
    

PTA Godsdienst              Leerweg: TL 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: TL 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  
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,mv)  
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  
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/mv) en woordsoorten 
(hww, zww, zn, bn, vw, psv, bzv, awv, vrv en wkv).   
  
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 kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben 
op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken 
en presenteren.  
NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie  
De kandidaat kan een doel- en publiekgerichte tekst 
schrijven overeenkomstig de voor de tekstsoort geldende conventies 
onder gebruikmaking van documentatie.  
NE/K/5  
Relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de 
spreek- en gesprekssituatie;  
Strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie;  
NE/K/8 Fictie  
De relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten;  

Boekpresentatie en documentatiemap  
Voor de documentatiemap is het de bedoeling dat je een 
thema uitwerkt. Je doet dit aan de hand van hoofd- en 
deelvragen. De informatie uit je documentatiemap heb je 
nodig voor de presentatie. De documentatiemap wordt 
gemaakt middels de onderzoekcyclus vanuit de Next uren. 
 
Daarnaast ga je een leesboek lezen dat past bij het thema. 
Je gaat in op vragen als: Hoe komt dit thema terug in het 
boek? Belangrijk is dat je een koppeling kunt maken tussen 
fictie en werkelijkheid. De presentatie duurt 10 minuten. Je 
werkt in tweetallen.  

NE251  
Theorietoets  
10 minuten  

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;  
- 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;  

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

1. Groepsmondeling   
2. VLOG   

NE253  
   

1. Theorietoets 
10 minuten per 

groep 
 

2. Praktijktoets  
 

Ja   
(V-G)  



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

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)  

 

 

  



    
 

 

 

 

PTA Duits              Leerweg: vmbo theoretisch 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/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 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 het boek. 
Daarnaast ken je de sterke werkwoorden. Je 
bestudeert heritoe “sterke werkwoorden in 
de tegenwoordige tijd’ in de vakruimte. 
  

Theorietoets 
DU151 

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 
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 

Theorietoets 
Je maakt een eindtoets over hoofdstuk 4 
van Neue Kontakte 7e editie 
Je leert woorden en zinnen in dit hoofdstuk 
met als onderwerp “gezondheid”. Je kent de 
grammatica van dit hoofdstuk en kunt dit 
op een juiste manier toepassen.  

DU152  ja 4 



    
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 bereidt je voor door te oefenen via de 
online-methode. 
  

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 
 

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 beide artikelen schrijf je een 
samenvatting aan de hand van het format in 
de vakruimte op ELO. 
Je rondt deze opdracht met tenminste een 
voldoende af. 
 

Handelingsdeel 
DU153 

1: nee 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

o/v/g 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2 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 
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. 

2. toets leesvaardigheid 
Je maakt een leestoets die bestaat uit 
verschillende multiple choicevragen. Je 
bereidt je voor met behulp de opdracht 
leesvaardigheid en de leesoefeningen in de 
methode Neue Kontakte 

DU154 2: nee 6 

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

Theorietoets  
  
Je maakt een toets die handelt over 
grammatica, te weten het gebruik van de 

Theorietoets  
DU155 

ja  6  



    
  
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. 
  

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  
          

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

Theorietoets 
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. 

DU251  ja 4 

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. 

1.Praktische opdracht 
Voor de praktische opdracht ‘Landeskunde’ 
ga je je verdiepen in een Bundesland van 
Duitsland. De volledige beschrijving van de 
opdracht staat in de vakruimte Duits. 
  
  
 

Handelingsdeel 
DU252 

nee 
  
  
  
  
  
 

4 
  
  
  
  
  
 

3 MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 2. Toets schrijfvaardigheid 
  

DU253 2: nee 4 



    
7. De kandidaat kan:− (persoonlijke) gegevens verstrekken;− een 
kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen;− 
een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om 
verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om 
gevoelens te uiten en ernaar te vragen;− op eenvoudig niveau 
briefconventies gebruiken. 
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
3. 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. 

Je hebt de informatie over ‘jouw’ 
Bundesland gezocht en verwerkt in de 
praktische opdracht. Nu ga je in het Duits 
een zakelijk e-mail (moet dit per se een brief 
zijn?) schrijven naar een bestaand hotel in 
‘jouw’ Bundesland om een midweek 
vakantie te boeken.  Je vindt de uitgebreide 
omschrijving van de opdracht in de 
vakruimte op de ELO. 

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 
van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen. 
  

Praktische toets 
Gespreksvaardigheid ‘Sprachstadt’Je gaat 2 
gespreksonderwerpen (‘am Stammtisch’ en 
‘im Restaurant’) 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 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’ 
en ‘ im Restaurant’ 
Alternatief: je draagt in plaats van 
“restaurant” een tweede onderwerp zelf 
aan, in overleg met je docent. 

Handelingsdeel 
DU254 

nee 8 

 

  



    
 

 

 

PTA Engels            Leerweg: TL 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; 
 − kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen. 
  

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 
  
  
  
  

  

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;− 
anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek. 

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

Theorietoets 
 (EN 152) 
45 min 

nee 5 

2 MVT/K/2 Basisvaardigheden Presentatie Praktijktoets nee 10 



    
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.  
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. 
  

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. 

(EN 153) 
10 min. 

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 

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 

Theorietoets  
 (EN 251) 
100 min. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ja 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

10 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 
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 

de helft mee in je totaalcijfer voor 
deze toets. 
  

  
  
  
  

  
  

  

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 aantal 
verschillende soorten Engels teksten  
(reclame, advertenties, 
krantenartikelen, etc) met 
verschillende soorten vragen zoals 
bv. multiple choice, waar/niet waar, 
gatentekst, open vragen op 
tenminste B1 niveau 
   

Theorietoets 
 (EN 252) 
100 min 

  

nee 6 

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

Gespreksvaardigheid Jabbertown 
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 

  

Praktijktoets  
(EN253) 
10 Min 

nee 4 

  

 



    
 

 

PTA TL/H63 Next Geschiedenis 

Periode 
Exameneenheden en eindtermen 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

2 GS/K/11 -De kandidaat kan aspecten van het conflict 
tussen Israël en de Arabische wereld, herkennen, 
beschrijven en verklaren. 
  
 
Vaardigheden: GS/K/1 De kandidaat kan zich 
oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van 
geschiedenis en staatsinrichting in de maatschappij. 
GS/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie 
verwerven en verwerken. 
GS/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden 
toepassen die bijdragen tot: de ontwikkeling van het 
eigen leervermogen en het vermogen om met voor 
geschiedenis en staatsinrichting geëigende vaktaal 
en methodieken te communiceren en onderzoek te 
doen. 
 

Je maakt een presentatie (zie voor mogelijke opties 
studiewijzer) over je onderzoek naar Israël en de 
Arabische wereld 

 
Materiaal: PPT Israël RKW, YouTube, Netflix, Katern 
Feniks (Israël) 

 

Praktisch 
GS151 

 
 
 
 

 

Nee 4 
 
 
 
 
 

2 

GS/K/10 -De kandidaat kan herkennen, benoemen 
en beschrijven welke belangrijke gebeurtenissen en 
ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West)-
Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben 
voorgedaan. 
 
GS/K/8 -De kandidaat kan herkennen, benoemen en 
beschrijven welke cultuur-maatschappelijke 
ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog 
hebben voorgedaan en welke gevolgen deze 

Je maakt een presentatie over je onderzoek naar het 
onderwerp Nederland in de periode 1930-1975. 
Onderwerpen:  
De crisis, WOII, Wederopbouw en de jaren 60. 
 
 
Materiaal: PPT Nederland 1930-1975, afleveringen 
schooltv, Katern Feniks (Nederland) 
 

Praktisch 
GS152 

Nee 4 



    
ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse 
samenleving  
 
Vaardigheden: GS/K/1 GS/K/2 GS/K/3  
 

2 

GS/K/10 -De kandidaat kan herkennen, benoemen 
en beschrijven welke belangrijke gebeurtenissen en 
ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West)-
Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben 
voorgedaan. 
 
GS/K/8 -De kandidaat kan herkennen, benoemen en 
beschrijven welke cultuur-maatschappelijke 
ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog 
hebben voorgedaan en welke gevolgen deze 
ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse 
samenleving 
 
Vaardigheden: GS/K/1 GS/K/2 GS/K/3  
 

 

Toets: Je maakt een toets over je onderzoek naar 
Nederland in de jaren dertig, en de cultureel-
mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945 

 
 

PPT: Nederland 1930-1975, afleveringen schooltv, 
Katern Feniks (Nederland) 

 

Theoretisch 
 GS153 
50 min 

 

Ja 12 

3 

GS/K/9 -De Kandidaat kan het ontstaan, verloop en 
einde van de Koude Oorlog herkennen, benoemen 
en beschrijven en aangeven welke oorzaken en 
gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in 
heet algemeen en voor Europa in het bijzonder heef 
gehad. 
 
Vaardigheden: GS/K/1 GS/K/2 GS/K/3  
 

Je gaat een onderzoek doen naar het onderwerp de 
Koude Oorlog  
 
PPT: Koude oorlog 2020 , Youtube, Netflix, Katern 
Feniks (Koude Oorlog) 

 

Praktisch 
GS251 

 

Nee 
 

O/V 
 

3 

GS/K/9 -De Kandidaat kan het ontstaan, verloop en 
einde van de Koude Oorlog herkennen, benoemen 
en beschrijven en aangeven welke oorzaken en 
gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in 
heet algemeen en voor Europa in het bijzonder heef 
gehad. 
Vaardigheden: GS/K/1 GS/K/2 GS/K/3  

Je maakt een presentatie (zie voor mogelijke opties 
de studiewijzer) over je onderzoek naar de Koude 
Oorlog 

Praktisch 
GS252 

Nee 8 



    

3 

GS/K/9 -De Kandidaat kan het ontstaan, verloop en 
einde van de Koude Oorlog herkennen, benoemen 
en beschrijven en aangeven welke oorzaken en 
gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in 
heet algemeen en voor Europa in het bijzonder heef 
gehad.  
 
Vaardigheden: GS/K/1 GS/K/2 GS/K/3  

Toets: je maakt een toets over je onderzoek naar de 
Koude oorlog 
 

Materiaal: eigen onderzoek, PPT Koude Oorlog 
2020, YouTube , Netflix, Katern Feniks (Koude 
Oorlog) 

 

Theoretisch 
GS253 
50 min 

Ja 12 

 

 

 

PTA Maatschappijleer     NEXT         Leerweg: t3 

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  

Onderzoek hoofdthema 2  
Cultuur en maatschappelijk 
welzijn  
 

Ma151 
PO 

NEE  10 



    
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   
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 discrimina e 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   
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 discrimina e 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. 
 
 

Toets hoofdthema 2  
Cultuur en maatschappelijk 
welzijn  

Ma152 
Theoretische 

toets  

Ja  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 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 

MA251 
PO 

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 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 

Theoretische toets  
50 min 

 Theoretische 
toets 

MA252   
50  MIN  

JA  10  

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

PTA Aardrijkskunde              Leerweg: TL3 

Period
e 

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

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

2 
  
  

AK/K/7 Arm en Rijk  
De kandidaat kan regionale verschillen in welvaart in Nederland beschrijven en 
verklaren 
AK/K/8 Bevolking en Ruimte 
De kandidaat kan de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in de eigen regio 
beschrijven en verklaren 
AK/K/8 Bevolking en Ruimte 
De kandidaat kan de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in Nederland en 
een contrasterende regio elders in Europa beschrijven en verklaren en de situatie in 
beide gebieden vergelijken 
AK/K/7 Arm en Rijk  
De kandidaat kan verschillen tussen meer en minder 
  welvarende wijken en voorstellen voor verbetering van de woon- en 
leefomstandigheden in de eigen regio beschrijven. 
AK/K/7 Arm en Rijk  
De kandidaat kan regionale verschillen in welvaart in een buiten-Europese 
macroregio en een contrasterende macroregio elders in de wereld beschrijven en 
verklaren en de situatie in beide gebieden vergelijken 
AK/V/4 Casus Arm en Rijk: Arm en rijk en gezondheidszorg  
De kandidaat kan de vicieuze cirkel tussen armoede, honger en gezondheid in een 
buiten-Europese macroregio beschrijven en verklaren en maatregelen ter 
verbetering van de situatie beschrijven 
AK/V/4 Casus Arm en Rijk: Arm en rijk en gezondheidszorg  
De kandidaat kan de vicieuze cirkel tussen armoede, honger en gezondheid in Nigeria 
beschrijven en verklaren en maatregelen ter verbetering van de situatie beschrijven 
  
  

Schriftelijke Toets over:  
 Hoofdstuk 1 

AK051 
Theoretisch 

50 min 

Ja 10 



    
2  Ak/k/5 Bronnen van Energie. 

De kandidaat kan het gebruik van energie in de eigen regio beschrijven en verklaren 
en maatregelen voor een duurzamer gebruik van energie en de effecten ervan 
beschrijven 
AK/K/5 Bronnen van Energie 
De kandidaat kan het gebruik van energie en de gevolgen ervan voor Nederland en 
een contrasterende regio elders in Europa beschrijven en verklaren en maatregelen 
voor een duurzamer energiegebruik en de effecten ervan beschrijven en de situatie 
in beide gebieden vergelijken. 
AK/V/2 Casus Bronnen van Energie: Energiebeleid 
De kandidaat kan de verhouding tussen de verschillende gebruikte bronnen van 
energie in een buiten-Europese macroregio beschrijven en de voor- en nadelen van 
die energiebronnen beschrijven 
AK/K/5 Bronnen van Energie 
De kandidaat kan het gebruik van energie en de gevolgen ervan in een buiten-
Europese macroregio beschrijven en verklaren en maatregelen voor een duurzamer 
gebruik van energie en de effecten ervan beschrijven 

Je gaat een onderzoek doen 
naar verschillende vormen van 

energie. 

AK152 
Praktisch 

Ja o/v/g 

2 Ak/k/5 bronnen van energie 
De kandidaat kan het gebruik van energie in de eigen regio beschrijven en verklaren 
en maatregelen voor een duurzamer gebruik van energie en de effecten ervan 
beschrijven 
AK/K/5 Bronnen van Energie 
De kandidaat kan het gebruik van energie en de gevolgen ervan voor Nederland en 
een contrasterende regio elders in Europa beschrijven en verklaren en maatregelen 
voor een duurzamer energiegebruik en de effecten ervan beschrijven en de situatie 
in beide gebieden vergelijken. 
AK/V/2 Casus Bronnen van Energie: Energiebeleid 
De kandidaat kan de verhouding tussen de verschillende gebruikte bronnen van 
energie in een buiten-Europese macroregio beschrijven en de voor- en nadelen van 
die energiebronnen beschrijven 
AK/K/5 Bronnen van Energie 
De kandidaat kan het gebruik van energie en de gevolgen ervan in een buiten-
Europese macroregio beschrijven en verklaren en maatregelen voor een duurzamer 
gebruik van energie en de effecten ervan beschrijven 

Schriftelijke Toets over:  
Hoofdstuk 2 

 AK153 
Theoretisch 

50 min 

 Ja  10 



    
3 AK/K/9 Grenzen en identiteit 

De kandidaat kan verschillen in regionale identiteit en de manier waarmee men 
daarmee omgaat in Nederland en een contrasterende regio elders in Europa, 
beschrijven en verklaren en de situatie in beide gebieden vergelijken 
AK/K/7 Arm en Rijk  
De kandidaat kan regionale verschillen in welvaart in Nederland beschrijven en 
verklaren. 
AK/V/6 Casus Grenzen en Identiteit: Regionale Identiteit 
 De kandidaat kan verschillende regionale tegenstellingen in een buiten-Europese 
macroregio beschrijven en maatregelen ter verbetering van de situatie beschrijven. 
AK/K/9 Grenzen en Identiteit 
De kandidaat kan territoriale conflicten in een buiten-Europese macroregio en 
verklaren en verbanden leggen met grondstoffen en culturele verschillen 

Onderzoek naar een 
grensconflict dat zich afspeelt 
ergens in de wereld. Conflict 

naar eigen keus.  

AK251 
Praktisch 

Ja o/v/g 

3 AK/K/9 Grenzen en Identiteit 
De kandidaat kan verschillen in regionale identiteit en de manier waarmee men 
daarmee omgaat in Nederland en een contrasterende regio elders in Europa, 
beschrijven en verklaren en de situatie in beide gebieden vergelijken 
AK/K/7 Arm en Rijk  
De kandidaat kan regionale verschillen in welvaart in Nederland beschrijven en 
verklaren. 

Schriftelijke Toets over: 
 hoofdstuk 3.1-3.7 

AK252 
Theoretisch 

Ja 6 



    
3 AK/K/9 Grenzen en Identiteit 

De kandidaat kan verschillen in regionale identiteit en de manier waarmee men 
daarmee omgaat in Nederland en een contrasterende regio elders in Europa, 
beschrijven en verklaren en de situatie in beide gebieden vergelijken 
AK/K/7 Arm en Rijk  
De kandidaat kan regionale verschillen in welvaart in Nederland beschrijven en 
verklaren. 
AK/V/6 Casus Grenzen en Identiteit: Regionale Identiteit 
 De kandidaat kan verschillende regionale tegenstellingen in een buiten-Europese 
macroregio beschrijven en maatregelen ter verbetering van de situatie beschrijven. 
AK/K/9 Grenzen en Identiteit 
De kandidaat kan territoriale conflicten in een buiten-Europese macroregio en 
verklaren en verbanden leggen met grondstoffen en culturele verschillen 

Schriftelijke Toets over: 
 hoofdstuk 3 

AK253 
Theoretisch 

Ja 14 

 

 

 

 

PTA Wiskunde NEXT T3/H63 

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 

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

   



    
− communiceren door middel van adequaat (wiskundig) taalgebruik 
− adequate onderzoeks- en redeneerstrategieën toepassen. 

1 t/m 5 

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten   
De kandidaat kan efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch 
beoordelen, en daarbij: 
− schatten en rekenen met gangbare maten en 
grootheden 
− op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken 

Deze kennis en 
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 

H4 ‘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 
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. 

H11 ‘Oppervlakte en 
inhoud’ en H12 ‘Grafen’ 

Theoretisch 
WI251 
50 min 

ja 8 

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  NS1             Leerweg: TL3 

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

wat ga je hiervoor 
doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

P2 
 
 

K10: 
 − de bouw van stoffen en materialen beschrijven in termen van moleculen en atomen 
− het gedrag van atomen en moleculen in de verschillende fasen uitleggen. 
− de bouw van stoffen en materialen beschrijven in termen van moleculen en atomen  
− het gedrag van atomen en moleculen in de verschillende fasen uitleggen  
− de bouw van een atoom beschrijven. 
K11:  
− bronnen van ioniserende straling noemen  
− radioac ef verval en toepassingen ervan beschrijven 
− veiligheidsmaatregelen tegen ongewenste effecten van straling en radioac eve stoffen beschrijven. 

H-7+8 Bouw van de 
materie en Straling 

Schriftelijk 
NS1151 
50 min 

Ja 8 

P2 K12: − het meten van temperatuur en luchtdruk toepassen − het ontstaan van wolken, neerslag en 
bliksem beschrijven − maatschappelijke aspecten van weersverschijnselen toelichten. 

H-4 Het weer Schriftelijk 
NS1251 
50 min 

Ja 8 

P2 K10+K11+K3 Practicumboek 2 Praktisch 
NS153 
50 min 

nee 4 

P3 K7: − rechtlijnige lichtstralen, verschillende soorten lichtbundels, schaduwvorming, kleurvorming en 
verschillende soorten straling toepassen  
− verschillende soorten lenzen herkennen en de werking van de vlakke spiegel en de bolle lens 
toepassen − beeldvorming bij het menselijk oog en oogafwijkingen toepassen. 

H-5 Licht  Ja 8 

P3 K/9 Kracht en veiligheid 
− de werking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorwerp op de ondergrond 
beschrijven en in evenwichtsituaties kwalitatief de hefboomwet toepassen 

H-1 Krachten Schriftelijk 
NS1252 
50 min 

ja 8 

P3 K5+3 Practicumboek 3 Praktisch 
NS1253 
50 min 

Nee 4 

 



    
 

PTA  Nask 2            Leerweg:  TL3 

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

wat ga je hiervoor 
doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

P2 
 
 

K10-De kandidaat kan van leidingwater en van in de natuur voorkomende watersoorten de samenstelling, 
functie en toepassing beschrijven.  

H2 Water Schriftelijk 
NS2151 
50 min 

Ja 8 

P2 
 
 

K18 
− De kandidaat kan:een aantal processen uit het dagelijks leven herkennen als een chemische reactie van 

een aantal (soorten) reacties toepassingen noemen,  
− de vergelijkingen opstellen en beschrijvingen geven 
− berekeningen uitvoeren aan reacties en beschrijven hoe bepaalde factoren de reactiesnelheid 

beïnvloeden.  
 K20 
 -De kandidaat kan de namen en symbolen van een aantal elementen geven  

 

H4 Nieuwe stoffen 
maken 

Schriftelijk 
NS2152 
50 min 

Ja 8 

P2 
 
 

K19-De kandidaat kan de bouw van stoffen beschrijven, en reacties beschrijven met gebruikmaking van de 
begrippen moleculen, atomen en ionen.  

Practicum 1 Praktisch 
NS2153 
50 min 

Nee 4 

P3 
 

K6-De kandidaat kan een aantal verbrandingsverschijnselen beschrijven, verbrandingsvoorwaarden noemen, 
en toelichten dat blussen of voorkomen van brand berust op de beïnvloeding van deze voorwaarden.  

 

H5 In vuur en vlam  
 

Schriftelijk 
NS2251 
50 min 

Ja 8 

P3 
 
 
 

V/1 Productieprocessen  
De kandidaat kan 1 in de voorbereidingsfase: - berekeningen uitvoeren bij een reactievergelijking die 
betrekking heeft op een productieproces 2 in de uitvoeringsfase: - een productieproces, een deel van een 
productieproces of een variatie op een productieproces uit de chemische industrie beschrijven - 
productketen schematisch weergeven, bijvoorbeeld in een blokschema - een productieproces op kleine 
schaal uitvoeren en op basis van een onderzoeksvraag experimenteren 

H6 Grondstoffen uit de 
aarde 

Schriftelijk 
NS2252 
50 min 

Ja   8 

 
P3 

 

K12, K6, K28 Practicumboek 2 Praktisch 
NS2253 
50 min 

Nee 4 

  



    
 

 

 

 Next PTA Biologie  Leerjaar 3  K, GT, H6      

Rapport 
periode   

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:  
-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  

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 



    
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  
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.  

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

 Bi152 
Praktijktoets   
  

nee 8 

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 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.  
  

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

Bi52  
Praktijktoets  

ja  8 

                                                                                                                  40  

 

 



    
 

 

 PTA Economie      Leerweg: Next TL3 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijs 

 programma; wat ga je 
hiervoor doen? 

Toetsvorm, 
en code 

Herkansi
ng 

  ja/nee? 

Wegin
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. 

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 
50 min. 

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. 

PO 

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. 

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 
 50 min. 
EC252 

Ja 20 



    
 

 

PTA Kunstvakken inclusief CKV              Leerweg: TL3/H63 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1 Kennismaking met Kunst en Cultuur  
- Je leert wat er allemaal onder kunst en 

cultuur valt en wat de verschillende 
disciplines zijn 

- Je leert wat jouw eigen interesse op het 
gebied van kunst en cultuur is en welke 
ervaring je hier al mee hebt 

- Je leert wat het belang is van kunst en 
cultuur in de maatschappij 

- Je leert beeldend werken met digitale 
media 

Opdracht 1: Cultureel zelfportret 
Je denkt na over K&C en wat je daarin al onderneemt of 
ondernomen hebt. De vragenlijst kan je hierbij helpen.  
Daarna verbeeld jij jezelf en al jouw ervaringen en interesses 
op het gebied van K&C.  
 
Opdracht 2: Kunst en Cultuur in de stad Presentatieposter 
voor Kunst & Cultuur in jouw (een) dorp/stad maken. Een 
versimpelde plattegrond van jouw (een) dorp/stad waar in 
kaart wordt gebracht waar de culturele interessante plekken 
zijn te vinden. De poster wordt gepresenteerd aan de groep.  
 

o/v/g Praktische 
opdracht: KV051 
(50% van 
beoordeling) 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Architectuur 
Project i.s.m. het vak duits (vakcollege) 
- Je kunt plattegrond tekenen  
- Je maakt kennis met Bauhaus-stijl  
- Je maakt kennis met Bauhaus architecten 

en werken van deze architecten  
- Je leert werken volgens 1 

puntperspectief 
 

Opdracht: Bauhaus 
Je oriënteert je op Bauhaus (architecten en –ontwerpen) en 
ontwerpt het interieur van een woning in Bauhaus-stijl a.d.h.v. 
een tekening in 1 puntperspectief. 
 

o/v/g Praktische 
opdracht:  
Extra kolom 
KV052 
 

ja 1 

Straatkunst 
- Je leert verschillende vormen van 

straatkunst kennen  
- Je kan een sjabloon/stencil ontwerpen, 

maken en gebruiken in de praktijk 
- Ja kan je eigen ‘straatkunst’ maken onder 

leiding van gastdocenten 
- Je leert basisvaardigheden zoals 

samenwerken en presenteren 

Activiteit1: Graffitiworkshop  
Je neemt deel aan de graffitiworkshop en levert aan het einde 
een voltooid graffitikunstwerk in en presenteert dit in de les 
erna.  
 
Bijbehorende opdracht: Ontwerpen/schetsen van 
graffitiletters en sjabloon.  
Je gaat aan de hand van een zelfgekozen woord op zoek naar 
mogelijkheden om dit met graffiti te verbeelden. 

o/v/g culturele 
activiteit 1 en 
praktische 
opdracht: KV053 
 

Ja 1 



    
 Sjablonen/stencils en letters worden ontworpen, gemaakt en 

geoefend.  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans 
- Je leert het concept dans (beweging) te 

begrijpen en te verbeelden 
- Je maakt kennis met verschillende 

kunstenaars die beweging op 
verschillende manieren verbeelden 

- Je leert (juiste/relevante) informatie 
opzoeken en creatief te verwerken 

- Je leert (creatief) reflecteren op jouw 
ervaringen, interpretaties en 
waarderingen van de culturele activiteit 
d.m.v. een keuzeopdracht 

 
 

Activiteit2: Dansvoorstelling  
Je neemt deel aan de voorstelling en maakt een creatieve 
reflectieopdracht zoals een vlog, review, interview of folder. 
 
 
Opdracht: Dans verbeelden 
1. Je oriënteert je op dans d.m.v. het gegeven 

inspiratiemateriaal en onderzoekt verschillende 
dansstijlen. 

2. Keuzeopdracht. 2D met behulp van ecoline of 3D 
uitwerking: mobile bouwen. Bij beide opdrachten gaat 
het om het verbeelden van beweging. 

o/v/g Culturele 
activiteit 2 en 
praktische 
opdracht: KV151 
(50% van 
beoordeling) 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Multiculti NL 
Project  i.s.m. GD-MA-KV 
- Je kunt een subcultuur verbeelden in een 

beeldend kunstwerk 
- Je kunt tekst omzetten in beelden 
Je leert basisvaardigheden zoals 
samenwerken  

Bij de vakken godsdienst en maatschappijleer werk je een 
verslag uit n.a.v. een thema.  
Bij kunstvakken werk je de conclusie van dit onderzoek uit in 
een beeldend werkstuk. 

o/v/g Praktische 
opdracht:  
Extra kolom 
KV152 
 

Ja  
 
 
 
 
 
 
 

1 

Theater 
- Je leert welke verschillende vormen 

onder deze discipline vallen  
- Je leert reflecteren op jouw ervaringen, 

interpretaties en waarderingen van de 
culturele activiteit 

 
 

Activiteit3: toneel-/muziekvoorstelling 
Je neemt deel aan de voorstelling en maakt een creatieve 
reflectieopdracht zoals een vlog, review, interview of folder. 
 

o/v/g Culturele 
activiteit 3 en 
praktische 
opdracht: KV153 
(50% van 
beoordeling) 
 

Ja 1 



    
 
   

 
  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigen gekozen discipline 
- Je kan je een beeld vormen van het 

culturele en kunstzinnige aanbod in jouw 
omgeving door te kiezen voor en actief 
deel te nemen aan een kunstzinnige 
activiteit die gerelateerd is aan 
kunstvakken  

 
 
 
 
 

Activiteit: Zelfstandige invulling  
Je bezoekt een beeldend kunstwerk, een architecturaal 
gebouw, een film in de bioscoop, een musical etc. zolang het 
een nieuwe aanvulling is op de eerder gedane activiteiten en 
maakt een  creatieve reflectieopdracht zoals een vlog, review, 
interview of folder of je vult een kijkwijzer in.  
 
 

o/v/g Culturele 
activiteit 4 en 
praktische 
opdracht: KV251 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 

1 

Mode 
- Je leert wat er allemaal komt kijken bij 

het ontwerpen en maken van kleding 
- Je leert werken n.a.v. een thema 
- Je leert inspiratie op een creatieve 

manier te verwerken en verbeelden in 
een eigen ontwerp (Geen decoratieve 
functie) 

 
 
 
Muziek 
- Je oefent met het werken in het 

werkveld en organiseert een fictief 
festival 

- Je leert basisvaardigheden zoals 
samenwerken en presenteren 

- Jij oriënteert je op muziek en 
muzieksmaak en kan verschillen 
aanduiden en herkennen 
 

 
 

Opdracht: Ontwerp een complete outfit n.a.v. een 
zelfgekozen thema.  
Je maakt in groepsverband ieder een kledingstuk of accessoire 
voor een model wat bij elkaar een complete en kloppende 
outfit wordt bij het gekozen thema.  
Optioneel: Dit presenteer je aan de klas.  
 
 
Opdracht: Festival organiseren 
1. Videoclip remixen 

Je denkt na over muziek en muziekstijlen. De clip Dani 
California wordt gekeken en er wordt besproken hoe 
muziekstijlen en muziekluisteraars van elkaar verschillen. 
Ja gaat hiermee experimenteren door een nummer uit de 
ene muziekstijl te combineren met een videoclip uit een 
andere muziekstijl (zie Remix je Curriculum). 

2. Groepsopdracht  
Je gaat zelf aan de slag in het K&C werkveld door een 
festival organiseren. 
Je bedenkt een fictief festival, bepaald welke artiesten en 
overige acts komen, ontwerpt een logo, plattegrond en 
poster in de stijl en sfeer van het festival. Deze presenteer 
je aan elkaar.   

o/v/g Praktische 
opdracht:  
Extra kolom 
KV252 
 
(50% van 
beoordeling) 
 
 
 
 

Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 

1 



    
Toekomstperspectief op Kunst en Cultuur 
- Je leert reflecteren op je eigen kennis 

over Kunst en Cultuur en gaat met 
anderen het gesprek aan. 

Opdracht: Je gebruikt jouw zelfportret van periode 1 om 
daaromheen nieuwe ervaringen toe te voegen. Je bespreekt 
met klasgenoten en met de docent wat je geleerd hebt over 
Kunst en Cultuur.  
Je voegt iets toe over jouw grootste interessegebied en een 
goed voornemen voor de toekomst. 
 

o/v/g  
Kunstdossier 
afronden 
KV253 

Ja 1 

 

 

 

 

 

PTA DRAMA Leerweg: H6/TL/NX (leerjaar 3) 
Periode  Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  Inhoud onderwijsprogramma;   

wat ga je hiervoor doen?[1]  
Toetsvorm en code[2]  Herkansing 

ja/nee?  
Weging[3] 

1-5 De volgende eindtermen komen in alle blokken terug: 
DR/K/2 Basisvaardigheden 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, (samen)werken en informatie verwerven 
en verwerken.  
DR/K/3 Leervaardigheden in het vak drama  
De kandidaat kan een aantal vaardigheden toepassen die bijdragen 
tot de ontwikkeling van het eigen leervermogen, zoals: 
- Vakbegrippen herkennen, benoemen en toepassen 
- De eigen expressieve mogelijkheden van lichaam en stem 

gebruiken 
- Functioneel gebruik maken van spelgegevens en 

vormingsmiddelen. 

    

1 DR/K/8 Drama en maatschappij 
De kandidaat kan: 
- Kenmerken benoemen van theatrale uitingsvormen en orale 

tradities van verschillende culturen en deze spelmatig 
presenteren 

 Theoretische toets: 
Theatrale uitingsvormen 
DA051 

Nee 5 



    
- Aangeven wat de functies van drama kunnen zijn en daar 

voorbeelden van noemen. 
2  DR/K/6 Presenteren 

De kandidaat kan alleen en/of in samenwerking met anderen bij een 
optreden voor publiek: 
- Spel- en vormingsvaardigheden toepassen 
- Een tekst presenteren met gebruikmaking van 

voordrachtstechnieken. 
   

Toets spel 1: Brugklasvoorstelling  
Je repeteert voor jouw vaste rol met 
tekst in de Brugklasvoorstelling.  
Je presenteert je spel, met je 
klasgenoten, in activiteitenweek 1 
aan de brugklassen en leidt hierbij 
een nagesprek met een groepje.   

Praktische toets spel 1: 
Brugklasvoorstelling   
DA151  

Nee  10 

2  
   
   
   

DR/K/4 Spelen  
De kandidaat kan in spel: 
- Non-verbale en verbale uitingsmogelijkheden toepassen 
- Spelgegevens geïntegreerd gebruiken 
- Zelf functioneel spelimpulsen geven en reageren op 

spelimpulsen van anderen  

Toets spel 2: Improvisatie  
Je leert verschillende improvisatie 
theatergames kennen en spelen. 
Je kunt een scène opbouwen en 
vormgeven met spelgegevens en een 
dramatisch probleem.  
Je kunt reflecteren op je eigen spel 
en gedrag a.d.h.v. een filmfragment 
in een verslag.   

Praktische toets spel 2: 
Improvisatie   
DA152 

Nee  10 

3  DR/K/5 Vormgeven  
De kandidaat kan vanuit een bron een spel vormgeven, waarbij 
functioneel gebruik gemaakt wordt van: spelgegevens, rolopbouw, 
spelopbouw en materiële vormgevingsmiddelen.  

Toets spel 3: Theatrale presentatie  
Je bereidt je eigen theatrale 
presentatie voor vanuit een gegeven. 
Je maakt een regieconcept n.a.v. 
maakopdrachten en regisseert je 
klasgenoten.  Je maakt gebruik van 
spelgegevens, rolopbouw, 
spelopbouw en materiële 
vormgevingsmiddelen.  
Je presenteert voor publiek.   

Praktische toets spel 3: 
Theatrale presentatie  
DA251  

Nee  20  

1-3 DR/K/7 Beschouwen (CE) 
De kandidaat kan een beschouwing geven op het eigen spel en op 
het spel van anderen door: 
- Te benoemen hoe de inhoud met theatrale middelen is 

vormgegeven 
- Te benoemen hoe de verwijzingen naar de werkelijkheid in spel 

zijn vormgegeven 
- Dramatisch technieken te benoemen die gebruikt worden op 

andere plaatsen dan het theater. 
DR/K/9 Drama en andere kunsten (CE) 

Drama-Dossier 
Het theoriedossier bestaat uit zes 
opdrachten. Je gebruikt de theorie 
uit de reader. 
1. Opdracht Hoofdstuk 1: Theater, 

wat en waarom? 
2. Opdracht Hoofdstuk 2: Acteren 
3. Opdracht Hoofdstuk 3: 

Regisseren en theatermaken 
4. Voorstellingsverslag 

Handelingsdeel: Drama-
Dossier 

Ja - 



    
De kandidaat kan:  
- Binnen een dramaproductie andere kunstvormen dan drama 

herkennen de functies ervan benoemen 
- Zich praktisch en theoretisch voorbereiden op een bezoek aan 

een voorstelling waarin meer kunstvormen aan de orde komen, 
en verslag doen van de functies van de diverse kunstvormen in 
de voorstelling 

5. Recensie 
6. Reflectieverslag 
  
 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE<code> x <weging>) + (<code> x <weging>)/ <weging totaal>  = cijfer SE examenprogramma  
 

  



    
 

 

PTA Beeldende Vorming             Leerweg: TL3/H63 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma; Wat ga je hiervoor 

doen? 
Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1 
 

- Je leert begrippen die aan bod komen tijdens deze periode. 
Deze kan je herkennen en benoemen in andere kunstwerken. 

- Aspecten van de voorstelling 
Houding, gezichtsuitdrukking, suggereren, realistisch, 
figuratief, anatomie, zeggingskracht, portret, portretsoorten 

- Aspect van de vormgeving  
Kleur: kleursoort, kleurcontrast; warm-koud contrast, 
complementair contrast 
Compositie: centraal, symmetrisch, asymmetrisch, diagonaal 
3d techniek ruimtelijk vormgeven: modelleren/boetseren 
Grafische vormgeving, lay-out/opmaak, collage 
 

Je krijgt theorielessen m.b.v. een PPT. Hierin 
worden begrippen uitgelegd a.d.h.v. tekst en 
kunstwerken.  
Daarnaast leer je beeldbeschouwen door 
oefeningen en door je eigen gemaakte werk te 
analyseren. 

Repetitie 1: 
Identiteit  
KV051 

Ja 5 

- Je kan het thema Identiteit verkennen, analyseren, oplossen 
en uitvoeren.  

- Je oefent driedimensionaal denken en doen  
- Je oefent tweedimensionaal denken en doen 
- Je verdiept je kennis van materiaal en technieken met klei 
- Je leert hoe een houding bijdraagt aan de verbeelding van een 

karakter 
- Je leert iets over de manipulatie van beelden 
- Je doet inspiratie op door het kijken naar de documentaire 

van Sunny Bergman en door werk op te zoeken van Micha 
Klein 

- Je leert feedback vragen/ontvangen van klasgenoten 
- Je kan gegeven begrippen toepassen in je praktijkwerkstuk 
 

Je maakt n.a.v. dit thema 2 opdrachten. 
- 3d opdracht: Alter Ego 

Oriënteer je op jouw alter ego, onderzoek 
deze en verbeeld jouw eigen alter ego in klei. 

 
- 2d opdracht: Zelfportret 

Je maakt een portret (incl. achtergrond) van 
jezelf. Hierbij gaat het erom dat je 
veranderingen aanbrengt waardoor je er 
anders uit komt te zien. Je kiest uit een thema 
waarbinnen jij jezelf portretteert. 
Bijvoorbeeld: ik als elf in mijn elfenrijk, de vier 
jaargetijden in mijn karakter, ik als personage 
in een nieuwe game, ik als 80 jarige, etc. 

 
Beide opdrachten zijn 50% van het cijfer dat totaal 
5x meetelt   

Praktische 
opdrachten 
KV052 

Nee 
 

5 



    
Oefening om in beeldend werk van anderen de functionaliteit, de 
aspecten van de voorstelling, de vormgeving en de culturele en/of 
kunsthistorische context te benoemen en toe te lichten.  
Hierdoor leer je de link naar je eigen werk te leggen en dit mee te 
nemen in de keuzes bij het maken van jouw eigen werkstuk. 

Je krijgt een beeld (Dit kan zijn een kunstwerk 2d 
of 3d, affiche, foto o.i.d.) waarbij je leert kijken 
naar wat je ziet aan de hand van gerichte vragen.  

Handelingsdeel 
KV053 
 

Ja 0 

2 
 

- Je leert begrippen die aan bod komen tijdens deze periode. 
Deze kan je herkennen en benoemen in andere kunstwerken.  

- Aspecten van de voorstelling: 
Beeldvlak, impressie, expressie, attribuut, décor 

- Aspecten van de vormgeving: 
3d techniek ruimtelijk vormgeven: construeren 
Standpunt: neutraalperspectief, kikvorsperspectief, 
vogelvluchtperspectief 
(camera)standpunt: close-up, totaalshot, halftotaal 
Ruimte of diepte suggestie: (lijn)perspectief, overlapping, 
voorgrond/achtergrond, afsnijding, plasticiteit,  
Vormaspecten: gesloten/open, samengesteld/enkelvoudig, 
ruimtelijk/vlak, deformeren, lineair 
Contouren, reliëf, assemblage 

 

Je krijgt theorielessen m.b.v. een PPT. Hierin 
worden begrippen uitgelegd a.d.h.v. tekst en 
kunstwerken.  
Daarnaast leer je beeldbeschouwen door 
oefeningen en door je eigen gemaakte werk te 
analyseren. 

Repetitie 2: 
Figuurstuk 
KV151 

Ja 
 

10 

- Je leert over de geschiedenis van stripverhalen 
- Je leert begrippen (zie begrippenlijst) door toepassing in 

praktijk 
- Je leert wat een figuurstuk is 
- Je leert tekst om te zetten in beelden 
- Je kunt verschillende materialen en voorwerpen 

samenvoegen tot een nieuw geheel, wat van alle aanzichten 
interessant is 

- Je oefent driedimensionaal denken en doen  
- Je oefent tweedimensionaal denken en doen 
- Je kan gegeven begrippen toepassen in je praktijkwerkstuk 
- Je leert feedback vragen/ontvangen van klasgenoten 

 
 
 

Je maakt n.a.v. dit thema 2 opdrachten. 
2d opdracht: Gagstrip 
Je ontwerpt en maakt een gagstrip waarin je een 
grappig voorval uit jouw persoonlijke ervaring 
verbeeldt. De mensfiguur speelt de hoofdrol. 
 
3d opdracht: Illustratie in 3d 
Verbeeld een verhaal rondom een of meerdere 
personen waarin iets gebeurt. 
[Stilstaand beeld, stukje van een verhaal, een 
gebeurtenis/verandering is te zien. 
 
Beide opdrachten zijn 50% van het cijfer dat totaal 
5x meetelt   

Praktische 
opdrachten 
KV152 

Nee 
 

10 



    
Oefening om in beeldend werk van anderen de functionaliteit, de 
aspecten van de voorstelling, de vormgeving en de culturele en/of 
kunsthistorische context te benoemen en toe te lichten.  
Hierdoor leer je de link naar je eigen werk te leggen en dit mee te 
nemen in de keuzes bij het maken van jouw eigen werkstuk. 
 

Je krijgt een beeld (Dit kan zijn een kunstwerk 2d 
of 3d, affiche, foto o.i.d.) waarbij je leert kijken 
naar wat je ziet aan de hand van gerichte vragen. 

Handelingsdeel 
KV153 
 

Ja 0 

3 
 

- Je leert begrippen die aan bod komen tijdens deze periode. 
Deze kan je herkennen en benoemen in andere kunstwerken.  

- Aspecten van de voorstelling 
Figuratief, abstraheren, abstract 

- Aspecten van de vormgeving  
Vorm: Stileren 
Compositie(grond)vormen: geometrisch, centraal, 
symmetrisch/asymmetrisch, diagonaal en over-all 
Kleur: warm-koud contrast, licht-donkercontrast 
Kleureigenschappen, vormeigenschappen 
Bewegingssuggestie 

 

Je krijgt theorielessen m.b.v. een PPT. Hierin 
worden begrippen uitgelegd a.d.h.v. tekst en 
kunstwerken.  
Daarnaast leer je beeldbeschouwen door 
oefeningen en door je eigen gemaakte werk te 
analyseren. 

Repetitie 3: 
Abstract 
KV251 

Ja 
 

10 

- Je leert symbolische betekenis van vormen en kleuren  
- Je leert emoties verbeelden 
- Je leert mening vormen over (definitie van) abstracte kunst 
- Je leert over (ontstaan van) abstracte kunst 
- Je leert materialen en technieken in te zetten voor de 

verbeelding van een emotie 
- Je kan gegeven begrippen toepassen in je praktijkwerkstuk 
- Je leert feedback vragen/ontvangen van klasgenoten 

Opdracht: Muziek in beeld 
Je verbeeldt de emotie, de sfeer of een gevoel uit 
een muziekstuk in een 2d of een 3d werkstuk 
d.m.v. o.a. kleuren en vormen. Daarbij 
ondersteund het gekozen materiaal de gekozen 
emotie. 
 

Praktische 
opdracht 
KV252 

Nee 
 

10 

Oefening om in beeldend werk van anderen de functionaliteit, de 
aspecten van de voorstelling, de vormgeving en de culturele en/of 
kunsthistorische context te benoemen en toe te lichten.  
Hierdoor leer je de link naar je eigen werk te leggen en dit mee te 
nemen in de keuzes bij het maken van jouw eigen werkstuk. 

Je krijgt een beeld (Dit kan zijn een kunstwerk 2d 
of 3d, affiche, foto o.i.d.) waarbij je leert kijken 
naar wat je ziet aan de hand van gerichte vragen. 

Handelingsdeel 
KV253 
 

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 
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.  
  

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

Ja  O/V  

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.   
  

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.  
 

LO  
Handelings-  

deel  
  

Ja  O/V  



    
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.  

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

  
 

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  
  

Ja  O/V  



    
Leerjaar 3  

P2  
  
  

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  
- 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.  

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  
  

Ja  O/V  

 

  



    
 

 

PTA LO2              Leerweg: TL3 

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

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1 t/m 5 LO2/K/3 Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding: 
De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen 
en sport, zoals: 
• Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief 
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen. 
• Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang 
te kunnen brengen en houden. 
• In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en 
mislukken en winst en verlies. 
• Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, 
interesses, culturele achtergronden en geslacht binnen 
bewegingssituaties. 
• Zich oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen 
voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport. 
• Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot 
eigen wensen, motieven en mogelijkheden. 

Komt gedurende alle periodes terug. - - - 

1 t/m 5 LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken: De kandidaat kan het 
belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan, 
vrijwilligerswerk en in de maatschappij verwoorden. 

Komt gedurende alle periodes terug. - - - 

 

  



    
Periode 1 

1 LO2/K/2 Basisvaardigheden: De kandidaat kan 
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven en 
verwerken. 

Schriftelijke Toets Algemene 
Vaardigheden boek Sportitude 
Hoofdstuk 1 

Schriftelijk 

LO2051 

Nee 3 

1 LO2/K/4 Spel: De kandidaat kan samen met anderen minimaal 
één doelspel, twee terugslagspelen, één honkloopspel en 
diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten 
opzichte van LO1. 

Spel 

 

Praktijk 

LO2052 

Nee 1 

1 LO2/K/4 Spel: De kandidaat kan samen met anderen minimaal 
één doelspel, twee terugslagspelen, één honkloopspel en 
diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten 
opzichte van LO1. 

Spel 

 

Handelingsdeel 

LO2053 

Nee 0 

1 LO2/K/5 Turnen: De kandidaat kan alleen en samen met 
anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, 
waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

Turnen Praktijk 

LO2054 

Nee 1 

1 LO2/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten: De kandidaat kan alleen 
of samen met anderen twee nieuwe, 
actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren. 

Keuze activiteit Handelingsdeel 

LO2055 

Nee 0 

   Totale weging P1 5 

 

 

  



    
Periode 2: 

2 LO2/K/2 Basisvaardigheden: De kandidaat kan 
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven en 
verwerken. 

Schriftelijke toets over Regelende 
Rollen uit het boek Sportitude 
Hoofdstuk 2. 

Schriftelijk 

LO2151 

Nee 10 

2 LO2/K/4 Spel: De kandidaat kan samen met anderen minimaal 
één doelspel, twee terugslagspelen, één honkloopspel en 
diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten 
opzichte van LO1. 

Spel 
 
 

Handelingsdeel 

LO2152 

Nee 0 

2 LO2/K/6 Bewegen op muziek: De kandidaat kan twee vormen 
van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om 
verdieping ten opzichte van LO1. 

Dans 1+2 Handelingsdeel 

LO2354 

Nee 0 



    
2 LO2/K/3 Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding: 

De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen 
en sport, zoals: 
• Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief 
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen. 
• Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang 
te kunnen brengen en houden. 
• In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en 
mislukken en winst en verlies. 
• Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, 
interesses, culturele achtergronden en geslacht binnen 
bewegingssituaties. 
• Zich oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen 
voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport. 
• Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot 
eigen wensen, motieven en mogelijkheden. 

LO2/K/10 Bewegen regelen: De kandidaat kan alleen of samen 
met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één regelende rol 
uitvoeren waarbij de kandidaat niet zelf als beweger is 
betrokken. 

Regelende rollen Praktijk 

LO2154 

Nee 10 

   Totale weging P2 20 

     

 

  



    
Periode 3 

3 LO2/K/2 Basisvaardigheden: De kandidaat kan 
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven en 
verwerken. 

LO2/K/11-11 Bewegen en samenleving en gezondheid: De 
kandidaat kan verschillende betekenissen van bewegen en sport 
aangeven in de samenleving en ook de meer persoonlijke 
waarde en motieven voor deelname. 

LO2/K/11-12 Bewegen en samenleving en gezondheid:  
De kandidaat kan: 
• deelnemen aan een trainings- en fitnessprogramma; 
• de betekenis van bewegen en sport aangeven voor de 
gezondheid in ruime zin; 
• eerste hulp verlenen bij eenvoudige blessures; 
• afspraken maken die de veiligheid bevorderen. 

Schriftelijke toets over H3 van het 
boek Sportitude 

Schriftelijk 

LO2251 

Nee 10 

3 LO2/K/7 Atletiek: De kandidaat kan alleen en samen met 
anderen minimaal één loop-, één spring en één werponderdeel 
uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

 

Atletiekdag  Praktijk 

LO2252 

Nee 10 

3 LO2/K/8 Zelfverdediging: De kandidaat kan samen met anderen 
één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om 
verdieping ten opzichte van LO1. 

LO2/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten: De kandidaat kan alleen 
of samen met anderen twee nieuwe, 
actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren. 

Zelfverdediging Handelingsdeel 

LO2253 

Nee 0 



    
3 LO2/K/10 Bewegen regelen: De kandidaat kan alleen of samen 

met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één regelende rol 
uitvoeren waarbij de kandidaat niet zelf als beweger is 
betrokken. 

Organiseren Handelingsdeel 

LO2254 

Nee 0 

   Totale weging P3 20 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 


