
PTA Godsdienst          Leerweg: TL 4 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: TL/H64 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. 

NE351 
Praktijk  

        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   

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.’  

NE352 
Theorie en 

praktijk 

Ja  20 



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;  
• 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 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 schrijven 

een nieuwsbericht / artikel over de 
gebeurtenissen in het boek. 

- 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.   

  
  
  
   
  
  
   



• 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;    
• 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.   
 

 

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

 NE451 
Theorie  

     Nee  10 

 

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

Debat  
Voorbereiding voor het debat is het 
maken van een debatmap, waarvoor 
allerlei informatie opgezocht en verwerkt 

 NE452 
Praktijk en 

theorie  

Nee    20 



  
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;   
• 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;  

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.   



• 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 T4/H64  
Periode  Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  Inhoud onderwijsprogramma;   

wat ga je hiervoor doen?  
Toetsvorm en code  Herkansing 

ja/nee?  
Weging  

TL4/H64 
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)  
  

Therorietoets  
 (EN351)  
50 min  
  

Nee  
  
  
  

10   
  
  

  
  

 TL4/h64  
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;  
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen.  

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)  
 50 min   
  

Ja  10  
  
  



TL4/H64  
  

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 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  
(EN451)  
50 min  
  

Nee  
  
  
  

10   
  
  

  

TL4/H64  
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  
  



TL 4/H64  
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 B1. Je bereidt je 
hierop voor door te oefenen met de stof, de 
woorden en grammatica te bestuderen.   
  
  

Theorietoets 
(EN453)  
 50 min   
  
  

Ja        5  
  



  
  
  
TL4/H64  
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)  
 50 min   
  

Ja      10  

  
TL4/H64  
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)  
50 min  

Nee       10  

 

  



 

PTA aardrijkskunde Leerweg: Next vmbo TL 4 / H64  
4  AK/K/4 Weer en Klimaat  

De kandidaat kan het weer en klimaat in de eigen regio 
beschrijven en verklaren.  
  
AK/K/4 Weer en Klimaat  
De kandidaat kan Weer en klimaat, klimaatverandering en 
klimaatbeleid van Nederland en een contrasterende regio 
elders in Europa beschrijven en verklaren en de situatie in 
beide gebieden vergelijken  
  
AK/K/4 Weer en Klimaat  
De kandidaat kan Weer en klimaat, klimaatverandering en 
klimaatbeleid in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren  
  
AK/V/1 Casus Weer en Klimaat: Extreme 
weersomstandigheden.  
De kandidaat kan het voorkomen van extreme 
weersomstandigheden in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren en maatregelen om de gevolgen 
hiervan te beperken beschrijven  

Onderzoek Weer en Klimaat  AK351  
Werkstuk/  
onderzoek  

Nee  o/v/g  

4  AK/K/4 Weer en Klimaat  
De kandidaat kan het weer en klimaat in de eigen regio 
beschrijven en verklaren.  
  
AK/K/4 Weer en Klimaat  
De kandidaat kan Weer en klimaat, klimaatverandering en 
klimaatbeleid van Nederland en een contrasterende regio 
elders in Europa beschrijven en verklaren en de situatie in 
beide gebieden vergelijken  
  
AK/K/4 Weer en Klimaat  
De kandidaat kan Weer en klimaat, klimaatverandering en 
klimaatbeleid in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren  
  
AK/V/1 Casus Weer en Klimaat: Extreme 
weersomstandigheden.  
De kandidaat kan het voorkomen van extreme 
weersomstandigheden in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren en maatregelen om de gevolgen 
hiervan te beperken beschrijven  

Schriftelijke Toets over:   
hoofdstuk 1  

AK352  
Theorietoets  

Ja  20  



4  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/8 Bevolking en Ruimte  
De kandidaat kan de bevolkingsontwikkeling en het 
ruimtegebruik in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren  
  
AK/V/5 Casus Bevolking en Ruimte: Bevolking en 
Ruimte in grootstedelijke gebieden.  
De kandidaat kan de ruimtelijke ontwikkelingen van 
megasteden in een buiten-Europese macroregio beschrijven 
en verklaren en maatregelen ter verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit beschrijven.  

Onderzoek naar bevolking en ruimte  AK353  
Onderzoek  

Nee  o/v/g  

5  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/8 Bevolking en Ruimte  
De kandidaat kan de bevolkingsontwikkeling en het 
ruimtegebruik in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren  
  
AK/V/5 Casus Bevolking en Ruimte: Bevolking en 
Ruimte in grootstedelijke gebieden.  
De kandidaat kan de ruimtelijke ontwikkelingen van 
megasteden in een buiten-Europese macroregio beschrijven 
en verklaren en maatregelen ter verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit beschrijven.  

Schriftelijke Toets over:   
hoofdstuk 2  

AK451  
Theorietoets  

Ja  20  

5  AK/K/6 Water  
De kandidaat kan het gebruik van water in de eigen regio 
beschrijven en verklaren en maatregelen voor duurzamer 
gebruik van water beschrijven  
  

Onderzoek naar het thema Water  AK452  
Onderzoek  

Nee  o/v/g  



AK/K/6 Water  
De kandidaat kan de herkomst, het voorkomen, de kwaliteit 
en het gebruik van water in Nederland beschrijven en 
verklaren en maatregelen voor een duurzamer gebruik van 
water en de effecten ervan beschrijven  
AK/V/3 Casus Water: Watermanagement.   
De kandidaat kan de waterhuishouding in een buiten-
Europese macroregio beschrijven en maatregelen ter 
verbetering beschrijven  
  
AK/K/6 Water  
De kandidaat kan de herkomst, het voorkomen, de kwaliteit 
en het gebruik van water in een buiten-Europese macroregio 
en een contrasterende macroregio elders in de wereld 
beschrijven en verklaren en maatregelen voor een 
duurzamer gebruik van  water en de effecten ervan 
beschrijven en de situatie in beide gebieden vergelijken  
  

5  Er wordt verondersteld dat de leerlingen de topografische 
basislijst kennen die voor de betreffende onderwerpen geldt. 
Deze basislijst topografie is identiek aan de topografielijst 
voor het basisonderwijs. (Pagina 21 van Handreiking 
Schoolexamen Aardrijkskunde, SLO)   
  

Je gaat de basistopografie leren van 
Nederland, Duitsland, Spanje, China, 
de VS, het Midden Oosten, Europa en 

de Wereld. De kaarten 
staan achterin de werkboeken die 

horen bij H1, H2 en H3.  

AK453  
Theorietoets  

Ja  Handelingsdeel  

5  AK/K/4 Weer en Klimaat  
De kandidaat kan het weer en klimaat in de eigen regio 
beschrijven en verklaren.  
  
AK/K/4 Weer en Klimaat  
De kandidaat kan Weer en klimaat, klimaatverandering en 
klimaatbeleid van Nederland en een contrasterende regio 
elders in Europa beschrijven en verklaren en de situatie in 
beide gebieden vergelijken  
  
AK/K/4 Weer en Klimaat  
De kandidaat kan Weer en klimaat, klimaatverandering en 
klimaatbeleid in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren  
  
AK/V/1 Casus Weer en Klimaat: Extreme 
weersomstandigheden.  
De kandidaat kan het voorkomen van extreme 
weersomstandigheden in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren en maatregelen om de gevolgen 
hiervan te beperken beschrijven  

Schriftelijke Toets over:   
Hoofdstuk 1, 2 en 3.   

AK454  
Theorietoets  

Ja  20  



  
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/8 Bevolking en Ruimte  
De kandidaat kan de bevolkingsontwikkeling en het 
ruimtegebruik in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren  
  
AK/V/5 Casus Bevolking en Ruimte: Bevolking en 
Ruimte in grootstedelijke gebieden.  
De kandidaat kan de ruimtelijke ontwikkelingen van 
megasteden in een buiten-Europese macroregio beschrijven 
en verklaren en maatregelen ter verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit beschrijven.  
  
AK/K/6 Water  
De kandidaat kan het gebruik van water in de eigen regio 
beschrijven en verklaren en maatregelen voor duurzamer 
gebruik van water beschrijven  
  
AK/K/6 Water  
De kandidaat kan de herkomst, het voorkomen, de kwaliteit 
en het gebruik van water in Nederland beschrijven en 
verklaren en maatregelen voor een duurzamer gebruik van 
water en de effecten ervan beschrijven  
AK/V/3 Casus Water: Watermanagement.   
De kandidaat kan de waterhuishouding in een buiten-
Europese macroregio beschrijven en maatregelen ter 
verbetering beschrijven  
  
AK/K/6 Water  
De kandidaat kan de herkomst, het voorkomen, de kwaliteit 
en het gebruik van water in een buiten-Europese macroregio 
en een contrasterende macroregio elders in de wereld 
beschrijven en verklaren en maatregelen voor een 
duurzamer gebruik van  water en de effecten ervan 
beschrijven en de situatie in beide gebieden vergelijken  

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



 

  
NEXT                                 PTA Biologie                                                      Leerweg H6/ TL 4  
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   
Bi452  
   

ja  
   
   
   
   
   
   
   

10  
   

   
   
   

   

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   
Bi453  

Ja  
   

    15  
   

5  BI/V/2 Gedrag bij mens en dier   
Je  kan gedrag van mens en dier op een gestandaardiseerde wijze 
beschrijven en dat beschreven gedrag verklaren.  

Je bestudeert de volgende thema’s:  
 BvJ 3b: Thema 8 Gedrag.  

Theorie toets  
Schriftelijk  
50 minuten   
Bi454 

nee      5  

               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 Beeldende Vorming              Leerweg: next 4 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

4 - Je kan procesmatig werken, onderverdeeld in de volgende 
stappen: Oriëntatie, Beeldend Onderzoek, Vaststellen 
Ontwerp. 

- Binnen de oriëntatiefase van het onderzoek laat je zien dat je 
je breed op de mogelijkheden van het thema oriënteert. 

- Binnen het Beeldend Onderzoek laat je zien dat je diep en 
samenhangend onderzoek kan doen. 

o Je onderzoekt verschillende voorstellingen die 
binnen je thema passen. 

o Je onderzoekt verschillende opties voor 
kleurgebruik. 

o Je onderzoekt verschillende composities. 
o Je onderzoekt manieren om ‘licht’ te gebruiken in je 

werk, welke lijnvoering het beste bij je werkstuk 
past, welke ruimtesuggestie je wilt toepassen. 

o Je oefent met verschillende materialen en 
hanteringswijzen. 

o Je toont aan dat je op basis van dit onderzoek de 
sterkste elementen uit je onderzoek kunt behouden 
en toepassen in je eindwerkstuk. Deze stap heet: 
Vaststellen Ontwerp. 

Je krijgt theorielessen om je bekend 
te maken met de aspecten van de 
voorstelling en de beeldende 
aspecten Kleur, Lijn, Vorm, Licht, 
Compositie, Ruimte en 
Hanteringswijze. 

Je werkt aan een CPE uit een 
voorgaand jaar, dit kan het thema 
‘Beestachtig’ zijn, ‘Dromen’ of ‘De 
Stad’. 
Deze praktische opdracht wordt 
intensief begeleid door de docent, 
waarbij er wekelijks momenten zijn 
van feedback en gelegenheid tot 
vragen stellen. 

 

 

Praktijktoets: 
BV351 

Beeldend 
Onderzoek 

Nee 6 

4 

 

 

Je laat zien dat je een kunstwerk kan maken en presenteren wat 
voldoet aan de volgende eisen: 

Het kunstwerk verbeeldt het gegeven thema én de door jouw gekozen 
betekenis, functie of fascinatie op overtuigende wijze. 

- Deze inhoud van het kunstwerk wordt doeltreffend verbeeld. 
- De voorstelling van het kunstwerk is gekozen op basis van je 

onderzoek naar een passende voorstelling binnen jouw 
gekozen betekenis, functie of fascinatie. 

- De vormgeving van je kunstwerk is duidelijk herleidbaar naar 
je vooronderzoek (zie BV351 en BV451) en ondersteunt of 
versterkt de beoogde betekenis, functie of fascinatie.  

Je werkt aan een CPE uit een 
voorgaand jaar, dit kan het thema 
‘Beestachtig’ zijn, ‘Dromen’ of ‘De 
Stad’. 
Deze praktische opdracht wordt 
intensief begeleid door de docent, 
waarbij er wekelijks momenten zijn 
van feedback en gelegenheid tot 
vragen stellen. Je werkt in deze 
lessen aan een eigen kunstwerk 
waarbij je voortdurend reflecteert 
op het kunstwerk: zegt het wat het 

Praktijktoets: 
BV352 

Eindwerkstuk 

Nee 10 



- De gekozen materialen en technieken zijn dusdanig toegepast 
dat de gekozen betekenis, functie of fascinatie wordt 
ondersteund of versterkt. 

 

 

moet zeggen, past de gekozen 
techniek bij dit werk, past het 
gekozen materiaal bij dit werk, etc. 

Je krijgt een Rubric om jezelf 
voortdurend te kunnen beoordelen. 

4 - Je weet wat bedoeld wordt met ‘aspecten van de 
voorstelling’ en je kan van een gegeven schilderij de aspecten 
van de voorstelling benoemen. 

- Je bent alert op het verschil tussen de aspecten van de 
voorstelling en de aspecten van de vormgeving. 

- Je kent van de volgende begrippen de betekenis en kan ze 
herkennen en benoemen in een schilderij en ook zelf 
voorbeelden geven: Figuratief, abstract, half abstract, 
abstraheren, realistisch, hyperrealistisch, vereenvoudigd, 
gestileerd, vervormd/gedeformeerd, stofuitdrukking, 
clichébeeld, gedetailleerd, status, attribuut, symbool, schets, 
impressie en expressie. 

- Je kan de belangrijkste thema’s uit de schilderkunst 
benoemen en kan in een schilderij herkennen welk thema de 
kunstenaar heeft gebruikt.  

- Je weet wat een portret is en wanneer het portret en face 
gemaakt is, en profil of a trois quarts. Je weet wat een 
kniestuk is, een groepsportret, een schutterstuk, een 
figuurstudie of een cartoon of karikatuur. Je weet wat 
poseren is en wat bedoeld wordt met het begrip anatomie. 

In de lessen behandelt de docent alle 
leerstof middels een powerpoint. Je kan 

desgewenst een boekje krijgen met 
daarin alle slides van de powerpoint 
overzichtelijk geprint zodat je hier 

aantekeningen in kan maken en dit kan 
gebruiken als naslagwerk. 

Af en toe doen we een spel of opdracht 
om de lesstof te herhalen. 

Een aantal keren zullen we uitgebreid 
een kunstwerk analyseren om te zien 

welke begrippen we kunnen herkennen 
en benoemen. 

Theorietoets: 
BV353 

Voorstelling 

Ja 7 

4 - Je weet wat kleuren en niet-kleuren zijn. 
- Je weet welk effect licht op kleur heeft en hoe het kan dat we 

door licht kleur kunnen waarnemen.  
- Je weet wat kleursoorten zijn, verzadigde en onverzadigde 

kleuren, primaire, secundaire en tertiaire kleuren. 
- Je kan in een kunstwerk herkennen en benoemen wanneer 

de kleuren effen/egaal zijn, wanneer er kleurverloop is 
toegepast, wanneer er sprake is van optische kleurmenging 
en wanneer er sprake is van eenheid door kleur. 

- Je weet wat kleurcontrasten zijn en je kan ze benoemen, 
uitleggen uit welke kleuren de contrasten bestaan en waarom 
en je kan ze herkennen en benoemen in een kunstwerk. 

- Je weet het verschil tussen polychroom en monochroom. 

In de lessen behandelt de docent alle 
leerstof middels een powerpoint. Je kan 

desgewenst een boekje krijgen met 
daarin alle slides van de powerpoint 
overzichtelijk geprint zodat je hier 

aantekeningen in kan maken en dit kan 
gebruiken als naslagwerk. 

Af en toe doen we een spel of opdracht 
om de lesstof te herhalen. 

Een aantal keren zullen we uitgebreid 
een kunstwerk analyseren om te zien 

Theorietoets: 
BV354 

Kleur 

Ja 7 



- Je kan in een kunstwerk herkennen en benoemen of er 
sprake is van schematisch, symbolisch, realistisch, expressief, 
functioneel of decoratief kleurgebruik. 

welke begrippen we kunnen herkennen 
en benoemen. 

5 - Je kan procesmatig werken, onderverdeeld in de volgende 
stappen: Oriëntatie, Beeldend Onderzoek, Vaststellen 
Ontwerp. 

- Binnen de oriëntatiefase van het onderzoek laat je zien dat je 
je breed op de mogelijkheden van het thema oriënteert. 

- Binnen het Beeldend Onderzoek laat je zien dat je diep en 
samenhangend onderzoek kan doen. 

o Je onderzoekt verschillende voorstellingen die 
binnen je thema passen. 

o Je onderzoekt verschillende opties voor 
kleurgebruik. 

o Je onderzoekt verschillende composities. 
o Je onderzoekt manieren om ‘licht’ te gebruiken in je 

werk, welke lijnvoering het beste bij je werkstuk 
past, welke ruimtesuggestie je wilt toepassen. 

o Je oefent met verschillende materialen en 
hanteringswijzen. 

o Je toont aan dat je op basis van dit onderzoek de 
sterkste elementen uit je onderzoek kunt behouden 
en toepassen in je eindwerkstuk. Deze stap heet: 
Vaststellen Ontwerp. 

Je krijgt theorielessen om je bekend 
te maken met de aspecten van de 
voorstelling en de beeldende 
aspecten Kleur, Lijn, Vorm, Licht, 
Compositie, Ruimte en 
Hanteringswijze. 

Je werkt aan een CPE uit een 
voorgaand jaar, dit kan het thema 
‘Beestachtig’zijn, ‘Dromen’ of ‘De 
Stad’. 
Deze praktische opdracht wordt 
intensief begeleid door de docent, 
waarbij er wekelijks momenten zijn 
van feedback en gelegenheid tot 
vragen stellen. 

 

 

Praktijktoets: 
BV451 

Beeldend 
Onderzoek 

Nee 6 

5 Je laat zien dat je een kunstwerk kan maken en presenteren wat 
voldoet aan de volgende eisen: 

Het kunstwerk verbeeldt het gegeven thema én de door jouw gekozen 
betekenis, functie of fascinatie op overtuigende wijze. 

- Deze inhoud van het kunstwerk wordt doeltreffend verbeeld. 
- De voorstelling van het kunstwerk is gekozen op basis van je 

onderzoek naar een passende voorstelling binnen jouw 
gekozen betekenis, functie of fascinatie. 

- De vormgeving van je kunstwerk is duidelijk herleidbaar naar 
je vooronderzoek (zie BV351 en BV451) en ondersteunt of 
versterkt de beoogde betekenis, functie of fascinatie.  

- De gekozen materialen en technieken zijn dusdanig toegepast 
dat de gekozen betekenis, functie of fascinatie wordt 
ondersteund of versterkt. 

Je werkt aan een CPE uit een 
voorgaand jaar, dit kan het thema 
‘Beestachtig’ zijn, ‘Dromen’ of ‘De 
Stad’. 
Deze praktische opdracht wordt 
intensief begeleid door de docent, 
waarbij er wekelijks momenten zijn 
van feedback en gelegenheid tot 
vragen stellen. Je werkt in deze 
lessen aan een eigen kunstwerk 
waarbij je voortdurend reflecteert 
op het kunstwerk: zegt het wat het 
moet zeggen, past de gekozen 
techniek bij dit werk, past het 
gekozen materiaal bij dit werk, etc. 

Praktijktoets: 
BV452 

Eindwerkstuk 

Nee 10 



 Je krijgt een Rubric om jezelf 
voortdurend te kunnen beoordelen. 

5 - Je kan in een kunstwerk herkennen en benoemen wat de 
lichtbron, lichtrichting en lichtsterkte is.  

- Je kent het verschil tussen reflectie en weerspiegeling. 
- Je kan van een kunstwerk zeggen of er sprake is van 

getemperd licht, direct licht, diffuus licht of strijklicht. 
- Je kan benoemen welke soorten schaduw we onderscheiden 

en kan ze herkennen en benoemen in een kunstwerk.  
- Je weet wat de effecten van bepaald gebruik van licht zijn en 

kan ze herkennen en benoemen.  
- Je weet wat compositie is en welke compositiegrondvormen 

er zijn. Deze composities kan je benoemen en 
beargumenteren wat iets tot die specifieke compositie 
maakt. Je kan van een kunstwerk herkennen en benoemen 
wat de gebruikte compositie is. 

- Je kan beargumenteren wat het effect is van de verschillende 
compositie grondvormen en in een schilderij herkennen en 
onderbouwen waarom die compositie dat effect heeft. 

In de lessen behandeld de docent alle 
leerstof middels een powerpoint. Je kan 

desgewenst een boekje krijgen met 
daarin alle slides van de powerpoint 
overzichtelijk geprint zodat je hier 

aantekeningen in kan maken en dit kan 
gebruiken als naslagwerk. 

Af en toe doen we een spel of opdracht 
om de lesstof te herhalen. 

Een aantal keren zullen we uitgebreid 
een kunstwerk analyseren om te zien 

welke begrippen we kunnen herkennen 
en benoemen. 

Theorietoets: 
BV453 

Compositie en 
Licht 

Ja 7 

5 - Je weet wat een lijn is en kan aan de hand van een kunstwerk 
of voorbeeld laten zien welke lijnsoorten er zijn, welke 
manieren van lijnvoering en wat we met lijndikte bedoelen, 
wat de lijnrichting is en van welke lijnwerking sprake is.  

- Over lijnwerking weet je welke soorten we onderscheiden, je 
kan ze herkennen en benoemen in een kunstwerk en 
beargumenteren wat de effecten zijn van deze lijnvoering. 

- Je weet wat een contour is 
- Je weet wat we bedoelen met arceren en kan het herkennen 

en benoemen in een kunstwerk. Je weet wat de effecten zijn 
die behaald kunnen worden met arcering en kan het 
herkennen en benoemen in een kunstwerk. 

- Je weet wat een lineair kunstwerk is 
- Je weet wat vorm is en kan de 2-dimensionale en 3-

dimensionale vormen herkennen en benoemen. Je weet wat 
het verschil is tussen 2-dimensionaal en 3-dimensionaal. 

- Je weet welke vormsoorten er zijn en kan vormaspecten 
herkennen en benoemen in een kunstwerk. Je kan van elk 
vormaspect de definitie geven. Je weet welke 
vormcontrasten zijn, kan herkennen en benoemen welke 
twee vormaspecten met elkaar in contrast zijn en dit met 
argumenten ondersteunen. 

In de lessen behandeld de docent alle 
leerstof middels een powerpoint. Je kan 

desgewenst een boekje krijgen met 
daarin alle slides van de powerpoint 
overzichtelijk geprint zodat je hier 

aantekeningen in kan maken en dit kan 
gebruiken als naslagwerk. 

Af en toe doen we een spel of opdracht 
om de lesstof te herhalen. 

Een aantal keren zullen we uitgebreid 
een kunstwerk analyseren om te zien 

welke begrippen we kunnen herkennen 
en benoemen. 

Theorietoets: 
BV454 

Lijn, Vorm , 
Ruimte en 

Hanteringswijze 

ja 7 



- Je weet wat er bedoeld wordt met ruimtelijkheid en 
ruimtesuggestie/dieptesuggestie. 

- Je kan benoemen welke middelen tot ruimte/dieptesuggestie 
een kunstenaar heeft en je kan ze in een kunstwerk 
herkennen en benoemen.  

- Je weet wat bedoeld wordt met textuur en kan van een 
kunstwerk de textuur omschrijven.  

- Je weet wat bedoeld wordt met hanteringswijze en kan van 
een kunstwerk de hanteringswijze omschrijven. 

 

  



PTA drama              Leerweg: H6/TL/NX (leerjaar 4) 

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

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1-5 De volgende eindtermen komen in alle blokken terug: 
DR/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang 
van drama in de maatschappij.  
 
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 

        

4 DR/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang 
van drama in de maatschappij. 

Beroepenonderzoek 
Je maakt een werkstuk over de 
verschillende loopbaanmogelijkheden 
binnen het theatervak. Je interviewt een 
persoon die werkt in het theatervak. Je 
bereidt dit interview voor en legt hier 
verslag van. 

Werkstuk: 
Beroepenon
derzoek 
  
DA351 

Ja 10 
(17%) 

5 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 

Toets schriftelijk 1: Reader 
Je leert alle theorie uit de reader 
Hoofdstuk 1 t/m Hoofdstuk 5 + de 
begrippen bij alle hoofdstukken. 

Je maakt een schriftelijke toets hierover 
waarbij je laat zien dat je de 
theatertermen kunt benoemen, begrijpen, 
herkennen en toepassen. 

Theoretische 
toets: 

Reader H1-5  

  

DA451 

Ja 10 
(17%) 



- Dramatisch technieken te benoemen die gebruikt worden op 
andere plaatsen dan het theater 

DR/K/8 Drama en maatschappij (CE) 

De kandidaat kan: 

- Kenmerken benoemen van theatrale uitingsvormen en orale 
tradities van verschillende culturen en deze spelmatig 
presenteren 

- Aangeven wat de functies van drama kunnen zijn en daar 
voorbeelden van noemen. 

DR/K/9 Drama en andere kunsten (CE) 

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 DR/K/7 Beschouwen (CE) 

DR/K/8 Drama en maatschappij (CE) 

DR/K/9 Drama en andere kunsten (CE) 

  

Drama-dossier 
Je maakt: 

1. Voorstellingsanalyse 
2. Een reflectie op je eigen 

voortgang bij de eindvoorstelling. 
Je kent je tekst uit je hoofd en 
kunt je personage vormgeven en 
vasthouden. 

3. Oefenexamen: behalen   
Je maakt een oefenexamen, zoals 
we dat tijdens het echte examen 
ook zouden doen. Je hebt 

Handelingsd
eel: Drama-
dossier 

 DA452 

Ja - 



hiervoor geoefend en kan de 
theorie uit de reader toepassen. 

5 DR/V/1 Eindopdracht 

De kandidaat kan zelfstandig een spel vormgeven en kan dit spel 
presenteren voor een ander publiek dan de eigen klasgenoten. 

Eindvoorstelling 

Je werkt toe naar een eindvoorstelling. Je 
bent verantwoordelijk voor backstage-
taken (als draaiboek en vormgeving) en je 
onstage-taak: je spel. Je draagt zorg voor 
de algehele productie van de voorstelling. 

Je presenteert de voorstelling voor een 
ander publiek dan de eigen klasgenoten.  

Je wordt beoordeeld op je spel (70%) en 
op je bijdrage in de voorbereiding (30%). 

Praktische 
toets: 
Eindvoorstell
ing 

  

DA453 

Nee 40 
(66,7%) 

5 DR/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

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

Sectorwerkstuk 

Je kunt zelfstandig informatie verwerven, 
verwerken en verstrekking in het kader 
van het sectorwerkstuk. Je kiest zelf het 
vak waarvoor je het werkstuk maakt 

Sectorwerkst
uk 

  - 

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

  



 
 

PTA Duits              Leerweg: Next vmbo TL 4 / H6 4 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en 

code 
Herkansing 

ja/nee? 
Wegin

g 

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

Bestuderen: Neue Kontakte Kapitel 
‘Darum Deutsch’ (blz. 11 t/m 50)  

- e/i-Wechsel en a-
Umlaut 

- Woordenschat 
vergroten 

  

Theorietoets 
DU351 

ja 6 

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 
  
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. 

Oefenen: Neue Kontakte Kapitel 
‘Lesen’ (blz. 79 t/m 135)  
  
Bestuderen: Leertips ‘Lesen’ (blz. 
228 t/m 235) 

Vaardigheidstoets 
DU352 

nee 6 

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  

Bestuderen: Neue Kontakte 
‘Grammatikübersicht’, blz. 214 t/m 

Theorietoets 
DU353 

ja 8 



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.  

218, onderdelen 1.1, 2.1, 3, 5, 6, 
7.1, 8.1 

- Werkwoorden sein en 
haben tegenwoordige 
tijd. 

- Werkwoord werden 
tegenwoordige tijd. 

- Het werkwoord in de 
tegenwoordige tijd. 

- Het voltooid deelwoord 
van zwakke 
werkwoorden. 

- Het voltooid deelwoord 
van sterke 
werkwoorden. 

- Modale werkwoorden 
in de tegenwoordige 
tijd. 

5 
  
  

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

Bestuderen: Spickothek 
(vakruimte) en eigen 
aantekeningen gebruik Spickothek 
Oefenen: alle gemaakte zinnen 
Spickothek (vakruimte) 

Theorietoets 
DU451 

ja 8 

5 MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen; 
− de bevordering van het eigen taalleerproces; 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis; 
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen. 
MVT/K/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.  

Oefenen: Neue Kontakte Kapitel 
‘Hören und Sehen’ (blz. 53 t/m 75)  
  

Bestuderen: Leertips ‘Hören und 
Sehen’ (blz. 227) 

Vaardigheidstoets 
DU452 

nee 8 



  
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. 

  

Oefenen: Neue Kontakte Kapitel 
‘Schreiben‘ (blz 169 t/m 209) 
  
Bestuderen: Leertips blz 236 t/m 
239 

- Formulier invullen. 
- Notities maken. 
- Persoonlijke e-mail 

schrijven. 
- Afspraak maken. 
- Mening uiten. 
- Bericht schrijven. 

  

Vaardigheidstoets 
DU453 

Nee 8 

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. 

  

Bestuderen: Woordenschat D-N 
(zie vakruimte) 
  

- Examenwoordenschat 
vergroten. 

  

Theorietoets 
DU454 

ja 6 

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. 
  
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 

Bestuderen: eigen aantekeningen 
voor Sprachstadt en alle 
documenten bij Sprachstadt in de 
vakruimte. 
Oefenen: uitgewerkte gesprekken 
 voor Sprachstadt 

Vaardigheidstoets 
DU455 

nee 10 



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. 
  

 

  



 

PTA Wiskunde Next T4/H64 
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 T3 Zie PTA klas T3     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/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 
WI352 

Nee 5 

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 
WI353 
40 min 
 

ja 10 

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 

H2 ‘Vlakke meetkunde’ en H6 ‘Goniometrie’ 
 

Theoretisch 
WI452 
40 min 
 

ja 15 



− afmetingen meten, schatten en berekenen 
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en 
apparaten hanteren. 
 

 

  



 

 PTA Economie             Leerweg: Next TL4 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijsprogramma: wat 

ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm 

en code 
Herkansing 

  ja/nee? 
Weging 

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. 
 
EC/V/1 Verrijkingsstof 
-De kandidaat heeft inzicht in de achtergronden van de 
problematiek betreffende: 
 - de ontwikkeling van het begrotingstekort en de staatsschuld 
 - de systematiek en uitgangspunten van loon- en 
inkomstenbelasting 
 - de oorzaken en gevolgen van de waardeverandering van geld 
 - de prijscompensatie als middel om koopkrachtverlies tegen te 
gaan 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. 
 
Daarnaast doe je onderzoek naar 
Nederland als verzorgingsstaat. Wat 
zijn de belangrijkste uitkeringen? 
Hoe werken ze en wie betaald ze? 

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. 
  
EC/V/1 Verrijkingsstof 
-De kandidaat heeft inzicht in de achtergronden van de 
problematiek betreffende: 
 - de ontwikkeling van het begrotingstekort en de staatsschuld 
 - de systematiek en uitgangspunten van loon- en 
inkomstenbelasting 
 - de oorzaken en gevolgen van de waardeverandering van geld 
 - de prijscompensatie als middel om koopkrachtverlies tegen te 
gaan en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus 

Repetitie hoofdstuk 5 en 6: 
 “Kan de overheid dat regelen?” en 
“De overheid en ons inkomen” 
Je leert over begrippen zoals: 
marktwerking en hoe de economie 
in Nederland georganiseerd is, 
inkomensbronnen van de overheid, 
sociale zekerheid, vergrijzing, 
verzorgingsstaat en de kosten 
hiervan. 
 
Ook over economische groei, 
inkomstenbelasting, 
vermogensrendementheffing, 
uitgangspunten bij belastingheffing, 
nivelleren en denivelleren 

Theorietoets 
EC352 

 40 min. 
  

Ja 
  

15 
  

4 EC/K/4A en 4B Consumptie 
-De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het 
consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de 

Onderzoek 
Je doet onderzoek naar sparen en 
beleggen: wat zijn de verschillende 

Praktijktoets 
EC353 

Nee o/v/g 



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. 

spaarvormen en rentevormen en 
wat is beleggen? 
 
Daarnaast doe je onderzoek naar 
lenen. Welke leningvormen zijn 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 
 “Verdien je genoeg?” en “Geld 
moet rollen” Je leert over begrippen 
zoals:   
behoeften, schaarste,  welvaart, 
inflatie, koopkracht, indexcijfers en 
het consumentenprijsindexcijfer. 
 
Daarnaast over geldfuncties, sparen, 
rente en beleggen, leningsvormen, 
budgetteren en reserveren. 

Theorietoets 
EC354 

 40 min. 

Ja 15 

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, 
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, 

Repetitie hoofdstuk 3 en 4: ”We 
gaan voor de winst” en “Aan het 
werk!” 
 
Je leert over begrippen zoals:   
vaste- en variabele kosten, 
verkoopprijs en consumentenprijs, 
bruto- en nettowinst, 
arbeidsproductiviteit , 

Theorietoets 
EC452 

 40 min. 

Ja 15 



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. 

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 7 en 8: 
“Nederland handelsland” en 
“Welvaart Wereldwijd?” 
Je leert over begrippen zoals: 
import en export, wisselkoers, de 
E.U., handelsbelemmeringen en 
globalisering (hst 7) en 
ontwikkelingslanden en 
ontwikkelingssamenwerking, 
vicieuze cirkels, microkrediet en 
fairtrade (hst 8). 
 

Theorietoets 
EC453 

 40 min. 
 

Ja 15 

  
  



 

PTA LO Next: TL4   
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.   

Spel 
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.   
  
  
  

LO351   
Handelings-   

deel   
  

Ja  O/V  

Leerjaar 4  
P4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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.   

Turnen 
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.   
 
 
 
  
  

LO352   
Handelings-   

deel   
  

Ja  O/V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PTA LO  Next            Leerweg: TL4/H64  
Periode  Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?  Inhoud onderwijsprogramma;   

wat ga je hiervoor doen?  
Toetsvorm en 

code  
Herkansing 

ja/nee?  
Weging  

Leerjaar 4  
P5  

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.  

Spel  
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 451  
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 452 
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.  
- 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).   

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

  

LO 453  
Handelings-   

deel   
  

Ja  O/V  

  



Voor LO2 en NASK geldt het reguliere TL4/H64 PTA  
PTA NS1             Leerweg: TL4 

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

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvor
m en 
code 

Herka
nsing 

ja/nee
? 

Weging 

P4 K8: De kandidaat kan de eigenschappen van geluid toepassen en de gevolgen van 
geluidshinder en de beperking van geluidshinder toelichten. 
− de eigenschappen van geluid toepassen en de gevolgen van geluidshinder en de beperking 
van geluidshinder toelichten  
− geluid vastleggen met oscilloscoop of computer en daaruit de frequentie bepalen  
− de werking van een luidspreker uitleggen. 

H-5 Geluid Schriftelij
k 

NS1351 
50 min 

Ja 6 

P4 
 
 
 

K6: De kandidaat kan:  
− het proces van verbranden beschrijven en de verspreiding en isolatie van warmte verklaren 
en toepassen  
− de manieren van opwekking van elektrische energie en de gevolgen ervan beschrijven.  
10. De kandidaat kan:  
− het proces van verbranden beschrijven en de verspreiding en isolatie van warmte verklaren 
en toepassen  
− de manieren van opwekking van elektrische energie en de gevolgen ervan beschrijven  
− het omzetten van energie van de ene vorm in de andere vorm beschrijven en hierover 
berekeningen uitvoeren. 

H-2+3 Energie en warmte Schriftelij
k 

NS1352 
50 min 

Ja 6 

P4 
 
 

K9: 14. De kandidaat kan:  
− de werking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorwerp op de 
ondergrond beschrijven en in evenwichtssituaties kwalitatief de hefboomwet toepassen  
− bij een bewegend voorwerp diagrammen interpreteren, krachten samenstellen en de 
gemiddelde snelheid berekenen  
− veiligheidsmaatregelen in het verkeer uitleggen en toepassen.   
15. De kandidaat kan:  
− de werking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorwerp op de 
ondergrond berekenen en in evenwichtssituaties kwalitatief de hefboomwet toepassen  
− bij een bewegend voorwerp diagrammen interpreteren, krachten samenstellen en de 
gemiddelde snelheid berekenen  
− veiligheidsmaatregelen in het verkeer uitleggen en toepassen en verschijnselen van 
traagheid verklaren. 

H-1+6 Krachten en 
Werktuigen 

Schriftelij
k 

NS1353 
50 min 

Ja 6 

 

  



P4 K9+6+8+2+3 
Keuze practicum uit de bovenstaande onderdelen. Keuze practicum wordt ingedeeld door de 
docent. Leerling leert vaardigheden passende bij het doen van practicum. Practicum kan 
bestaan uit een demo + verslaglegging of uit het zelfstandig uitvoeren van een practicum 

Practicummap 1 Praktisch 
NS1354 
50 min 

Nee 6 

P5 K5:  
7. De kandidaat kan:  
− elektrische schakelingen ontwerpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren  
− beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende 
apparaten beargumenteren.  
8. De kandidaat kan:  
− elektrische schakelingen ontwerpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren  
− beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende 
apparaten beargumenteren  
− de werking van de dynamo en de transformator beschrijven met begrippen uit het 
magnetisme. 

H-4+9 elektriciteit en 
schakelingen 

Schriftelij
k 

NS1451 
50 min 

Ja 6 

P5 K4:  
5. De kandidaat kan:  
− soorten materialen en hun stofeigenschappen herkennen en toepassen  
− gevaren van stoffen voor de mens en het milieu herkennen en vermijden door veilig te 
werken en verantwoord met afvalstoffen om te gaan  
− chemische processen herkennen.  
6. De kandidaat kan:  
− soorten materialen en hun stofeigenschappen herkennen en toepassen  
− gevaren van stoffen en effecten van chemische en natuurkundige processen voor de mens 
en het milieu herkennen, en maatregelen nemen om ongewenste effecten hiervan te 
vermijden door veilig te werken en verantwoord met afvalstoffen om te gaan  
− zinken-zweven-drijven toepassen met behulp van dichtheid. 

H-7+8 stoffen en 
materialen 

Schriftelij
k 

NS1452 
50 min 

Ja 6 

P5 K9+V2: De kandidaat kan:  
− in constructies krachten onderscheiden, ontbinden, samenstellen en berekenen  
− de plaats van het massamiddelpunt bepalen en berekeningen met de hefboomwet 
uitvoeren. 
V1: De kandidaat kan:  
− berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten in situaties van verkeer en veiligheid  
− uit bronnen over bewegingen of botsingen gegevens selecteren en verwerken. 

H-10+11 kracht en 
beweging 

Schriftelij
k 

NS1453 
50 min 

Ja 6 

P5 K2+3+4+5+9+V1+2 
Keuze practicum uit de bovenstaande onderdelen. Keuze practicum wordt ingedeeld door de 
docent. Leerling leert vaardigheden passende bij het doen van practicum. Practicum kan 
bestaan uit een demo + verslaglegging of uit het zelfstandig uitvoeren van een practicum 

Practicummap 2 Praktisch 
NS1454 
50 min 

Nee 6 



P5 Alle kerndoelen Tentamen P4+5 Schriftelij
kNS1455 
100 min 

Nee 12 

 

  



PTA nask 2           Leerweg: TL4 
Period

e 
Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud 

onderwijsprogramma
;  

wat ga je hiervoor 
doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansin
g ja/nee? 

Weging 

P4 K3: De kandidaat beheerst strategische vaardigheden die bijdragen tot:  
−  de ontwikkeling van het eigen leervermogen  

• −  het vermogen met vaktaal en vakmethodieken te communiceren en onderzoek te doen  
• −  het toepassen van rekenvaardigheden in natuur- en scheikunde.  

K18 
 

H2- Chemische 
reacties 

NS2351 ja 6 

 
P4 

 
 

K4-De kandidaat kan van een aantal (afval)stoffen de gevaren noemen, en veiligheidsmaatregelen 
noemen ter voorkoming van persoonlijke schade en milieuschade.  
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.  
K18-De kandidaat kan:  

• −  een aantal processen uit het dagelijks leven herkennen als een chemische reactie  
• −  van een aantal (soorten) reacties toepassingennoemen, de vergelijkingen opstellen en 

beschrijvingen geven  
• −  berekeningen uitvoeren aan reacties en beschrijven hoe bepaalde factoren de 

reactiesnelheid beïnvloeden.  
 

H3- Verbrandingen NS2352 ja 6 

 
P4 

 
 

K17-De kandidaat kan onderzoeken of een stof een zuivere stof is of een mengsel, een aantal zuivere 
stoffen en soorten mengsels noemen, en de hoofdbestanddelen van een aantal mengsels noemen.  

H4- Mengen en 
scheiden 

NS2353 ja 6 

P4 
 
 
 

K9-K16-K26 
Keuze practicum uit de bovenstaande onderdelen. Keuze practicum wordt ingedeeld door de 
docent. Leerling leert vaardigheden passende bij het doen van practicum. Practicum kan 
bestaan uit een demo + verslaglegging of uit het zelfstandig uitvoeren van een practicum 

Practicummap 1 NS2354 nee 6 

 
P5 

 
 

K5-De kandidaat kan verschillende methoden voor de productie en distributie van drinkwater 
beschrijven.  
K21: De kandidaat kan van een aantal moleculaire stoffen en zouten de naam geven als de formule is 
gegeven en omgekeerd.  
 

H5-Zouten NS2451 ja 6 

 K11:De kandidaat kan:  H6- Zuren en basen NS2452 Ja 6 



 

  

P5 
 
 

• −  van een aantal zuren en basen de naam en formule geven  
• −  van een aantal zure en basische oplossingen de formules geven van de deeltjes die daarin 

voorkomen  
• −  de eigenschappen en toepassingen van zure en basische oplossingen noemen.  

K12-De kandidaat kan de eigenschappen en toepassingen noemen van een aantal indicatoren en deze 
toepassen in pH-onderzoek.  
 

 
P5 

 
 

K8- De kandidaat kan de bewerking van aardolie in raffinaderijen en het gebruik van aardolie als 
grondstof voor chemische producten beschrijven.  
K15-De kandidaat kan de vorming van polymeren beschrijven en enkele voordelen van toepassingen 
van polymeren noemen.  
 

H9-koolstofchemie NS2453 ja 6 

P5 
 
 
 

K22-K23-K26 
Keuze practicum uit de bovenstaande onderdelen. Keuze practicum wordt ingedeeld door de 
docent. Leerling leert vaardigheden passende bij het doen van practicum.v Practicum kan 
bestaan uit een demo + verslaglegging of uit het zelfstandig uitvoeren van een practicum 

Practicummap 2 NS2454 nee 6 

 
P5 

 
 

K14-De kandidaat kan eigenschappen en toepassingen van metalen noemen, enkele 
bereidingsprocessen van metalen beschrijven, en het verschil tussen edele en andere metalen noemen.  
K19: De kandidaat kan de bouw van stoffen beschrijven, en reacties beschrijven met gebruikmaking van 
de begrippen moleculen, atomen en ionen.  
En eerder genoemen eindtermen gezien de samenvattende functie van deze toets 

 

Tentamen P4+P5 NS2455 nee 12 



PTA LO2              Leerweg: TL4 
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 4 

4 LO2/K/2 Basisvaardigheden: De kandidaat kan 
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven 
en verwerken. 
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 H5 van het 
boek Sportitude over Trainen 

Schriftelijk 
LO2351 

Nee 15 

4 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 
LO2352 

Nee 7,5 

4 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 
LO2353 

Nee 7,5 

4 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. 
LO2/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten: De kandidaat kan 
alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele 
bewegingsactiviteiten uitvoeren. 

Keuzeactiviteit Handelingsdeel 
LO2354 
(O-V-G) 

Nee 0 

   Totale weging P4 30 
  



Periode 5 

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

Schriftelijke toets over H6 van het 
boek Sportitude over 
Samenleving. 

Schriftelijk 
LO2451 

Nee 15 

 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 het 
onderdeel EHBO uit het boek 
Sportitude.  
In de praktijk bieden we deze 
lessen aan. 

Schriftelijk 
LO2452 

Nee 7,5 

5 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 
LO2453 

Nee 7,5 

5 LO2/K/12 Beroepspraktijkvorming: De kandidaat kan zich 
oriënteren op beroep of vrijwilligerswerk door het 
vervullen van (regel)taken in het werkveld van sport en 
bewegen. 
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. 

Stage Handelingsdeel 
LO2454 
(O-V-G) 

Nee 0 

   Totale weging  30 
 

  



 PTA LOB            Leerweg: TL  Leerjaar 4 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijs 

 programma; wat ga je 
hiervoor doen? 

Toetsvorm, 
en code 

Herkansing 
  ja/nee? 

4,5 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 

4,5 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 d.m.v. het samenstellen van 

eenvacaturebank. 
4. Het bezoeken van drie bedrijven/instellingen gekozen uit lijst van ca. 

15 bedrijven. 
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 
12. Nadenken over en formuleren van de factoren die nodig zijn om de 

de overstap naar het MBO tot een succes te maken. 
13. Oriënteren op de mogelijkheden tot het vinden van een baan in de 

gekozen richting 

 
 
 
 
 
 
 
In het sectorwerkstuk 
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 
sectorwerk- 

stuk. 
 
 

Ja 
 

Tot behaalde 
voldoende 



PTA REKENEN Leerniveau 2F Leerweg Basis 3 2F       

Periode EINDTERMEN/DEELTAKEN 
De kandidaat kent: 

INHOUD ONDERWIJPROGRAMMA 
De kandidaat kan:  

TOETSVORM,DUUR, 
CODE 

Herkansing  
ja/nee 

Weging 

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

Digitaal, 90 minuten 
REK251 

Ja 100 

 


