
    

  
 

PTA Godsdienst              Leerweg: KB Next (leerjaar 3) 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

2 

 

 

 

Leerlingen denken na over de invloed van relaties 
op hun eigen identiteit. De onderwerpen zijn: 

invloed van familie, vriendschappen, verliefdheid, 
vaste relaties en relaties met onbekenden in de 

wereld.  
 
 
 

Leerlingen volgen klassikale lessen over verschillende 
eindtermen. We gebruiken hiervoor H10 uit het boek 

‘’Perspectief’’. Daarnaast ontwikkelen ze een 
portfolio. Deze bevatten individuele en 

samenwerkingsopdrachten. De opdrachten vormen 
samen de PTA opdracht. 

 
 

PTA Opdracht  
Relaties 

 
GD 151 

 
 

 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

2 Leerlingen denken na over hoe ‘groen’ je zelf 
kunt leven. Hoe ze kunnen bijdragen aan een 
beter en toekomstbestendig milieu en welke 

plaats duurzaamheid heeft in hun leven. 

Leerlingen maken in een groep een project PTA Opdracht 
project 

 
GD 152 

 

Nee 12 

3 

 

 

Leerlingen denken na over verschillende 
aspecten en verschijningsvormen van oorlog en 
vrede. Wat is vrede, is oorlog te voorkomen en 
wat hebben godsdiensten daarmee te maken? 

 
 

Leerlingen maken in een groep een project 
 
 
 

PTA Opdracht  
project 

 
GD 251 

 
 

Ja 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

3 Leerlingen denken na over agressie en de 
oorsprong daarvan. Welke invloed heeft dit op 

henzelf, op anderen en welke rol speelt dit 
binnen godsdiensten? En hoe kan dit worden 

voorkomen? 

Leerlingen volgen klassikale lessen over verschillende 
eindtermen. We gebruiken hiervoor H11 uit het boek 

‘’Perspectief’’. Daarnaast ontwikkelen ze een 
portfolio. Deze bevatten individuele en 

samenwerkingsopdrachten. De opdrachten vormen 
gezamenlijk de PTA opdracht 

PTA Opdracht 
Agressie 

 
GD 252 

 

Ja 10 

 

 
 
 
 



    

  
 

PTA Nederlands              Leerweg: Kader 3 Next 
Periode  Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  Inhoud onderwijsprogramma;   

wat ga je hiervoor doen?  
Toetsvorm en 

code  
Herkansing 

ja/nee?  
Weging  

2 NE/K/3 Leervaardigheden: Grammatica redekundig  
Om te spreken van taal en taalverschijnselen is een beperkt aantal 
begrippen noodzakelijk. Kennis van deze 
begrippen bevordert  het gesprek  binnen en buiten het taalonderwijs 
over taal. Docenten (en leerlingen) moeten deze termen kunnen 
gebruiken in hun onderwijs in de vaardigheidsdomeinen. In dit domein 
van taalverzorging gaat het alleen om  kennis van regels en begrippen 
die ten dienste staan van correct taalgebruik..  (Bron: SLO)    

 de bevordering van het eigen taalleerproces;  
 de bevordering van correct taalgebruik  

NE/K/2 Basisvaardigheden  
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben 
op communiceren en samenwerken.  

Grammatica:  
De volgende onderdelen komen aan bod: zinsdelen 
(wg,o,lv)  
Leerlingen maken een quiz, een kwartet of een 
bordspel. Voor de inhoud wordt de Grammatica 
vanuit Score gebruikt.  Het is mogelijk om zelfstandig 
en individueel te werken (quiz). Voor leerlingen die 
liever samenwerken, is er een alternatief (kwartet of 
bordspel).  
  
Werken aan de opdrachten in Score die horen bij het 
onderdeel taalverzorging. De leerlingen werken hier 
adaptief aan. Er kan ook extra geoefend worden op 
dit domein. 
 
Aanvullende instructie en oefenmaterialen vanuit 
Score en het leskanaal van LessonUp. 

NE151 
Praktijktoets 

 

Nee  10 

2 NE/K/3 Leervaardigheden: Grammatica taalkundig 
Om te spreken van taal en taalverschijnselen is een beperkt aantal 
begrippen noodzakelijk. Kennis van deze 
begrippen bevordert  het gesprek  binnen en buiten het taalonderwijs 
over taal. Docenten (en leerlingen) moeten deze termen kunnen 
gebruiken in hun onderwijs in de vaardigheidsdomeinen. In dit domein 
van taalverzorging gaat het alleen om  kennis van regels en begrippen 
die ten dienste staan van correct taalgebruik..  (Bron: SLO)    
-de bevordering van het eigen taalleerproces;  
-de bevordering van correct taalgebruik  

Grammatica  
De volgende onderdelen komen aan bod: zinsdelen 
(wg/o/lv) en woordsoorten 
(hww, zww, zn, bn, vw, psv, bzv).   
  
Werken aan de opdrachten in Score die horen bij het 
onderdeel taalverzorging. De leerlingen werken hier 
adaptief aan. Er kan ook extra geoefend worden op 
dit domein. 
 
Aanvullende instructie en oefenmaterialen vanuit 
Score en het leskanaal van LessonUp. 

NE152 
Theorietoets  
45 minuten  

Ja  10  

  



    

  
 

3 NE/K/2 Basisvaardigheden   
De leerling kan: basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren.   
  
NE/K/3 Leervaardigheden:   
De leerling kan:   
- het bereiken van verschillende lees- en schrijfdoelen;   
- de bevordering van het eigen taalleerproces;   
- het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis.   
  
NE/K/7 Schrijfvaardigheid   
De leerling 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.  

Enquête  
De leerlingen maken in tweetallen een onderzoek en 
maken hier een onderzoeksvraag of vragen bij die ze 
gaan uitwerken middels een enquête.  Deze 
uitkomsten worden vastgelegd bij het beantwoorden 
van de deel- en hoofdvragen in Peppels.  
Het onderzoek en de uitkomsten worden 
gepresenteerd. De theorie hierbij komt o.a. uit Score 
en LessonUp.  

NE251  
praktijktoets  

10 minuten per 
leerling 

Nee  14 

3 NE/K/6 Leesvaardigheid  
De teksten hebben betrekking op alledaagse onderwerpen en 
onderwerpen die iets verder van de leerling afstaan.  

 Lezen van informatieve teksten, artikelen uit kranten  
 Informatie afleiden uit de context  
 Vragen naar betekenis  
 Woordenboek gebruiken  

Gedurende het hele schooljaar werken de leerlingen 
aan dit onderdeel. In elk onderzoek noteren de 
leerlingen 5 moeilijke woorden die ze zijn 
tegengekomen in het onderzoek. Ze zoeken de 
betekenissen van deze woorden en noteren dit erbij. 
 
 

NE252  
Praktijktoets  

 

Nee  6  

3 NE/K/8 Fictie  
De kandidaat kan:   
- 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;  

Fictiedossier  
Het fictiedossier bestaat uit twee opdrachten. Per 
groep à 5 leerlingen lees je een boek. Je gaat aan de 
hand van begrippen het boek bespreken met elkaar. 
De docent zal het gesprek sturen. Voor de VLOG of 
BLOG lees je in tweetallen een boek. Je mag kiezen 

NE253 
  

1) Theorietoets  
10 minuten per 

groep  
 

Ja   
(V-G)  



    

  
 

- kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen;  
- relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren  
- een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten 
met voorbeelden uit het werk  
NE/K/8 Fictie  
-een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten 
met voorbeelden uit het werk  
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid (VLOG)  
het spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen;  
het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten 
publiek;  

voor een VLOG of BLOG. Je geeft over drie 
fragmenten uit het boek een beschrijving.   
  

1. Groepsmondeling   
2. VLOG  bij leesboek 

2) Praktijktoets  
  

3  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;   
- conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk taalgebruik;  
- elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven;  
- concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd 
commentaar.  
 
NE/K/7 Schrijfvaardigheid  
De kandidaat kan:  

 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;  

  
NE/K/2 Basisvaardigheden   
De kandidaat kan:   
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
verwerken en presenteren.  
 
NE/K/1 oriëntatie op leren en werken 

Schrijfdossier  
Het schrijfdossier bestaat uit 3 opdrachten. We 
gebruiken de theorie vanuit LessonUp en Score. 
Voor de sollicitatiebrief gebruiken we de vacatures 
die op de Digitale Banenmarkt in Magister staan. Het 
betoog wordt gekoppeld aan de onderzoeken van de 
Next-uren. 

1. Zakelijke brief   
2. Sollicitatiebrief   
3. Betoog 

NE254 
Theorietoets  

  

Ja   
(V-G)  



    

  
 

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van 
Nederlands in de maatschappij. 

 
 

PTA  Duits              Leerweg: vmbo kader 3 Next 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

2 MVT/K/4 Leesvaardigheid 

4. 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. 

MVT/V/1 Leesvaardigheid 
8. De kandidaat kan: 

−het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen; 

−conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de 
opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde 
publiek 

MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 

Handelingsdeel 

 

1. verslag leesvaardigheid 

Je zoekt en leest gedurende periode 2 
(al dan niet via internet) drie artikelen in 
het tijdschrift ‘Bravo’ informatie over 
gezondheid, sporten, uitgaan of 
toerisme.  Over een van de drie artikelen 
schrijf je een samenvatting aan de hand 
van het format in de vakruimte op ELO. 
Deze opdracht rond je met tenminste 
een voldoende af. 

2. toets leesvaardigheid 

Je maakt een leestoets die bestaat uit 
verschillende multiple choice vragen. Je 
bereidt je voor met behulp de opdracht 

Handelingsdeel 

DU151 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaardigheidstoets 

DU152 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

nee 

o/v/g 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



    

  
 

10. De kandidaat kan 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. 

leesvaardigheid en de leesoefeningen in 
de methode Neue Kontakte 

 

2 MVT/K/1 oriëntatie op leren en werken: de leerling kan zich 
oriënteren op loopbaan en belang van moderne vreemde talen 
(MVT) in de maatschappij 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren.  

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− 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. 

Theorietoets 

Je maakt een eindtoets over hoofdstuk 3 
van Neue Kontakte 7e editie 

Je leert woorden en zinnen in dit 
hoofdstuk met als onderwerp 
“onderweg”.  

Je bestudeert het stencil ‘Sterke 
werkwoorden in de tegenwoordige tijd’ 
in de vakruimte.  

Je bereidt je voor door te oefenen via de 
online-methode en/of je boek en door 
de vakruimte te bestuderen. 

 

 

 

 

 

Theorietoets 

DU153 

ja 4 

2 MVT/K/1 oriëntatie op leren en werken: de leerling kan zich 
oriënteren op loopbaan en belang van moderne vreemde talen 
(MVT) in de maatschappij 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 

Theorietoets 

Je maakt een eindtoets over hoofdstuk 4 
van Neue Kontakte 7e editie 

Theorietoets 

DU154 

ja 4 



    

  
 

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren.  

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− 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. 

Je leert woorden en zinnen in dit 
hoofdstuk met als onderwerp 
“gezondheid”.  

Je bereidt je voor door te oefenen via de 
online-methode en/of je boek. 

2 MVT/K/2 Basisvaardigheden 
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren.  
 
MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 
-  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. 
 

Theorietoets 
 
Je maakt een toets die handelt over 
grammatica, te weten het gebruik van 
de eerste, derde en vierde naamval. Je 
kunt deze grammaticaregels correct 
toepassen. 
 
Je bereidt je voor door in de volgende 
documenten (in de vakruimte) te 
bestuderen:  
- Spickzettel   
- Stappenplan bij Spickzettel  
- Oefenzinnen Spickzettel deel 1  
- Oefenzinnen Spickzettel deel 2  
 
 

Theorietoets 

DU155 

ja 6 



    

  
 

3 MVT/K/5 Luister-en kijkvaardigheid 
5. 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. 

MVT/K/1 oriëntatie op leren en werken: de leerling kan zich 
oriënteren op loopbaan en belang van moderne vreemde talen 
(MVT) in de maatschappij 

MVT/K/3 leervaardigheden MVT: de leerling kan vaardigheden 
toepassen die bijdragen tot  

- het bereiken van verschillenden luister- en 
kijkvaardigheidsdoelen 

- het bevorderen van het eigen leerproces,  

- compenseren van tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis, 

- toepassen van kennis van land en samenleving  

 

Vaardigheidstoets 

Toets luistervaardigheid 

Je maakt een toets, bestaatdie uit 
multiple choice vragen en behoort bij de 
methode Neue Kontakte, 

 

Vaardigheidstoets 

DU251 

nee 6 

3 K1 oriëntatie op leren en werken: de leerling kan zich 
oriënteren op loopbaan en belang van moderne vreemde talen 
(MVT) in de maatschappij 

Theorietoets Theorietoets 

DU252 

ja 6 



    

  
 

K2 basisvaardigheden mbt communiceren: de leerling kan 
samenwerken, informatie verwerven, verwerken en 
presenteren 

K3 leervaardigheden MVT: de leerling kan vaardigheden 
toepassen die bijdragen tot  

- het bereiken van verschillende schrijfdoelen,  

- het bevorderen van het eigen leerproces,  

- compenseren van tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis, 

- toepassen van kennis van land en samenleving  

Je maakt een eindtoets over hoofdstuk 5 
van Neue Kontakte 7e editie.   

Je leert  woorden en zinnen in dit 
hoofdstuk met als onderwerp 
”toekomst”, o.a. beroepen en 
opleidingen. Je kent de grammatica van 
dit hoofdstuk en kunt dit op een juiste 
manier toepassen.  

Je bereidt je voor door te oefenen via de 
online-methode en/of je boek. 

3 MVT/K/6 Gespreksvaardigheid  
6. De kandidaat kan:−adequaat reageren in veel voorkomende 
sociale contacten, zoals begroeten;−informa e geven en 
vragen;−naar een mening/oordeel vragen en een 
mening/oordeel geven;−uitdrukking geven aan en vragen naar 
(persoonlijke) gevoelens;−een persoon, object of gebeurtenis, 
ook uit het verleden en in de toekomst, beschrijven. 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren. 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot:−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 

Praktische toets 

Gespreksvaardigheid ‘Sprachstadt’ 
Gespreksonderwerp ‘am Stammtisch’ 
voorbereiden dat in een gesprekje 
getoetst wordt. Aan de hand van een 
assessment form kun je zien hoe je 
gescoord hebt. Je wordt beoordeeld op 
woordenschat, grammaticale 
correctheid, vloeiendheid, uitspraak, de 
boodschap. 

Bestuderen: betreffend onderdeel in de 
vakruimte plus de daar genoemde 
uitspraakregels. Boekje ‘Sprachstadt’ 
(uitgedeeld). Oefenen: schriftelijk en 
mondeling de gesprekjes ‘am 
Stammtisch’  

DU253 nee 8 



    

  
 

van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen. 

 

 

 

 

 

  

PTA Engels            Leerweg: Kader 3 Next 2020-2021 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en code Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

2 MVT/K/2 Basisvaardigheden 

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken en informatie 
verwerven, verwerken en presenteren. 

  

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− 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; 

Eindtoets Holmwoods (2) 

Je maakt een toets over twee Units 
van Holmwoods (tenminste A2 
niveau, Elementary) Je bereidt je 
hierop voor door te oefenen met de 
stof en de woorden en grammatica 
te bestuderen.  

  

Theorietoets  

(EN151) 

50 min 

  

  

  

  

ja 

  

  

  

  5 

  

  

  

  

  



    

  
 

 − kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen 
van cultuuruitingen. 

  

2 MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 

5. 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;− an ciperen op het meest waarschijnlijke vervolg van 
een gesprek. 

Vaardigheidstoets luisteren en 
kijken   

Je krijgt kijk- en luisterfragmenten 
waar je een aantal multiple 
choicevragen over krijgt. 

Theorietoets 

 (EN 152) 

45 min 

nee 5 

2 MVT/K/2 Basisvaardigheden 

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken en informatie 
verwerven, verwerken en presenteren.  

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− 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 cultutuurn persoon, object of gebeurtenis, ook uit het 
verleden en in de toekomschrijven.  

Presentatie 

Je gaat een presentatie van 10 
minuten in het Engels voorbereiden 
over een stad/dorp in een Engelstalig 
land. Je gaat je inleven in de cultuur 
van jongeren in die landen. 

Praktijktoets 

(EN 153) 

10 min. 

nee 10 



    

  
 

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

6. De kandidaat kan:  

− adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, 
zoals begroeten; 
 − informa e geven en vragen; 
 − naar een mening/oordeel vragen en een mening/oordeel 
geven;− uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) 
gevoelens; 
 − een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in 
de toekomst, beschrijven. 

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MVT/K/2 Basisvaardigheden 

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken en informatie 
verwerven, verwerken en presenteren.  

 MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− 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 

 MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 

Eindtoets Holmwoods en 
schrijfvaardigheid 

Je maakt een toets over twee Units 
van Holmwoods  (tenminste  A2 
niveau, Elementary) Je bereidt je 
hierop voor door te oefenen met de 
stof en de woorden en grammatica 
te bestuderen.  

Daarnaast ga je een sollicitatiebrief 
schrijven voor vrijwilligerswerk maak 
je een kleine creatieve opdracht 
  
Beide onderdelen (Holmwoods en de 
schrijfopdracht) wegen allebei voor 
de helft mee in je totaalcijfer voor 
deze toets. 

Theorietoets  

 (EN 251) 

100 min. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ja 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 
  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  
 

7. De kandidaat kan:  

− (persoonlijke) gegevens verstrekken; 
 − een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk 
overbrengen; 
 − een brie e schrijven om informa e 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 MVT/K/4 Leesvaardigheid 

4. 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 

MVT/V/1 Leesvaardigheid (Alleen voor TL) 

8. De kandidaat kan:  

− het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen; 
 − conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de 
opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde 
publiek. 

  

Vaardigheidstoets lezen 

Je gaat een boekje lezen waarover je 
tijdens deze toets een 
verwerkingsopdracht krijgt.   
 
Daarnaast krijg je een toets met een 
aantal verschillende soorten Engels 
teksten  (reclame, advertenties, 
krantenartikelen, etc) met 
verschillende soorten vragen zoals 
bv. multiple choice, waar/niet waar, 
gatentekst en open vragen op 
tenminste A2 niveau 
  
 
 

  

  

Theorietoets 

 (EN 252) 

100 min 

  

ja 6 

3 MVT/K/6 Gespreksvaardigheid Gespreksvaardigheid Jabbertown Praktijktoets  nee 4 



    

  
 

6. De kandidaat kan:  

− adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, 
zoals begroeten; 
 − informa e geven en vragen; 
 − naar een mening/oordeel vragen en een mening/oordeel 
geven; 
 − uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) 
gevoelens; 
 − een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in 
de toekomst, beschrijven 
 − conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de 
opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde 
publiek. 

  

Je gaat 2 gespreksonderwerpen 
voorbereiden die in 2 verschillende 
gesprekjes getoetst worden. Aan de 
hand van een assessment form kun 
je zien hoe je gescoord hebt. Je 
wordt beoordeeld op vocabulaire, 
grammaticale correctheid, 
vloeiendheid, uitspraak en het 
overbrengen van de boodschap 

  

(EN253) 

10 Min 

 
  



    

  
 

 
 

PTA Maatschappijleer     NEXT         Leerweg: K3 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

2 ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken.   
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan 
en het belang van maatschappijleer in de maatschappij. 
ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer.  
 De kandidaat kan met betrekking tot een 
maatschappelijk vraagstuk:   
− principes en procedures van de benaderingswijze van 
het vak maatschappijleer toepassen   
− een standpunt innemen en hier argumenten voor 
geven   
Ml 1/ K/4 Cultuur en Socialisatie  
De kandidaat kan:   
− uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen 
en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag en 
socialisatieproces  
− beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de 
samenleving en de invloed van het socialisatieproces 
herkennen en beschrijven  
− de rol van onderwijs (als socialiserende instantie) 
beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van 
de samenleving.   
 
Ml 1/ K/5  Sociale verschillen  
De kandidaat kan:   
− met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen 
zijn en hoe die veroorzaakt worden, en 
beschrijven/uitleggen hoe de plaats van een mens op de 

Onderzoek hoofdthema 2  
Cultuur en maatschappelijk welzijn  
 

PO 

MA151 

NEE  10 



    

  
 

maatschappelijke ladder kan veranderen (sociale 
mobiliteit)  
− overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid 
beschrijven en verklaren.    
 
ML1.K/7 Stereotypering en beeldvorming   
De kandidaat kan: 
-uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien 
van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen 
en benoemen  
 − beschrijven hoe men ui ngen van vooroordelen en 
discriminatie tegemoet kan treden vanuit het beginsel 
van gelijkwaardigheid en respect   
− van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de 
beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is. 
 

 
2 Ml 1/ K/4 Cultuur en Socialisatie  

De kandidaat kan:   
− uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen 
en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag en 
socialisatieproces  
 
Ml 1/ K/5  Sociale verschillen  
De kandidaat kan:   
− met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen 
zijn en hoe die veroorzaakt worden, en 
beschrijven/uitleggen hoe de plaats van een mens op de 
maatschappelijke ladder kan veranderen (sociale 
mobiliteit)  
− overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid 
beschrijven en verklaren.    
 
ML1.K/7 Stereotypering en beeldvorming   

Toets hoofdthema 2  
Cultuur en maatschappelijk welzijn  

Theoretische 
toets  

MA252 

Ja  10 



    

  
 

De kandidaat kan: 
-uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien 
van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen 
en benoemen  
 − beschrijven hoe men ui ngen van vooroordelen en 
discriminatie tegemoet kan treden vanuit het beginsel 
van gelijkwaardigheid en respect   
− van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de 
beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is. 
 

 
3 ML1/K/6 Macht en zeggenschap  

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.  
 
 
 
ML1/K/7 Stereotypering en beeldvorming  
De kandidaat kan:   
− aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het 
proces van beeld- en meningsvorming 

 

Onderzoek hoofdthema macht en 
mensenrechten 

PO 

MA251 

Nee  10 

3 ML1/K/6 Macht en zeggenschap  
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 

Theoretische toets  

50 min 

 Theoretische 
toets 

MA252   

50  MIN  

JA  10  



    

  
 

kenmerken van een parlementaire democratie noemen, 
herkennen en toelichten.  
 
ML1/K/7 Stereotypering en beeldvorming  
De kandidaat kan:   
− aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het 
proces van beeld- en meningsvorming 

 

 

 

PTA Wiskunde NEXT K3 
Periode Exameneenheden en eindtermen 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma; 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetscode Herkansing 
ja/nee? 

Weging (%) 

1 t/m 5 
WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken  Dit wordt behandeld en getoetst in 

het vak LOB 
   

1 t/m 5 

WI/K/2 Basisvaardigheden 
De leerling kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken en informatie 
verwerven en verwerken. 

Deze vaardigheden zijn in de 
wiskundelessen en alle onderdelen 
van het onderwijsprogramma 
integraal onderdeel. 
 

   

1 t/m 5 

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde   
De leerling 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. 

Deze vaardigheden worden in alle 
onderdelen van het 
onderwijsprogramma integraal 
geoefend en getoetst. 

   

2 WI/K/4 Algebraïsche verbanden 
De leerling kan problemen oplossen waarin verbanden 
tussen variabelen een rol spelen, en daarbij: 
− tabellen, grafieken en formules hanteren bij 
verschillende typen verbanden 
− geschikte wiskundige modellen gebruiken 

H3 ‘Rekenen met formules’ Theoretisch 
WI151 
50 min 

ja 5 



    

  
 

2 WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 
De leerling 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. 
 
WI/V/2  Verrijkingsopdrachten 
De leerling verricht complexe opdrachten, waarbij het proces van 
het probleemgebied kiezen, de probleemsituatie identificeren en 
mathematiseren, het probleem oplossen, de oplossing 
terugplaatsen in de oorspronkelijke situatie en reflecteren op het 
proces wordt doorlopen.  
 
WI/V/3  Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken 
en verstrekken  

H6 ‘Statistiek’ 
 

Praktisch 
WI152 

ja 4 

2 WI/K/6 Meetkunde 
De leerling kan voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij: 
− redeneren over vlakke meetkundige figuren en deze tekenen 
− afmetingen meten, schatten en berekenen 
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en 
apparaten hanteren. 

H8 ‘Hellingen en tangens’ en H9 
‘Meten en redeneren’ 
 

Theoretisch 
WI153 
50 min 

ja 11 

3 WI/K/6 Meetkunde 
De leerling kan voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij: 
− redeneren over vlakke meetkundige figuren en deze tekenen 
− afmetingen meten, schatten en berekenen 
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en 

H11 ‘Oppervlakte en inhoud’ en 
H12 ‘Grafen’ 

Theoretisch 
WI251 
50 min 

ja 8 



    

  
 

apparaten hanteren. 
 
WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 
De leerling 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. 

3 WI/K/6 Meetkunde 
De leerling kan voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij: 
− redeneren over vlakke meetkundige figuren en deze tekenen 
− afmetingen meten, schatten en berekenen 
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en 
apparaten hanteren. 
 

H11 ‘Oppervlakte en inhoud’ 
 

Praktisch 
WI252 
 

ja 2 

3 WI/K/4 Algebraïsche verbanden 
De leerling kan problemen oplossen waarin verbanden 
tussen variabelen een rol spelen, en daarbij: 
− tabellen, grafieken en formules hanteren bij 
verschillende typen verbanden 
− geschikte wiskundige modellen gebruiken 

H7 ‘Vergelijkingen oplossen’ en 
H10.2 en H10.3 

Theoretisch 
WI253 
50 min 

ja 10 

 

 
  



    

  
 

 

 

 PTA Economie             Leerweg: KBL 2019 – 2020 Leerjaar 3 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma: wat 
ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en code  

Herkansing 
  ja/nee? 

Weging 

2 EC/K/4A en 4B Consumptie  
 -De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, 
behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven casus.  
 -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. 

Onderzoek 
Je doet onderzoek naar de diverse 
vormen van sparen en lenen en 
verzekeren 

Praktijktoets 

EC151 

Nee o/v/g 

2 EC/K/4A en 4B Consumptie  
 -De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, 
behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven casus.  
 -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. 

Toets over sparen en lenen 
Je leert over diverse spaarvormen 
en verschillende leningen. 

Theorietoets 

EC152 

 

Ja 20 

3 EC/K/5A en 5B  Arbeid en Productie 
-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. 
-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. 

Onderzoek  
Je doet onderzoek naar arbeid: van 
werknemer tot werkgever. Ook 
gaat je onderzoek over het 
berekenen van de prijs en de winst. 

Praktijktoets 

EC251  
  

Nee o/v/g 



    

  
 

3 EC/K 5A en 5B  Arbeid en Productie 
-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. 
-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/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 organisaties en individuele personen beschrijven. 

Toets over arbeid 
Je leert over arbeid: van 
werknemer tot werkgever. Ook 
leer je over het berekenen van de 
prijs van je product en de winst. 
 

Theorietoets 

EC252 

Ja 20 

 
 

  



    

  
 

 

 

PTA Kunstvakken              Leerweg: KBL3 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en code Herkansin
g ja/nee? 

Weging 

1 Een helder beeld vormen van oriëntatie op kunst 
en cultuur vanuit eigen belevingswereld. 
(cultureel zelfportret) Dit vormgeven in een 
grafisch ontwerp op de KV-map. 

Jij en Kunst (cultureel zelfportret): Interviewen van 
elkaar in tweetallen aan de hand van een vragenlijst, 
met elkaar in dialoog. KV-map maken en voorkant 
ontwerpen, individueel 

Praktische opdracht 
KV051 
 

Ja 
 
 

1 
 
 

1 Een sjabloon/stencil ontwerpen voor een graffiti-
werkstuk tijdens de graffiti workshop. Het maken 
van straatkunst ervaren onder leiding van 
gastdocenten (activiteitenweek). 
 

Ontwerpen schetsen van graffitiletters en sjabloon. 
Sjabloon voor de workshop uitsnijden in karton. 
Deelnemen aan de workshop en aan het einde een 
voltooid graffitikunstwerk inleveren, tweetallen. 

Praktische 
opdracht, culturele 
activiteit 
KV052 

ja 2 

 
2 

Creatief reflecteren op een dansvoorstelling in 
het theater dmv een keuzeopdracht.  
 

Voorstelling bezoeken met Dans, keuze uit 
verschillende creatieve reflectieopdrachten zoals een 
alternatief kostuum- of decorontwerp, vlog, review, 
interview, folder, schilderij. 

Culturele activiteit, 
keuzeopdracht 
KV151  
 

Ja 
 

2 
 

2 Creatief reflecteren op een 
theater/muziekvoorstelling in het theater dmv 
een keuzeopdracht. 
 

Voorstelling bezoeken Theater, keuze uit 
verschillende creatieve reflectieopdrachten zoals een 
alternatief kostuum- of decorontwerp, vlog, review, 
interview, folder, schilderij. 

Culturele activiteit, 
keuzeopdracht 
KV152 

ja 2 

3 
 
 
 

Reflecteren op een bioscoopfilm dmv het maken 
van een trailer. Het verhaal en de sfeer passend 
samenvatten. 
 

Zelfstandig een bioscoopfilm bezoeken, trailer maken 
op de iPad. Mag met een groepje. 

Culturele activiteit 
KV251 
 

Ja 
 
 

2 
 
 

3 Een eigen fictief cultureel evenement bedenken 
en uitwerken. 

In groepjes van 3-4 personen een fictief 
(muziek)festival bedenken, bepalen welke artiesten 
en overige acts komen, logo ontwerpen, plattegrond 
ontwerpen, poster in de stijl en sfeer van het festival 
op A2-formaat presenteren. 

Praktijkopdracht 
KV252 
 
 

Ja 2 

3  Map evalueren dmv korte vragenlijst en 
groepsgesprek. 
 

Formatief/reflectie Ja 0 



    

  
 

 

 

  



    

  
 

 

  

PTA LO Leerweg: Next 3 
Periode  Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  Inhoud onderwijsprogramma;   

wat ga je hiervoor doen?  
Toetsvorm en 

code  
Herkansing 

ja/nee?  
Weging  

Leerjaar 3  
P2  

  
  
  

LO1/K/4 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 
de volgende spelen uitvoeren:   
− Een slag- en loopspel, drie doelspelen, twee 

terugslagspelen (een vorm van volleybal en keuze uit 

Volleybal: Leerlingen kiezen of ze 
zichzelf willen verbeteren in het: 
serveren, opbouw aanval, verdedigen, 
positie in het veld en/of scoren.  
 

LO  
Handelings-  

deel  
 LO151 

Ja  O/V  

PTA  LO              Leerweg: Next 3 
Periode  Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  Inhoud onderwijsprogramma;   

wat ga je hiervoor doen?  
Toetsvorm en 

code  
Herkansing 

ja/nee?  
Weging  

Leerjaar 3  
P1  

LO1/K/7  
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met 
anderen vormen van de volgende atletiekactiviteiten 
uitvoeren:   
− Hardlopen, ver- en hoogspringen en daarbij:   
− Oog hebben voor veiligheid en regelende taken 

uitvoeren.  

Atletiek: De leerlingen kiezen of ze 
binnen een activiteit als loopvormen, 
ver- en/of hoogspringen, zich willen 
verbeteren in aanloopfase, mate van 
afzetten, zweeffase en/of landing.  

LO  
Handelings-  

deel  
LO051 

  

Ja  O/V  

Leerjaar 3  
P1  

  

LO1/K/2 en LO1/K/3  
De kandidaat kan in bewegingssituaties 
basisvaardigheden toepassen;  
- Communiceren, zelfstandig (samen)werken en 
informatie verwerven en verwerken. 
- 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. Kunnen omgaan met elementen als lukken en 
mislukken en winst en verlies. 
- Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, 
culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties   
- Eigen wensen, motieven en mogelijkheden weten.  

Deelname: de leerling beoordeeld 
zichzelf en wordt beoordeeld op 
betrokkenheid op elkaar en de 
(veiligheid) les, inzet, persoonlijke 
ontwikkeling, organiseren en 
samenwerken.  

  

LO  
Handelings-  

deel  
LO052 

  

Nee O/V  



    

  
 

minstens één vorm van badminton, tennis of 
tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen en 
daarbij:   

− Zich houden aan afgesproken regels en oog hebben 
voor veiligheid.  

 
LO1/K/2 en LO1/K/3  
- De kandidaat kan in bewegingssituaties 
basisvaardigheden toepassen; communiceren, zelfstandig 
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken  
- Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen 
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden. Kunnen omgaan met elementen als lukken en 
mislukken en winst en verlies.  
- Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, 
culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties.   
- Eigen wensen, motieven en mogelijkheden weten.  
  

Deelname: de leerling beoordeeld 
zichzelf en wordt beoordeeld op 
betrokkenheid op elkaar en de 
(veiligheid) les, inzet, persoonlijke 
ontwikkeling, organiseren en 
samenwerken.  
  

Leerjaar 3  
P2  

LO1/K/5  
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 
één of meer van de volgende turnactiviteiten uitvoeren:   
− Steun- en vrij springen 
en daarbij:   
− Goed omgaan met risico’s en meehelpen bij regelende 

taken, waaronder hulpverlenen.   
  
LO1/K/2 en LO1/K/3  
- De kandidaat kan in bewegingssituaties 
basisvaardigheden toepassen; communiceren, zelfstandig 
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken. 
- Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen 
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden. Kunnen omgaan met elementen als lukken en 
mislukken.  
- Eigen wensen, motieven en mogelijkheden weten.  

Steunspringen: De leerlingen kiezen 
of ze binnen een activiteit als tipsalto, 
handstand overslag of 
hurkwendsprong. zich willen 
verbeteren in: aanloop, mate van 
inspringen, aanzweeffase, steunfase, 
hoogte en/of landing.  
 
Deelname: de leerling beoordeeld 
zichzelf en wordt beoordeeld op 
betrokkenheid op elkaar en de 
(veiligheid) les, inzet, persoonlijke 
ontwikkeling, organiseren en 
samenwerken.   

LO  
Handelings-  

deel  
LO152  

Ja  O/V  

  
 
 
 



    

  
 

 
 
  

PTA LO              Leerweg: Next 3 
Periode  Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  Inhoud onderwijsprogramma;   

wat ga je hiervoor doen?  
Toetsvorm en 

code  
Herkansing 

ja/nee?  
Weging  

Leerjaar 3  
P3  

LO1/K/4  
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 
de volgende spelen uitvoeren:   
− Een slag- en loopspel, drie doelspelen, twee 

terugslagspelen (een vorm van volleybal en keuze uit 
minstens één vorm van badminton, tennis of 
tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen en 
daarbij:   

− Zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor 
veiligheid en regelende taken uitvoeren.   

 
LO1/K/2 en LO1/K/3  
- De kandidaat kan in bewegingssituaties 
basisvaardigheden toepassen; communiceren, zelfstandig 
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken  
- Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen 
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden. Kunnen omgaan met elementen als lukken en 
mislukken en winst en verlies.  
- Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, 
culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties   
- Eigen wensen, motieven en mogelijkheden.   

Doelspelen:  
Leerlingen kiezen of ze zichzelf willen 
verbeteren in het: overspelen, 
vrijlopen, verdedigen en/of techniek.  
 

Deelname: de leerling beoordeeld 
zichzelf en wordt beoordeeld op 
betrokkenheid op elkaar en de 
(veiligheid) les, inzet, persoonlijke 
ontwikkeling, organiseren en 
samenwerken.  
 

 

LO  
Handelings-  

deel  
LO251  

Ja  O/V  

Leerjaar 3  
P3 
  
  

LO1/K/6  
De kandidaat kan alleen of samen met anderen één van 
de volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren:   
− Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of 

conditionele vormen op muziek en daarbij regelende 
taken uitvoeren, waaronder een eenvoudige variatie 
ontwerpen en uitvoeren.   

 
LO1/K/2 en LO1/K/3  

B&M: De leerlingen ontwerpen en/of 
volgen een dans. Hierbij laten ze zien 
dat ze het ritme/maat herkennen.  
  
Deelname: de leerling beoordeeld 
zichzelf en wordt beoordeeld op 
betrokkenheid op elkaar en de 
(veiligheid) les, inzet, persoonlijke 
ontwikkeling, organiseren en 
samenwerken.  

LO  
Handelings-  

deel  
 LO252  

Ja  O/V  



    

  
 

- De kandidaat kan in bewegingssituaties 
basisvaardigheden toepassen; communiceren, zelfstandig 
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken.  
- Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen 
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden. Kunnen omgaan met elementen als lukken en 
mislukken.    
- Eigen wensen, motieven en mogelijkheden weten.  

 

 

 

PTA Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Leerweg:  KB3 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm 

en code 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 3 
 

K/ZW.11.1 
Deeltaak: 
Informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en 
te sporten in de  
eigen regio. 
 
De kandidaat kan: 
1.informatie verzamelen over sport- en 
bewegingsmogelijkheden in de regio 
2. de informatie presenteren 
 
 

*Informatie zoeken op het internet 
*uitleg powerpoint 
*Informatie verwerken in een powerpoint. 
*Het presenteren van jouw powerpoint aan de klas 
*Elkaars presentatie beoordelen. 

Maken en 
presenteren 

SBA521 
180 minuten 

 

ja 1 

Leerjaar 3 
 
 
 

K/ZW/11.3 
Deeltaak:  
Assisteren en instructie geven bij sport - en 
bewegingsactiviteiten.   
 
De kandidaat kan: 
1.uitleg geven over sport-of bewegingsactiviteit 
2.een bewegingsvaardigheid voordoen aan de groep 
3.eenvoudige aanwijzingen geven aan de deelnemers 

*Het voorbereiden van een les/onderdeel. 
*Uitvoeren van de les/onderdeel aan 
basisschoolleerlingen tijdens een sportdag. 
*Instructie leren geven (praatje-plaatje-daadje) 
*Regels hanteren en rekening houden met de 
deelnemers.  
* Het letten op veiligheid om blessures te 
voorkomen. 
*Betreffende hoofdstukken uit het boek behandelen. 
 

Theorie- en 
Praktijktoets 

SBA522 
360 minuten 
         

ja 2 



    

  
 

4.deelnemers voor de sport – of bewegingsactiviteit stimuleren 
en enthousiasmeren. 
5.flexibel omgaan met verschillen tussen deelnemers. 
 
K/ZW/11.4 
Deeltaak:  
Omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures. 
 
De kandidaat kan: 
1.letten op de veiligheid van de sportaccommodatie zoals 
materialen, toestellen 
en apparatuur 
 
2.In bewegingssituaties eenvoudige regels en afspraken maken 
die blessures helpen voorkomen bij  sportief spel 

 
 

 
 
 
 

K/ZW/11.5 
Deeltaak:  
Assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma's. 
 
De kandidaat kan: 
1.Eenvoudigesportmetingenuitvoeren en aflezen zoals 
loopsnelheid, lenigheid, armkracht, sprongkracht 
2. .assisteren bij een warming up en cooling down 
3. advies en informatie geven over passende sport-en 
bewegingsactiviteiten 
 

*Het begeleiden en uitvoeren van een (euro)fittest. 
*Voor het proces begin van de periode en einde van 
de periode de test uitvoeren. 
*Welke warming-up past bij welke sport, uitgevoerd 
door de docent. 
*Het voorbereiden en verzorgen van een warming-
up en/of cooling down door student. 
 
 

Praktijktoets 
SBA523 

120 minuten 
 

Ja 1 

 

 

  



    

  
 

 

 

 

 Next PTA Biologie  Leerjaar 3  K, GT, H6      

Rap
port 
peri
ode   

CE Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  

  

Inhoud onderwijsprogramma;   

Wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm en 
code  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

alle 

  

  

  

  

Bi/k/1 Orientatie op leren en werken  

Bi/k/2 Basisvaardigheden  

Bi/k/3 Leervaardigheden in het vak biologie  

Hoewel er voor K1, K2 en K3 geen aparte toetsen zijn worden hieronder 
de van toepassing zijnde punten toch weergegeven. De betreffende 
onderwerpen kunnen namelijk bij de vragen van PTA toetsen aan de orde 
komen. De eindtermen K1, K2 en K3 zullen niet steeds bij de PTA toetsen 
worden vermeld. Ze kunnen er echter wel bij iedere PTA toets een rol 
spelen en moeten worden behandeld voor het SE  

BI/K/1 De kandidaat kan:  

-de rol en het belang aangeven van biologische kennis en vaardigheden 
in discussie over maatschappelijke vraagstukken  

-de rol en het belang aangeven van biologische kennis en vaardigheden 
in verschillende arbeidsgebieden en werksoorten.  

BI/K/2De kandidaat kan:  

Je gaat een onderzoek doen naar 
de werking van de cel en 
levenskenmerken. In dit onderzoek 
werk je tenminste met de volgende 
onderzoeksvaardigheden :  

Microscoperen, 

biologisch tekenen en 
determineren (zie  syllabus DRD)  
   
   

Practica (BI?)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 0 



    

  
 

-berekeningen uitvoeren  

-een tabel opstellen  

-een grafiek tekenen  

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie  
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:  

-De ontwikkeling van het eigen leervermogen  

-Het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te 
communiceren en onderzoek te doen.  

Bi/v/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie  

De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en 
verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk  

Bi/v/4 Vaardigheden in Samenhang De kandidaat kan de vaardigheden 
toepassen bij biologie opdrachten  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

BI/K/4 Cellen staan aan de basis  
De kandidaat kan de biologische basisbegrippen, in het kader van celleer 
in verband brengen met de wereld om hem/haar heen.  

De kandidaat beheerst de  vaktermen van biologie. Opgedaan in de 
onderbouw van het VMBO en periode 1 leerjaar 3.  

BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie (ALLEEN VMBO-GT op CE en VMBO-K 
moet op SE)  

Je legt uit dat individuen informatie over erfelijke eigenschappen 
overdragen aan hun nakomelingen.  

Biologische eenheid en 
voortplanting en erfelijkheid:  

Je gaat een erfelijkheidsonderzoek 
doen waarin je ook de biologische 
basisbegrippen van de cel 
meeneemt. 

  

  

 Bi151 

Onderzoek 
levensfasen, 
seksualiteit en 
erfelijkheid 

 nee  O/V   

2  BI/K/12,13 Van generatie op generatie  Voortplanting en Erfelijkheid:   Bi152 nee 8 



    

  
 

De kandidaat beheerst de biologische basis vaktermen passend bij de 
thema’s voortplanting en erfelijkheid en evolutie. De kandidaat kan 
voortplanting en groei bij organismen toelichten, evenals de vorm en 
functie van seksueel gedrag daarbij. Je legt uit het verschil uit tussen een 
eeneiige en een twee-eiige tweeling. Je benoemt vormen van prenataal 
onderzoek.  

BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie (ALLEEN VMBO-GT)  

Je legt uit dat individuen informatie over erfelijke eigenschappen 
overdragen aan hun nakomelingen en waardoor die beïnvloed kunnen 
worden.  

 Je maakt een presentatie van je 
onderzoek die wordt beoordeeld op 
verschillende aspecten zoals 
inhoud, lay-out etc. 

  

  

  

.  

Praktijktoets   

  

2  

De kandidaat kan de biologische basisbegrippen, in het kader van 
Voortplanting, seksualiteit en erfelijkheid in verband brengen met de 
wereld om hem/haar heen.  

  

Je maakt een toets over de thema’s 
voortplanting en erfelijkheid op 
basis van je onderzoek en syllabus 

 

Bi153  

Theorietoets   
ja  12 

3  

Bi/k/8 Houding, beweging en conditie   

BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, 
energie, transport en uitscheiding  
BI/K/11 Reageren op prikkels  

De kandidaat beheerst de biologische basis vaktermen passend bij de 
thema’s houding, beweging, conditie; het lichaam in stand houden en 
regeling en zintuigen.  

  

Instandhouding en interactie  
 
Je gaat een onderzoek doen naar 
instandhouding, interactie en 
zintuigen 

Bi251  

Onderzoek 

  

nee O/V 



    

  
 

3  

Bi/k/8 Houding, beweging en conditie  

De kandidaat kan: delen die van belang zijn voor stevigheid en beweging 
noemen, in afbeeldingen aanwijzen en in situaties waarin dit relevant is 
functie(s) en werking beschrijven, inclusief een aantal microscopische en 
macroscopische details beschrijven wat er gebeurt bij bepaalde vormen 
van overbelasting van het bewegingsapparaat tijdens het werk en bij 
sport en hoe deze overbelasting zo veel mogelijk vermeden kan worden.  

  

BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, 
energie, transport en uitscheiding  
De kandidaat kan vorm, werking en functie van het verteringsstelsel, 
bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven 
en hun onderlinge verband toelichten  

  

BI/K/11 Reageren op prikkels  

De kandidaat kan:  
–de rol en de werking van het zenuwstelsel, zintuigstelsel en 
hormoonstelsel toelichten  
–beschrijven welke relatie er is tussen gedrag en inwendige en uitwendig 
prikkels  

  

Instandhouding en interactie  

 Je maakt een presentatie van je 
onderzoek over instandhouding, 
interactie en zintuigen 

  

Bi252  

Praktijktoets 
Leefstijl, 
sporten, 
hormonen en 
zintuigen  

  

nee  12  

3  

De kandidaat beschrijft de delen en de werking van delen betrokken bij 
stevigheid en beweging. Je beschrijft wat er gebeurt bij bepaalde vormen 
van overbelasting van het bewegingsapparaat tijdens het werk en bij 
sport en hoe deze overbelasting zoveel mogelijk vermeden kan worden.  

Je legt uit wat nodig is om het lichaam van de mens gezond te houden 

Je doet onderzoek naar de thema’s 
houding, beweging en conditie. 

 

Bi52  

Praktijktoets  
ja  8 



    

  
 

Je beschrijft delen van het zenuwstelsel, hun bouw, functies en werking. 
Je legt de relatie tussen zintuigen en het zenuwstelsel uit. Je beschrijft 
hoe mensen en/of dieren waarnemen. Je benoemt het principe van de 
werking van hormonen. Je legt uit hoe hormonen een invloed hebben op 
groei, ontwikkeling en stofwisseling.  

  

                                                                                                                       40  

                       

 

 

PTA Economie & Ondernemen Leerweg: Kader leerjaar 3 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en code Herkansin

g ja/nee? 
Weging 

1 Commercieel: 
- P/EO/1.1.7 De samenhang tussen prijs en marktpositie 

herkennen. 
- P/EO/1.1.8 De samenhang tussen prijs en marktpositie 

herkennen en toepassen. 
- P/EO/1.1.9 De samenhang tussen promotie en 

presentatie en de marktpositie herkennen en 
toepassen. 

Secretarieel: 
- P/EO/2.1.BO.3 Communicatie verzorgen 
- P/EO/2.1.BO.5 Secretariële ondersteuning verrichten 
- P/EO/2.1.FO.1 Communicatie verzorgen 
- P/EO/2.1.FO.3 Klanten ontvangen 
- P/EO/2.1.FO.4 Bezoekers ontvangen 
- P/EO/2.1.FO.5 Het bedrijf presenteren 

Logistiek: 
- P/EO/3.3.1 Begrippen met betrekking tot de voorraad 

herkennen.  

Commercieel: 
H1.  Hoe presenteer ik artikelen?  
Je leert: 

- Het belang van een herkenbare 
huisstijl en een goede 
winkelindeling 

- De belangrijkste begrippen over 
artikelpresentaties 

- Hoe je artikelen extra kunt 
laten opvallen 

H2. Wat is marketing? 
Je leert:  

- Uit welke onderdelen een 
winkelformule bestaat 

- Wat een marktpositie is 
- Wat marketing is 
- Uit welke 6 P’s de marketingmix 

bestaat 

Theorie periode 1  
EO051 
60 min. 

Ja 2 



    

  
 

- P/EO/3.3.3 Administratief voorraadbeheer uitvoeren 
- P/EO/3.3.4 Goederen bestellen 
- P/EO/3.1.4 derving tegengaan 
- P/EO/3.2.1 Goederen verzamelen 
- P/EO/3.2.2 Goederen verpakken en verzendklaar 

maken 
- P/EO/3.2.3 Goederen verzenden  
- P/EO/3.1.1 Goederen ontvangen 

 
 
 
 
 

H3. Hoe trekt de marktpositie de 
doelgroep aan? 
Je leert: 

- Waarom de marketingmix zo 
belangrijk is voor de 
marktpositie 

- Wat de 6 P’s met elkaar te 
maken hebben 

Secretarieel: 
H1.  Communiceren  
Je leert: 

- Wat communicatie is 
- Verschillende vormen van 

communicatie omschrijven 
- Verschillende 

gesprekstechnieken gebruiken 
- Vragen stellen 

H2. Bedrijf presenteren 
Je leert:  

- Hoe een organisatie in elkaar zit 
- Wat een organogram is 
- Hoe je een presentatie houdt 
- Hoe je een presentatie 

ondersteunt 
- Hoe je op een aantrekkelijke 

wijze moet presenteren 
- Jezelf presenteren 
- Het bedrijf presenteren 

H7. Bezoekers 
Je leert: 

- Bezoekers ontvangen, 
inschrijven en doorverwijzen 

- Bezoekers afmelden en 
uitgeleiden 

- Service verlenen 
- Klanten helpen 
- Representatief optreden 

 



    

  
 

 
Logistiek: 
Blok 1.  Voorraadbeheer  
Je leert: 

- De verschillende soorten 
magazijnen 

- Hoe je voldoende bijbestelt 
- Hoe je interne bestellingen 

plaatst 
- Wat derving is 
- Hoe je de voorraad telt en 

verschillen registreert.  
Blok 2. Goederenverzending 
Je leert:  

- Hoe je goederen verzamelt 
- Hoe je bestellingen klaarzet 
- Hoe je een bestelling verpakt 
- Hoe je een pakbon invult 
- Welke vervoersdocumenten er 

zijn 
- Hoe je een vrachtbrief invult 
- Hoe je een bestelling 

klaarmaakt voor vervoer 
- Hoe je sjablonen kunt 

gebruiken 
Blok 3. Goederenontvangst 
Je leert:  

- Hoe je een levering in 
ontvangst neemt 

- Hoe je ontvangen artikelen 
controleert 

- Hoe je geleverde artikelen 
moet verwerken 

- Hoe je een zakelijk e-mail 
bericht maakt  

 
1 
 

Commercieel: Etaleren Commercieel: etaleren  
Je leert: 

Praktijk periode 1 
EO052 

Nee 2 



    

  
 

 
 

- P/EO/1.1.9 De samenhang tussen promotie en 
presentatie en de marktpositie herkennen en 
toepassen. 

Secretarieel: Bedrijfspresentatie verzorgen 
- P/EO/2.1.BO.3 Communicatie verzorgen 
- P/EO/2.1.BO.5 Secretariële ondersteuning verrichten 
- P/EO/2.1.FO.1 Communicatie verzorgen 
- P/EO/2.1.FO.5 Het bedrijf presenteren 

Logistiek: Bestelling verzendklaar maken  
- P/EO/3.2.1 Goederen verzamelen 
- P/EO/3.2.2 Goederen verpakken en verzendklaar 

maken 
- P/EO/3.2.3 Goederen verzenden  

 
 
 

- De beste manieren om 
artikelen te presenteren 

- Hoe je een artikelpresentatie 
maakt en in stand houdt 

- De basis van het vormgeven 
van een artikelpresentatie 

Secretarieel: Bedrijfspresentatie 
verzorgen  
Je leert: 

- Wat communicatie is 
- Verschillende 

gesprekstechnieken gebruiken 
- Vragen stellen 
- Hoe een organisatie in elkaar zit 
- Hoe je een presentatie houdt 
- Hoe je een presentatie 

ondersteunt 
- Hoe je op een aantrekkelijke 

wijze moet presenteren 
- Jezelf presenteren 
- Het bedrijf presenteren 
- Representatief optreden 

Logistiek: Bestelling verzendklaar maken  
Je leert:  

- Hoe je goederen verzamelt 
- Hoe je bestellingen klaarzet 
- Hoe je een bestelling verpakt 
- Hoe je een pakbon invult 
- Hoe je een vrachtbrief invult 
- Hoe je een bestelling 

klaarmaakt voor vervoer 

45 min. 
 
 

 
30 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 min. 

1 
 

- P/EO/2.1.BO.3 Communicatie verzorgen 
- P/EO/2.1.BO.5 Secretariële ondersteuning verrichten 
- P/EO/2.1.FO.1 Communicatie verzorgen 
- P/EO/2.1.FO.3 Klanten ontvangen 
- P/EO/2.1.FO.4 Bezoekers ontvangen 
- P/EO/2.1.FO.5 Het bedrijf presenteren 

Je leert: 
- Een sportactiviteit te plannen 

en organiseren 

Handelingsdeel: Go-
Sport 
O,V,G 
EO053 

 

Nee 0 

2 Commercieel: Commercieel: Theorie periode 2 Ja 2 



    

  
 

- P/EO/1.1.1 Het begrip Retail formule herkennen en 
toepassen 

- P/EO/1.1.2 Het begrip Retail formule herkennen, 
omschrijven en toepassen 

- P/EO/1.1.3 De belangrijkste elementen uit de Retail 
formule herkennen, omschrijven en toepassen 
(doelgroep, assortiment, concurrentiepositie) 

- P/EO/1.1.4 De samenhang tussen doelgroep en 
distributie herkennen en toepassen 

- P/EO/1.1.5 Het belang van vakkennis (artikelkennis) 
herkennen en toepassen 

- P/EO/1.1.6 Assortimentskennis verwerven, herkennen 
en toepassen 

Secretarieel: 
- P/EO/2.1.BO.1 Agendabeheer voeren 
- P/EO/2.1.BO.2 Bijeenkomsten organiseren 
- P/EO/2.1.FO.1 Communicatie verzorgen 
- P/EO/2.1.FO.2 Klachten afhandelen 

Logistiek: 
- P/EO/3.3.3 Administratief voorraadbeheer uitvoeren 
- P/EO/3.3.4 Goederen bestellen 
- P/EO/3.1.1 Goederen ontvangen 
- P/EO/3.2.2 Goederen verpakken en verzendklaar 

maken 
- P/EO/3.2.3 Goederen verzenden  
- P/EO/3.1.1 Goederen ontvangen 
- P/EO/3.1.2 Goederen opslaan 
- P/EO/3.1.3 Goederen verplaatsen, intern transport 

 
 
 

H4. Wat is distributie? 
Je leert: 

- Wat distributie is en welke 
soorten distributie er zijn 

- Wat distributiekanalen zijn en 
hoe je ze gebruikt 

- Waarom je een voorraad 
aanlegt 

- Welke distributievormen er zijn 
- Welke winkelvormen er zijn 
- Wat verzorgingsgebieden zijn 

H5. Wat moet ik weten over 
assortiment? 
Je leert:  

- Hoe een assortiment is 
opgebouwd 

- Weke soorten merken er zijn 
- Wat een kernassortiment is 
- Wat een randassortiment is 
- Waarom artikelkennis 

belangrijk is 
- Hoe je aan artikelkennis komt 

 
 
 
 
Secretarieel: 
H5. Plannen en organiseren 
Je leert: 

- Een agenda gebruiken 
- Afspraken plannen, verplaatsen 

en annuleren 
- Bijeenkomsten organiseren 
- Plannen  
- Taken verdelen 
- Planning bewaken 

H3. Bellen en schrijven 
Je leert:  

EO151 
60 min 



    

  
 

- Waarop je moet letten bij het 
telefoneren 

- Hoe je moet telefoneren 
- Hoe je een telefoonnotitie 

maakt 
- Hoe je spelt met het 

telefoonalfabet 
- Hoe je een brief schrijft 
- Hoe je een email schrijft 
- Waarvoor je een memo 

gebruikt 
H8. Klachten 
Je leert: 

- Welke soorten klachten er zijn 
- Wat oorzaken van klachten zijn 
- Verschil tussen gegronde en 

ongegronde klachten 
- Hoe je reageert op een klacht 
- Wat een klachtenprocedure is 
- Klachten gebruiken om tot een 

betere dienstverlening te 
komen 

Logistiek: 
Blok 4. Voorraadbeheer  
Je leert: 

- Hoe je een offerte aanvraagt 
- Hoe je een bestelling plaatst 
- Wat leveringsvoorwaarden zijn 
- Wat betalingsvoorwaarden zijn 
- Hoe je de levering vergelijkt 

met de bestelling 
Blok 5. Bestellen 
Je leert:  

- Wat voorraadkosten zijn 
- Wat bestelkosten zijn 
- Wat er in een artikelbestand 

staat 



    

  
 

- Wat er in een 
leveranciersbestand staat 

- Hoe je de levering vergelijkt 
met de bestelling 

- Hoe je zakelijk telefoneert  
Blok 6. Goederenopslag 
Je leert:  

- Hoe je goederen opslaat in het 
magazijn 

- Welke hulpmiddelen je gebruikt 
bij de opslag van goederen 

 
 
 
 

2 Commercieel:  
- P/EO/1.2.2 afrekenhandelingen verrichten 

Secretarieel:  
- P/EO/2.1.BO.1 Agendabeheer voeren 
- P/EO/2.1.BO.2 Bijeenkomsten organiseren 
- P/EO/2.1.FO.1 Communicatie verzorgen 
- P/EO/2.1.FO.2 Klachten afhandelen 

Logistiek:  
- P/EO/3.1.1 Goederen ontvangen 

 
 

Commercieel: inpakken  
Je leert:  

- Inpakhandelingen verrichten 
met verschillende soorten 
voorwerpen 

Secretarieel: Zakelijk telefoneren  
Je leert: 

- Een agenda gebruiken 
- Afspraken plannen, verplaatsen 

en annuleren 
- Waarop je moet letten bij het 

telefoneren 
- Hoe je moet telefoneren 
- Hoe je een telefoonnotitie 

maakt 
- Hoe je spelt met het 

telefoonalfabet 
- Hoe je een 

telefoonbeantwoorder moet 
gebruiken 

- Waarvoor je een memo 
gebruikt 

Logistiek: Goederen ontvangen  

Praktijk periode 2 
EO152 
20 min. 

 
30 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 min.  
 
 

Nee 2 



    

  
 

Je leert:  
- Hoe je een levering in 

ontvangst neemt 
- Hoe je ontvangen artikelen 

controleert 
- Hoe je geleverde artikelen 

moet verwerken 
 
 
 

2 - P/EO/1.1.1 Het begrip Retail formule herkennen en 
toepassen 

- P/EO/1.1.3 De belangrijkste elementen uit de Retail 
formule herkennen, omschrijven en toepassen 
(doelgroep, assortiment, concurrentiepositie) 

- P/EO/1.1.4 De samenhang tussen doelgroep en 
distributie herkennen en toepassen 

- P/EO/1.1.5 Het belang van vakkennis (artikelkennis) 
herkennen en toepassen 

- P/EO/1.1.6 Assortimentskennis verwerven, herkennen 
en toepassen 

 

Je leert: 
- Het ontwerpen en ontwikkelen 

van een woontijdschrift. 

Handelingsdeel: 
Casa-Store 

O,V,G 
EO153 

 

Nee 0 

3 Commercieel: 
- P/EO/1.1.9 de samenhang tussen promotie en 

presentatie en de marktpositie herkennen en 
toepassen 

- P/EO/1.1.10 de samenhang tussen promotie en 
presentatie en de marktpositie herkennen, uitleggen 
en toepassen 

- P/EO/1.1.11 de samenhang tussen reclame en 
marktpositie herkennen en toepassen.  

- P/EO/1.2.1 de verkoopfasen doorlopen 
- P/EO/1.2.2 afrekenhandelingen verrichten 

Secretarieel: 
- P/EO/2.1.BO.3 Communicatie verzorgen 
- P/EO/2.1.BO.4 Post verzorgen 
- P/EO/2.1.BO.5 Secretariële ondersteuning verrichten 
- P/EO/2.1.BO.6 Data beheren 

Commercieel: 
H6. Hoe promoot ik mijn winkel? 
Je leert: 

- Wat je met promotie kunt 
bereiken 

- Wat een consumententest is 
- Hoe je een consumententest als 

promotie gebruikt 
- Welke reclamevormen er zijn 

H7. Hoe verkoop ik artikelen?  
Je leert: 

- Wat een verkoopgesprek is en 
uit welke fases het bestaat 

- Welke zaken invloed hebben op 
het verkoopgesprek 

Theorie periode 3 
EO251 
60 min. 

Ja 2 



    

  
 

- P/EO/2.1.FO.7 Ontwikkelingen in de secretariële 
ondersteuning herkennen en uitleggen 

Logistiek: 
- P/EO/3.3.3 Administratief voorraadbeheer uitvoeren 
- P/EO/3.1.4 Derving tegengaan 

- Veilig werken en derving 
voorkomen 

- Klantgericht handelen en 
service verlenen 

 
Secretarieel: 
H4. Post 
Je leert:  

- Begrippen omschrijven die met 
post verwerken te maken 
hebben 

- Adressenbestand bijhouden 
- Archiveren 
- Begrippen omschrijven die met 

archiveren te maken hebben 
H6. Secretariële ondersteuning  
Je leert: 

- Kopieren, scannen en 
lamineren 

- Drukwerk en mailings 
samenstellen 

- Data beheren 
Logistiek: 
Blok 7. Voorraadadministratie 
Je leert: 

- Hoe je veranderingen in de 
voorraad verwerkt 

- Verschillende soorten voorraad 
- Welke kosten horen bij 

voorraad 
- Wat omzetsnelheid is  

Blok 8. Derving 
Je leert:  

- Oorzaken van derving 
- Criminele derving herkennen, 

benoemen en toepassen, 



    

  
 

- Niet-criminele derving 
herkennen, benoemen en 
toepassen 

3 Commercieel:  
- P/EO/1.2.1 de verkoopfasen doorlopen 
- P/EO/1.2.2 afrekenhandelingen verrichten 

Secretarieel:  
- P/EO/2.1.BO.5 Secretariële ondersteuning verrichten 
- P/EO/2.1.BO.6 Data beheren 

Logistiek:  
- P/EO/3.1.2 Goederen opslaan 
- P/EO/3.1.3 Goederen verplaatsen, intern transport 

 

Commercieel: Verkoopgesprek en 
kassahandelingen  
Je leert: 

- Verkoopgesprek voeren 
- Kassa en scanner te gebruiken 
- Correcties uitvoeren 
- Afrekenen  

Secretarieel: Data beheren in Excel  
Je leert: 

- Adressenbestand bijhouden 
- Data beheren 

Logistiek: Goederen opslaan  
Je leert:  

- Hoe je goederen opslaat in het 
magazijn 

- Welke hulpmiddelen je gebruikt 
bij de opslag van goederen 

Praktijk periode 3 
EO252 
25 min. 

 
 

50 min. 
 
 
 

25 min. 

Nee 2 

3 - P/EO/1.2.1 de verkoopfasen doorlopen 
- P/EO/1.2.2 afrekenhandelingen verrichten 
- P/EO/2.1.BO.5 Secretariële ondersteuning verrichten 
- P/EO/2.1.BO.6 Data beheren 
- P/EO/3.1.2 Goederen opslaan 
- P/EO/3.1.3 Goederen verplaatsen, intern transport 

 
 

Je leert: 
- Het organiseren en presenteren 

van evenement 
(vakantiebeurs). 

Handelingsdeel: 
Smaeck 
O,V,G 
EO253 

 

Nee 0 

3 -    Kern/a.1. de Nederlandse taal in opleidings- en 
beroepssituaties gebruiken;  

-    Kern/a.2. informatie op allerlei manieren overzichtelijk en 
efficiënt verzamelen, ordenen en weergeven;   

-    Kern/a.4. plannen en organiseren in een beroeps(opleiding) 
gerelateerde situatie;  

Je leert: 

-    Hoe het is om actief te zijn in het 
arbeidsproces. 

-    Het ontwikkelen van een 
beroepshouding. 

-    De theorie in de praktijk te brengen. 

Stage 

Handelingsdeel: 
Logboek + gesprek 

O,V,G 

EO254 

 

Nee 0 



    

  
 

-    Kern/a.6. mondeling en schriftelijk rapporteren over de 
uitgevoerde werkzaamheden; onder meer over de planning, 
voorbereiding, proces en product;   

-    Kern/a.7. reflecteren op de eigen werkwijze en op de 
kwaliteit van het eigen werk;  

-    Kern/a.8. samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van 
werkzaamheden;  

-    Kern/a.9. werkzaamheden volgens de voorschriften en op 
een veilige wijze uitvoeren;  

-    Kern/a.10. economisch bewust en duurzaam omgaan met 
materialen en middelen 

-    Kern/a.14. zich aan- en inpassen in een bedrijfscultuur. 

-    Kern/a.15. voldoen aan de algemene gedrags- en 
houdingseisen die gesteld worden aan werknemers in de 
branche;  

-    Kern/a.16. in een (gesimuleerde) beroepssituatie en stage in 
een bedrijf omgaan met verschillen op basis van culturele 
gebondenheid en geslacht.  

-    Kern/b.1. een commerciële instelling tonen, met name: – 
onderdelen van een marktonderzoek uitvoeren – 
verkoopvaardigheden – klant- en servicegerichte houding – 
kansen zien en benutten 

-    Kern/b.2. inspelen op trends en ontwikkelingen  

-    Kern/b.3. communicatieve vaardigheden toepassen, onder 
meer:  
– telefoneren  
– vergaderen  

 



    

  
 

– presenteren en demonstreren  
– overtuigen  
– corresponderen  
– sociale media inzetten 

 

PTA Groene Productie           Leerweg: KB 

Perio
de 

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1 Groene productie mogelijk maken: 
P/GR/1.1 
eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, rekening 
houdend met  
omgevingsfactoren.   
De kandidaat kan: 
1.de meest voorkomende bedrijfsvormen herkennen en benoemen  
3.teeltwerkzaamheden benoemen, kiezen en uitvoeren 
4.de effecten van teeltwerkzaamheden op het milieu en de kwaliteit 
van voeding beschrijven 
6.werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het beheer van het 
landelijk gebied, rekening houdend met wet -en regelgeving 

Gewassen telen 
 
Je neemt de leerstof door welke beschreven staat in 
de methode; Groene productie Hoofdstuk 1. 
 
 
 
Je leert: 
-hoe de landbouwsector is opgedeeld.  
-hoe welke soorten bedrijven in de agrarische sector 
actief zijn 
-welke ontwikkelingen gebruikt worden om het 
produceren van voedsel veiliger en 
milieuvriendelijker te maken. 
-over grondsoorten, vruchtwisseling en teeltplannen, 
grondbewerking poten en zaaien, 
gewasbescherming en bemesting. 
-een bodemprofiel maken, meststoffen strooien, 
berekeningen maken, een gewasplanten en pH- en 
EC-waardes meten. 

GR051 
 Praktische- 
en 
Theoretische 
toets 
60 min 

ja 1 

1 P/GR/1.2  
plantaardige producten vermeerderen, gewassen en planten telen 
en oogsten en daarbij gangbare technologie gebruiken.   
De kandidaat kan: 
2.   generatieve en vegetatieve vermeerderingsmethoden bij planten 
toepassen  

Vermeerderen, telen en oogsten 
 
Je neemt de leerstof door welke beschreven staat in 
de methode; Groene productie, Hoofdstuk 2. 
 
Je leert: 

 GR052 
Praktische/ 
Theoretische 
Toets 
60 min 

ja 1 



    

  
 

3.   de groeivoorwaarden van planten toepassen 
5.   bij een teelt de normen voor oogstrijpheid en sorteren gebruiken 
en deze toepassen  
6.   gangbare technologie herkennen en in een simulatie gebruiken 
 

-welke vermeerderingsmethoden er zijn bij planten. 
-wat de groeifactoren van planten zijn. 
-Wanneer en hoe je een gewas oogst een hoe je een 
gewas bewaart. 
-wat de functie van technologie op een kwekerij is. 

1 P/GR/1.3 
Op bedrijfsmatig wijze dieren houden en hierbij verantwoorde 
keuzes maken met respect voor welzijn, voedselveiligheid, milieu en 
duurzaamheid. 
De kandidaat kan: 
1.productiedoelen aan de hand van het exterieur van dieren 
herkennen en benoemen 
2.verschillende dierhouderijsystemen in de productiesector 
herkennen en benoemen en aan de hand van normen de huisvesting 
beoordelen 
3.begrippen van voortplanting en het belang van voortplanting en 
fokkerij bij dieren benoemen 
4.voersoorten herkennen en benoemen, een voeradvies opstellen en 
voer afwegen 
6.de gezondheid van dieren beoordelen en het welzijn van dieren 
beoordelen en beïnvloeden 
7.technologische toepassingen in de productiedierhouderij herkennen 
en benoemen 

Productiedieren houden 
 
Je neemt de leerstof door welke beschreven staat in 
de methode; Groene productie, Hoofdstuk 3 
 
Je leert: 
-hoe je bedrijfsmatig productiedieren houdt. 
-hoe je bij het houden van productiedieren 
verantwoorde keuzes maakt, met respect voor 
dierenwelzijn, de voedselveiligheid, het milieu en 
duurzaamheid. 
-over het exterieur van productiedieren, 
voortplanting, huisvestingsvormen, het samenstellen 
van rantsoenen en het beoordelen en beïnvloeden 
van de gezondheid en welzijn van dieren 
-over de verschillende dierhouderijsystemen en de 
technologische toepassingen in de 
productiedierhouderij 

GR053 
Theoretische 
toets 

60 min 

ja 1 

 

  



    

  
 

 

PTA  Tussen productie en verkoop              Leerweg KB 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

2 P/GR/2.1 
Voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en 
verantwoord hanteren, verwerken, bereiden en 
bewaren. 
De kandidaat kan: 
1 Grondstoffen bewerken en bereiden tot producten 
2.de kwaliteit van het proces en het product bewaken 
3.een product bereiden 
4 een maaltijd samenstellen 
5 voor een product een verpakking inclusief opdruk, 
ontwerpen en maken 

Voedingsmiddelen bereiden en bewaren 
 
Je neemt de leerstof door welke beschreven staat in 
de methode; Tussen productie en verkoop, Hoofdstuk 
1 paragraaf 1.1 t/m 1.8 

Je leert: 
-hoe je grondstoffen kunt bewerken en  bereiden tot 
producten en gerechten. 
-de kwaliteit van proces en product te beoordelen 
-wat een gezonde maaltijd is 
-hoe je een gezonde maaltijd samenstelt 

GR151 
50 % 
Theoretische 
en  50 % 
Praktisch 
toets 
  120 min 

Ja 1 

2 

 

 

 

P/GR/2.2 

In de groene sector geproduceerde producten selecteren 
en sorteren. 
De kandidaat kan: 
1 producten selecteren aan de hand van 
kwaliteitsvoorschriften 

Agrarische producten sorteren en verpakken 
 
Je neemt de leerstof door welke beschreven staat in 
de methode; Tussen productie en verkoop, Hoofdstuk 
2. paragraaf 2.1, 2.2. en 2.3 
 
Je leert: 
-hoe je bij een groen productiebedrijf producten 
verkoop klaar maakt 
-wat selecteren en sorteren is 
 

GR152 
Theorietoets 
60 min 

ja 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

P/GR/2.3 
Een voorraadbeheersysteem gebruiken, 
bestelopdrachten in ontvangst nemen en verwerken tot 
een order en goederen klaarzetten voor verzending.  
De kandidaat kan: 
1.bestelopdrachten in ontvangst nemen, bevestigen en 
verwerken 

Voorraden beheren 

Je neemt de leerstof door welke beschreven staat in 
de methode; Tussen productie en verkoop, Hoofdstuk 
3. Paragraaf 3.1 t/m 3.3 

Je leert: 

GR153 
Theorietoets  
60 min 

Ja 1 



    

  
 

2.een voorraadbeheersysteem gebruiken 
3.mutaties doorvoeren in een voorraadbeheersysteem 

-hoe je een winkel of groothandel beheert, 
bestellingen plaatst, orders klaarzet, pakbonnen en 
laadlijsten maakt 

 PVB DE Kerstmarkt 
Competenties 
K2.9 Materialen en middelen inzetten 
K2.15 Kwaliteit leveren 
K2.18 Met druk en tegenslag omgaan 
 

PVB De Kerstmarkt 

Je bezoekt de Kerstmarkt en voert daar de taken uit 
zoals aangegeven in het opdrachtboekje. 

-je maakt een verslag  
-je hebt een reflectiegesprek 
 
(mogenlijk vervangende opdracht door Corona) 

GR154 
Praktijktoets 
120 min 

Nee 2 

 

PTA Vergroening stedelijke omgeving              Leerweg: KB 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansi
ng 

ja/nee? 

Wegin
g 

3 vergroening stedelijke omgeving  
 P/GR/3.1 
een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met 
planten en dieren. 
De kandidaat kan: 
1.een ontwerptekening maken voor een groen object en een groene 
ruimte  
2.een ontwerptekening lezen en gebruiken 
3.innovatieve ontwikkelingen toepassen in een ontwerp van een 
groene ruimte 
(5.een huisvesting voor dieren en een kooiverrijking ontwerpen en 
de gemaakte keuzen toelichten) 

 
Groen in de stad ontwerpen en aanleggen 
 
Je neemt de leerstof door welke beschreven staat in de 
methode; Vergroening stedelijke Omgeving, Hoofdstuk 1 

Je leert: 
-hoe je een ontwerp maakt voor een groene ruimte met 
planten en dieren. 
-het maken van een ontwerptekening op schaal. 
-een beplantingsplan ontwerpen 
-het houden van dieren en het ontwerpen van een 
huisvesting en kooiverrijking voor dieren. 
-Je maakt de ontwerpdracht. 
 

GR251 
Theoretische 
toets 
120 minuten 

ja 1 

3 P/GR/3.2 Groen in de stad onderhouden en beheren GR252 nee 1 



    

  
 

een ontwerp voor een groene ruimte met planten en dieren 
realiseren.  
De kandidaat kan: 
1.aan de hand van een tekening een ruimte inrichten 
2.met behulp van instrumenten en apparaten, schattingen en 
metingen uitvoeren om een ontwerp te realiseren 
3.op basis van een beplantingsplan een ruimte beplanten 
5.een huisvesting en een kooiverrijking voor dieren realiseren  
 

Je neemt de leerstof door welke beschreven staat in de 
methode; Vergroening stedelijke Omgeving, Hoofdstuk 2 

Je leert: 
-hoe je een ontwerp realiseert voor een groene ruimte met 
planten en dieren. 
-welk onderhoud er gedaan moet worden in de groene 
ruimte 
-hoe je onderhoudswerkzaamheden moet inventariseren en 
uitvoeren 
-over het verzorgen van planten in de stad en over 
dierverzorging 
-Je voert de moestuinopdracht uit. 

50% 
Theoretische  
en 50%  
Praktische toets 
120 min 

 

3 P/GR/3.3 
een groene ruimte onderhouden en beheren.  
De kandidaat kan: 
2.groene onderhoudswerkzaamheden inventariseren en uitvoeren 
4.dieren huisvesten, voeren en verzorgen en daarbij rekening  
houden met het welzijn van dieren 

Werken in de praktijk 
 
Je leert: 
-welk onderhoud er gedaan moet worden in de groene 
ruimte 
-hoe je onderhoudswerkzaamheden moet inventariseren en 
uitvoeren 
-over het verzorgen van planten in de stad en over 
dierverzorging 
-je levert 5 reflectieformulieren in 

GR253 
Praktische toets 
100 min 

nee 1 

3 P/GR/3.4 
anderen informeren over het belang van planten en dieren en over 
de herkomst van natuurlijke producten. 
De kandidaat kan: 
op eigentijdse wijze informatie geven over de functie en het belang 
van planten en dieren 
2.informatie geven over de herkomst van natuurlijke producten, met 
name voeding 
3.informatie geven over innovatieve ontwikkelingen in een 
stedelijke omgeving 
5.een educatieve activiteit organiseren en realiseren over planten, 
dieren en de herkomst van natuurlijke producten 
 

Groen in de stad promoten 

Je neemt de leerstof door welke beschreven staat in de 
methode; Vergroening stedelijke Omgeving, Hoofdstuk 3 

Je leert:  
-over vergroening van de stedelijke omgeving 
-onderzoeken naar duurzaamheid, naar de herkomst van 
dierlijke- en plantaardige producten en het belang en de 
functie van natuur 
-om klanten te informeren over de kennis van dit onderwerp 
-presenteren 
-educatief materiaal ontwerpen 
-Het plannen en organiseren van een educatieve activiteit 
-Je voert de opdracht educatieve les organiseren uit 

GR254 
Theoretische 
en praktische 
toets  
120 min 

 

nee 1 



    

  
 

3 PVB De Plantenmarkt 
Competenties 
K2.8 Vakdeskundigheid toepassen 
K2.14 Op de behoefte en verwachtingen van de ‘klant’ richten 
K2.19 bedrijfsmatig handelen 

PVB De Plantenmarkt 

Je bezoekt de Plantenmarkt en voert daar de taken uit zoals 
aangegeven in het opdrachtboekje. 

-je maakt een verslag  
-je hebt een reflectiegesprek 
(Vervangende opdracht met een andere klant bij absentie) 

GR255 

Praktische toets 

120 min 

nee 2 

3 Stage 2 weken in maart Stage 
 
Logboek plus  gesprek 

GR256 
Handelingsdeel 

ja 0 

 

PTA P/ZW/2 Mens en omgeving (M&O)               Leerweg: KB3   

Periode  

  

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  

  

Inhoud onderwijsprogramma;   

wat ga je hiervoor doen?  

  

Toetsvorm en 
code  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

1, 2 en 3  P/ZW/2.2 textiel verzorgen.  
1.etiketten lezen, interpreteren en er naar handelen  
2.was sorteren   
3.een wasbehandeling uitvoeren  
4.strijken, vouwen en opbergen van de was  
  
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de 
voorwaardelijke   
kennis, vaardigheden en houding.  
  
  
  
  

M&O Praktijk  
  
Bestuderen en 
maken:                                              
Blok 3  
  
Bestuderen:  
1. Theorie:  
-Voorbereiden van 
de was  
-Wasmiddelen  
-Machinewas  
-Handwas  
-Wasdroger  
-Strijken van 
platgoed  

  x   ZW551  
Praktijktoets  
25 min  
  
  

Nee  1  



    

  
 

-Strijken van een 
blouse/overhemd  
  
Oefenen met:  
1.etiketten lezen, 
interpreteren en er 
naar handelen  
2.was sorteren   
3.een 
wasbehandeling 
uitvoeren  
4.strijken, vouwen en 
opbergen van de was  
  
  

  
1, 2 en 3    

P/ZW/2.1schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren.  
1. werkvolgorde en planning maken voor de uit te voeren 
werkzaamheden  
2. onderhoudsvoorschriften lezen, interpreteren en er naar 
handelen  
3. schoonmaakmiddelen, -apparatuur en -materialen kiezen 
en gebruiken  
4. werkzaamheden uitvoeren volgens plan  
5. gebruikte materialen schoonmaken en opruimen  
  
  
P/ZW/2.2 textiel verzorgen.  
1.etiketten lezen, interpreteren en er naar handelen  
2.was sorteren   
3.een wasbehandeling uitvoeren  
4.strijken, vouwen en opbergen van de was  
  
  
P/ZW/2.3 baliewerkzaamheden verrichten.  
1.zich representatief en klantgericht opstellen   

  
M&O Theorie 1A 
 Bestuderen en maken:  
-blok 1 t/m 4 
 Bestuderen:  
-Alle theorie van blok 1 t/m 4 
-Alle werkkaarten van blok 1 t/m 4 
  
M&O Theorie 1B 
 Bestuderen en maken:  
-blok 5 t/m 8 
 Bestuderen:  
-Alle theorie van blok 5 t/m 8 
-Alle werkkaarten van blok 5 t/m 8 

ZW552  
Theorietoets:  
2x30 min 
Code:  

ja  2  



    

  
 

2.de klant ontvangen en begroeten   
3.een informatief en zakelijk gesprek voeren  
4.zijn taalgebruik afstemmen op de klant met name 
woordkeuze en stemgebruik.  
5.een telefoonnotitie maken, een boodschap aannemen en 
doorgeven  
6.een telefonische afspraak maken   
7.schriftelijk rapporteren   
8.afscheid nemen  
  
  
P/ZW/2.4 ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en 
hulpmiddelen in en rondom het   
gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen.  
1.informatie geven over veelvoorkomende aanpassingen en 
hulpmiddelen in en   
rondom het gebouw  
  
  
P/ZW/2.5 bij het inrichten van een ruimte rekening houden 
met het gebruik van een   
ruimte.  
1.een ruimte inrichten conform de opdracht   
2.de inrichting afstemmen op de wensen en de behoeften van 
de gebruiker  
  
  

  

  

 

 

 

 



    

  
 

PTA Zorg en welzijn: Mens en Activiteit              Leerweg: Kader 3  
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? 

Mens en activiteit  
Taak: activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren                                                                

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 3 
 

Periode 1 
en Periode 

2 
en Periode 

3 

P/ZW/3.1 een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden 
De kandidaat kan: 
1. wensen en behoeften achterhalen 

a. de mogelijkheden, beperkingen, interesse en belevingswereld van diverse 
groepen herkennen 

b. samenstelling van groepen 
noemen/heterogeen/homogeen/horizontaal/verticaal 

c. communicatie- en gesprekstechnieken toepassen: 
omgaansvormen/taalgebruik/verbaal/nonverbaal/rapporteren/objectiviteit en 
subjectiviteit/(ped)agogisch handelen 
 

2. activiteiten kiezen die passen bij de doelgroep 
a. het doel van een activiteit aangeven 
b. .een activiteit kiezen die aansluit bij het individu en de doelgroep : spel – en 

bewegingsvormen/creatieve activiteiten/eenvoudige kookactiviteiten 
 

3. informatie zoeken en geven over (re)creatieve activiteiten 
a. informatiebronnen zoeken en selecteren 

 
   4.  een draaiboek maken voor een activiteit 

a. met behulp van een tekstverwerkingsprogramma een plan van uitvoering 
vastleggen: 
tijdsplanning/materialen/begeleiders/hulpmiddelen/vervoer/reserveringenlogi
stiek voorbereiden.  

P/ZW/3.2 een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren 
 
De kandidaat kan : 
1. de deelnemers gastvrij ontvangen, op hun gemak stellen en wegwijs maken 

a. de deelnemers verwelkomen 
b. uitleggen wat de bedoeling is van een activiteit 
c. controleren of de deelnemers het begrepen hebben 
d. belangstelling tonen en actief luisteren (betrokkenheid tonen) 
e. de deelnemers helpen de weg te vinden 

2. motiveren tot deelname aan een activiteit 

M en A Praktijktoets 
 
Bestuderen, maken en 
oefenen: 
Blok 1 (opdracht 1 t/m 12) 
en blok 6 (opdracht 1, 3 en 5)  
 
Theorie ‘Activiteiten 
Begeleiden’, ‘Draaiboek 
Maken’, Organiseren van 
Activiteiten voor een 
doelgroep’, Rooster Maken’ 
Blz 234, 239, 243 
 
  
Bestuderen en oefenen met: 
Een draaiboek  maken, wensen 
en behoeften doelgroep 
achterhalen en activiteiten 
daarop kiezen, informatie over 
gekozen activiteiten geven en 
gekozen activiteit 
voorbereiden en uitvoeren 
 

  

 

ZW553 
Praktijktoets 
50 min 
Code: 

Nee 1 



    

  
 

a. deelnemers enthousiasmeren: uitnodigen en aansporen 
b. begrip tonen voor gevoelens en wensen van de deelnemer : empathie 

3. stimuleren tot zelf doen of meedoen 
a. de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van verschillende 

doelgroepen herkennen : leeftijdsgroepen/(ped)agogisch handelen 
b. de deelnemers geruststellen en aanmoedigen 

 
4. op gestructureerde en consequente wijze iets voordoen en uitleggen 

a. volgens een zelf uitgewerkt stappenplan werken aan een activiteit  
b. instructie en taalgebruik aanpassen aan de doelgroep: spel- en 

bewegingsvormen/creatieve activiteiten, eenvoudige kookactiviteiten 
5. Aanwijzingen geven 

a. toezien of een handeling op de juiste wijze wordt (na) gedaan en daarop 
feedback geven: observeren van individu en groep 

P/ZW/3.3 een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten 
De kandidaat kan: 
1. een activiteit afronden 

a. de deelnemers attent maken op de afsluiting  van de activiteit 
 

2. materialen en hulpmiddelen laten opruimen 
a. materialen zorgvuldig opruimen en de deelnemers bij het opruimen betrekken 

3. een activiteit met deelnemers en medewerkers evalueren 
a. een activiteit nabespreken en beoordelen 

 
 P/ZW/3.1 een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden 

De kandidaat kan: 
1. wensen en behoeften achterhalen 

a. de mogelijkheden, beperkingen, interesse en belevingswereld van diverse 
groepen herkennen 

b. samenstelling van groepen 
noemen/heterogeen/homogeen/horizontaal/verticaal 

c. communicatie- en gesprekstechnieken toepassen: 
omgaansvormen/taalgebruik/verbaal/nonverbaal/rapporteren/objectiviteit en 
subjectiviteit/(ped)agogisch handelen 

2. activiteiten kiezen die passen bij de doelgroep 
a. het doel van een activiteit aangeven 
b. .een activiteit kiezen die aansluit bij het individu en de doelgroep : spel – en 

bewegingsvormen/creatieve activiteiten/eenvoudige kookactiviteiten 

M en A Theorietoets  
Bestuderen en maken  
- Blok 1 t/m 6 en de daarbij 
horende theorie op blz. 243 t/m 
313 - Alle werkkaarten behorende 
bij blok 1 t/m 6 

ZW554 
Theorietoets 
50 minuten 
Code: 

Ja* 2 



    

  
 

3. informatie zoeken en geven over (re)creatieve activiteiten 
a. informatiebronnen zoeken en selecteren 

 
   4.  een draaiboek maken voor een activiteit 

a. met behulp van een tekstverwerkingsprogramma een plan van uitvoering 
vastleggen: 
tijdsplanning/materialen/begeleiders/hulpmiddelen/vervoer/reserveringenlogi
stiek voorbereiden.  

P/ZW/3.2 een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren 
 
De kandidaat kan : 
1. de deelnemers gastvrij ontvangen, op hun gemak stellen en wegwijs maken 

a. de deelnemers verwelkomen 
b. uitleggen wat de bedoeling is van een activiteit 
c. controleren of de deelnemers het begrepen hebben 
d. belangstelling tonen en actief luisteren (betrokkenheid tonen) 
e. de deelnemers helpen de weg te vinden 

2. motiveren tot deelname aan een activiteit 
a. deelnemers enthousiasmeren: uitnodigen en aansporen 
b. begrip tonen voor gevoelens en wensen van de deelnemer : empathie 

3. stimuleren tot zelf doen of meedoen 
a. de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van verschillende 

doelgroepen herkennen : leeftijdsgroepen/(ped)agogisch handelen 
b. de deelnemers geruststellen en aanmoedigen 

4. op gestructureerde en consequente wijze iets voordoen en uitleggen 
a. volgens een zelf uitgewerkt stappenplan werken aan een activiteit  
b. instructie en taalgebruik aanpassen aan de doelgroep: spel- en 

bewegingsvormen/creatieve activiteiten, eenvoudige kookactiviteiten 
5. Aanwijzingen geven 

a. toezien of een handeling op de juiste wijze wordt (na) gedaan en daarop 
feedback geven: observeren van individu en groep 

P/ZW/3.3 een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten 
De kandidaat kan: 
1. een activiteit afronden 

a. de deelnemers attent maken op de afsluiting  van de activiteit 
 

2. materialen en hulpmiddelen laten opruimen 
a. materialen zorgvuldig opruimen en de deelnemers bij het opruimen betrekken 



    

  
 

3. een activiteit met deelnemers en medewerkers evalueren 
a. een activiteit nabespreken en beoordelen 

 
 

 

PTA P/ZW/4 Mens en Zorg              Leerweg: KB3  
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en 

code 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

1 2 en 3 
 

Ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de 
klant 
 
P/ZW/4.1.2 de hulpbehoefte van een klant achterhalen en ernaar 
handelen 
1. inventariseren wat de klant zelf kan met betrekking tot persoonlijke 
mobiliteit en welke hulp en/of hulpmiddelen hierbij nodig zijn. 
2. voorstellen doen aan de klant over hulp en hulpmiddelen 
 
P/ZW/4.2.4 Beweeg-, til- en verplaatsingstechnieken gebruiken 
1. beweeg-, til- en verplaatsingstechnieken gebruiken 
 
P/ZW/4.3.1 Een inschatting maken van de ernst van de verwonding 
en afwegen: zelf handelen of hulp zoeken 
1. de rol van de eerste hulpverlener vervullen   
 
P/ZW/4.3.2 Handelen bij lichte verwondingen, letsel aan het 
bewegingsapparaat, verslikken en stikken, bloedneus, splinter 
1. veelvoorkomende letsels herkennen en daarbij handelen 
2. hulpverlenen met behulp van eenvoudige EHBO-technieken 
3. kennis hebben van verbandmiddelen en -materialen 
 

M&Z Praktijktoets 
 
Bestuderen, maken en oefenen 
rollenspelen uit het 
leerwerkboek Mens & Zorg: 
blok 3 en 5 en de theorie op blz. 
257,261, 262, 263, 264, 266, 
267, 268 en uit het Oranje 
Kruisboekje blz. 48-51, 53-55 
100-103, 113. 
 
Bestuderen en oefenen 
Herkennen van en handelen bij 
lichte verwondingen/letsels: 
- drukverband aanleggen bij 
een verstuiking en wonden 
- wat te doen bij een 
insectenbeet 
- stabiele zijligging toepassen 
- buikstoot toepassen 
 
 
 
 
 

 
 

ZW555 
Praktijktoets 
25 minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  
 

1, 2 en 3 Ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de 
klant 
 
P/ZW/4.1.1 de hulpbehoefte van een klant signaleren en dit 
rapporteren 
1. inventariseren welke typen zorg mogelijk zijn bij de hulpbehoefte 
van de klant 
2. bij dagelijkse activiteiten inventariseren wat de klant zelf kan en 
welke hulp nodig is 
3. de waarneming vermelden 
4. communicatieve- en gesprekstechnieken toepassen 
 
P/ZW/4.1.2 de hulpbehoefte van een klant achterhalen en ernaar 
handelen 
1. inventariseren welke typen zorg mogelijk zijn bij de hulpbehoefte 
van de klant 
2. bij dagelijkse activiteiten inventariseren wat de klant zelf kan en 
welke hulp nodig is 
3. communicatie- en gesprekstechnieken toepassen 
 
P/ZW/4.1.3 begrip en respect tonen voor gevoelens en wensen van 
de klant 
1. inspelen op de wensen van de klant en betrokkenheid tonen 
 
P/ZW/4.1.4 verzorgende activiteiten uitvoeren en daarbij rekening 
houden met privacyaspecten 
1. helpen bij dagelijkse activiteiten en hierbij rekening houden met 
privacyaspecten 
2. helpen bij goede mondverzorging 
 
P/ZW/4.1.5 de klant stimuleren tot zelfredzaamheid 
1. het belang van zelfzorg en zelfredzaamheid aan de klant uitleggen 
2. informatie geven over hulpmiddelen uit de thuiszorgwinkel en de 
klant aanmoedigen hier gebruik van te maken 
3. ADL-toepassingen uitleggen en de klant aanmoedigen hier gebruik 
van te maken 
 
P/ZW/4.2.3 begrip tonen voor gevoelens en wensen van de klant 

M&Z Theorietoets 1A 
 
Bestuderen en maken 
- Blok 1 t/m 4 en de daarbij 
horende theorie op blz. 245 t/m 
313  
- Alle werkkaarten behorende 
bij blok 1 t/m 4 
 
M&Z Theorietoets 1B 
 
Bestuderen en maken 
- Blok 5 t/m 8 en de daarbij 
horende theorie op blz. 245 t/m 
313  
- Alle werkkaarten behorende 
bij blok 5 t/m 8 
 
 

ZW556 
Theorietoets  
2x 30 minuten  
 

Ja* 
 

2 



    

  
 

1. gevoelens en wensen van de klant herkennen en daarmee in het 
handelen rekening houden 
 
P/ZW/4.3.2 handelen bij lichte verwondingen, letsel aan 
bewegingsapparaat, verslikken en stikken, bloedneus, splinter 
1. veelvoorkomende letsels herkennen en daarbij handelen 
2. hulpverlenen met behulp van eenvoudige EHBO-technieken 
3. kennis hebben van verbandmiddelen en -materialen 
 
P/ZW/4.4.1 Informatie zoeken en geven over vaak voorkomende 
ziekteverschijnselen 
1. informatie zoeken en selecteren over ziekten en 
ziekteverschijnselen 
2. relevante informatie verwerken en geven 
 
P/ZW 4.4.2 Een inschatting maken van de ernst van de ziekte en het 
eigen handelen daarop aanpassen 
1. kernbegrippen rond (het ontstaan van) ziekten omschrijven 
2. de verschijnselen van vaak voorkomende ziekten benoemen en in 
grote lijnen toelichten waaruit de behandeling bestaat 
 
P/ZW/4.4.3 Toezien op juist medicijngebruik 
1. benoemen waarvoor en op welke wijze vrij verkrijgbare medicijnen 
en supplementen worden gebruikt 
 
P/ZW/4.5.1 Systemen van ICT en technologie volgens instructie 
gebruiken 
1. de begrippen (zorg)technologie en domotica uitleggen 
2. voorbeelden noemen van technologische ontwikeklingen in de 
gezondheidszorg 

 

 

 

 



    

  
 

PTA  LO              Leerweg: KB3 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1 LO1/K/1 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 
de volgende spelen uitvoeren:  

  −  doelspelen (passeren en onderscheppen)  
− Zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor 

veiligheid en regelende taken uitvoeren. 

- Voetbal/Hockey  
- De leerlingen worden 

beoordeeld op overspelen, 
vrijlopen, verdedigen en 
techniek. 

LO051 Ja 4 

1 LO1/K/5 
- De kandidaat kan alleen en in samenwerking met           
anderen één of meer van de volgende turnactiviteiten 
uitvoeren:  
− Zwaaienen daarbij:  
− Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij     
regelende taken, waaronder hulpverlenen. 

- Strekhangzwaai  
- De leerlingen worden 

beoordeeld op  de juiste 
zwaaiverdeling, afzetfase, halve 
draai, vouwhang en eventueel 
salto af. 

LO052 Ja 4 

1 LO1/K/7 
- De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 
vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren:  
−  Ver- en hoogspringen  
en daarbij:  
−  Oog hebben voor veiligheid en regelende taken 

uitvoeren. 

- Ver/Hoogspringen. 
- De leerlingen worden 

beoordeeld op de aanloopfase, 
mate afzetten, zweeffase, 
techniek en landing. 

LO053 Ja 4 

 

  



    

  
 

 

PTA LO Leerweg: KB3 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

2 
 
 

LO1/K/7 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 
vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren:  
 
−  Hardlopen, ver- en hoogspringen.( oog hebben voor 

veiligheid en regelende taken uitvoeren) 
−  Basiskenmerken van training aangeven, conditieaspecten 

meten, oog hebben voor veiligheid en regelende taken 
uitvoeren.  

- Loopvormen. Er is keuze uit de 
coopertest of shuttle run test. 

LO151 Ja 4 

2 

 

 

 

LO1/K/1 
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.  

- Volleybal. De leerlingen 
worden beoordeeld op 
onderhandse en bovenhandse 
techniek alsmede het spelen 
van een partijvorm. 

LO152 Ja 4 

2 LO1/K/5 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één 
of meer van de volgende turnactiviteiten uitvoeren:  
−  Steun- en vrij springen.en daarbij:  
−  Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij regelende 

taken, waaronder hulpverlenen.  
 

- Tipsalto,handstandoverslag, 
hurkwendspromg/arabier. 

- De leerlingen worden 
beoordeeld op aanloop, mate 
van inspringen, aanzweeffase, 
steunfase, hoogte en landing. 

LO153 Ja 4 

 

 



    

  
 

PTA LO              Leerweg: KB3 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

3 LO1/K/4 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen de 
volgende spelen uitvoeren:  

   −  doelspelen (passeren en onderscheppen)  
− Zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid 

en regelende taken uitvoeren.  

- Basketbal/Korfbal  
- De leerlingen worden 

beoordeeld op overspelen, 
vrijlopen, verdedigen en 
techniek. 

LO251 ja 4 

3 
 
 
 

LO1/K/7 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen vormen 
van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren:  
 
−  Een vorm van werpen, stoten of slingeren 
−  Basiskenmerken van training aangeven, conditieaspecten 

meten, oog hebben voor veiligheid en regelende taken 
uitvoeren.  

 
- Speerwerpen. De leerlingen 

worden beoordeeld op de mate 
van aanloop, werpen, hanteren, 
zweven en landen. 

 

LO252 Ja 4 

3 
 
 
 

LO1/K/6 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de volgende 
vormen van bewegen op muziek uitvoeren:  
−  Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele 

vormen op muziek   
        en daarbij regelende taken uitvoeren, waaronder een 
eenvoudige variatie ontwerpen en uitvoeren.  

- Het ontwerpen en volgen van 
een dans. Herkennen van een 
ritme/maat. 

 

LO253 ja 4 

3 
 

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

- de leerling wordt beoordeeld 
op     motivatie, inzet, 
behulpzaamheid, begrip en 
eigen vaardigheid bewegen. 

   

LO254 ja 4 

  



    

  
 

 

PTA Economie & Ondernemen Leerweg: Kader leerjaar 3 Keuzevak WEBSHOP 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en code Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

1 - K/EO/6.1.7 Ontwikkelingen in de E-commerce 
herkennen 

- K/EO/6.2.2 Promotie maken 
- K/EO/6.2.3 Betaalmogelijkheden herkennen en 

toepassen 
 
 
 
 
 

H3: Marketing en promotie 
 
Je leert: 

- Wat marketing is 
- Wat marketinstrumenten zijn 
- Wat marketingmix is 
- Wat promotiemix is 
- Wat de promotie instrumenten 

kunnen zijn 
- Hoe je een promotieplan maakt 

 
H4: E- commerce 
 
Je leert: 

- Wat E-commerce is 
- Hoe E-commerce is ontstaan 
- Wat de ontwikkelingen zijn van 

E- commerce 
- Wat mobiele E-commerce is 
- Wat de gevolgen van E-

commerce 
 
H7: Betaalmogelijkheden 
 
Je leert: 

- Wat de meest populaire 
betaalmogelijkheden zijn 

- Wat de voor- en nadelen zijn 
van verschillende 
betaalmogelijkheden 

Theorie 
WS521 

 
 

Ja 1 



    

  
 

1 
 
 
 

- K/EO/6.1.1 Een webshop bedenken, met name naam, 
vorm, grootte, product, positionering, doelgroep, 
kosten 

- K/EO/6.1.2 Een webshop ontwerpen; prototype 
maken, met name layout, retailformule 

- K/EO/6.1.3 Een online webshop maken 
- K/EO/6.1.4 De productfotografie toepassen 
- K/EO/6.1.5 Het assortiment onderhouden, met name 

producten toevoegen en verwijderen 
- K/EO/6.1.6 De webshop voorbereiden op publicatie 
- K/EO/6.2.1 Online verkopen 

 

Je leert: 
- Huisstijlelementen ontwerpen 

en toepassen 
- Een digitaal logo maken 
- Goede productfoto’s maken 
- Een webshop te bouwen met 

de online webbuilder  
- Het assortiment te bepalen en 

toe te voegen in je webshop 
- Een verkoophandeling binnen 

je webshop te verwerken en af 
te handelen 

Webshop bouwen 
WS522 

 
 

Nee 2 

1 
 
 
 

- K/EO/6.2.6 Een resultatenoverzicht presenteren 
- K/EO/6.2.7 De uitvoering nabespreken en evalueren 
- K/EO/6.2.8 Aan de hand van de 

marketinginstrumenten de webshop beoordelen en 
verbetervoorstellen formuleren 

Je leert: 
- Het evalueren, beoordelen en 

nabespreken van een webshop 
van een klasgenoot 

- Een presentatie op te bouwen 
- Hulpmiddelen voor een 

presentatie te gebruiken 
- Vaardigheden om te 

presenteren 
- De marketinginstrumenten te 

herkennen en toe te passen 
tijdens je presentatie 

Eindpresentatie 
WS523 

 
 

 

Nee 1 

1 - K/EO/6.2.4 De opslag en verzending toepassen 
- K/EO/6.2.5 Voorwaarden voor retourzending 

herkennen en toepassen 

Je leert: 
- Hoe je goederen opslaat  
- Hoe je goederen verzamelt 
- Hoe je bestellingen klaarzet 
- Hoe je een bestelling verpakt 
- Hoe je een bestelling verzendt 
- Hoe je een retourzending 

herkent 
- Hoe je een retourzending 

verwerkt 

Retourzending 
WS524 

 
 
 

Nee 1 

 

 



    

  
 

 

PTA Economie & Ondernemen Leerweg: Kader leerjaar 3 Keuzevak PRESENTATIE EN STYLING 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en code Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

1 - K/EO/7.1.2 etaleren, visual 
merchandising aan de hand van thema 
en compositie 

- K/EO/7.1.3 (etalage)poppen aankleden, 
draperen 

 
 
 
 
 
 

H5. Presentatie en styling in de winkel  
 Je leert: 

- De drie verschillende soorten etalages. 
- Wat een artikelpresentatie is.  
- Verschillende soorten etalagefiguren, 

etalagepoppen en torso’s.  
- Wat decoratief etaleermateriaal is. 
- Verschillende etaleertechnieken. 
- 2 soorten compositie, asymmetrisch en 

symmetrisch  
- Etaleerdriehoek  
- 3 soorten belichting 

 
 

PS521 
Theorie 
30 min. 

Ja 1 

1 
 
 
 

- K/EO/7.1.9 een website bouwen 
 
 

 
 

Je leert: 
- Hoe een website opgebouwd is. 
- Hoe je een homepage kan maken voor een 

website. 
 

PS522 
Website bouwen 

PSP1 
150 min. 

Nee 1 

1 
 

 

- K/EO/7.1.8 een commercial maken 
 

Je leert: 
 Hoe je een script kan schrijven voor een 

commercial 
 Hoe een goede commercial in elkaar zit  
 Een eigen product promoten. 
 Werken met ICT-tools 

PS523 
Commercial maken 

200 minuten 

Nee 1 

1 - K/EO/7.1.4 decoratief inpakken  
 
 
 

Je leert: 
- Hoe je verschillende artikelen van een nette 

cadeauverpakking kan voorzien. 

PS524 
Decoratief inpakken 

15 minuten 

Nee 1 



    

  
 

 
 

1 - K/EO/7.1.1 artikelpresentaties maken 
aan de hand van thema en compositie 

- K/EO/7.1.2 etaleren, visual 
merchandising aan de hand van thema 
en compositie 

- K/EO/7.1.5 een logo ontwerpen 
- K/EO/7.1.6 een folder ontwerpen, 

advertentie ontwerpen 
- K/EO/7.1.7 een (doorlopende) 

presentatie ontwikkelen, bijvoorbeeld 
narrow casting 

 

Je leert: 
- Een huisstijl ontwikkelen. 
- Een logo ontwerpen.  
- Promotiemateriaal ontwerpen. 
- Compositievormen toepassen in een 

ruimtelijke presentatie. 
- Een (doorlopende) presentatie ontwikkelen. 

PS525 
Artikelpresentatie 

100 minuten 

Nee 1 

 

 

 

PTA  Bloemwerk             Leerweg:KB 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en 

code 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

 O K/GR/4.1 
Bloemwerk maken 
1 Waar komen bloemen vandaan 
2 Bloemen herkennen en benoemen 
3 Handgebonden boeket 
4 Draadgebonden corsage 
5 Prijsbereking 
 

Bloemwerk maken 
 
Je neemt de leerstof van hoofdstuk 1 
Lesstof Hoofdstuk 1.1 en poster maken  
Lesstof Hoofdstuk 1.2 en opdracht 1 
Lesstof Hoofdstuk 1.3 en praktijkopdrachten 
Lesstof Hoofdstuk 1.4 en praktijkopdracht 
Lesstof Hoofdstuk 1.6 en opdrachten 2 en 
 
Je leert: 
-de belangrijkste bloemen bij naam noemen 

BW521 
 
 
Theorie 
 
 

ja 1 



    

  
 

-een handgebonden boeket maken 
-bloemen op draad te zetten 
-een corsage maken 
-een prijsberekening maken 

 
 
 
 

0 K/GR/4.2 
 Winkelproducten inpakken 
1 Verschillende winkelproducten op diverse wijzen 
inpakken en het juiste verpakkingsmateriaal kiezen 
2 op basis van instructies een kaartje schrijven en 
toevoegen 

Winkelproducten inpakken 
 
Hoofdstuk 2 helemaal en Opdrachten 1 en 2  
Je leert: 
-verschillende winkelproducten op verschillende 
manieren inpakken 
-het juiste verpakkingsmateriaal kiezen 
-volgens opdracht kaartjes schrijven 

BW522 
Praktijktoets 

 
Nee 

 
1 

 0 K/GR/4.3 
Symboliek in een bloemarrangement gebruiken 
1 Leerling kan een bloemstuk maken en symboliek 
gebruiken 

Bloemwerk voor speciale gebeurtenissen 
  
Lesstof Hoofdstuk 3 en opdracht bloemstuk maken 
 
Je leert: 
-Symboliek in een bloemstuk te gebruiken 

BW523 
 
 

 
Nee 
 

1 

 0 K/GR/4.4 
In opdracht een bloemstuk maken 
De kandidaat kan: 
1.een klantgesprek voeren over een opdracht voor 
een bloemstuk 
2.prijsberekeningen maken 
3.aan de hand van de opdracht een bloemstuk 
maken 
4.het resultaat aan de klant tonen 
5.controleren of de opdracht naar wens is 
uitgevoerd 
6.het bloemstuk inpakken 
7.de werkplek schoonmaken 
 

In opdracht een bloemstuk maken 
 
Je neemt hoofdstuk 1 tot en met 4 van het keuze 
deel Bloemwerk tot je 
 
Je leert: 
-een opdracht met een klant te bespreken 
-volgens een opdracht een bloemwerk te maken 
-je kunt berekenen wat het bloemstuk kost inclusief 
btw en arbeid 

BW524 
50 % 
Theoretisch 
en 50 % 
Praktisch 

Nee 1 

 

  



    

  
 

 

PTA  Het Houden van Dieren             Leerweg:KB 3 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Wegin
g 

 K/GR/8  
het houden van dieren 
 
K/GR/8.1 
diersoorten en rassen herkennen en benoemen.   
 
De kandidaat kan: 
1.gangbare rassen herkennen en benoemen  

Diersoorten en rassen 

Je neemt de leerstof door welke beschreven 
staat in de methode; Het Houden van Dieren, 
Hoofdstuk 1. 

Je leert: 
-wat gewervelde dieren zijn en hoe ze zijn 
ingedeeld in groepen 
-van een aantal diersoorten de meest 
voorkomende rassen herkennen en 
beschrijven 
-een signalement van een ras opstellen 
-een relatie te leggen tussen ras 
eigenschappen en natuurlijke leefomgeving 
-van een aantal diersoorten de uiterlijke 
kenmerken herkennen en benoemen 
-anderen te informeren en te adviseren over 
rassen en ras eigenschappen 
 
 

HDV521 

Theoretisch 

60 min 

 

 

 

ja 1 

2.de belangrijkste raseigenschappen herkennen en beschrijven 
3.een signalement opstellen van een ras 
4.een relatie leggen tussen de uiterlijke kenmerken van het dier, de 
raseigenschappen en zijn natuurlijke leefomgeving  
5.exterieuronderdelen van het dier herkennen en beschrijven 
6.anderen adviseren en informeren over rassen en raseigenschappen  
 

Ras eigenschappen 

Kies een ras en onderzoek naar een ras en 
signalement van een dier en de 
hamsteropdracht 

Je leert: 

-een signalement van een ras opstellen 

HDV522 
Praktisch 
en 
Theoretisch 

120 min 

ja 1 



    

  
 

-een relatie te leggen tussen ras 
eigenschappen en natuurlijke leefomgeving 
-van een aantal diersoorten de uiterlijke 
kenmerken herkennen en benoemen 
-anderen te informeren en te adviseren over 
rassen en ras eigenschappen 
-je maakt de opdracht Kies een ras en 
onderzoek naar een ras en signalement van 
een dier en de hamsteropdracht, tezamen 
inleveren 
 

 K/GR/8.2 
huisvesting van dieren met betrekking tot dierenwelzijn beoordelen. 
 
De kandidaat kan: 
1.voor verschillende dieren de huisvestingsvorm herkennen en beschrijven 
2.voor-en nadelen noemen van verschillende huisvestingsmaterialen in 
relatie tot het te huisvesten diersoort 
3.controleren of een hok, een stal en een kooi voldoet aan de  
huisvestingseisen voor het betreffende diersoort 
4.een hok, een stal en een kooi volgens de huisvestingseisen inrichten 
5.de klimaateisen in een hok, een stal en een kooi controleren en 
aanpassen 

Huisvesting 

Je neemt de leerstof door welke beschreven 
staat in de methode; Het Houden van Dieren, 
Hoofdstuk 2 

Je leert: 
-welke vormen van huisvesting er zijn voor 
bepaalde diersoorten 
-je maakt de opdracht huisvesting controleren 
 
 
 

HDV523 

Praktisch 
en 
Theoretisch 

120 min 

Ja    1 

6.een ethogram maken en beoordelen 
7.advies geven bij de huisvesting van dieren 
 

Ethogram 

Je leert: 
-aan welke eisen die huisvesting moet voldoen 
-wat een natuurlijke leefomgeving is 
-wat natuurlijk en abnormaal gedrag is bij 
dieren 
-je gaat een ethogram maken 

HDV524 
Praktisch 
en 
Theoretisch 

60 min 

ja 1 



    

  
 

 K/GR/8.3 
dagelijkse en periodieke verzorgingswerkzaamheden uitvoeren. 
 
De kandidaat kan: 
1.dagelijkse verzorgingswerkzaamheden uitvoeren 
2.periodieke verzorgingswerkzaamheden uitvoeren 
3.een voeradvies geven en informatie verstrekken over de  gezondheid en 
de dagelijkse en periodieke verzorging van het 
dier 

Dagelijkse en periodieke verzorging 

Je neemt de leerstof door welke beschreven 
staat in de methode; Het Houden van Dieren, 
Hoofdstuk 3 

Je leert; 

-Wat bedrijfshygiëne is en waarom dat 
belangrijk is 
-hoe je ziekten bij dieren kunt voorkomen 
-waarom het belangrijk is de dierenverblijven 
schoon te houden 
-wat het belang is van een goede voet-en 
gebitsverzorging 
-hoe je een vacht moet verzorgen 
-je levert 5 reflectieformulieren in 

HDV525 
Praktisch 
en 
Theoretisch
150 min 

nee 1 

 

 

 

PTA K/ZW/12 Voorkomen van ongevallen en EHBO   (EHBO)       Leerweg: KB3  
Periode 

 
Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en 

code 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

1,2 en 3 K/ZW/12/1 
De kandidaat kan: 
Assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid en 
risicopreventie 
1:Mogelijkheden en beperkingen van cliënt signaleren met 
daarbij horende risico’s en gevaren. 
2:Handelingen uitvoeren volgens veiligheidsrichtlijnen 
3:Uitleggen hoe verwondingen, verbrandingen, vergiftigingen 
voorkomen kunnen worden. 
4:Onveilige situaties op de werkvloer herkennen en 
bespreekbaar maken. 
5:Bij onveiligheidssituaties hulp in te roepen en bereikbaar zijn. 

EHBO Praktijk 
Bestuderen en maken  leerwerkboek 
Bestuderen de aangeleverde 
documenten door de docent 
Oefenen met: 
-de vijf belangrijke punten uit de EHBO 
-verplaatsingstechnieken 
-ehbo bij verslikking 
-met verbandtechnieken bij wonden aan 
handen en of voeten. 
-met verbandtechnieken bij 
verstuikingen en kneuzingen 

Praktijktoets: 
55 minuten 
EHBO521 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  
 

K/ZW/12.2 
De functie van enkele organen en weefsels uitleggen. 
1:De werking van het hart, longen en de bloedsomloop 
noemen. 
2:Een AED gebruiken. 
3:De effecten van inspanning aangeven 
4:Aangeven hoe gewrichten kunnen bewegen 
5:Uitleggen hoe je een goed conditie kunt opbouwen. 
K/ZW/12.3 
In acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan. 
1:Op gevaar letten 
2:Nagaan wat er is gebeurd en nagaan wat het slachtoffer 
mankeert 
3:Het slachtoffer geruststellen en zorg dragen voor beschutting 
4:Zorgen voor professionele hulp 
5:Het slachtoffer helpen op de plaats waar hij ligt of zit 
K/ZW/12.4 
Stoornissen in de vitale functies signaleren en direct 
professionele hulp inschakelen. 
1:Stoornissen in het bewustzijn signaleren en hulp inschakelen 
2:Stoornissen in de ademhaling signaleren en hulp inschakel 
3:Actieve bloedingen stoppen en hulp inschakelen 
4:Shock signaleren en hulp inschakelen. 
 
Aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen 
letsels herkennen en  vaststellen van de noodzakelijke basis 
handelingen en deze uitvoeren 

-met ehbo bij botbreuken 
-met ehbo bij verschillende soorten van 
bewustzijnsstoornissen 
-met ehbo bij verschillende soorten van 
ademhalingsstoornissen. 
-met ehbo bij klein letsel 
- met ehbo bij verbranding ( 1e,2e en 3e 
graads. 
- met het op de juiste wijze alarmeren. 
-met reanimeren en toepassen van het 
AED apparaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2 en 3  
K/ZW/12/1 
De kandidaat kan: 
Assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid en 
risicopreventie 
1:Mogelijkheden en beperkingen van cliënt signaleren met 
daarbij horende risico’s en gevaren. 
2:Handelingen uitvoeren volgens veiligheidsrichtlijnen 
3:Uitleggen hoe verwondingen, verbrandingen, vergiftigingen 
voorkomen kunnen worden. 

Theorietoets EHBO 
Bestuderen en maken opdrachten uit 
het leerwerkboek 
Bestuderen de aangeleverde 
documenten door de docent 

Theorietoets 
30 minuten 
EHBO522 
 

Ja* 2 
 



    

  
 

4:Onveilige situaties op de werkvloer herkennen en 
bespreekbaar maken. 
5:Bij onveiligheidssituaties hulp in te roepen en bereikbaar zijn. 
K/ZW/12.2 
De functie van enkele organen en weefsels uitleggen. 
1:De werking van het hart, longen en de bloedsomloop 
noemen. 
2:Een AED gebruiken. 
3:De effecten van inspanning aangeven 
4:Aangeven hoe gewrichten kunnen bewegen 
5:Uitleggen hoe je een goed conditie kunt opbouwen. 
K/ZW/12.3 
In acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan. 
1:Op gevaar letten 
2:Nagaan wat er is gebeurd en nagaan wat het slachtoffer 
mankeert 
3:Het slachtoffer geruststellen en zorg dragen voor beschutting 
4:Zorgen voor professionele hulp 
5:Het slachtoffer helpen op de plaats waar hij ligt of zit 
K/ZW/12.4 
Stoornissen in de vitale functies signaleren en direct 
professionele hulp inschakelen. 
1:Stoornissen in het bewustzijn signaleren en hulp inschakelen 
2:Stoornissen in de ademhaling signaleren en hulp inschakel 
3:Actieve bloedingen stoppen en hulp inschakelen 
4:Shock signaleren en hulp inschakelen. 
 
Aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen 
letsels herkennen en  vaststellen van de noodzakelijke basis 
handelingen en deze uitvoeren. 
 

 

  



    

  
 

 

PTA K/ZW/1 Kennismaking met uiterlijke verzorging (SHV)               Leerweg: KB3  
Periode 

 
Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
 

Toetsvorm en code Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1, 2 en 3 K/ZW/1.2 Kennis van haar- en hoofdhuid, producten en 
behandelingen 

SHV Theorie  
 
Bestuderen en maken:                               
1. hst 3 t/m 6  (blz 211 t/m 252)  
2. praktijkopdracht 2 en 3 (blz 39 t/m 
100) 
 
 

SHV521 
Theorietoets 
50 min 
 

Ja 2 

1, 2 en 3 K/ZW/1.2 een eenvoudige haar - en hoofdhuidbehandeling 
uitvoeren die past bij het haar en de hoofdhuid van de klant 
 
K/ZW/1.3 een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren 
die past bij de huid van de klant 
 
K/ZW/1.4 een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die 
past bij de conditie van de handen van de klant 
 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de 
voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 
 
 
 

SHV Praktijk 
 
Bestuderen en maken van 
opdrachten: 
1.Haar:  hst 3 t/m 6  (blz 211 t/m 252) 
en praktijkopdracht 2 en 3 (blz 39 t/m 
100) 
 
2. Huid: hst 7 en 8 (blz 253 t/m 272) 
en praktijkopdracht  4 t/m 7 (blz 101 
t/m 146) 
  
3. Hand: hst 9 t/m 11 (blz 273 t/m 
291) en praktijkopdracht (blz 147 t/m 
172) 
 
 
Oefenen met: 
1.haren wassen en een verzorgend 
product aanbrengen 
2.haren drogen en in model brengen 
  
3.oppervlaktereiniging uitvoeren en 
dagcrème aanbrengen 

 x  SHV 522 
Praktijktoets 
200 min 
 
 

Nee 1 



    

  
 

4.dagmake-up aanbrengen 
 
5.nagels vijlen en polijsten  
6.nagelriemen verzorgen 
7.een eenvoudige handmassage 
uitvoeren 

 

 

 

 

 

 

PTA Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten Leerweg:  KB3 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm 

en code 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 3 
 

K/ZW.11.1 
Deeltaak: 
Informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en 
te sporten in de  
eigen regio. 
 
De kandidaat kan: 
1.informatie verzamelen over sport- en 
bewegingsmogelijkheden in de regio 
2. de informatie presenteren 
 
 

*Informatie zoeken op het internet 
*uitleg powerpoint 
*Informatie verwerken in een powerpoint. 
*Het presenteren van jouw powerpoint aan de klas 
*Elkaars presentatie beoordelen. 

Maken en 
presenteren 

SBA521 
180 minuten 

 

ja 1 

Leerjaar 3 
 
 
 

K/ZW/11.3 
Deeltaak:  
Assisteren en instructie geven bij sport - en 
bewegingsactiviteiten.   
 
De kandidaat kan: 

*Het voorbereiden van een les/onderdeel. 
*Uitvoeren van de les/onderdeel aan 
basisschoolleerlingen tijdens een sportdag. 
*Instructie leren geven (praatje-plaatje-daadje) 
*Regels hanteren en rekening houden met de 
deelnemers.  

Theorie- en 
Praktijktoets 

SBA522 
360 minuten 
         

ja 2 



    

  
 

1.uitleg geven over sport-of bewegingsactiviteit 
2.een bewegingsvaardigheid voordoen aan de groep 
3.eenvoudige aanwijzingen geven aan de deelnemers 
4.deelnemers voor de sport – of bewegingsactiviteit stimuleren 
en enthousiasmeren. 
5.flexibel omgaan met verschillen tussen deelnemers. 
 
K/ZW/11.4 
Deeltaak:  
Omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures. 
 
De kandidaat kan: 
1.letten op de veiligheid van de sportaccommodatie zoals 
materialen, toestellen 
en apparatuur 
 
2.In bewegingssituaties eenvoudige regels en afspraken maken 
die blessures helpen voorkomen bij  sportief spel 

 
 

* Het letten op veiligheid om blessures te 
voorkomen. 
*Betreffende hoofdstukken uit het boek behandelen. 
 

 
 
 
 

K/ZW/11.5 
Deeltaak:  
Assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma's. 
 
De kandidaat kan: 
1.Eenvoudigesportmetingenuitvoeren en aflezen zoals 
loopsnelheid, lenigheid, armkracht, sprongkracht 
2. .assisteren bij een warming up en cooling down 
3. advies en informatie geven over passende sport-en 
bewegingsactiviteiten 
 

*Het begeleiden en uitvoeren van een (euro)fittest. 
*Voor het proces begin van de periode en einde van 
de periode de test uitvoeren. 
*Welke warming-up past bij welke sport, uitgevoerd 
door de docent. 
*Het voorbereiden en verzorgen van een warming-
up en/of cooling down door student. 
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1 C2. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling 
-De kandidaat werkt aan zijn eigen loopbaanontwikkeling  door oriëntatie op een 
toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen 
en reflectie op ervaring. Dit geheel inzichtelijk gemaakt in de vorm van het 
loopbaandossier. 

 
Samenstellen van een 
loopbaandossier m.b.v. 
een aantal stappen 
gekoppeld aan de 
loopbaancompetenties 

 
Loopbaan-
dossier 

 
Moet 
voldoende 
zijn 

n.v.t. 

1 C1.  Loopbaancompetenties 
  
De kandidaat leert op systematische manier om te gaan met de loopbaancompetenties. 
Hierbij komen naast de door de kandidaat zelf geïnitieerde onderdelen de 
onderstaande activiteiten aan de orde.  
 

1. Voeren van tenminste twee loopbaangesprekken met de begeleider. 
2. Onderzoeken en benoemen van eigen kwaliteiten en competenties. 
3. Oriënteren op, voorbereiden van reflecteren op de beroepsstage aan de  

hand van kwaliteiten en competenties van de kandidaat 
4. Oriënteren op en uitvoeren van een maatschappelijke stage en wat  

dit kan zeggen over jezelf m.b.t. een opleidingskeuze. 
5. Oriënteren op opleiding en/of beroep d.m.v. bezoek aan “beroependag” 
6. Oriënteren op opleiding en/of beroep d.m.v. digitale banenmark. 
7. Reflectie op keuzevak.  Waarom past dit wel of toch niet bij de kandidaat. 
 

Aan het begin van het jaar ontvangen de leerlingen informatie over de eisen die 
aan het loopbaandossier gesteld worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
In het loopbaandossier 
geeft de kandidaat aan  
welk onderzoek is gedaan, 
met welk doel, wat de 
conclusie is en waartoe dit 
heeft geleid. 
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