan zelfstandig  informatie verwerven, verwerken  en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.”.

-



Vak KCKV

Leerjaar 3

Cohort 2021-2023

Leerweg GS

Toetscode Naam deeltoets Periode Eindtermen (wat moet je kennen en kunnen?) Omschrijving lesstof (wat ga je hiervoor doen?) Toetswijze Duur Beoordeling Herkansbaar

01 Verwerkingsopdracht    periode 1

KV/K/1 Oriëntatie op leren en werken

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het 

belang van kunst en cultuur in de maatschappij. 

KV/K/2 Basisvaardigheden

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking

hebben op verzamelen van informatie en het verwerken.

KV/K/4 Reflectie en verdieping

4. De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling

inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de

school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee

verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop

reflecteren.

Cultureel zelfportret 

Oriëntatie op de culturele omgeving, beeldende 

kunst, toegepaste kunst, fotografie. 

De leerling maakt een autobiografie op het gebied 

van kunst en cultuur d.m.v. een opdrachtboek. De 

leerling verzamelt informatie (o.a. vanuit eigen 

referentiekader/ plaatjes/ tekst/ foto's/  etcetera)  

over kunst en cultuur en verwerkt deze in een 

kunstdossier. 

De leerling beheerst bij afsluiting de 

basisvaardigheden: 

- samenvatten 

- reflecteren.

Het kunstdossier is een (digitale) map waarin de 

opdracht(en) van de leerling verzameld wordt. 

PO n.v.t. cijfer Nee

02 Verwerkingsopdracht    periode 2

KV/K/1 Oriëntatie op leren en werken

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het 

belang van kunst en cultuur in de maatschappij. 

KV/K/2 Basisvaardigheden

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking

hebben op communiceren, samenwerking en informatie verwerven 

en

verwerken.

KV/K/4 Reflectie en verdieping

4. De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling

inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de

school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee

verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop

reflecteren

De leerling maakt een opdracht in één van de 

volgende de thema's: beeldende kunst en 

toegepaste kunst.

Beeldende kunst: leerling krijgt theorie over de 

beeldende kunsten, leert verschillende technieken 

toe te passen en verwerkt de informatie in een 

opdracht aan de hand van richtlijnen. 

Toegepaste kunst: leerling krijgt theorie over wat 

toegepaste kunst is en verwerkt de opgedane kennis 

in een praktische en of schriftelijke opdracht aan de 

hand van vooraf opgestelde richtlijnen.

De leerling beheerst bij afsluiting de 

basisvaardigheden: 

- toepassen verschillende technieken

- informatie verwerken

De leerling verwerkt de opdracht in het kunstdossier. 

PO n.v.t. cijfer Nee



03 Verwerkingsopdracht    periode 3

KV/K/1 Oriëntatie op leren en werken

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het 

belang van kunst en cultuur in de maatschappij. 

KV/K/2 Basisvaardigheden

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking

hebben op communiceren, samenwerking en informatie verwerven 

en

verwerken.

KV/K/4 Reflectie en verdieping

4. De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling

inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de

school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee

verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop

reflecteren.

De leerling maakt een opdracht in één van de 

volgende de thema's: film, fotografie, architectuur.

Film: leerling krijgt uitleg over een film en verwerkt 

de informatie in een opdracht aan de hand van 

richtlijnen.

Fotografie: leerling krijgt uitleg over een schilder/ 

fotograaf en herkent verschillende technieken en 

verwerkt de informatie in een opdracht aan de hand 

van richtlijnen.

Architectuur: leerling krijgt uitleg over een architect/ 

architectuur en verwerkt de informatie in een 

opdracht aan de hand van richtlijnen.

De leerling beheerst bij afsluiting de 

basisvaardigheden: 

- herkennen van verschillende technieken

- kijk- en luistervaardigheden toepassen

De leerling verwerkt de opdracht in het kunstdossier. 

PO n.v.t. cijfer Nee

04 Verwerkingsopdracht    periode 4

KV/K/1 Oriëntatie op leren en werken

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het 

belang van kunst en cultuur in de maatschappij. 

KV/K/2 Basisvaardigheden

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking

hebben op communiceren, samenwerking en informatie verwerven 

en verwerken.

KV/K/4 Reflectie en verdieping                                                  4 

De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling

inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de

school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee

verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop

reflecteren

De leerling maakt een opdracht in één van de 

volgende thema's: muziek, dans, theater.

Muziek: leerling gaat aan de slag met het onderwerp 

muziek en verwerkt de informatie in een fysieke en/of 

schriftelijke opdracht aan de hand van richtlijnen.

Dans: leerling krijgt uitleg over dans in het algemeen 

en verwerkt de informatie in een fysieke en/of 

schriftelijke  opdracht aan de hand van richtlijnen.

Theater: leerling krijgt  theater (voorstelling of 

workshops) en verwerkt de informatie in een fysieke 

en/of schriftelijke opdracht aan de hand van 

richtlijnen.

De leerling beheerst bij afsluiting de 

basisvaardigheden: 

- verkennen van interesse op gebied van dans, 

theater en muziek

- informatie verwerken

De leerling verwerkt de opdracht in het kunstdossier. 

PO n.v.t. cijfer Nee

05 Vier culturele activiteiten 1t/m 4

KV/K/3 Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping

3. De kandidaat kan zich een beeld vormen van het culturele en

kunstzinnige veld door te kiezen voor en actief deel te nemen aan 

ten minste vier culturele en kunstzinnige activiteiten die gerelateerd 

zijn aan verschillende kunstvakken (zoals bijvoorbeeld beeldende 

vorming, muziek, dans en drama).

Ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en 

presentatie van eigen werk.

KV/K/4 Reflectie en verdieping

4. De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling

inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de

school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee

verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop

reflecteren

Elke leerling neemt deel aan minimaal 4 culturele 

activiteiten en legt dit vast d.m.v. verslaglegging*. 

De verslagen worden opgenomen in het 

kunstdossier. 

De leerling presenteert één van zijn producties 

gedurende het schooljaar. 

De leerling beheerst bij afsluiting de 

basisvaardigheden: 

- presenteren

- verslaglegging

HO n.v.t. o/v/g Nee 

CKV moet aan het einde van leerjaar 3 met een gemiddelde voldoende worden afgesloten. 

Deelname aan culturele activiteiten/programmaonderdelen is verplicht.  Bij afwezigheid bij een culturele activiteit, is de leerling zelf verantwoordelijk voor het alsnog doen van deze activiteit in overleg met de lesgevende docent. Het programma kan 

ook in een projectweek worden aangeboden. 

Er zijn minimaal 3 verschillende uitwerkingen van een verwerkingsopdracht. Verwerkingsopdracht afhankelijk van faciliteiten

De duur van de opdracht verschilt per vestiging en per kunstdiscipline. Er wordt voorafgaand aan de start gemeld hoe lang de leerling over de opdracht mag doen.

* Elke vestiging bepaalt de culturele activiteiten a.d.h.v. programma's theater, film, muziek, bioscoop, etcetera

** Opdrachten 301, 302, 303,304 en 305 zijn in Hoorn in periode 2, in HHW in laatste periode, Grootebroek en Purmerend in periode 2/3



CKV moet aan het einde van leerjaar 3 met een gemiddelde voldoende worden afgesloten. 

Deelname aan culturele activiteiten/programmaonderdelen is verplicht.  Bij afwezigheid bij een culturele activiteit, is de leerling zelf verantwoordelijk voor het alsnog doen van deze activiteit in overleg met de lesgevende docent. Het programma kan 
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De duur van de opdracht verschilt per vestiging en per kunstdiscipline. Er wordt voorafgaand aan de start gemeld hoe lang de leerling over de opdracht mag doen.

* Elke vestiging bepaalt de culturele activiteiten a.d.h.v. programma's theater, film, muziek, bioscoop, etcetera

** Opdrachten 301, 302, 303,304 en 305 zijn in Hoorn in periode 2, in HHW in laatste periode, Grootebroek en Purmerend in periode 2/3

Geen



Toets code Periode
Eindtermen

Wat moet je kunnen?

Omschrijving lesstof

Wat moet je leren?

Toets 

Wijze
Duur

Beoor- 

deling

Herkans

-baar

01

KGT-ML1/K/4 - Cultuur en socialisatie.

5. De kandidaat kan:
-  

beschrijven hoe een mens zich ontwikkeld 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.

KGT-ML1/K/6 - Macht en zeggenschap.

9. De kandidaat kan:
-  

vormen van macht en machtsmiddelen

herkennen, beschrijven en verklaren.
-  

beschrijven en uitleggen hoe regels het

samenleven van mensen mogelijk maken.
-  

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.

Thema’s Hoofdstuk 1 - Maatschappijlleer

1.1 - De Samenleving                                  8

1.2 - Met wie ben je verbonden ?               10

1.3 - Kernbegrippen Maatschappijleer.       12

1.4 - Hoe onderzoek je de samenleving ?   14

Thema’s Hoofdstuk 2 - Jongeren

2.1 - Hoe wordt je wie je bent ?                 20

2.2 - Een leven lang leren.                         22

2.3 - Wat is normaal ?                                26

2.4 - Bij welke groep hoor je ?                   28

ST 40 Cijfer Ja

02

KGT-ML1/K/6 - Macht en zeggenschap.

9. De kandidaat kan:
-  

vormen van macht en machtsmiddelen

herkennen, beschrijven en verklaren.
-  

beschrijven en uitleggen hoe regels het

samenleven van mensen mogelijk maken.
-  

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.

Thema’s Hoofdstuk 3 - Politiek

3.1 - Wat is Politiek ?                             38

3.2 - Welke partij past bij jou ?              40

3.3 - Stromingen in de politiek               44

3.4 - De regering regeert                       46

3.5 - Het parlement controleert             48

3.6 - De parlementaire democratie        50

3.7 - Gemeente en Provincie.                52

ST 40 Cijfer Ja

Vak Maatschappijleer

Leerjaar 3

Cohort 2021-2023

Leerweg GS

Naam deeltoets

Introductie en Jongeren

Politiek



03

KGT-ML1/K/6 - Macht en zeggenschap.

9. De kandidaat kan:
-  

vormen van macht en machtsmiddelen

herkennen, beschrijven en verklaren.
-  

beschrijven en uitleggen hoe regels het

samenleven van mensen mogelijk maken.
-  

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.

Thema’s Hoofdstuk 4 - NL. en de Wereld

4.1 - Globalisering                                 56

4.2 - Problemen zonder grenzen             58

4.3 - Landen zonder democratie             62

4.4 - Europese Unie, VN en NAVO            64

4.5 - Eigen baas of samenwerken ?          66 ST 40 Cijfer Ja

04

KGT-ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering.

11. De kandidaat kan:
-  

aangeven dat selectieve waarneming een rol

speelt in het proces van beelden 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 de beeldvorming erover tot stand gekomen is.

ML1/K/2: Basisvaardigheden

ML1K/3:Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

Thema’s Hoofdstuk 5 - Media

5.1 - Communicatie                                 70

5.2 - Verschillende soorten media            72

5.3 - Nieuws                                            74

5.4 - Invloed van media                           76

5.5 - Geld verdienen met de media          80

5.6 - Jij en de Media                                82

ST 40 Cijfer Ja

05

KGT-ML1/K/5 - Sociale verschillen.

7. De kandidaat kan:
-  

met voorbeelden beschrijven wat sociale

verschillen zijn en hoe ze veroorzaakt worden, en 

beschrijven/uitleggen hoe de plaats van een mens op de 

maatschappelijke ladder kan veranderen (sociale 

mobiliteit).
-  

beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun

maatschappelijke posities belangen hebben en hoe 

daardoor conflicten kunnen ontstaan.
-  

overheidsbeleid ten aanzien van sociale

ongelijkheid beschrijven en verklaren.

Thema’s Hoofdstuk 6 -Pluriforme Samenleving

6.1 - Leven tussen verschillende culturen   86

6.2 - Hoe kijk je tegen anderen aan ?         88

6.3 - Migratie naar Nederland                     92

6.4 - Integratie                                          94

6.5 - Nederland is veranderd                      96
ST 40 Cijfer Ja

Nederland en de Wereld

Communicatie en Media

Pluriforme 

Samenleving
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KGT-ML1/K/6 - Macht en zeggenschap.

9. De kandidaat kan:
-  

vormen van macht en machtsmiddelen

herkennen, beschrijven en verklaren.
-  

beschrijven en uitleggen hoe regels het

samenleven van mensen mogelijk maken.
-  

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.

Thema’s Hoofdstuk 9 -Criminaliteit

9.1 - Wat is criminaliteit ?                         138

9.2 - Oorzaken van criminaliteit                140

9.3 - Theorieën over criminaliteit              142

9.4 - Opgepakt … en dan ?                         144

9.5 - De rechtszaak                                   148

9.6 - Preventie of repressie ?                     150

ST 40 Cijfer Ja

07

KGT-ML1/K/1:Orientatie op leren en werken

KGT-ML1/K/2:Basisvaardigheden

KGT-ML1/K/3:Leervaardigheden in het vak 

maatschappijleer

Aan de hand van een protestsong over een 

maatschappelijk fenomeen aangeven welke groepen (en 

belangen) erbij betrokken zijn, in welke tijd het speelde 

en motiveren waarom deze protestsong jou aanspreekt.

Werkstuk ‘Protestsong’ PO 120 Cijfer Ja

Alle toetsen tellen 1x mee. Berekening eindcijfer:   (totaal van alle cijfers) : aantal cijfers= SE cijfer afgerond op 1 decimaal

Criminaliteit

Protestsong

Thema's 5e druk Essener

Handboek, isbn 978-90-8674-349-0

Handboek, isbn 978-90-8674-409-0

Methode



Vak Lichamelijke opvoeding

Leerjaar 3 en 4

Cohort 2021-2023

Leerweg GS
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01 L.O. competenties lj3-1 K 1 t/m K 9 Oriëntatie, basis- en leervaardigheden binnen het vak L.O. PO 300 min. Cijfer Nee

02 Sportonderde(e)l( en) lj3-1 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek en Zelfverdediging 
PO 300 min. Cijfer Nee

03 L.O. competenties lj3-2 K 1 t/m K 9 Oriëntatie, basis- en leervaardigheden binnen het vak L.O. PO 300 min. Cijfer Nee

04 Sportonderde(e)l( en) lj3-2 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek en Zelfverdediging 
PO 300 min. Cijfer Nee

05 L.O. competenties lj3-3 K 1 t/m K 9 Oriëntatie, basis- en leervaardigheden binnen het vak L.O. PO 300 min. Cijfer Nee

06 Sportonderde(e)l( en) lj3-3 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek en Zelfverdediging 
PO 300 min. Cijfer Nee

07 L.O. competenties lj3-4 K 1 t/m K 9 Oriëntatie, basis- en leervaardigheden binnen het vak L.O. PO 300 min. Cijfer Nee

08 Sportonderde(e)l( en) lj3-4 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek, Zelfverdediging en Praktijkopdracht 
PO 300 min. Cijfer Nee

09 Sportonderde(e)l( en) / L.O. competenties lj4-1 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek en Zelfverdediging en/of Sportoriëntatie
PO 300 min. Cijfer Nee

10 Sportonderde(e)l( en) / L.O. competenties lj4-1 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek en Zelfverdediging en/of Sportoriëntatie
PO 300 min. Cijfer Nee

11 Sportonderde(e)l( en) / L.O. competenties lj4-2 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek en Zelfverdediging en/of Sportoriëntatie
PO 300 min. Cijfer Nee

12 Sportonderde(e)l( en) / L.O. competenties lj4=2 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek en Zelfverdediging en/of Sportoriëntatie
PO 300 min. Cijfer Nee

13 Sportonderde(e)l( en) / L.O. competenties lj4-3 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek en Zelfverdediging en/of Sportoriëntatie
PO 300 min. Cijfer Nee

14 Sportonderde(e)l( en) / L.O. competenties lj4-3 K 1 t/m K 9
Een (aantal) onderde(el)l(en) uit Spel, Atletiek, Turnen, 

Bewegen op Muziek, Zelfverdediging en Praktijkopdracht 
PO 300 min. Cijfer Nee



Opmerkingen LO

De behaalde cijfers worden aan het eind omgerekend naar een O/V/G. Omrekening van een cijfer naar O/V/G geschiedt volgens de in het examenreglement vastgelegde omrekeningsnorm. Een cijfer lager dan een 5,5 is een 

onvoldoende, een cijfer vanaf 5,5 tot en met 7,4 is een voldoende en een cijfer van 7,5 of hoger is een goed

Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets. Van de leerling wordt voldoende aanwezigheid, inzet en motivatie verwacht. In 

overleg met de VEC kan op (één) onderdeel per periode worden afgeweken van herkansbaarheid. 

Bij LO worden de volgende competenties en subcompetenties beoordeeld: 

1. Sociaal-emotioneel, samenwerken/rekening houden met elkaar.

2. Cognitie, kennis en inzicht.

3. Motorische vaardigheden, motorisch leren.

4. Inzet, respect, betrokkenheid en motivatie.

Deze competenties zijn in het vakwerkplan in een rubriek verder uitgewerkt en beschreven. 

De eindtermen lichamelijke opvoeding voor het vmbo: 

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken 1. De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij verwoorden.

LO1/K/2 Basisvaardigheden 2. De kandidaat kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)werken en informatie verwerven en verwerken. LO1/K/3 

Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding 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. 

LO1/K/4 Spel 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/5 Turnen 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/6 Bewegen op muziek 6. De kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren: en daarbij regelende taken uitvoeren, waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen 

en uitvoeren. 

− 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/7 Atletiek 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/8 Zelfverdediging 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 Actuele bewegingsactiviteiten 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).



Vak LOB

Leerjaar 3

Cohort 2021 - 2023

Leerweg GS

Toetscode Bewijsvorm P
e
ri

o
d

e

Eindtermen: 

wat moet je kennen en kunnen?

Omschrijving lesstof: 

Wat ga je hiervoor doen Toetswijze Duur Beoordeling Herkansbaar

C1/C2 De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een 

oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen.

02 Loopbaanpitch 4

C1/C2 De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling te presenteren. Hij doet dat door middel 

van een pitch waarin toekomstige opleiding en (loop)baan aan de hand van voorbeelden en materialen 

uit het loopbaandossier en overig materiaal worden gepresenteerd.

De kandidaat gaat aan het werk met 

geïntegreerde opdrachten * om de benodigde 

loopbaancompetenties te ontwikkelen.

1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie)

2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? 

(motievenreflectie)

3. Waar ben ik het meeste op mijn gemak en 

waarom dan? (werkexplotatie)

4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing)

5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en 

waarom die mensen? (netwerken)

HO LJ 3 J/N** JA***

Opmerking

Methode

J/N** JA***

*Bij dit PTA hoort een begeleidend schrijven waarin alle LOB specifieke geïntegreerde opdrachten vermeld staan. **Het PTA LOB wordt afgerond met een gevuld loopbaandossier, er wordt hier geen cijfer aangekoppeld aangezien dit cijfer geen gewicht zou hebben, het 

kan dus alleen als gemaakt (Ja) worden beoordeeld. ***Sommige onderdelen vanuit het loopbaandossier zouden herkanst/verbeterd kunnen worden als deze onvoldoende de groei van de kandidaat laat zien. 

Yubu en integrale opdrachten bij avo- en praktijkvakken.

01 Loopbaandossier 1 t/m 4

De kandidaat gaat aan het werk met 

geïntegreerde opdrachten * om de benodigde 

loopbaancompetenties te ontwikkelen.

1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? 

(kwaliteitenreflectie)

2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? 

(motievenreflectie)

3. Waar ben ik het meest op mijn gemak en 

waarom dan? (werkexploratie)

4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 

(loopbaansturing)

5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en 

waarom die mensen? (netwerken)

Integrale opdracht LJ 3
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Leerjaar
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A Theorietoets PM2 3

P/GR/2.1.2 de kwaliteit van het proces en het product bewaken

P/GR/2.1.3. een product bereiden

P/GR/2.1.4. een maaltijd samenstellen

P/GR/2.2.4 passende verkoopkanalen kiezen bij de verkoop 

vanaf de producent

P/GR/2.3.2 een voorraadbeheersysteem gebruiken

Clusius 

arrangement 

wikiwijs/ OC profiel 

Groen boeken druk 

2016 of druk 2020

ST 40 min. cijfer Ja

B Praktijktoets PM2 3

P/GR/2.1.2 op beargumenteerde wijze producten selecteren

P/GR/2.1.2 de kwaliteit van het proces en het product bewaken

P/GR/2.1.3. aan de hand van een recept een product bereiden

P/GR/2.1.4. een maaltijd samenstellen en de gemaakte keuze 

van de samenstelling motiveren

P/GR/2.1.5 een product voorzien van informatie

P/GR/2.2.1 producten selecteren aan de hand van 

kwaliteitsvoorschriften

P/GR/2.2.3 producten volgens voorschrift verpakken voor 

transport

P/GR/2.3.1 bestelopdrachten in ontvangst nemen, bevestigen en 

verwerken

P/GR/2.3.3 mutaties doorvoeren in een voorraadbeheersysteem 

P/GR/2.3.4 orders klaarzetten voor verzending

Clusius 

arrangement 

wikiwijs/ OC profiel 

Groen boeken druk 

2016 of druk 2020

PO 150 min. cijfer Nee

A Theorietoets PM3 3

P/GR/3.1.2. een ontwerptekening lezen en gebruiken

P/GR/3.2.3 op basis van een beplantingsplan een ruimte 

beplanten

P/GR/3.3.4 dieren huisvesten, voeren en verzorgen en daarbij 

rekening houden met het welzijn van dieren

P/GR/3.4.1 op eigentijdse wijze informatie geven over de functie 

en het belang van planten en dieren

Clusius 

arrangement 

wikiwijs/ OC profiel 

Groen boeken druk 

2016 of druk 2020

ST 40 min. cijfer Ja

PM3 Vergroening stedelijke 

omgeving

Groen Profielvak

3

2021-2022

Gr.Sprint

PM2 Tussen productie en 

verkoop



B Praktijktoets PM3 3

P/GR/3.1.1 een ontwerptekening maken voor een groene ruimte 

met daarin een groen object

P/GR/3.1.3 aan de hand van eisen voor een bepaalde diersoort 

een huisvesting en kooiverrijking ontwerpen

P/GR/3.1.5 een huisvesting voor dieren en een kooiverrijking 

ontwerpen en de gemaakte keuzen toelichten

P/GR/3.2.1 aan de hand van een tekening een ruimte inrichten

P/GR/3.2.2 met behulp van instrumenten en apparaten 

schattingen en metingen uitvoeren om een ontwerp te realiseren

P/GR/3.2.3 op basis van een beplantingsplan een ruimte 

beplanten

P/GR/3.2.5 een huisvesting en een kooiverrijking voor dieren 

realiseren

P/GR/3.3.3 een onderhoudsplan opstellen en uitvoeren

P/GR/3.3.4 dieren huisvesten, voeren en verzorgen en daarbij 

rekening houden met het welzijn van dieren

P/GR/3.3.5 groei- en productievoorwaarden toepassen voor 

landbouwgewassen in een stedelijke omgeving 

P/GR/3.3.6 door middel van onderzoek aantonen of water veilig 

is voor gebruik door planten en dieren

P/GR/3.4.1 informatie geven over de functie en het belang van 

planten en dieren

P/GR/3.4.2 informatie geven over de herkomst van natuurlijke 

producten

P/GR/3.4.3 informatie geven over innovatieve ontwikkelingen in 

een stedelijke omgeving 

Clusius 

arrangement 

wikiwijs/ OC profiel 

Groen boeken druk 

2016 of druk 2020

PO 150 min. cijfer Nee

Opmerking

Methode

PM3 Vergroening stedelijke 

omgeving

Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets. Kern a compeneties. De leerlingen krijgen via de vestiging 

uitleg over hoe het groenprogramma bij hun op de vestiging aangeboden wordt. Dit wordt ondersteund door een bijbehorende studiewijzer. Hierin is ook terug te vinden wat de leerling moet leren voor de toets. 

Clusius arrangement en/of lesmateriaal Ontwikkelcentrum profiel Groen druk 2016 of 2020 
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A Theorietoets 3

9.1 op basis van de voedingsbehoefte van dieren en de samenstelling van het voer een voeradvies 

opstellen.                                                                                                                                            

9.1.1 diverse voedersoorten herkennen en benoemen 

9.1.2 voederetiketten herkennen en benoemen

9.1.3 rantsoenberekeningen maken gelet op de productiefase en de conditie van het dier 

9.1.4 voorraadberekeningen uitvoeren 

9.1.5 voeder- en watervoorzieningen herkennen en voor- en nadelen benoemen 

9.2 gezondheidscontrole uitvoeren en hygiënisch werken.                                                              

9.2.1 gezondheidskenmerken van dieren herkennen en benoemen 

9.2.6 aan de hand van gezondheidskenmerken de gezondheid van het dier controleren 

9.2.7 hygiënische maatregelen bij geboorte benoemen en toepassen 

9.3 het dier in verschillende levensfasen en productiecycli verzorgen.                                                             

9.3.1 de levenscycli en of productiecycli van het dier herkennen en benoemen 

9.3.2 de specifieke behoefte van het dier tijdens de verschillende levensfasen en of productiecycli 

beschrijven  

9.3.4 verschillende fasen van de voorplantingcyclus benoemen en herkennen 

9.3.5 erfelijkheidsregels benoemen

9.4 omgaan met dieren en hun gebruiksdoel(en) herkennen.                                                                            

9.4.2 uiterlijke kenmerken van het dier in  relatie tot gebruiksdoel(en) en of productiedoel(en) herkennen 

en benoemen.

9.4.3 exteriueronderdelen van het dier in relatie tot gebruiksdoel(en) en  of productiedoel(en) beoordelen 

      

Clusius 

arrangement / OC 

Keuzevak Gezonde 

dieren

ST 40 min cijfer ja

B Praktijktoets 3

9.1 op basis van de voedingsbehoefte van dieren en de samenstelling van het voer een voeradvies 

opstellen.                                                                                                                                                       

9.1.1 diverse voedersoorten herkennen en benoemen 

9.1.6 reparaties aan voeder- en watervoorzieningen uitvoeren

9.1.7 voer en water aan dieren verstrekken 

9.2 gezondheidscontrole uitvoeren en hygiënisch werken

9.2.1 gezondheidskenmerken van dieren herkennen en benoemen 

9.2.2 aan de hand van gezondheidskenmerken de gezondheid van het dier controleren

9.2.3 de conditiescore van het dier bepalen   

9.2.4 preventieve gezondheidsmaatregelen uitvoeren

9.2.5 hygiënische maatregelen toepassen   

9.2.7 hygiënische maatregelen bij de geboorte benoemen en toepassen 

9.3 het dier in verschillende levensfasen en productiecycli verzorgen.

9.3.1 de levenscycli en of productiecycli van het dier herkennen en benoemen 

9.3.3 de omgeving controleren en beoordelen en volgens de norm inrichten, rekening houdend met de 

levensfase en de productiecyclus van het dier 

9.3.4 verschillende faden van de voorplantingscyclus benoemen en herkennen                                                          

9.4 omgaan met dieren en hun gebruiksdoel(en) herkennen. 

9.4.1 dieren op de juiste manier benaderen, vangen, fixeren en hanteren                                                                  

9.4.2 uiterlijke kenmerken van het dier in relatie tot gebruiksdoel(en) en productiedoerl(en) herkennen en 

benoemen                                                                                                                                                

9.4.4 assisterende erkzaamheden verrichten rondom recreatie- en of productiedieren

Clusius 

arrangement / OC 

Keuzevak Gezonde 

dieren

PO 150 min cijfer nee

Gezonde dieren

Keuzevak 9 Gezonde dieren

3

2021-2023

GS



Opmerking

Methode Clusius arrangement / OC Keuzevak Gezonde dieren

Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets. Leerlingen krijgen via de vestiging uitleg over hoe het groenprogramma wordt aangeboden. 

Dit wordt eventueel ondersteund door een bijbehorende studiewijzer. Hierin is ook terug te vinden wat de leerling moet leren voor de toets. In de beoordeling van de schoolexamens van dit keuzevak worden de prestaties en ontwikkeling van 

de leerling meegewogen ten aanzien van:. Kern A: A1 beslissen en activiteiten uitvoeren. A2 met mensen samenwerken en overleggen. A3 verandwoordelijk, ethisch en integer handelen. A6 schriftelijk formuleren en rapporteren. A7 

bereopshandelingen uitvoeren en vakdeskundigheid toepassen. A8 juistematerialen en middelen inzetten. A9 analyseren en problemen oplossen. A12 planmatig en doelgericht werken. A15 volgens instructie en geldende procedures werken. 

A16 met veranderingen omgaan en zich aanpassen. Kern B: B1 het economisch en maatschappelijk belang van de groene sector benoemen en de positie op de wereldmarkt aangeven.  B4 gangbare technieken hanteren ten behoeve van 

onderhoud, reparatie, creatie en realisatie in een groene context. B5 gangbare gereedschappen, apparaten en materialen gebruiken en onderhouden in een groen context. B7 onderzoeksactiviteiten verrichten en daarbij onder andere 

vergelijken, meten en wegen, resultaten verwerken en beargumenteerde keuzes maken. B8 meerdere oplossingen en variaties bedenken voor een ontwerp of een probleem en daarbij verschillende denkstategieën gebruiken.. Alleen bij een 

lager resultaat voor een PO toets dan een 4 wordt een herkansing aangeboden.
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A Theorietoets 3

13.1 in de bedrijfsvoering argumenten noemen voor agrarisch natuurbeheer. 

13.1.1 Neventaken in de groene sector herkennen en benoemen,        

13.2 in de bedrijfsvoering aanpassingen benoemen en toepassen ter bescherming van de wilde flora en 

fauna. 

13.2.1 Maatregelen benoemen en toepassen gericht op het beschermen van wilde fauna in het agrarisch 

landschap,                                                  

13.2.2 Maatregelen benoemen en toepassen gericht op de bescherming van wilde flora in een agrarisch 

landschap,                                     

13.5 in de bedrijfsvoering aanpassingen aan gebouwen benoemen en toepassen, ter bescherming en 

bevordering van het aantal erfvogels.    

13.5.3 Schade veroorzaakt door erfvogels herkennen en door aanpassingen in de bedrijfsvoering voorkomen

                                                                                                                                                       ,                                                                                                                                                                                                                                               

Clusius arrangement 

wikiwijs of het OC 

lesboek Natuurlijk groen

ST 40 min cijfer ja

B Praktijktoets 3

3.2 in de bedrijfsvoering aanpassingen benoemen en toepassen ter bescherming van de wilde flora en 

fauna. 

13.2.3 Onderhoudstaken uitvoeren gericht op het behoud van landschapselementen in een agrarisch landschap,                          

13.4 in de bedrijfsvoering kleine voorzieningen voor dieren treffen ter bevordering van het aantal wilde 

soorten.        

13.4.1 Gangbare nestkasten benoemen en toepassen in het agrarisch landschap,                                                                                      

13.4.2 Gangbare voorzieningen voor insecten benoemen en toepassen,                                                                                            

13.4.3 Gangbare voorzieningen voor zoogdieren benoemen en toepassen,                                                                                             

13.5 in de bedrijfsvoering aanpassingen aan gebouwen benoemen en toepassen, ter bescherming en 

bevordering van het aantal erfvogels. 

13.5.1 Algemene erfvogels in het agrarisch landschap benoemen en daarbij gebruik maken van een vogelgids,                   

13.5.2 Aanpassing aan gebouwen ter bescherming en bevordering van het aantal soorten erfvogels benoemen en 

toepassen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Clusius arrangement 

wikiwijs of het OC 

lesboek Natuurlijk groen

PO 150 min cijfer nee

Opmerking

Methode

Natuurlijk Groen

Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets. Leerlingen krijgen via de vestiging uitleg over hoe het groenprogramma wordt 

aangeboden. Dit wordt eventueel ondersteund door een bijbehorende studiewijzer. Hierin is ook terug te vinden wat de leerling moet leren voor de toets. In de beoordeling van de schoolexamens van dit keuzevak worden de prestaties 

en ontwikkeling van de leerling meegewogen ten aanzien van: a.1. beslissen en activiteiten uitvoeren; a.2. met mensen samenwerken en overleggen; a.7. beroepshandelingen uitvoeren en vakdeskundigheid toepassen; a.8. juiste 

materialen en middelen inzetten; a.9. analyseren en problemen oplossen; a.10. informatie verwerven en verwerken om iets doelgericht te onderzoeken; a.14. zorgdragen voor een goede werkuitvoering en een goede kwaliteit van het 

eindproduct; Alleen bij een lager resultaat voor een PO toets dan een 4 wordt een herkansing aangeboden. 

Clusius arrangement wikiwijs of het OC lesboek Natuurlijk groen

Keuzevak Natuurlijk Groen

3

2021-2023

GS
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A Theorietoets 3

B Praktijktoets 3

Slimme Technologie

Keuzevak Slimme Technologie

3

2021-2023

GL



Opmerking

Methode Clusius arrangement en/ of lesmateriaal Ontwikkelcentrum Consortium

Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets. Leerlingen krijgen via de vestiging uitleg over hoe het groenprogramma bij hun op de 

vestiging aangeboden wordt.                       

In de beoordeling van de schoolexamens van dit keuzevak worden de prestaties en ontwikkeling van de leerling meegewogen ten aanzien van:

Kern A Competenties:

A1  beslissen en activiteiten uitvoeren

A7  beroeps-handelingen uitvoeren en vakdeskundigheid toepassen

A12 planmatig en doelgericht werken 

A14 zorgdragen voor een goede werkuitvoering en een goede kwaliteit van het eindproduct

Kern B Professionele kennis en vaardigheden: 

B4 gangbare technieken hanteren ten behoeve van onderhoud, reparatie, creatie en realisatie in een groene context

B7 onderzoeksactiviteiten verrichten en daarbij onder andere vergelijken, meten en wegen, resultaten verwerken en beargumenteerde keuzes maken 

B8 meerdere oplossingen en variaties bedenken voor een ontwerp of een probleem en daarbij verschillende denkstrategieën gebruiken. 

Alleen bij een lager resultaat voor een PO toets dan een 4 wordt een herkansing aangeboden.
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Deeltaak 1: Een klantopdracht aannemen en uitvoeren 

voor de ontwikkeling van een slimme technologische 

oplossing voor een probleem                                                                                            

1.2. hedendaagse 'slimme technologische' toepassingen 

inventariseren    

Deeltaak 2: Slimme technologie koppelen aan een 

bestaand product of apparaat door middel van het fysiek 

bouwen van een schakeling en het programmeren van 

een microprocessor                                   2.2. een proces 

beschrijven dat input of informatie ophaalt en verwerkt

Deeltaak 1: Een klantopdracht aannemen en uitvoeren 

voor de ontwikkeling van een slimme technologische 

oplossing voor een probleem                                                                                             

1.1. de wensen en eisen van een opdrachtgever 

inventariseren

1.3. een model opleveren, met behulp van 'slimme 

technologie'

1.4. de oplossing communiceren aan de opdrachtgever

Deeltaak 2: Slimme technologie koppelen aan een 

bestaand product of apparaat door middel van het fysiek 

bouwen van een schakeling en het programmeren van 

een microprocessor                                 2.1. een 

eenvoudige elektronische schakeling lezen en deze fysiek 

opbouwen op een testboard of opbouwen in een simulatie 

omgeving of practicumopstelling

2.3. in een gegeven situatie een microcontroller 

programmeren die informatie ophaalt uit sensoren en uitstuurt 

naar een actuator

2.4. een technisch systeem van input-proces-output 

aansluiten aan een bestaand systeem en een resultaat laten 

zien



Clusius arrangement en/ of lesmateriaal Ontwikkelcentrum Consortium

Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets. Leerlingen krijgen via de vestiging uitleg over hoe het groenprogramma bij hun op de 

vestiging aangeboden wordt.                       

In de beoordeling van de schoolexamens van dit keuzevak worden de prestaties en ontwikkeling van de leerling meegewogen ten aanzien van:

Kern A Competenties:

A1  beslissen en activiteiten uitvoeren

A7  beroeps-handelingen uitvoeren en vakdeskundigheid toepassen

A12 planmatig en doelgericht werken 

A14 zorgdragen voor een goede werkuitvoering en een goede kwaliteit van het eindproduct

Kern B Professionele kennis en vaardigheden: 

B4 gangbare technieken hanteren ten behoeve van onderhoud, reparatie, creatie en realisatie in een groene context

B7 onderzoeksactiviteiten verrichten en daarbij onder andere vergelijken, meten en wegen, resultaten verwerken en beargumenteerde keuzes maken 

B8 meerdere oplossingen en variaties bedenken voor een ontwerp of een probleem en daarbij verschillende denkstrategieën gebruiken. 

Alleen bij een lager resultaat voor een PO toets dan een 4 wordt een herkansing aangeboden.
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Een proces beschrijven dat input of informatie ophaalt en 

verwerkt. Hedendaagse 'slimme technologische' 

toepassingen inventariseren. Eenvoudige elektronische 

schakeling kunnen verklaren. Verschillende input en 

actuatoren componenten kunnen herkennen en noemen. 

Eenvoudige programmeercode kunnen verklaren. ST 40 min. cijfer

Voorbereiding Project Voorbereiding keuzevak (website, 

werkdocument, digitale map). Onderzoek doen en Plan van 

aanpak maken, de wensen en eisen van een opdrachtgever 

inventariseren. Ontwerp maken een model opleveren, met 

behulp van 'slimme technologie'. Ontwerp presenteren de 

oplossing communiceren aan de opdrachtgever. Een 

eenvoudige elektronische schakeling lezen en deze fysiek 

opbouwen op een testboard of opbouwen in een simulatie 

omgeving of practicumopstelling. In een gegeven situatie 

een microcontroller programmeren die informatie ophaalt uit 

sensoren en uitstuurt naar een actuator. Eindproduct 

presenteren en project evaluatie. Een technisch systeem 

van input-proces-output aansluiten aan een bestaand 

systeem en een resultaat laten zien.

PO 150 min. cijfer



Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets. Leerlingen krijgen via de vestiging uitleg over hoe het groenprogramma bij hun op de 

vestiging aangeboden wordt.                       

In de beoordeling van de schoolexamens van dit keuzevak worden de prestaties en ontwikkeling van de leerling meegewogen ten aanzien van:

Kern A Competenties:

A1  beslissen en activiteiten uitvoeren

A7  beroeps-handelingen uitvoeren en vakdeskundigheid toepassen

A12 planmatig en doelgericht werken 

A14 zorgdragen voor een goede werkuitvoering en een goede kwaliteit van het eindproduct

Kern B Professionele kennis en vaardigheden: 

B4 gangbare technieken hanteren ten behoeve van onderhoud, reparatie, creatie en realisatie in een groene context

B7 onderzoeksactiviteiten verrichten en daarbij onder andere vergelijken, meten en wegen, resultaten verwerken en beargumenteerde keuzes maken 

B8 meerdere oplossingen en variaties bedenken voor een ontwerp of een probleem en daarbij verschillende denkstrategieën gebruiken. 

Alleen bij een lager resultaat voor een PO toets dan een 4 wordt een herkansing aangeboden.
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Leerlingen worden conform het examenreglement minimaal 7 werkdagen van te voren op de hoogte gebracht van het afnamemoment van een toets. Leerlingen krijgen via de vestiging uitleg over hoe het groenprogramma bij hun op de 

vestiging aangeboden wordt.                       

In de beoordeling van de schoolexamens van dit keuzevak worden de prestaties en ontwikkeling van de leerling meegewogen ten aanzien van:

Kern A Competenties:

A1  beslissen en activiteiten uitvoeren

A7  beroeps-handelingen uitvoeren en vakdeskundigheid toepassen

A12 planmatig en doelgericht werken 

A14 zorgdragen voor een goede werkuitvoering en een goede kwaliteit van het eindproduct

Kern B Professionele kennis en vaardigheden: 

B4 gangbare technieken hanteren ten behoeve van onderhoud, reparatie, creatie en realisatie in een groene context

B7 onderzoeksactiviteiten verrichten en daarbij onder andere vergelijken, meten en wegen, resultaten verwerken en beargumenteerde keuzes maken 

B8 meerdere oplossingen en variaties bedenken voor een ontwerp of een probleem en daarbij verschillende denkstrategieën gebruiken. 

Alleen bij een lager resultaat voor een PO toets dan een 4 wordt een herkansing aangeboden.


