
PTA Wiskunde K4 Next 
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 3 PTA klas K3 Zie PTA klas K3   40% 
4 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 

H5 ‘Rekenen’ Theoretisch 
WI351 
40 min 

ja 10 

4 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 ‘Ruimtemeetkunde’ 
 

Theoretisch 
WI352 
40 min 
 

ja 10 

4 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. 

H3 ‘Informatieverwerking’ Praktisch 
WI353 

Nee 5 

5 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 

H1 ‘Grafieken en vergelijkingen’ en H4 
‘Machtsverbanden’ en H7 ‘Exponentiële 
formules’ 

Theoretisch 
WI451 
40 min 

ja 20 

  



5 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. 

H2 ‘Vlakke meetkunde’ en H6 ‘Goniometrie’ 
 

Theoretisch 
WI452 
40 min 
 

ja 15 

 
  



PTA Godsdienst          Leerweg: KB Next (Leerjaar 4) 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansin
g ja/nee? 

Weging 

4 De leerling denkt na over de toekomst. Ze 
(h)erkennen hun dromen voor later en denken na 
over het leven na de dood. De leerling herkent de 
verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen en 
weet hoe deze van invloed kunnen zijn op hun eigen 
leven en toekomst. 

Hierin kunnen ze reflecteren op hun eigen visie en dit 
vergelijken met andere kijkwijze. 

  

Daarnaast denken de leerlingen na over de invloed 
die zij hebben op deze aarde m.b.t. rentmeesterschap 
en duurzaamheid. 

 

Project Duurzaamheid 

Leerlingen volgen klassikale lessen over verschillende 
eindtermen. We gebruiken hiervoor H12 & 13 uit het boek 

‘’Perspectief’’.   

  

Leerlingen maken een PTA opdracht passend bij dit 
hoofdstuk met als thema: 'Duurzaamheid 

 

GD351  

Praktijk 
toets  

300 min 

 

Ja 25 

5 De leerling kan reflecteren op eigen 
(levensbeschouwelijk) leertraject van afgelopen vier 
jaar. De leerling herkent hierin zijn eigen 
levensvragen en kan respectvol omgaan met andere 
visies op het leven. De leerling reflecteert op eigen 
opvoeding en denkt na over eigen keuzes. De leerling 
weet wat een ethisch dilemma is en leert hierin een 
eigen mening te vormen. 

  

De leerling kan verwoorden en onderbouwen met 
welke levensbeschouwing zij zich identificeren. 

Eindopdracht GD 

De leerlingen reflecteren op de vier jaren godsdienst. Ze 
beschrijven hun identiteit, opvoeding en ze behandelen een 

ethisch dilemma.  

  

Leerlingen maken een eindverslag voor het vak godsdienst 

 

GD451  

Praktijk 
toets  

400 min 

 

     Ja 35 



 

PTA Nederlands              Leerweg: Kader 4 Next  
Periode   Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?   Inhoud onderwijsprogramma;    

wat ga je hiervoor doen?   
Toetsvorm en 

code   
Herkansing 

ja/nee?   
Weging   

       4 NE/K/3 Leervaardigheden: Spelling   
De kandidaat kan:   

• strategieën kiezen en hanteren die afgestemd zijn 
op het bereiken van verschillende schrijfdoelen;   

• strategieën kiezen ter bevordering van het eigen 
taalleerproces;   

• het compenseren van eigen tekortschietende 
taalkennis of communicatieve kennis.   

 
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/V/1 verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 
  

Betoog schrijven 
De leerlingen bereiden een stelling voor 
en schrijven hierbij een betoog. Ze letten 
daarbij op een goede alinea-indeling, 
opbouw van de tekst, spelling, leestekens 
en signaalwoorden. 

NE451 
Theorie  

        Ja  10 



4 NE/K/2 Basisvaardigheden  
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren.  
  
NE/K/3 Leervaardigheden   
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
die bijdragen tot:       

• het bereiken van verschillende lees- en 
schrijfdoelen;   

• de bevordering van het eigen taalleerproces;   
• het compenseren van eigen tekortschietende 

taalkennis of communicatieve kennis.  
  
NE/K/3 Leervaardigheden  
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
die bijdragen tot:  

• het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, 
luister- en kijk-, spreek- en gespreksdoelen;  

• de bevordering van het eigen taalleerproces;  
• het compenseren van eigen tekortschietende 

taalkennis of communicatieve kennis.  
 

NE/K/7 Schrijfvaardigheid  
De kandidaat kan:  

• relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten behoeve van het schrijven;  

• schrijfstrategieën hanteren;  
• compenserende strategieën kiezen en hanteren;  
• het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen;  
• het schrijfdoel en taalgebruik richten op 

verschillende soorten lezerspubliek;  

Fictieproject 
De leerling gaat samen met andere 
leerlingen de opdrachten voor het 
fictieproject maken. De leerlingen lezen 
in een groep hetzelfde boek. De 
opdrachten zijn te vinden in het 
document ‘A night at the Oscars.’  
- De leerlingen maken de opdracht met 

fictiebegrippen over het gelezen 
boek. 

- De leerlingen maken een vergelijking 
tussen een fragment en een 
verfilming van een ander boek. 

- De leerling kiezen een fragment, 
schrijven een verhaallijn en een 
script dat zij gaan verfilmen. 

- De leerlingen maken een filmposter. 
- De leerlingen gaan filmen voor het te 

presenteren filmpje en ze gaan de 
filmfragmenten monteren met 
muziek daarbij  (opdracht 7 en 8).   

- De leerlingen presenteren hun filmpje 
in de klas.   

  
  
  
   
  
  
   

NE352 
Theorie en 

praktijk 

Ja  20 



• 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/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;  
• een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk 

en deze toelichten met voorbeelden uit het werk.  
• kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen;   
• relevante achtergrondinformatie verzamelen en 

selecteren  
 

NE/V/1 verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 
 
NE/V/3 Vaardigheden in samenhang  

• kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen;   
• relevante achtergrondinformatie verzamelen en 

selecteren  
  

        5 NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid   
  
De kandidaat kan:   

• luister- en kijkstrategieën hanteren;   
• compenserende strategieën kiezen en hanteren;    

Kijken en luisteren 
De leerlingen oefenen met 
voorgaande Cito-toetsen. De onderdelen 
tekstbegrip, fictie en sprekersbedoeling 
worden uitgelegd en behandeld.   

 NE351 
Theorie  

Nee  10 



• het doel van de makers van een programma 
aangeven;   

• de belangrijkste elementen van een programma 
weergeven;   

• een oordeel geven over een programma en dit 
toelichten;   

• een instructie uitvoeren;   
• de waarde en betrouwbaarheid aangeven van de 

informatie die door de massamedia verspreid 
wordt.   
  

5 NE/K/2 Basisvaardigheden  
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren.  
  
NE/K/3 Leervaardigheden   
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen 
die bijdragen tot:       

• het bereiken van verschillende lees- en 
schrijfdoelen;   

• de bevordering van het eigen taalleerproces;   
• het compenseren van eigen tekortschietende 

taalkennis of communicatieve kennis.  
  
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid   
De kandidaat kan:   

• relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie;   

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

• compenserende strategieën kiezen en hanteren;   

Debat  
Voorbereiding voor het debat is het 
maken van een debatmap, waarvoor 
allerlei informatie opgezocht en verwerkt 
moet worden. Ook wordt er klassikaal 
geoefend in debatteren.  
  
De informatie staat in een ‘debatboekje’. 
Hierin staan werkwijze, tips en 
beoordeling vermeld.   
Het uiteindelijke debat zelf duurt 
ongeveer 10 min. Er wordt gedebatteerd 
door telkens twee groepen van 3-4 
leerlingen uit dezelfde klas.  
  
Het cijfer is een combinatie van het 
resultaat van de map en het debat.   

 NE452 
Praktijk en 

theorie  

Nee  20   



• het spreek-/luisterdoel in de situatie tot 
uitdrukking brengen;   

• het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op 
verschillende soorten publiek;   

• het spreekdoel van anderen herkennen en de 
reacties van anderen inschatten;   

• in spreek- en gesprekssituaties taalvarianten 
herkennen en daar adequaat op inspelen.  
 

NE/K/7 Schrijfvaardigheid   
De kandidaat kan:   

• relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten behoeve van het schrijven;  

• schrijfstrategieën hanteren;  
• compenserende strategieën kiezen en hanteren;  
• het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen;  
• het schrijfdoel en taalgebruik richten op 

verschillende soorten lezerspubliek;  
• conventies hanteren met betrekking tot 

schriftelijk taalgebruik;  
• elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het 

schrijven  
• concepten van de tekst herschrijven op basis van 

geleverd commentaar.  
 

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang  
De kandidaat kan:  

• kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen;  
• relevante achtergrondinformatie verzamelen en 

selecteren  
  



4-5 NE/K/7 Schrijfvaardigheid   
De kandidaat kan:   

• relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten behoeve van het schrijven;  

• schrijfstrategieën hanteren;  
• compenserende strategieën kiezen en hanteren;  
• het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen;  
• het schrijfdoel en taalgebruik richten op 

verschillende soorten lezerspubliek;  
• conventies hanteren met betrekking tot 

schriftelijk taalgebruik;  
• elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het 

schrijven  
• concepten van de tekst herschrijven op basis van 

geleverd commentaar.  
  

Schrijfdossier 
De leerlingen maken 3 schrijfopdrachten: 

- Zakelijke email 
- Zakelijke brief 
- Artikel  

NE453 
Theorie  

         Ja  o/v/g 

4-5  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  
• een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk 

en deze toelichten met voorbeelden uit het werk.   

Fictiedossier  
Boek (pitch) 
Keuzeopdracht  

NE454 
Theorie en 

praktijk  

         Ja   o/v/g 

 
 
 
 
 
  



PTA  Engels Leerweg: Next KB4  
Periode  Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  Inhoud onderwijsprogramma;   

wat ga je hiervoor doen?  
Toetsvorm en code  Herkansing 

ja/nee?  
Weging  

KB 
4 periode 

4  
  

  

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.  

Vaardigheidstoets lezen  
1. Je krijgt een aantal Engelse verschillende 
soorten teksten (reclame, advertenties, 
krantenartikelen, etc) met verschillende 
soorten vragen zoals bv. multiple choice, 
waar/niet waar, gatentekst, open vragen. (ERK 
niveau A2/B1)  
(Dit onderdeel bepaalt 50% van je cijfer)  
   
  
2. Je gaat een Engels boek lezen. De toets 
bestaat uit een aantal multiple- choice-vragen 
en open vragen.   
(Dit onderdeel bepaalt 50% van je cijfer)  
  

Theorietoets  
 (EN351)  
40 min  
  

Nee  
  
  
  

10   
  
  

  
  

 KB4  
Periode 4  

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   
Je maakt een toets over twee Units 
van Holmwoods op niveau A2/B1. Je bereidt je 
hierop voor door te oefenen met de stof, de 
woorden en grammatica te bestuderen. (Dit 
onderdeel bepaalt 50% van je cijfer)  
  
  

Theorietoets (EN352)  
 40 min   
  

Ja  10  
  
  



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

KB4  
  

Periode 5  
  

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.  

Vaardigheidstoets lezen  
1. Je krijgt een aantal Engelse verschillende 
soorten teksten (reclame, advertenties, 
krantenartikelen, etc) met verschillende 
soorten vragen zoals bv. multiple choice, 
waar/niet waar, gatentekst, open vragen.  
(Dit onderdeel bepaalt 50% van je cijfer)  
   
  
2.Je verzamelt een aantal teksten uit 
verschillende bronnen op A2 en B1-niveau die 
je samenvoegt tot leesdossier. Je beoordeelt 
deze teksten en geeft je mening aan de hand 
van een aantal vragen. (Dit onderdeel bepaalt 
50% van je cijfer.)  
  
  

 Theorietoets  
(EN451)  
40 min  
  

Nee  
  
  
  

10   
  
  

  



KB4  
Periode 5  

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 kijken en luisteren  
Je kijkt een aantal kijk- en luisterfragmenten 
waar je een aantal multiple-choice-vragen over 
krijgt.   
  
  
  
  
  

Theorietoets  
 (EN 452)  
45 min   
  
  

Nee        5  
  

KB4  
Periode 5  

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   
Je maakt een toets over twee hoofdstukken 
van Holmwoods op ERK niveau A2/B1. Je bereidt je 
hierop voor door te oefenen met de stof, de 
woorden en grammatica te bestuderen.   
  
  

Theorietoets (EN453)  
 40 min   
  
  

Ja        5  
  



  
  
  
KB4  
Periode 5  

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid  
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/2   Schrijfvaardigheid  
2. De kandidaat kan een formele brief schrijven om 
informatie te vragen of om iets te arrangeren of af te 
zeggen 

Vaardigheidstoets schrijven  
Je schrijft een persoonlijke of zakelijke brief in 
het Engels waarin je volgens de geldende 
conventies op een passende manier duidelijk 
maakt wat je wilt. Dit kan het vragen om 
informatie betreffen, het reageren op iets dat 
je hebt gezien of gelezen, het doen van een 
voorstel, je gevoelens te uiten, e.d. Daarnaast 
maak je een kleine creatieve schrijfopdracht.  

Theorietoets 
(EN454)  
 40 min   
  

Ja      10  

  
KB4  
Periode 5  

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid  
6. De kandidaat kan:   
− adequaat reageren in veel voorkomende sociale 
contacten, zoals begroeten;  
− informatie 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.  

Gesprekvaardigheidstoets Jabbertown  
Je gaat in het Engels met behulp van een 
aantal praktijkgerichte opdrachten een aantal 
veel voorkomende gesprekssituaties 
uitvoeren. Deze opdrachten vinden plaats in 
een nagebootste ‘authentieke’ Engelse 
setting.  

Praktijktoets   
(EN455)  
40 min  

Nee       10  

  

 
 
 
 



NEXT                                 PTA Biologie                                                      Leerweg KB4  
Rapport 
Periode  

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  
Zie bijlage hieronder.  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm en 
code  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

4  BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving 
verkend  
Je kan:  
–de namen van organismen opzoeken en de delen waaruit ze zijn 
samengesteld  
–de relaties noemen en toelichten die ze onderling en met hun 
omgeving hebben.  

Dynamisch Evenwicht  
Zie werkwijze periode  4 en syllabus DRD.   
Je onderzoekt de verschillende 
thema’s dmv. het verkennen van de praktijk en 
maakt hiervan de opdrachten.  
Deze moeten met minimaal voldoende worden 
afgesloten.  
   

Praktijk toets  
Bi351  
   
   
   
   
   

Nee  
   
   
   
   
   

O/V/G  
   
   
   
   

4  BI/K/7 Je weet op welke manieren mensen hun 
omgeving beinvloeden en waarom de omgeving van belang is 
voor de mens.  

Dynamisch Evenwicht  
Zie syllabus DRD: Bestudeer periode 4   
Zie Next onderzoek 4: Duurzaamheid  
 Je gebruikt als een bron:  
BvJ 4a: Thema2: Ecologie & Thema 3: mens en 
milieu:   

Onderzoek  
Bi352  

nee  
   

5  

4  Je kent de biologische basisbegrippen, in het kader van planten.   
   
   

Dynamisch Evenwicht  
Je bestudeert   
BvJ 4a: Thema 1: Planten:  
Bestudeer Thema 1: BS 1 t/m 7.  
Zie ook syllabus DRD: periode 4   
   

Theorie 
toets   
Schriftelijk   
50 minuten   
Bi353  

ja  10  

4  Je kent de biologische basisbegrippen, in het kader ecologie en 
mens en milieu en je weet ze in verband te brengen met de 
wereld om je heen.   
   

Dynamisch Evenwicht  
Je bestudeert   
BvJ 4a: Thema2: Ecologie: BS 1 t/m 6  & Thema 3: 
mens en milieu:: BS 1 t/m 7  
Zie ook syllabus DRD: periode 4   
   

Theorie 
toets   
Schriftelijk   
50 minuten   
Bi354  

ja  15  

5  BI/K/10 Bescherming   
Je kan toelichten hoe (infectie)ziekten zich ontwikkelen, hoe ze 
zich verspreiden en hoe men zich daartegen beschermt.  
BI/V/1 Bescherming en antistoffen   
Je kan de manier waarop het lichaam zich beschermt tegen 
antigenen door middel van antistoffen beschrijven en toelichten 
hoe deze bescherming kunstmatig kan worden verhoogd.  

Je lichaam en je gezondheid  
Zie werkwijze periode  5 en syllabus DRD.   
Je onderzoekt de verschillende 
thema’s dmv. het verkennen van de praktijk en 
maakt hiervan de opdrachten. Deze moeten met 
minimaal voldoende worden afgesloten.  
   

Praktijk toets  
Bi451  
   
   
   
   
   

Nee  
   
   
   
   
   

O/V/G  
   
   
   
   



5  BI/K/5 Schimmels en bacteriën: Je weet dat schimmels nuttig en 
soms schadelijk zijn.  
BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, 
energie, transport en uitscheiding  
Je kan:  
- vorm, werking en functie van het verteringsstelsel, 
bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel 
beschrijven  
– hun onderlinge verband toelichten  

Je lichaam en je gezondheid  
Je bestudeert:  
BvJ 4b: Thema 4 : Voeding en vertering : BS 1 t/m 6 
& Thema 5: Gaswisseling. BS 1 t/m 4  
Zie ook syllabus DRD: Bestudeer periode 5  

Theorietoets   
50 minuten   
Bi 452  
   

ja  
   
   
   
   
   
   
   

15  
   

   
   
   

   

5  Je kent de biologische basisbegrippen, in het kader van de 
thema’s Transport, opslag, uitscheiding en bescherming en je 
weet ze in verband te brengen met jezelf en met de wereld om je 
heen.   
   

Je lichaam en je gezondheid  
Je bestudeert de volgende thema’s:  
 BvJ 4b: Thema 6: Transport BS 1 t/m 5 & Thema 7: 
Opslag, uitscheiding en bescherming BS 1 t/m 6  
Zie ook syllabus DRD: Bestudeer periode 5  

Theorie toets  
Schriftelijk  
50 minuten   
Bi 453  

Ja  
   

    15  
   

               60  
Berekening cijfer schoolexamen:  (Bi351x 10) + (Bi352 x 10) + (Bi353 x 10) + + (Bi451 x 10) + (Bi452 x 10) +  (Bi453x 10) /60% = cijfer SE examenprogramma  

  
 

 

 

 

 

 

  



PTA maatschappijkunde            Leerweg: kader vier  2020-2021 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm 

en code 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

4  ML2/K/1 Oriëntatie op leren en werken 1.    
 
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het 
belang van maatschappijkunde verwoorden  
 
ML2/K/4 Politiek en beleid  
 
De kandidaat kan:   
− Nederland typeren als een parlementaire democratie in een 
rechtsstaat en als een constitutionele monarchie   
− van politieke partijen en stromingen standpunten en de 
uitgangspunten herkennen, noemen en verklaren. 
 
 

Politiek en actualiteit   
Nieuws volgen, zowel in de les als 
buiten de les. Geleerde theorie 
wordt werkelijkheid.  
Bestuderen en bespreken 
examenkatern politiek tot en met 
hoofdstuk 6, nieuws van de 
afgelopen zes weken. Hierover 
komen meerkeuzevragen.  

Theorietoet
s   

40 min 
MK351  

Ja 6 

4  
 
 
 

ML2/K/4 Politiek en beleid  
De kandidaat kan:   
− Nederland typeren als een parlementaire democratie in een 
rechtsstaat en als een constitutionele monarchie   
− uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand komt, de 
invloed van de Europese Unie daarin aangeven/herkennen, en 
noemen/herkennen hoe Europese besluiten tot stand komen  
 − mogelijkheden beschrijven die individuele burgers en 
belangen- of pressiegroepen hebben om de politieke 
besluitvorming te beïnvloeden   
− van politieke partijen en stromingen standpunten en de 
uitgangspunten herkennen, noemen en verklaren. 
ML2/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde  
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot:   
− ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken verschillende 
typen vragen herkennen en zo zelfstandig mogelijk formuleren  

Politiek  
 

Bestuderen  en bespreken 
examenkatern politiek  

Toets   
40 min 

 
MK352 

Ja  8 



− de principes en procedures die horen bij de benaderingswijze 
van het vak maatschappijkunde herkennen in 
informatiebronnen over een maatschappelijk vraagstuk, of 
toepassen op een maatschappelijk vraagstuk   
 

 
4  
 
 

ML2/K/2 Basisvaardigheden 2.  
 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking 
hebben op communiceren, samenwerken en informatie 
verwerven en verwerken.  
 
ML2/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde  
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot:   
− ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken verschillende 
typen vragen herkennen en zo zelfstandig mogelijk formuleren 
− bij gegeven of zelf geformuleerde vragen informatie 
verwerven en daarbij gebruik maken van verschillende 
informatiebronnen   
− aangereikte informatie over maatschappelijke 
verschijnselen/vraagstukken verwerken en interpreteren op 
basis van vakinhoudelijke kennis   
− een standpunt innemen met betrekking tot een concreet 
maatschappelijk vraagstuk en hier argumenten voor geven.  
 
ML2/K/7 Massamedia 
 
De kandidaat kan:   
− de betekenis van massamedia voor de samenleving 
herkennen en beschrijven   
− factoren en ontwikkelingen herkennen en noemen als het 
gaat om de inhoud en programmering van massamedia, en 
nieuwsvoorziening kritisch beoordelen   
− benoemen wat de rol van de media is bij beeldvorming en 
aangeven hoe er sprake is van beïnvloeding door massamedia 
− informatie vergelijken van verschillende media en verschillen 
daarin verklaren. 

             Journaal maken  
In deze opdracht werken de 

kandidaten in groepen aan het 
maken van een journaal over een 
maatschappelijk vraagstuk. In dit 
journaal komen de verschillende 
benaderingswijze naar voren en 

wordt er voldaan aan de 
journalistieke eisen, zoals geleerd 

bij massamedia.  

Praktische 
opdracht   

240minuten 
MK353 

Nee  6 



5 ML2/K/8 Criminaliteit en rechtsstaat   
De kandidaat kan:   
− de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als 
maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven  
 − principes van de rechtsstaat herkennen in het straf- en 
procesrecht  
 − oorzaken van criminaliteit herkennen en beschrijven   
 
 
   ML2/K/5 Mens en werk  
De kandidaat kan:   
− de functies en maatschappelijke waardering van arbeid 
herkennen en beschrijven, en factoren noemen die van invloed 
zijn op de cultuur van een bedrijf   
− de rol van de overheid ten aanzien van arbeid en de 
problematiek van de verzorgingsstaat herkennen en 
beschrijven  
 − uitleggen welke invloed maatschappelijke arbeidsverdeling 
heeft op de sociale ongelijkheid in de samenleving   
− een beschrijving geven van de arbeidsverhoudingen in 
Nederland   
− oorzaken en gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt 
noemen en verklaren.   
 
 

Criminaliteit  en mens en werk  
Bestuderen en bespreken reader 
mens en werk en examenkatern 
criminaliteit tot en met hoofdstuk 
4 

Theorietoet
s  
40 min 
 
MK451 

Ja  4 

5  ML2/K/6 De multiculturele samenleving  
De kandidaat kan:   
− de culturele differentiatie in Nederland beschrijven en 
ontwikkelingen daarin noemen, alsmede het overheidsbeleid 
en visies ten aanzien van de multiculturele samenleving 
beschrijven  
 − de sociaal-economische positie van allochtone groepen 
beschrijven en verklaren   
− aangeven hoe met uitingen van vooroordelen en 
discriminatie kan worden omgegaan vanuit het beginsel van 
gelijkwaardigheid en respect. 
 

Wit is ook een kleur  
Aan de hand van de 

documentaire wit is ook een 
kleur, maken de leerlingen een 
actieprogramma tegen racisme.  

Praktische 
opdracht  

280 
minuten 

 
MK452  

nee 4 



5  ML2/K/1 Oriëntatie op leren en werken 1.    
 
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het 
belang van maatschappijkunde verwoorden   
 
ML2/K/8 Criminaliteit en rechtsstaat   
De kandidaat kan:   
− de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als 
maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven  
 − principes van de rechtsstaat herkennen in het straf- en 
procesrecht  
 − oorzaken van criminaliteit herkennen en beschrijven  
 − de rol van overheidsorganen ter bestrijding van criminaliteit 
aangeven, verschillende beleidsmaatregelen en kenmerkende 
visies van politieke stromingen onderscheiden, en effectiviteit 
en wenselijkheid van beleidsmaatregelen beoordelen   
− de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden. 

Criminaliteit en actualiteit   
 

Bestuderen en bespreken  
examenkatern criminaliteit  

Theorie 
toets  

40 min  
 

MK453 

Ja   6 

5  ML2/K/8 Criminaliteit en rechtsstaat  
Ml2/k/4 Politiek en beleid  

Criminaliteit en politiek   
Bestuderen examenkatern 

politiek en criminaliteit.  

Theorietoet
s  

40 min  
MK454 

Ja  6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

PTA Economie & Ondernemen Leerweg: Kader leerjaar 4 
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] 

4 - P/EO/4.2.4 Financiële data gebruiken: lezen, berekenen en 
interpreteren 

  

Administratie: 
Blok 1 Boekhouden in het dagboek 
  
Je leert:  

- Wat financiële feiten zijn 
- Boekingsstukken herkennen en 

ordenen 
- Het dagboek bijwerken  
- Welke innovaties er in de 

administratieve sector zijn 

  
Blok 4 De Jaarrekening 
  
Je leert: 

- Wat bezittingen zijn 
- Wat debiteuren zijn 
- Hoe je omgaat met schulden 
- Wat crediteuren zijn 
- Over het eigen vermogen 
- Hoe een balans eruit ziet 
- Wat winst is 
- Wat een resultatenrekening 

inhoudt 
- Wat een jaarrekening inhoudt 
- Werken met diagrammen in Excel 

  
  
  

Theorie periode 4 
EO351 
60 min. 

Ja 2 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-nl&rs=nl-nl&wopisrc=https%3A%2F%2Fgroevenbeek365.sharepoint.com%2Fsites%2FPTAsVMBOErmelo%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdf3ccc72812b46e4882e188ad27b4b54&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-3984&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2759630173%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fgroevenbeek365.sharepoint.com%252Fsites%252FPTAsVMBOErmelo%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252F2021-2022%252FPTA%2520Next%2520KB4.docx%26fileId%3Ddf3ccc72-812b-46e4-882e-188ad27b4b54%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D3984%26locale%3Dnl-nl%26theme%3Ddark%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1626177566278%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1626177566194&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4a4c1bfd-5875-421e-8687-12152dfe5851&usid=4a4c1bfd-5875-421e-8687-12152dfe5851&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-nl&rs=nl-nl&wopisrc=https%3A%2F%2Fgroevenbeek365.sharepoint.com%2Fsites%2FPTAsVMBOErmelo%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdf3ccc72812b46e4882e188ad27b4b54&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-3984&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2759630173%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fgroevenbeek365.sharepoint.com%252Fsites%252FPTAsVMBOErmelo%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252F2021-2022%252FPTA%2520Next%2520KB4.docx%26fileId%3Ddf3ccc72-812b-46e4-882e-188ad27b4b54%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D3984%26locale%3Dnl-nl%26theme%3Ddark%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1626177566278%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1626177566194&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4a4c1bfd-5875-421e-8687-12152dfe5851&usid=4a4c1bfd-5875-421e-8687-12152dfe5851&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-nl&rs=nl-nl&wopisrc=https%3A%2F%2Fgroevenbeek365.sharepoint.com%2Fsites%2FPTAsVMBOErmelo%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdf3ccc72812b46e4882e188ad27b4b54&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-3984&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2759630173%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fgroevenbeek365.sharepoint.com%252Fsites%252FPTAsVMBOErmelo%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252F2021-2022%252FPTA%2520Next%2520KB4.docx%26fileId%3Ddf3ccc72-812b-46e4-882e-188ad27b4b54%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D3984%26locale%3Dnl-nl%26theme%3Ddark%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1626177566278%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1626177566194&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4a4c1bfd-5875-421e-8687-12152dfe5851&usid=4a4c1bfd-5875-421e-8687-12152dfe5851&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3


4 
  
  
  

- P/EO/4.2.1 De formulierenstroom in het bedrijf bijhouden 

  

Administratie: Inkooporder verwerken 
Blok 2 Inkooporder 
Je leert:  

- Wat het inkoopproces inhoudt 
- Wat leveringsvoorwaarden zijn 
- Wat betalingsvoorwaarden zijn 
- Hoe je een offerte opstelt 
- Hoe je een inkooporder opstelt 
- Hoe je een orderbevestiging 

controleert 
- Hoe je een pakbon controleert 
- Hoe je een factuur controleert 
- Welke informatie er in een 

leveranciersbestand staat 
- Zakelijk telefoneren 

Administratie: Verkooporder verwerken 
Blok 3 Verkoopadministratie 
Je leert: 

- Wat het verkoopproces inhoudt 
- Wat leveringsvoorwaarden zijn 
- Hoe je een offerte uitbrengt 
- Hoe je een verkooporder verwerkt 
- Hoe je een orderbevestiging 

opstelt 
- Hoe je een verkoopfactuur opstelt 
- Hoe je een artikelbestand gebruikt 
- Hoe je een opdracht tot levering 

geeft 

  

Praktijk periode 4 
EO352 
20 min. 

  
  
  
  
  
  
  

20 min. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nee 2 

5 - P/EO/4.2.2 Financiële feiten verwerken in de boekhouding 
- P/EO/4.2.4 Financiële data gebruiken: lezen, berekenen en 

interpreteren 

  

Administratie 
Blok 5 Calculaties 
Je leert: 

- Wat afschrijven is 
- Hoe je afschrijving berekent met 

een vast percentage van de 
aanschafwaarde 

Theorie periode 5 
EO451 
60 min. 

Ja 2 



- Wat directe en indirecte kosten 
zijn 

- Hoe je de kostprijs berekent met 
enkelvoudige opslagmethode 

- Hoe je de consumentenprijs 
berekent 

- Hoe je de rente berekent 
- Rekenen met indexcijfers 
- Rekenen met verhoudingen 

Blok 7 Boekhouden in het grootboek 2 
Je leert: 

- Welke ondernemingsvormen er 
zijn. 

  
Blok 8 Financieel advies: 
Je leert: 

- Hoe je bedrijfsvergelijkingen 
maakt 

- Hoe je het rendement van een 
schap berekent 

- Hoe je de omzetduur berekent 
- Welke bedrijfsprocessen er zijn 
- De doelen van een bedrijf 
- Wat een organisatieschema is 
- Wat een ondernemingsplan is 

  
5 - P/EO/4.1.1 Rechtsvormen en kenmerken van bedrijven 

herkennen  
- P/EO/4.1.2 Doelstellingen van bedrijven herkennen en 

benoemen 
- P/EO/4.1.4 Bedrijfsfuncties herkennen en benoemen 
- P/EO/4.1.6 Bedrijfsprocessen herkennen en benoemen 
- P/EO/4.2.2 Financiële feiten verwerken in de boekhouding 

  

Administratie: Computerboekhouden in 
Excel 
Blok 6 Boekhouden in het grootboek 
Je leert: 

- Hoe je de boekhouding voert 
- De rubrieken in het grootboek 

gebruiken 
- Wat het grootboek inhoudt 
- Een boekingsstempel lezen 

Praktijk periode 5 
EO452 
60 min. 

  
  
  
  
  

Ja 2 



- Wat een gecodeerde 
inkoopfactuur inhoudt 

- Wat een gecodeerde 
verkoopfactuur inhoudt 

- Wat een gecodeerde 
kasbewijsuitgave inhoudt 

- Wat een gecodeerde 
kasbewijsontvangst inhoudt 

- Wat een gecodeerd intern 
boekingsstuk inhoudt 

Blok 7 Boekhouden in het grootboek 2 
Je leert: 

- Wat het grootboek inhoudt 
- Een boekingsstempel lezen 
- Een gecodeerde inkoopfactuur 

verwerken 
- Een gecodeerde verkoopfactuur 

verwerken 
- Een gecodeerde kasbewijsuitgave 

privé verwerken 
- Een gecodeerd intern 

boekingsstuk verwerken 
- Wat kasstortingen zijn 
- Wat kasopnames inhouden 

  
Blok 3 Verkoopadministratie 
Je leert: 

- Een werkblad opmaken in excel 
- Een cel verplaatsen en kopiëren in 

excel 
- Formules gebruiken in excel 

  
  
  
  

 
5 - Kern/a.1. de Nederlandse taal in opleidings- en 

beroepssituaties gebruiken;  
Je leert: 

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

Stage 
EO453 

Handelingsdeel 

Nee 0 



- 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;  

- 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 

- Het ontwikkelen van een 
beroepshouding. 

- De theorie in de praktijk te 
brengen. 

Logboek + Gesprek 

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

 PTA Economie             Leerweg: Next K4 



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

Toetsvorm en 
code 

Herkansin
g 

  ja/nee? 

Wegin
g 

4 EC/K/6 Overheid en Bestuur 
-De kandidaat heeft inzicht in de sociale, economische 
en financiële functies van de overheid en kan dit 
inzicht toepassen in een gegeven casus. 
  

Onderzoek 
Je doet onderzoek naar de 
financiën van de overheid (zowel 
van een gemeente als van de 
rijksoverheid) en betrekt hierbij de 
miljoenennota. 
 

Praktijktoets 
EC351 

Nee o/v/g 

4 EC/K/6 Overheid en Bestuur 
-De kandidaat heeft inzicht in de sociale, economische 
en financiële functies van de overheid en kan dit 
inzicht toepassen in een gegeven casus. 
  
  

Repetitie hoofdstuk 7:  “Regelt de 
overheid dat?”  
Je leert hoe de Nederlandse 
overheid aan inkomsten komt en 
welke uitgaven er zijn, over de 
rijksbegroting en 
begrotingstekorten. Ook over het 
sociale stelsel van Nederland en de 
houdbaarheid van dit stelsel in de 
toekomst. 
 

Theorietoets 
EC352 

 40 min. 
  

Ja 
  

10 
  

4 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 

Onderzoek 
Je doet onderzoek naar sparen en 
beleggen: wat zijn de verschillende 
spaarvormen en rentevormen en 
wat is beleggen? 
 
Daarnaast doe je onderzoek naar 
lenen. Welke lening vormen zijn 

Praktijktoets 
EC353 

Nee o/v/g 



leningsvormen, en in motieven en kenmerken van 
verzekeringen en kan hierbij informatie van 
consumentenorganisaties gebruiken. 

er? Hoe bereken je rente en 
aflossing 

4 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. 

Repetitie hoofdstuk 1 en 2 
 “Hoe consumeer jij?” en “Geld 
moet rollen” Je leert over 
begrippen zoals:   
behoeften, schaarste,  welvaart, 
inflatie en koopkracht. 
 
Daarnaast over geldfuncties, 
sparen, rente en beleggen, 
leningsvormen, budgetteren en 
reserveren. 

Theorietoets 
EC354 

 40 min. 

Ja 20 

5 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 bij een zelf 
gekozen bedrijf naar afzet, omzet, 
inkoopprijs, brutowinstmarge, 
bedrijfskosten (waaronder 
afschrijvingskosten), btw, 
consumentenprijs en 
arbeidsproductiviteit 

Praktijktoets 
EC451 

Nee o/v/g 

5 EC/K 5A en 5B  Arbeid en Productie 
-De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het 
producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, winst, 

Repetitie hoofdstuk 3 en 4: ”We 
gaan voor de winst” en “Aan het 
werk!” 

Theorietoets 
EC452 

 40 min. 

Ja 15 



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. 

 
Je leert over begrippen zoals:   
vaste- en variabele kosten, 
verkoopprijs en consumentenprijs, 
bruto- en nettowinst, 
arbeidsproductiviteit , 
productiecapaciteit, vraag en 
aanbod en marktvormen. 
 
Je leert over begrippen zoals: 
loondienst en zelfstandig zijn, 
ondernemingsvormen, 
bescherming van werknemers, 
arbeidsmarkt en werkloosheid. 
  

5 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen 
-De kandidaat heeft inzicht in internationale 
economische betrekkingen zoals Nederland als open 
economie, de Europese Unie, 
ontwikkelingsproblematiek en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven casus. 

Repetitie hoofdstuk 5 en 6: 
“Nederland Handelsland en 
“Welvaart Wereldwijd?” 
Je leert over begrippen zoals: 
import en export, wisselkoers, de 
E.U., handelsbelemmeringen en 
globalisering en 
ontwikkelingslanden en 
ontwikkelingssamenwerking, 
vicieuze cirkels, microkrediet en 
fairtrade 
 

theorietoets 
EC4 

 40 min. 
 

Ja 15 

 

PTA LO NEXT: KB4   



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

Toetsvorm en 
code  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

Leerjaar 4  
P4  

  

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

−  Een slag en loopspel  
− 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.   
- Eigen wensen, motieven en mogelijkheden weten.   

Slag en loopspel: Hij/zij kiest om 
zich te verbeteren in werpen, 
vangen en/of slaan. Ze laten in een 
partijvorm zien dat er verbetering 
zichtbaar. De leerling laat zien dat 
hij de tactiek en regels van zowel 
de veldpartij als slagpartij begrijpt.  
  
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 4  
P4  

  

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

−  Een vorm van terugslagspelen.   
− 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.   
- Eigen wensen, motieven en mogelijkheden weten.   

Terugslagspelen: Leerlingen 
kiezen voor badminton, tafeltennis 
of tennis. Ze laten in een partijvorm 
zien dat er een verbetering 
zichtbaar is op één van de punten; 
serveren, opbouw aanval, 
verdedigen, positie in het veld en 
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 4  

P5  
LO1/K/5  
- De kandidaat kan alleen en in samenwerking 
met           anderen één of meer van de volgende 
turnactiviteiten uitvoeren:   
− Steunzwaaien en daarbij:   
− Adequaat 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.   

Steunzwaaien: Leerlingen laten 
zien dat er een verbetering 
zichtbaar is; te denken aan de mate 
van in de zwaai komen, hoogte van 
de zwaai, uit de zwaai komen en de 
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   
  

Ja  O/V  

Leerjaar 4  
P5  

  
  
  

LO1/K/8  
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met 
anderen één van de volgende 
vormen zelfverdediging  uitvoeren:   
−  Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), 

trefspelen (bijvoorbeeld: vormen van boksen, 
schermen of karatedo)    

en daarbij    
−  Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij 

zelfverdediging in acht nemen en regelende taken 
uitvoeren.   

Zelfverdediging: leerlingen kiezen 
voor judo, kickboksen of boksen. 
Ze komen in aanraking met 
technische 
vaardigheden en  leren veilig om te 
gaan/rekening te houden met 
elkaar.   

LO   
Handelings-   

deel   
  

Ja  O/V  

Leerjaar 4  
P5  

  

LO1/K/9 en LO1/K/9  
- De kandidaat kan het belang van bewegen en 
sport binnen de eigen loopbaan en in de 
maatschappij verwoorden.  

Sportoriëntatie: Je moet minimaal 
aan 4 activiteiten hebben 
deelgenomen. Indien niet voldaan, 
krijgt leerling vervangende 
opdracht.  

LO   
Handelings-   

deel   
  

Ja  O/V  



- De kandidaat kan alleen en in samenwerking 
met    -nderen twee nieuwe, actuele 
bewegingsactiviteiten uitvoeren die hij kan kiezen uit 
een aanbod dat bij voorkeur niet behoort tot één van 
de hierboven genoemde activiteitengebieden 
(bijvoorbeeld water-, winter- of outdoorsporten).   

  

  
  
  



 

 
PTA <Groene vormgeving en verkoop>              Leerweg KB 

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] 

4 P/GR/4.1 
Producten bestellen en bestelde goederen en 
producten in ontvangst nemen, controleren, 
verwerken en verzorgen 
1 Op beargumenteerde wijze inkoopkanalen kiezen bij 
de inkoop van aan de groene sector gerelateerde 
producten en producten bestellen. 
2 Aan de groene sector gerelateerde producten in 
ontvangst nemen, controleren en verwerken 
3 Aan de groene sector gerelateerde producten in de 
winkel plaatsen, beheren en verzorgen 
  

  
Groen producten klaarmaken 
voor de verkoop 
  
Je leert hoofdstuk 1 les 1 tot en 
met 6. Opdrachten werkboekje 
en opdrachten uit de digitale 
methode 
  
  
Je leert: 
- hoe je een bestelling 
controleert  
- Artikelen FIFO te zetten  
  

  
GR351 
  
  
Theorietoet
s 
60 minuten 
  
  

  
  
  
  
Ja 

  
  
  
  

1 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl&rs=nl%2DNL&wopisrc=https%3A%2F%2Fgroevenbeek365.sharepoint.com%2Fsites%2FPTAsVMBOErmelo%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb7c8a06a2ffa4bac9f90dc97c136b695&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=BF47D69F-6050-2000-E22B-7FC6F5229B1B&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1624878555115&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=19d23133-25d6-42bb-9a1e-f0b51b077841&usid=19d23133-25d6-42bb-9a1e-f0b51b077841&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl&rs=nl%2DNL&wopisrc=https%3A%2F%2Fgroevenbeek365.sharepoint.com%2Fsites%2FPTAsVMBOErmelo%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb7c8a06a2ffa4bac9f90dc97c136b695&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=BF47D69F-6050-2000-E22B-7FC6F5229B1B&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1624878555115&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=19d23133-25d6-42bb-9a1e-f0b51b077841&usid=19d23133-25d6-42bb-9a1e-f0b51b077841&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl&rs=nl%2DNL&wopisrc=https%3A%2F%2Fgroevenbeek365.sharepoint.com%2Fsites%2FPTAsVMBOErmelo%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb7c8a06a2ffa4bac9f90dc97c136b695&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=BF47D69F-6050-2000-E22B-7FC6F5229B1B&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1624878555115&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=19d23133-25d6-42bb-9a1e-f0b51b077841&usid=19d23133-25d6-42bb-9a1e-f0b51b077841&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3


  
  
  
  

P/GR/2.2 
Verschillen tussen winkelformules benoemen en 
hierna handelen en ontwerpen, promoten, 
inrichten, presenteren aan de hand van een 
winkelformule. 
1 Op beargumenteerde wijze inkoopkanalen kiezen bij 
de inkoop van aan de groene sector gerelateerde 
producten en producten bestellen. 
2 Aan de groene sector gerelateerde producten in 
ontvangst nemen, controleren en verwerken 
3 Aan de groene sector gerelateerde producten in de 
winkel plaatsen, beheren en verzorgen 
4 Een artikelpresentatie ontwerpen en maken met 
groene producten 
5Een decoratieve schikking ontwerpen met behulp van 
steektechnieken in  
steekschuim 
6 Een boeket samenstellen met behulp van een 
korenschoof bindtechniek 
  

Groene producten presenteren 
  
  
  
Hoofdstuk 2 les 1 tot en met 6. 
Opdrachten uit de digitale 
methoden en het werkboek 
Je leert: 
-welke soort winkels er zijn in de 
groene sector 
-welke producten deze winkels 
verkopen 
-je leert wat marketing is 
-hoe je onderdelen van 
marketing kunt gebruiken 
-wat huisstijl is en wat trends zijn 
en promotiemateriaal maken 
-een etalage of presentatietafel 
in te richten 
-een korenschoofgebonden 
boeket maken 

GR451 
  

  
  
Theorietoet
s  
60 minuten 

  
  
  

  
J 
  

  
  
  
  

1 
  

 
 5 
  
  

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

 Groene producten verkopen 
Hoofdstuk 3 les 1 tot en met 7. 
Opdrachten uit je digitale boek 
en je werkboek. 
Je leert:    
-hoe je groene producten 
verkoopt 

 GR452 
Theorietoet
s 
60 minuten 

 Ja  1 



3 Mutaties doorvoeren in een 
voorraadbeheersysteem 

-hoe je een verkoopgesprek 
voert 
-hoe en waar je informatie over 
producten kunt zoeken 
-hoe je advies geeft over 
producten 
-hoe je prijzen berekend 
-hoe je een offerte en factuur 
maakt 
-hoe je de kassa bedient                                                                                     

5 Roulatie uren 
Competenties 
K2.2 Beslissingen en activiteiten initiëren 
K2.3 Samenwerken en overleggen 
K2.4 Ethisch en integer handelen 
K2.5 Relaties bouwen en netwerken 
K2.7 Formuleren en rapporteren 
K2.10 Analyseren en problemen oplossen 
K2.11 Onderzoeken 
K2.12 Leren 
K2.13 Plannen en organiseren 

Roulatieuren 
  
Volgens rooster op diverse 
locaties 
  
  
Je leert: 
-in echte praktijksituaties werken 
op het gebied van dier, plant, 
techniek en onderhoud. 
Je levert 8 reflectieverslagen in  

GR453 
Praktijk  
120 min 

  
  

Nee 

  
  

1 

 
5  Stage 2 weken in november Stage 

Logboek en gesprek 
GR454 
Handelings
deel 

Ja 0 

 

  



 

PTA P/ZW/1 Mens en Gezondheid (M&G)          Leerweg: KB4 
Periode 

 

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

wat ga je hiervoor doen? 

Toets vorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1 P/ZW/1.1 informatie geven over een gezonde levensstijl. 

 
1. Uitleggen welke aspecten van invloed zijn op fysieke, 
psychische en sociale gezondheid. 

2. Een verband leggen tussen leefstijl, voedingspatroon, 
hygiëne, bewegen en gezondheid. 

3. Informatie zoeken en geven over het gebruik van 
genotmiddelen. 

4.  De invloed van de media op leefstijl beschrijven en 
herkennen. 

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de 
voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 

 

P/ZW/1.1.1 uitleggen welke aspecten van invloed zijn op 
fysieke, psychische en sociale gezondheid. 

 

1. factoren benoemen die fysieke, psychische en sociale 
gezondheid bevorderen of belemmeren (trefwoorden; media, 

Bestuderen, maken en oefenen alle 
opdrachten uit het leerwerkboek Mens 
& Gezondheid hoofdstuk 1 t/m 8 
 
- De werkkaarten 
 

Theorietoets 

80 minuten 

Code ZW551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cultuur, erfelijkheid, (sociale) omgeving, en sociale druk, 
bewegen, hygiëne) 

2. kenmerken en invloeden van een verantwoord 
voedingsgedrag benoemen in relatie tot leeftijd, leefstijl en 
gezondheid (trefwoorden; lightproducten, energie dranken, 
biologische producten, voedingssupplementen). 

3. de wederzijdse beïnvloeding van gezondheid en welvaart 
begrijpen en toelichten (trefwoorden; inspanning en 
ontspanning, stress, welzijn, welvaartziekten). 

 

P/ZW/1.1.2 een verband leggen tussen leefstijl, 
voedingspatroon, hygiëne, bewegen en gezondheid. 

 

1. kenmerken en invloeden van een 
verantwoordvoedingsgedrag omschrijven in relatie tot leeftijd, 
leefstijl en gezondheid (trefwoorden; lightproducten, energie 
dranken, biologische producten, voedingssupplementen). 

2. In het begrip welvaartziekten toelichten (trefwoorden 
diabetisch type 2, hart- en vaatziekten, obesitas). 

3. Uitleggen hoe een gebrek aan hygiëne de gezondheid kan 
schaden. 

4. Uitleggen welke invloed leefstijl heeft op de gezondheid 
(trefwoorden bewegen, soa, BMI, voedingsgewoonte, 
hygiëne). 

 

P/ZW/1.1.3 informatie zoeken en geven over het gebruik van 
genotmiddelen. 



 

1. informatiebronnen zoeken en selecteren (trefwoorden; 
digitale bronnen, folders voorlichtingsbureaus). 

2. relevante informatie verwerken en geven (trefwoorden; 
digitale presentatie, flyer, folder) 

3. gevolgen van het gebruik van genotmiddelen beschrijven. 

4. de invloed van het gebruik van genotmiddelen op het 
dagelijks leven benoemen. 

5. uitleggen wat de kenmerken van verslaving zijn 

(trefwoorden; hard- softdrugs, tabak, alcohol, wetgeving; 
fysiek, psychisch en sociaal. 

 

P/ZW/1.1.4 de invloed van de media op leefstijl beschrijven 
en herkennen 

 

1. benoemen hoe verschillende media gebruikt worden om 
doelgroepen te bereiken. 

2. Voor – en nadelen van verschillende soorten media 
benoemen. 

3. de invloed van reclame en sociale media op leefstijl 
herkennen. 

 

P/ZW/1.2 een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en 
opdienen. 



 

1. een gezonde maaltijd samenstellen 

2. recepten lezen en omrekenen naar het aantal personen. 

3. Een planning maken voor het correct uitvoeren van de 
werkzaamheden 

4. tijdens werkzaamheden rekening houden met hygiëne. 

5. basisvaardigheden toepassen die noodzakelijk zijn voor de 
bereiding van een maaltijd. 

6. materiaal en apparatuur hanteren bij de bereiding van 
gerechten in de privé huishouding. 

7. gerechten presenteren 

8. gebruikte materialen schoonmaken en opruimen 

 

P/ZW/1.2.1 een gezonde maaltijd samenstellen. 

 

1. met behulp van een voedingswijzer een gezonde maaltijd 
samenstellen. 

2. gezonde voeding voor verschillende doelgroepen kiezen 
(trefwoorden; ouderen, zwangere, baby's, kinderen, sporters, 
zieken en geloofsgroepen). 

3. een gezonde maaltijd samenstellen rekening houden met 
duurzaamheid (trefwoorden; seizoen groenten, biologische 
voeding, keurmerken, dierenwelzijn, milieu en klimaat). 



4. een gezonde maaltijd samenstellen rekening houden met 
diverse voedingsgewoontes (trefwoorden; biologische voeding, 
veganist, vegetariër, allergieën, ziekte en herstellen). 

 

P/ZW/1.2.2 recepten lezen en omrekenen naar een aantal 
personen. 

 

1. een recept opzoeken en gebruiken 

2. rekenen met inhoudsmaten, gewichten en verhoudingen. 

 

P/ZW/1.2.3 een planning maken voor het correct uitvoeren 
van de werkzaamheden. 

 

1. een stappenplan en tijdschema maken voor het bereiden 
van een maaltijd 

 

P/ZW/1.2.4 tijdens werkzaamheden rekening houden met 
hygiëne.  

 

1.  regels voorschriften en procedures rond hygiëne toepassen 
om mogelijke besmettingsrisico's te beperken (trefwoorden; 
first in first out, t.h.t. t.g.t., conserveren, bewaarvoorschriften, 
HACCP-voorschriften. 

2. bedorven voedsel herkennen. 



3. omschrijven hoe het bederf van voedingsmiddelen 
tegengegaan of voorkomen kan worden en dit toepassen 
(trefwoorden; kruisbesmetting, product hygiëne, persoonlijke 
hygiëne, conserveermethodes). 

 

P/ZW/1.2.5 basisvaardigheden toepassen die noodzakelijk 
zijn voor het bereiden van een maaltijd. 

 

1.  voedingsmiddelen beoordelen, herkennen, en 
voorbewerken bij de bewerking van gerechten en maaltijden 

2. een recept volgen. 

3. bereidingstechnieken toepassen en de juiste materialen 
kiezen. 

 

P/ZW/1.2.6 materiaal en apparatuur hanteren bij de 
bereiding van gerechten in de privéhuishouding. 

 

1. voor de werkzaamheden geschikte materialen, apparatuur 
en gereedschap kiezen en gebruiken (trefwoorden; 
gebruiksaanwijzing lezen, veiligheid, gebruik van de oven). 

 

 

P/ZW/1.2.7 gerechten presenteren 

 



1. gerechten garneren en serveren 

2. tafeldekken 

 

P/ZW/1.2.8 gebruikte materialen schoonmaken en opruimen 

 

1. de afwas doen 

2. materialen, apparatuur en de werkplek na gebruik 
schoonmaken en opruimen (milieubewust, hygiëne, 
afvalscheiding). 

 

P/ZW/1.3 ondersteunen bij een verantwoord voeding- en 
bewegingspatroon en dagritme. 

 

1. informatie zoeken en geven over voeding- en 
bewegingspatronen en dagritme. 

2. voeding- en leefgewoontes observeren, herkennen, en de 
klant hierover adviseren. 

3. uitleggen hoe een dagritme van invloed is op het fysieke en 
mentale welzijn. 

 

P/ZW/1.3.1 informatie zoeken en geven over voedings- en 
bewegingspatroon en dagritme. 

 



1. informatiebronnen zoeken, selecteren, en hanteren 
(trefwoorden; digitale bronnen, folders, voedingscentrum, 
voedingswijzer). 

2. relevante informatie verwerken en geven (trefwoorden; 
(digitale) presentatie, flyer, folder). 

3. informatie van etiketten benoemen, uitleggen en toepassen 
(trefwoorden; voedingstoffen, additieven, allergenen, 
energiewaarden; calorie, kilojoules (Kj) keurmerken, logo's 
waarschuwingen van fabrikanten i.v.m. voeding- en 
gezondheidsclaims). 

 

 

  

P/ZW/1.1.2 een verband leggen tussen leefstijl, 
voedingspatroon, hygiëne, bewegen en gezondheid. 

 

- Uitleggen welke invloed leefstijl heeft op de gezondheid 
(trefwoorden bewegen, soa, BMI, voedingsgewoonte, 
hygiëne). 

 

P/ZW/1.3 ondersteunen bij een verantwoord voeding- en 
bewegingspatroon en dagritme. 

 

 

Praktijktoets Mens & Gezondheid 
 
- BMI bereken op basis clientgegevens. 

 

- Een gesprek voeren met een client en 
advies geven over voeding en 
leefgewoontes.  

 

- Uitleggen aan de client waarom 
voeding en leefgewoontes invloed 
hebben op het fysieke en mentale 
welzijn 

 
 
Bestuderen theorie leerwerkboek 
mens & gezondheid. 

Praktijktoets 

Rollenspel 

20 minuten 

Code ZW552 

 

 

Nee 1 



- voeding- en leefgewoontes observeren, herkennen en de 
klant hierover adviseren. 

- uitleggen hoe een dagritme van invloed is op het fysieke en 
mentale welzijn. 

 

 

 
- gezonde leefstijl 
- diabetes  
- invloed van welvaart op de 
gezondheid 
- keuzesmaken 
- overgewicht bij kinderen en jongeren 
- voeding van de oudere 
- voedingsgewoonte 
 
Opdrachten maken van blok 4 t/m 6 
  
Oefenen van het rollenspel 
 
- Client ontvangen en begroeten 
- een informatief gesprek voeren 
- taalgebruik afstemmen op de client 
- afscheid nemen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



PTA K/ZW/5 Welzijn kind en jongere WKJ Leerweg: KB4 
Periode 

 

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

wat ga je hiervoor doen? 

 

Toetsvorm en 
code 

Herkansi
ng 

ja/nee? 

Weging 

4 en 5  

K/ZW/5.1 ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling 

1.de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en 
jongeren benoemen 

K/ZW/5.3 (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren 
en hen stimuleren en begeleiden 

1.passende  activiteiten selecteren  en organisatorische 

mogelijkheden inventariseren 

2. de activiteit uitleggen en voordoen 

 

 

WKJ Praktijk 

 

Bestuderen en maken 
opdrachten: 

1.blok 1  

 

Bestuderen: 

1. ontwikkeling van kinderen (blz 
273) 

2. ontwikkeling van kleuters (blz 
274) 

3.ontwikkeling van schoolkinderen 
(blz 278) 

 

Praktijkopdra
cht 

100 min 

Code:WKJ521 

 

Nee 1 

4 en 5  

K/ZW/5.1ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling.  

1.de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en 
jongeren benoemen 

WKJ Theorie 
 
Bestuderen en maken:                                              
Blok 1 t/m 4 en de bijbehorende 
theorie 
 

Theorieopdra
cht 
50 min 
 
Code:WKJ522 

Ja 1 



2.aangeven welke factoren de ontwikkeling kunnen beïnvloeden 

3.opvoedingstechnieken benoemen en toepassen 

 

 

K/ZW/5.2 kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en 
hierbij de zelfredzaamheid bevorderen.  

1.de zelfredzaamheid van het kind of de jongere stimuleren 

2.structuur bieden 

3.zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid 

4.ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne zonder fysieke  

overbelasting voor zichzelf 

5.voeding verzorgen 

 

 

 

4 en 5 K/ZW/5.3  (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren 
en hen stimuleren en begeleiden 

1.Passende activiteiten selecteren en organisatorische mogelijkheden 
inventariseren 

2.een groep kinderen of jongeren stimuleren een keuze te maken  

3. De activiteit uitleggen en voordoen 

4.bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers begeleiden  

WKJ Praktijk Praktijktoets 
200 min 
 
Code:WKJ523 

Nee 2 



5.de activiteit afronden en evalueren 

 

K/ZW/5.4 de omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep. 

1.de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze schoon, veilig, sfeervol en 
aantrekkelijk is 

2.voorwerpen op de juiste plaats opbergen 

 

 

 

 
Bestuder
en en 
maken 
opdracht
en: 
1.Blok 8, 
opdracht 
5 
 
 
Bestuder
en: 
1.Theorie 
Draaiboe
k 
 
 

 
 
 

  

 

 
  



PTA Keuzevak Mode en Design             Leerweg: Next KB4 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?1 

Toetsvorm en 
code2 

Herkansing 
ja/nee? Weging3 

4 

8.1.1 stijlen en trends herkennen, bijvoorbeeld op 
het gebied van wonen en kleding 

8.1.2 beeldaspecten, vormgevingsprincipes en 
kleurenleer toepassen 

 

8.1.3 research uitvoeren, bijvoorbeeld op grond van 
een stijl, trend, thema, kleurcombinatie 

 

Je leert: 
beeldaspecten, 
vormgevingsprincipes  
kleurenleer 
 

Theorie Beeld, 
vorm en kleur 
 

MOD521 
 

50 min. 

 
 
 
 
Ja 
 

 

1 

5 

8.1.4 een stylingmap samenstellen 

8.1.5 producten en materialen herkennen en 
toepassen 

8.2.1 technieken toepassen, bijvoorbeeld 
timmeren, lijmen, naaien, zagen, knippen 

8.2.2 apparatuur bedienen, bijvoorbeeld tacker, 
lockmachine, naaimachine, strijkbout 

 

 

Je leert: 
Een stylingmap samenstellen  
Research uitvoeren 
De geschiedenis van Mode &design 
Wat visual merchandising is 
Segment en doelgroep herkennen 
Pui/etalage fotograferen en analyseren. 
Zelf ontwerpen 
Schetsen maken 
Vervaardigen van een mode en/of designartikel 
Op een professionele manier presenteren d.m.v. 
een reclamefolder, website, modeshow, poster of 
film. 

 

Praktijk  
Portfolio M&D 
 

MOD522 
 

1000 min. 

Nee 2 

 



PTA <Gezonde Dieren>              Leerweg: KB4 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm 

en code 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

4+5 K/GR/9  
gezonde dieren  
K/GR/9.1 
op basis van de voedingsbehoefte van dieren en de 
samenstelling van het voer een voeradvies opstellen. 
De kandidaat kan: 
1.diverse voersoorten herkennen en benoemen 
2.voeretiketten lezen en interpreteren 
3.rantsoenberekeningen maken gelet op de productiefase en 
de conditie van het dier 
4.voorraadberekeningen uitvoeren 
5.voer en watervoorzieningen herkennen en voor-en 
nadelen benoemen  

Voeding 
 
Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; Gezonde 
Dieren, Hoofdstuk 1. 
 
Je leert: 
-de verschillen tussen ruwvoer en 
krachtvoer aangeven 
-aangeven wat voor soort eter een dier is 
-op welke manier een planteneter zijn voer 
verteert 
-voer herkennen en in de juiste groep 
plaatsen 
-een voeretiket lezen en begrijpen 
-verschillende voer en watersystemen 
herkennen en benoemen en je kunt voor- 
en nadelen benoemen 
-aangeven voor welk type voer een 
voersysteem geschikt is 
-problemen herkennen met de voer-of 
watersystemen 
-dieren water geven 
-dieren het juiste voer geven 
-je maakt de opdracht voeding 

GDR521 
Theoretisc
h 

ja 1 



 K/GR/9.2 
gezondheidscontrole uitvoeren en hygiënisch werken. 
De kandidaat kan: 
1.gezondheidskenmerken van dieren herkennen en  
benoemen 
2.aan de hand van gezondheidskenmerken de gezondheid 
van het dier controleren  
3.de conditiescore van het dier bepalen 
6.wettelijke maatregelen met betrekking tot identificatie en 
registratie van dieren benoemen   
7.hygiënische maatregelen bij geboorte benoemen en 
toepassen 

Gezondheid 
 
Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; Gezonde 
Dieren, Hoofdstuk 2. 
 
Je leert: 
-hoe je een gezond dier en een ziek dier 
herkent 
-hoe je verschillende dieren kunt 
controleren en bepalen of zij ziek of 
gezond zijn 
-hoe je inschat of een dier te mager of te 
vet is of een goede conditie heeft 
-hoe je maatregelen neemt om de 
gezondheid van verschillende dieren op 
het juiste niveau te houden 
-hoe je hygiënemaatregelen in een 
dierenverblijf benoemt en uitvoert 
-hoe je hygiënemaatregelen bij de 
geboorte van dieren benoemt en uitvoert 
-hoe je wettelijke maatregelen met 
betrekking tot identificatie en registratie 
van dieren kunt benoemen. 
-je maakt de opdrachten Pat- waarden en 
gezondheidscontrole 
 

GDR522 
Theoretisc
h en 
praktisch 
60 min 

ja 1 



 K/GR/9.3 
het dier in verschillende levensfasen en productiecycli 
verzorgen. 
De kandidaat kan: 
1.de levenscycli en productiecycli van het dier herkennen en 
benoemen 
2.de specifieke behoefte van het dier tijdens de verschillende 
levensfasen en productiecycli beschrijven 
4.verschillende fasen van de voortplantingscyclus benoemen 
en herkennen 
5.erfelijkheidsregels benoemen 
 

 
Levensfasen en productie 
 
Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; Gezonde 
Dieren, Hoofdstuk 3. 
 
Je leert: 
De levensfasen van dieren en de 
verzorging in die verschillende fasen 
-de productiefasen van dieren en de 
verzorging in die fasen 
-de huisvesting van dieren controleren en 
beoordelen 
-het inrichten van een dierenverblijf 
-verschillende geslachtskenmerken 
benoemen 
-de verschillende fasen in de voortplanting 
benoemen 
-de erfelijkheidsregels benoemen 
-je maakt de opdracht; tabel namen en 
cycli maken 
 

GDR523 
Theoretisc
h 
60 min 
 
 

 

ja 1 

 K/GR/9.4 
omgaan met dieren en hun gebruiksdoel(en) herkennen.  
De kandidaat kan: 
1.dieren op de juiste manier benaderen, vangen, fixeren en 
hanteren  
2.uiterlijke kenmerken van het dier in relatie tot 
gebruiksdoel(en) herkennen en benoemen 

Omgaan met dieren 
 
Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; Gezonde 
Dieren, Hoofdstuk 4. 
 
 

GDR524 
Praktisch 
30 min 

nee 1 



3.exterieuronderdelen van het dier in relatie tot 
gebruiksdoel(en) beoordelen 

Opdracht presenteer een dier Presentatie 
m.b.v. PowerPoint 

  
K/GR/9.1 
6.reparaties aan voer - en watervoorzieningen uitvoeren 
7.voer en water aan dieren verstrekken 
K/GR/9.2 
4.preventieve gezondheidsmaatregelen uitvoeren 
5.hygiënemaatregelen toepassen 
K/GR/9.3 
3.de omgeving controleren en beoordelen en volgens  
de norm inrichten, rekening houdend met de levensfase en 
de productiecycli van het dier 
K/GR/9.4 
1.dieren op de juiste manier benaderen, vangen, fixeren en 
hanteren  
 

Dieren verzorgen 
 
 
Verzorgen van dieren wekelijks een deel 
reflectieformulieren invullen. 
8 formulieren bepalen het cijfer 

GDR525 
 
 
 
Praktijk en 
schriftelijk 

 
 
 
nee 

 
 
 
1 

 
  



 
PTA  Zorg en welzijn: keuzevak Gastheerschapspecialist           Leerweg: Kader 4 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? 
Gastheerschapspecialist Restaurant gedeelte 

In een meer complexe praktijkomgeving service en advies 
verlenen aan diverse type gasten, omgaan met 

gedifferentieerde vragen en bijbehorende serveertechnieken 
uitvoeren. 

Gastheerschapspecialist Keuken gedeelte 
Het bereiden van enkelvoudige en samengestelde gerechten, 
zowel koud als warm met verschillende bereidingstechnieken 

en levensmiddelen hygiëne/ persoonlijke hygiëne  

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansin
g ja/nee? 

Weging 

4+5 KV/ZW/ 7. Gasten in het restaurant 
KV/ZW/ 8. Wij zijn open 
KV/ZW/ 9. Serveren 
 
 
 

Bestuderen: 
1. Blok 7 (opdracht 7.1 t/m 7.20) 
2. Blok 8 (opdracht 8.1 t/m 8.09) 
3. Blok 9 (opdracht 9.1 t/m 9.17 

 
4. Theorie van ‘Draagmethoden’, 

’hulpmiddelen’, ‘serveren’ 
5. Alle begrippen 

 
Oefenen met: 

1. Draagtechnieken, opdienen en debarrasseren 
2. Gebruik van hulpmiddelen 
3. Gasten placeren, inzetten van couverts 
4. Linnen strijken, opdekken  

 

GA521 
Praktisch 
 
 
 

Nee 1 

 KV/ZW/ 7. Gasten in het restaurant 
KV/ZW/ 8. Wij zijn open 
KV/ZW/ 9. Serveren 
 

Bestuderen: 
1. Blok 7 t/m 9 en bijbehorende theorie 
2. Alle begrippen 

 
Maken en oefenen: 

1. Alle opdrachten van blok 7 t/m 9 

GA522 
Theoretisch 

Ja 2 



 
 
 
 

KV/ZW/ 1. Welkom in de keuken 
KV/ZW/ 2. HACCP in de keuken 
KV/ZW/ 3. Mise-en-place in de koude keuken 
KV/ZW/ 4. Bereidingstechnieken 
KV/ZW/ 5. Ingrediënten 
KV/ZW/ 6. Wanneer doe ik wat? 

 
 

Bestuderen: 
1. Blok 1 (opdrachten 1.1 t/m 1.24) 
2. Blok 2 (opdrachten 2.1 t/m 2.17) 
3. Blok 3 (opdrachten 3.1 t/m 3.28) 
4. Blok 4( opdrachten 4.1 t/m 4.26) 
5. Blok 5( opdrachten 5.1 t/m 5.26) 
6. Blok 6( opdrachten 6.1 t/m 6.09) 

 
7. Theorie van blokken 1 t/m 6 
8. Alle begrippen 

 
Oefenen met: 

1. Persoonlijke hygiëne 
2. Levensmiddelen hygiëne 
3. Bedrijfshygiëne 
4. Producten en diensten 
5. HACCP in de keuken 
6. Koude bewerkingen 
7. Warme bewerkingen 
8. Groenten, kruiden, zuivel 
9. Wegen en meten 
10. Berekeningen met recepturen 
11. Alle begrippen  

 

GA523 
Praktisch 
 

Nee 1 

 
 
 
 

KV/ZW/ 1. Welkom in de keuken 
KV/ZW/ 2. HACCP in de keuken 
KV/ZW/ 3. Mise-en-place in de koude keuken 
KV/ZW/ 4. Bereidingstechnieken 
KV/ZW/ 5. Ingrediënten 
KV/ZW/ 6. Wanneer doe ik wat? 
 

Bestuderen: 
1. Blok 1 t/m 6 en bijbehorende theorie 
2. Alle begrippen 

 
Maken en oefenen: 

1. Alle opdrachten van blok 1 t/m 6 

GA524 
Theoretisch 
 

Ja 2 

 
  



PTA keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid              Leerweg: KB4 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en 

kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvor

m en code 
Herkansin
g ja/nee? 

Wegi
ng 

4+5 Op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar 
activiteiten ten behoeve van veiligheid in 
gesimuleerde praktijksituaties uitvoeren 
 
- Fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren 
- Rapporteren van incidenten in een gesimuleerde 
omgeving 
- Zorgdragen voor toezicht van een klein 
evenement in de eigen schoolomgeving 
- Risicovolle situaties voorkomen 

Praktijk  
 
Fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren:  

1. Een conditie-/krachttraining geven aan de groep welke is 
uitgewerkt op een lesvoorbereidingsformulier  

2. Deelname aan en inzet bij de conditie-/krachttrainingen 
3. Lopen van een coopertest: 3200 meter afleggen binnen een 

zo snel mogelijke tijd 
 

UDV521 
praktisch 
 
 
 
 

Nee 
 

1 
 
 
 

  Theorie 
 
Bestuderen en maken, uit het leerwerkboek Geüniformeerde 
Dienstverlening en Veiligheid van Uitgeversgroep: blz. 143 t/m 262. 
 

UDV522 
theoretisch 
 
 

ja 2 

 
  



 
PTA Het Groene Machinepark              Leerweg: KB 

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

Toetsvorm 
en code 

Herkans
ing 

ja/nee? 

Wegin
g 

 K/GR/1.1 
brandstofmotoren herkennen, benoemen en onderhouden. 
De kandidaat kan: 
1.brandstofmotoren herkennen en benoemen op basis van de 
toegepaste energiebron 
2.dagelijks en periodiek onderhoud verrichten aan 
brandstofmotoren  
3.de werking van brandstofmotoren verklaren 
 

brandstofmotoren 
Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; 
Motorentechniek en hoofdstuk 4 van het 
groene machinepark: brandstofmotoren 
Je leert: 
-hoe een 2 en- 4 slagmotor werkt 
-welke brandstoffen er zijn 
-welke diesel benzine motoren gebuikt 
worden in de groene sector 
-een aantal nieuwe motoren en het 
groene machinepark 
 

GMP521 

Theoretisch 
60 min 

ja 1 

 
 
 
 

K/GR/1.2 
getrokken en aangedreven land-en tuinbouwmachines herkennen, 
benoemen en onderhouden.  
De kandidaat kan: 
1.getrokken en aangedreven land-en tuinbouwmachines herkennen 
en benoemen 
2.op basis van de te verrichten taak de juiste land-en 
tuinbouwmachines gebruiken 
 

land-en tuinbouwmachines 
Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; Het 
Groene machinepark hoofdstuk 5.1 – 5.3  
 
Je leert: 
-wat een electro-, benzine-, dieselmotor 
is en in welke machines die voorkomen 
- welke nieuwe machines in het groene 
machinepark gebruikt worden. 
-de belangrijkste  
 
 

GMP522 

Theoretisch 
en 

Praktisch 

 ja 1 



 
K/GR/1.2 
3.dagelijks en periodiek onderhoud verrichten aan getrokken en 
aangedreven land- en tuinbouwmachines 

onderhoud  land- en tuinbouwmachines 
Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; Het 
Groene machinepark hoofdstuk 5.4 
  
Je leert: 
onderhoudswerkzaamheden aan 
machines 
 

GMP523 

Praktisch 

nee 1 

 
K/GR/1.2 
4.veiligheidsaanduidingen op land- en tuinbouwmachines 
herkennen, verklaren en er naar handelen 

veiligheidsaanduidingen  
Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; Het 
Groene machinepark hoofdstuk 1 
 
Je leert: 
-de belangrijkste veiligheids- en 
gevarensymbolen op 
waarschuwingsborden 
-een aantal reddingsborden 
-welke factoren een rol spelen als je 
veilig wilt werken 
-de belangrijkste persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
-de belangrijkste oorzaken van 
gezondheidsklachten 
 

 GMP524 

Theoretisch 

ja 1 



 
K/GR/1.3 
elektrische circuits voor verlichting op landbouwvoertuigen 
tekenen, realiseren en repareren. 
De kandidaat kan: 
1.algemene symbolen voor elektrische circuits herkennen, 
benoemen en toepassen in een 2D-tekening 
2.het belang van kleuraanduiding voor elektrische bedrading 
herkennen, benoemen en toepassen  
3.aan de hand van een tekening een elektrisch circuit realiseren 
4.een storing aan een elektrisch circuit opzoeken en verhelpen met 
behulp van een digitale spanningsmeter 
 
 

elektrische circuits 
Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; Het 
Groene machinepark hoofdstuk 3  
 
Je leert: 
-Een stroomkring tekenen en je weet 
welke symbolen je daarbij gebruikt. 
-de eenheden voor spanning, stroom en 
weerstand 
-de onderdelen van de elektrische 
huisinstallatie 
-de functie van de aardlekschakelaar 
-het verschil tussen serie- en 
parallelschakelingen 
-een multimeter gebruiken 
 

GMP525 
 
Praktisch en 
Theoretisch 

ja 1 
 

 
 
 
 

K/GR/1.4 
overbrengingen voor aangedreven land- 
en tuinbouwmachines herkennen,  
benoemen en toepassen.  
De kandidaat kan: 
1.mechanische overbrengingen herkennen, benoemen en toepassen 
2.toepassingen van hydrauliek herkennen, verklaren en hanteren 
3.toepassingen van pneumatiek herkennen, verklaren en hanteren 

Je neemt de leerstof door welke 
beschreven staat in de methode; Het 
Groene machinepark hoofdstuk 2 
 
Je leert: 
-de belangrijkste mechanische 
overbrengingen 
-de toepassing van hydrauliek 
-de toepassing van pneumatiek  

GMP526 

Praktisch 
 
 

ja 1 

 
  



 
PTA Economie & Ondernemen Leerweg: Kader leerjaar 4 Ondernemen 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen?1 

Toetsvorm en code2 Herkansing 
ja/nee? 

Weging3 

4 
 
 

- K/EO/5.1.1 Persoonlijke gegevens noemen 
- K/EO/5.1.2 Persoonlijke motieven noemen 
- K/EO/5.1.3 Persoonlijke kwaliteiten noemen 
- K/EO/5.2.2 De markt beoordelen 

Ondernemen: Voorbereidende opdrachten 
(Ondernemerschapstest, LinkedIn-profiel, 
trendonderzoek) 
Je leert: 

- Wat jouw sterke en zwakke 
ondernemersvaardigheden zijn 

- Wat jouw motieven zijn om een 
onderneming te starten 

- Jezelf professioneel te presenteren 
door het maken van een zakelijk 
LinkedIn-profiel  

- Hoe je jouw netwerk kunt 
onderhouden en uitbreiden 

- Onderzoek te doen naar actuele 
trends en ontwikkelingen in de 
markt 

- Op basis van deze trends een 
bedrijfsconcept uit te werken 

 
 
 

 

Voorbereidende 
opdrachten 

EOP1 
900 min. 

 
 
 
 
 

Nee 1 

4 
 

- K/EO/5.1.1 Persoonlijke gegevens noemen 
- K/EO/5.1.2 Persoonlijke motieven noemen 
- K/EO/5.1.3 Persoonlijke kwaliteiten noemen 
- K/EO/5.2.2 De markt beoordelen 

Ondernemen: Speeddate en pitch 
Je leert: 

- Jezelf als ondernemer te 
presenteren aan een zakelijk 
publiek 

Speeddate en pitch 
EOP2 

250 min.  
 

Nee 1 

 
 
 
 



- Door middel van een elevatorpitch 
anderen te overtuigen van jouw 
bedrijfsidee 

 
5 - K/EO/5.1.4 De keuze voor de ondernemingsvorm motiveren 

- K/EO/5.2.1 Het doel van de onderneming noemen 
- K/EO/5.2.2 De markt beoordelen 
- K/EO/5.2.3 Een marketingmix ontwerpen en toepassen 
- K/EO/5.2.4 Inkoop- en verkoopbeleid toepassen 
- K/EO/5.3.1 Een investeringsplan maken 
- K/EO/5.3.2 Een financieringsplan maken 
- K/EO/5.3.3 Een exploitatiebegroting maken 
- K/EO/5.3.4 Een liquiditeitsbegroting maken 
- K/EO/5.3.5 De haalbaarheid van het plan beoordelen 
- K/EO/5.4.1 Het ondernemingsplan uitvoeren 
- K/EO/5.4.2 Een resultatenoverzicht presenteren 
- K/EO/5.4.3 De uitvoering nabespreken en evalueren 

 
 

Ondernemen: Presentatie 
ondernemingsplan 
Je leert: 

- Een logo en huisstijl te ontwikkelen 
- Een assortiment samen te stellen  
- Verkoopprijzen vast te stellen  
- Een geschikt bedrijfspand te vinden  
- Een promotieplan samen te stellen 
- Een SWOT-analyse op te stellen 
- Een financieringsplan op te stellen 
- Een exploitatiebegroting te maken 
- Een liquiditeitsbegroting te maken 
- Je ondernemersplan te 

presenteren aan ondernemers uit 
de regio 

- Je ondernemersplan te evalueren 

Ondernemingsplan 
EOP3 

1500 min. 

Ja 3 

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



 
PTA Podium          Leerweg: KB4 

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

Wat ga je hiervoor 
doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansin
g ja/nee? 

Wegi
ng 

  K/D&P/5.1 Deeltaak: in groepsverband een idee 
voor een voorstelling met dans, muziek of drama 
(of een combinatie hiervan) bedenken en 
uitwerken. 
De kandidaat kan: 

• De doelgroep voor de voorstelling bepalen en 
beschrijven. 

• Aan de hand van gegeven criteria een 
themakeuze maken voor de voorstelling. 

• Beeldmateriaal of muziek selecteren en 
bekijken of beluisteren. 

• Een idee voor een voorstelling bedenken en 
uitwerken. 

• Een passend licht- en geluidsplan ontwerpen. 
• Een passend ontwerp maken voor kleding of 

decor of grime. 
• Een begroting maken voor de voorstelling en de 

realisatie daarvan. 
  

Aan de hand van een 
gegeven (het 

voorstellings-idee) 
maak je, met 

klasgenoten, een 
scène. Hierin is een 

deel van de 
voorstelling 

uitgewerkt en muziek 
gebruikt. 

Praktijktoets 1 
spel  

PO521 

Nee 1 

  K/D&P/5.2 Deeltaak: in groepsverband een idee 
voor een voorstelling met dans, muziek of drama 
(of een combinatie hiervan) produceren en 
organiseren. 
De kandidaat kan: 

In een gesprek 
reflecteren we op 

jouw voorstellings-
taak en je 

werkhouding. 

Praktijktoets 2 
Voortgangsgesp

rek 
PO522 

Nee 1 



• Rollen of taken verdelen en een draaiboek 
maken. 

• Een deel van de voorstelling repeteren en 
hiervan een logboek bijhouden. 

• Een licht- of geluidsplan testen en bijstellen. 
• Kleding, of decor, of grime evalueren en 

bijstellen. 
• De voorstelling onder aandacht brengen van de 

doelgroep.  
  

  K/D&P/5.3 Deeltaak: in groepsverband een idee 
voor een voorstelling met dans, muziek of drama 
(of een combinatie hiervan) realiseren. 
De kandidaat kan: 

• (Kleed)ruimtes organiseren en indelen. 
• Instructies geven over de inrichting van de 

publiekszaal. 
• Instructies geven over de ontvangst van de 

gasten. 
• De voorstelling uitvoeren. 

K/D&P/5.4 Deeltaak: in groepsverband een idee 
voor een voorstelling met dans, muziek of drama 
(of een combinatie hiervan) evalueren. 
De kandidaat kan: 

• Aan de hand van voorbeelden verbeterpunten 
benoemen voor de organisatie. 

• Aan de hand van voorbeelden verbeterpunten 
benoemen over de inhoud van de voorstelling. 

• Een recensie schrijven over een deel van de 
voorstelling. 

We spelen de 
voorstelling voor 

publiek en evalueren 
deze daarna. 

Praktijktoets 3 
Eindvoorstelling 

PO523 

Nee 2 



Voor het uitvoeren van de taak beheerst de 
kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden 
en houding.  
  

 
  



 

PTA Economie & Ondernemen Leerweg: Kader leerjaar 4 Applicatieontwikkeling 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en code Herkansi

ng 
ja/nee? 

Weging 

5 - K/MVI/9.1.1 Bepalen wat de functionaliteit van de applicatie 
moet zijn aan de hand van gegeven eisen 

- K/MVI/9.1.2 Een technisch ontwerp van de applicatie maken 
- K/MVI/9.1.3 Een plan van aanpak maken 
- K/MVI/9.1.4 Een ontwikkelomgeving inrichten 
- K/MVI/9.2.1 Een programmeertaal hanteren 
- K/MVI/9.2.2 Juiste programmastructuren gebruiken 
- K/MVI/9.2.3 Een applicatie maken 
- K/MVI/9.2.4 Zijn werk documenteren 
- K/MVI/9.2.5 Een test opstellen en uitvoeren 

- De leerling moet de kerntaken 
aantonen aan de hand van de 
opdracht Xtreme travel. 

- Je gaat van het begin tot het eind 
een eindproduct ontwerpen, 
maken en testen.  

Praktijk 
Applicatieontwikkeling 

AO521 
45 uur 

 

Ja 1 

 
 
  



 
 PTA LOB            Leerweg: KBL 4 

Perio
de 

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijs 
 programma; wat ga je 

hiervoor doen? 

Toetsvorm
, en code 

Herkansin
g 

  ja/nee? 

Weging 

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 opleidingen en beroepen die passen bij de kandidaat. 
4. Oriënteren op, voorbereiden van en reflecteren op de beroepsstage aan de 

hand van kwaliteiten en competenties van de kandidaat. 
5. Voeren van gesprekken met MBO studenten over de verschillen tussen 

MBO en VMBO en de keuze voor een opleiding. 
6. Speeddate met studenten van het MBO over de opleiding 
7. Bezoeken van open dagen MBO. 
8. Onderzoeken en benoemen van de verschillen tussen MBO en VMBO 
9. Meelopen tijdens een lesdag bij de door de kandidaat gekozen opleiding op het MBO 
10. Het organiseren en houden van een interview met beroepsbeoefenaar 

met het door kandidaat gekozen beroep. 
11. Opgeven voor het MBO en voorbereiden van de intake 

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

 
 
 

Bewijsvoe- 
ring in 
vorm 
van 

loopbaan- 
dossier 

Ja 
 

Tot 
behaalde 

voldoende 

n.v.t. 



12. Nadenken over en formuleren van de factoren die nodig zijn om de 
de overstap naar het MBO tot een succes te maken. Hierbij gebruik maken 
van ‘het paspoort voor succes’. 
 

  Aangegeven punten moeten uitgewerkt zijn in het loopbaandossier.     
 
  



 
PTA REKENEN Leerniveau 2F Leerweg Basis 3 2F       

Periode EINDTERMEN/DEELTAKEN 
De kandidaat kent: 

INHOUD ONDERWIJPROGRAMMA 
De kandidaat kan:  

TOETSVORM,DUU
R, CODE 

Herkansin
g  ja/nee 

Weging 

 3 Eindtoets 2F Getallen, verhoudingen, meten en 
meetkunde, verbanden 

Digitaal, 90 
minuten 
REK251 

Ja 100 

 
 

 


