
    
 

PTA Godsdienst              Leerweg: TL (leerjaar 3) 

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

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing ja/nee? Weging 

2 

 

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

van familie, vriendschappen, verliefdheid, vaste 
relaties en relaties met onbekenden en anders 

gelovigen in de wereld. . 

Leerlingen volgen klassikale lessen over verschillende 
eindtermen. We gebruiken hiervoor H10 uit het boek 
‘’Perspectief’’.  Leerlingen maken een PTA opdracht 
passend bij dit hoofdstuk met als thema: 'Relaties' 

PTA Opdracht  
Relaties 

 
GD 151 

Ja 
 

20 
 

 

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

anderen en welke rol speelt dit binnen godsdiensten? 
En hoe kan dit worden voorkomen? 

Leerlingen volgen klassikale lessen over verschillende 
eindtermen. We gebruiken hiervoor H11 uit het boek 
‘’Perspectief’’.  Leerlingen maken een PTA opdracht 
passend bij dit hoofdstuk met als thema: 'Agressie' 

PTA Opdracht 
Agressie 

 
GD 252 

 

Ja 20 

 

  



    
 

PTA Aardrijkskunde              Leerweg: TL3  

Period
e  

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

wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm 
en code  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

p2  
  
  

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

Schriftelijke Toets over:   
 Hoofdstuk 1  

AK151  
Theoretisch  

40 min  

Ja  8  

p2  AK/K/5 Bronnen van Energie  
De kandidaat kan het gebruik van energie in de eigen regio beschrijven en verklaren en 
maatregelen voor een duurzamer gebruik van energie en de effecten ervan beschrijven  
AK/K/5 Bronnen van Energie  
De kandidaat kan het gebruik van energie en de gevolgen ervan voor Nederland en een 
contrasterende regio elders in Europa beschrijven en verklaren en maatregelen voor een 
duurzamer energiegebruik en de effecten ervan beschrijven en de situatie in beide gebieden 
vergelijken.  

Schriftelijke Toets over:   
Hoofdstuk 2.1-2.7  

AK152  
Theoretisch  

40 min  

Ja  8  



    
p2  AK/V/2 Casus Bronnen van Energie: Energiebeleid  

De kandidaat kan de verhouding tussen de verschillende gebruikte bronnen van energie in 
een buiten-Europese macroregio beschrijven en de voor- en nadelen van die energiebronnen 
beschrijven  
AK/K/5 Bronnen van Energie  
De kandidaat kan het gebruik van energie en de gevolgen ervan in een buiten-Europese 
macroregio beschrijven en verklaren en maatregelen voor een duurzamer gebruik van 
energie en de effecten ervan beschrijven  

Praktische Opdracht:  
Je gaat een onderzoek doen naar 
het onderwerp energie en 
Brazilië.  

AK153  
Praktisch  

nee  4 

p3  AK/K/9 Grenzen en Identiteit  
De kandidaat kan verschillen in regionale identiteit en de manier waarmee men daarmee 
omgaat in Nederland en een contrasterende regio elders in Europa, beschrijven en verklaren 
en de situatie in beide gebieden vergelijken  
AK/K/7 Arm en Rijk   
De kandidaat kan regionale verschillen in welvaart in Nederland beschrijven en verklaren  

Schriftelijke Toets over:  
 hoofdstuk 3.1 – 3.6  

AK251  
Theoretisch  

40 min  

Ja  5 

p3  AK/K/9 Grenzen en Identiteit  
De kandidaat kan verschillen in regionale identiteit en de manier waarmee men daarmee 
omgaat in Nederland en een contrasterende regio elders in Europa, beschrijven en verklaren 
en de situatie in beide gebieden vergelijken  
AK/K/7 Arm en Rijk   
De kandidaat kan regionale verschillen in welvaart in Nederland beschrijven en verklaren.  
AK/V/6 Casus Grenzen en Identiteit: Regionale Identiteit  
 De kandidaat kan verschillende regionale tegenstellingen in een buiten-Europese 
macroregio beschrijven en maatregelen ter verbetering van de situatie beschrijven.  
AK/K/9 Grenzen en Identiteit  
De kandidaat kan territoriale conflicten in een buiten-Europese macroregio en verklaren en 
verbanden leggen met grondstoffen en culturele verschillen  

Schriftelijke Toets over:  
 hoofdstuk 3  

AK252  
Theoretisch  

Ja  10  

p3  AK/V/6 Casus Grenzen en Identiteit: Regionale Identiteit  
De kandidaat kan verschillende regionale tegenstellingen in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en maatregelen ter verbetering van de situatie beschrijven.  
   
AK/K/9 Grenzen en Identiteit  
De kandidaat kan territoriale conflicten in een buiten-Europese macroregio en verklaren en 
verbanden leggen met grondstoffen en culturele verschillen  
  

Werkstuk en Presentatie over 
een conflictgebied in Europa of in 

de wereld.  

AK253  
Praktisch  

nee  5 

 

 

 

 



    
 

PTA Nederlands              Leerweg: H63 

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

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

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

NE/K/5 Spreken en gespreksvaardigheden 
  De kandidaat kan relevante informatie verzamelen en 
verwerken ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie; 
  Strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en 
gesprekssituatie; 

  

Presentatie Nederland: 
 Leerlingen houden in een groepje van 2 of 
3 leerlingen een Pecha Kucha over 
Nederland. Ze gaan voor deze opdracht op 
onderzoek uit in eigen land. Wat weten 
we eigenlijk over Nederland? Leerlingen 
zullen in groepen een provincie 
vertegenwoordigen. Geschiedenis, 
geografie, cultuur, taal zijn aspecten die 
we terug willen zien. 

  

  

       NE151 

Praktijktoets  

  

  

Nee 5 

2 NE/K/3 Leervaardigheden: Woordenschat 

De kandidaat kan: 

− informatie afleiden uit de context,  
− woordenboek gebruiken,  
− omschrijvingen gebruiken en  
− non-verbale middelen benutten. 

  

  

  

Hoofdstuktoets van H2 en 3 
 Woorden, Grammatica, Spelling 

We behandelen 2.5 en 3.5: 

Je kent onthoudstrategieën. 

Je kent de betekenis van de behandelde 
woorden. 

Je kunt een woordenboek gebruiken en 
beoordelen. 

  

NE152 

Theorietoets 

40 minuten 

  

Ja 10 



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

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

  

  

  

  

  

  

NE/K/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. 

  

We behandelen 2.7 en 3.7: 

Je kunt verwijswoorden gebruiken. 

Je kunt lange en korte zinnen afwisselen. 

Je kunt hulpwerkwoord en zelfstandig 
werkwoorden onderscheiden. 

Je kunt woordsoorten benoemen: 
persoonlijk, bezittelijk, zelfstandig en 
bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, 
voorzetsel. 
 Je kunt een zin verdelen door middel van 
zinsdeelstrepen. 

Je kunt de volgende zinsdelen 
herkennen/benoemen: 

WG/O/LV/MV 

  

We behandelen 2.8 en 3.8: 

Je beheerst de volgende regels: 
werkwoordspelling, leestekens, 
hoofdletters, meervoudsvormen, 
accenttekens en samenstellingen. 

Extra oefenen op Talent Max (digitaal). 



    
2 NE/K/7 Schrijfvaardigheid 

De kandidaat kan: 

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

verschillende soorten lezerspubliek; 
− conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk 

taalgebruik; 

  

NE/K/2 Basisvaardigheden  

De kandidaat kan:  

basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, verwerken en presenteren. 

  

NE/K/3 Leervaardigheden in het vak Nederlands. 

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− Het bereiken van schrijfdoelen 
− De bevordering van het eigen taal-leerproces 
− Het compenseren van tekortschietende taalkennis of 

communicatieve kennis.  

Betoog 
 Leerlingen schrijven een betoog. In de 
lessen wordt geoefend in het schrijven van 
een betoog m.b.v. oefenopdrachten. Ook 
gebruiken we les 3.3 uit de methode 
Talent Max. 

  

NE153 

Praktische 
toets 

40 minuten 

  

Nee 5 

3 NE/K/6 Leesvaardigheid 

De teksten hebben betrekking op alledaagse onderwerpen en 
onderwerpen die iets verder van de leerling afstaan. 

− Lezen van informatieve teksten, artikelen uit kranten 

Gedurende een periode van drie weken 
werken de leerlingen aan deze praktische 
opdracht. Ze gaan gericht op zoek naar zes 
krantenberichten. Per artikel zoeken ze 10 
‘moeilijke’ woorden. Ze zoeken de 
betekenissen van deze woorden en noteer 

NE251 

Praktische 
opdracht  

Nee 5 



    
− Informatie afleiden uit de context 
− Vragen naar betekenis 
− Woordenboek gebruiken 

dit erbij. Met elk woord wordt een zin 
gemaakt waarin de betekenis van het 
woord duidelijk wordt. Dit is een 
individuele opdracht. 

  

5 uur 

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

  

Met behulp van een syllabus worden 
diversen begrippen aangeleerd. Er wordt 
geoefend met gedichten en songteksten. 
Dit onderdeel wordt afgesloten met 
theorietoets Poëzie. 

  

NE252 

Praktische 
toets 

30 minuten 

  

Ja 5 

3 NE/K/3 Leervaardigheden: Woordenschat 

De kandidaat kan: 

− informatie afleiden uit de context,  
− woordenboek gebruiken,  
− omschrijvingen gebruiken en  
− non-verbale middelen benutten. 

  

  

  

 NE/K/3 Leervaardigheden: Grammatica 
  Om te spreken van taal en taalverschijnselen is een beperkt 
aantal begrippen noodzakelijk. Kennis van deze begrippen 
bevordert het gesprek binnen en buiten het taalonderwijs 
over taal. Docenten (en leerlingen) moeten deze termen 
kunnen gebruiken in hun onderwijs in de 
vaardigheidsdomeinen. In dit domein van taalverzorging 

Hoofdstuktoets van H4 en 5 

We behandelen 4.5 en 5.5: 

Je kunt je woordgebruik aanpassen aan de 
doelgroep. 

Je kent de betekenis van de behandelde 
woorden. 

Je kunt je woordgebruik variëren. 

We behandelen 4.3 en 5.3: 

Je kunt vaststellen of informatie 
betrouwbaar is.  

Je weet de kenmerken van ideële en 
commerciële reclame. 

Je kunt de hoofdzaken uit een tekst 
ordenen. 

NE253 

  

Theorietoets 

40 min 

Ja 10 



    
gaat het alleen om kennis van regels en begrippen die ten 
dienste staan van correct taalgebruik. (Bron: SLO)   

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

  

  

  

  

  

  

NE/K/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. 

  

  

We behandelen 4.4 en 5.4: 

Je weet wat congruentie is. 

We behandelen 5.7: 

Je kunt het aanwijzend, vragen en 
wederkerend voornaamwoord benoemen. 

  

We behandelen 4.8 en 5.8: 

Je weet waar je apostrof, trema’s en 
accenttekens gebruikt. 

Je weet waar je tussenletters gebruikt. 

Je weet hoe je het weglatingsteken en 
koppelteken gebruikt. 

We herhalen de werkwoordspellingsregels. 

  

  

1-2-3 NE/K/7 Schrijfvaardigheid 
  De kandidaat kan: 

- relevante informatie verzamelen en verwerken ten 
  behoeve van het schrijven;              
- schrijfstrategieën hanteren; 
  - compenserende strategieën kiezen en hanteren; 

Schrijfdossier 

Het schrijfdossier bestaat uit vier 
opdrachten. We gebruiken de theorie uit 
de methode Talent.  

1. Zakelijke brief 

NE254 

Praktische 
toets 

  

Nee 0 

(O-V-G) 



    
  - het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen;  
- conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk 
taalgebruik; 
  - elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven; 
  - concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd 
commentaar. 

2. Sollicitatiebrief + CV 

1-2-3 NE/K/8 Fictie 
  De kandidaat kan:  
- verschillende soorten fictiewerken herkennen; 
  - de situatie en het denken en handelen van de personages 
in het fictiewerk beschrijven; 
  - de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid 
toelichten; 
  - kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen; 
  - relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren 
  - een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze 
toelichten met voorbeelden uit het werk 

NE/K/8 Fictie 
  -een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze 
toelichten met voorbeelden uit het werk 

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid (VLOG) 
  het spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking 
brengen; 
  het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op 
verschillende soorten publiek; 

Fictiedossier 

Het fictiedossier bestaat uit twee 
opdrachten. Per groep (4 à 5 leerlingen) 
lees je een boek. Je gaat aan de hand van 
begrippen het boek bespreken met elkaar. 
De docent zal het gesprek sturen.  

  

Voor de Pitch lees je individueel een boek.  

1. Groepsmondeling  
2. Boektoets 

NE255 

  

  

  

  

1) Praktische 
toets 

10 minuten 
per groep 

2) 
  Theoretische  

toets 

30 minuten. 
 Individueel. 

 
 
 
 

Nee 0 

(O-V-G) 

  

  



    
 

PTA Duits              Leerweg: TL/H6 3 

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

wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm en 
code  

Herkansi
ng 

ja/nee?  

Weging  

2  
  
  
  

MVT/K/1 oriëntatie op leren en werken: de leerling kan zich oriënteren op 
loopbaan en belang van moderne vreemde talen (MVT) in de maatschappij  
MVT/K/2 Basisvaardigheden  
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren.   
MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen  
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:  
− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen;  
− de bevordering van het eigen taalleerproces;  
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve 
kennis;  
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen.  

Theorietoets  
Je maakt een eindtoets over hoofdstuk 
3 van Neue Kontakte 7e editie  
Je leert woorden en zinnen in dit 
hoofdstuk met als onderwerp 
“onderweg”.   
Je bestudeert het stencil ‘Sterke 
werkwoorden in de tegenwoordige 
tijd’ in de vakruimte.   
Je bereidt je voor door te oefenen via 
de online-methode en/of je boek en 
door de vakruimte te bestuderen.  
  

Theorietoets  
DU151 

ja  4  

2  MVT/K/1 oriëntatie op leren en werken: de leerling kan zich oriënteren op 
loopbaan en belang van moderne vreemde talen (MVT) in de maatschappij  
MVT/K/2 Basisvaardigheden  
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren.   
MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen  
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:  
− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen;  
− de bevordering van het eigen taalleerproces;  
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve 
kennis;  
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen.  
  

Theorietoets  
Je maakt een eindtoets over hoofdstuk 
4 van Neue Kontakte 7e editie  
Je leert woorden en zinnen in dit 
hoofdstuk met als onderwerp 
“gezondheid”.   
Je bereidt je voor door te oefenen via 
de online-methode en/of je boek.  

Theorietoets 
DU152  

ja  4  

  



    
2  MVT/K/2 Basisvaardigheden  

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

Theorietoets  
Bestuderen vanuit de vakruimte 
(grammatica toets):  
- Spickzettel   
- Stappenplan bij Spickzettel  
- Oefenzinnen Spickzettel deel 1  
- Oefenzinnen Spickzettel deel 2  
         - 1e, 3e en 4e nv in het Duits  
            kunnen gebruiken.  
  

Theorietoets 
DU153  

ja  6  

2  
  
  

MVT/K/4 Leesvaardigheid  
4. De kandidaat kan:  
−aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde 
informatiebehoefte;  
−de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;−de betekenis van belangrijke 
elementen van een tekst aangeven;  
−gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies 
trekken;−verbanden tussen delen van een tekst aangeven.  
MVT/V/1 Leesvaardigheid  
8. De kandidaat kan:  
−het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen;  
−conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de 
gevoelens van de auteur en tot het beoogde publiek  
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving  
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 

Toets leesvaardigheid  
Je maakt een leestoets die bestaat uit 
verschillende soorten vragen. Je 
bereidt je voor met behulp de 
opdracht leesvaardigheid en de 
leesoefeningen in de methode Neue 
Kontakte. 

Vaardigheidstoets 
DU154  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 nee  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6  

3  K1 oriëntatie op leren en werken: de leerling kan zich oriënteren op loopbaan en 
belang van moderne vreemde talen (MVT) in de maatschappij  
K2 basisvaardigheden mbt communiceren: de leerling kan samenwerken, 
informatie verwerven, verwerken en presenteren  
K3 leervaardigheden MVT: de leerling kan vaardigheden toepassen die bijdragen 
tot   
- het bereiken van verschillende schrijfdoelen,   
- het bevorderen van het eigen leerproces,   
- compenseren van tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis,  
- toepassen van kennis van land en samenleving  

Theorietoets  
Je maakt een eindtoets over hoofdstuk 
5 van Neue Kontakte 7e editie.    
Je leert  woorden en zinnen in dit 
hoofdstuk met als onderwerp 
”toekomst”, o.a. beroepen en 
opleidingen. Je kent de grammatica 
van dit hoofdstuk en kunt dit op een 
juiste manier toepassen.   

Theorietoets  
DU251 

ja  4  



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

3  MVT/K/2 Basisvaardigheden   
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren.   
MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen   
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:− het 
bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister-en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen;− de bevordering van het eigen taalleerproces;− het compenseren 
van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis;  
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/3 Kennis van land en samenleving  
3. De kandidaat kan kennis van land en samenleving rond bepaalde onderwerpen 
toepassen bij het herkennen en interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn 
voor het taalgebied of daarmee in directe relatie staan.  

1.Praktische opdracht  
Voor de praktische opdracht 
‘Landeskunde’ ga je je verdiepen in 
een Bundesland van Duitsland. De 
volledige beschrijving van de opdracht 
staat in de vakruimte Duits.  
2. Toets schrijfvaardigheid  
Je hebt de informatie over ‘jouw’ 
Bundesland gezocht en verwerkt in de 
praktische opdracht. Nu ga je in het 
Duits een zakelijk e-mail schrijven naar 
een bestaand hotel in ‘jouw’ 
Bundesland om een midweek vakantie 
te boeken.  Je vindt de uitgebreide 
omschrijving van de opdracht in de 
vakruimte op de ELO.  

Praktische 
opdracht  

DU252 
  
  
  
  
  
  
  
  

Vaardigheidstoets 
DU253  

nee  
  
  
  
  
  
  
  
  

 nee  

1: 4  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2: 4  

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

Praktische toets  
Gespreksvaardigheid ‘Sprachstadt’. Je 
gaat 2 gespreksonderwerpen 
voorbereiden die in 2 verschillende 
gesprekjes getoetst worden. Aan de 
hand van een assessment form kun je 
zien hoe je gescoord hebt. Je wordt 
beoordeeld op woordenschat, 
grammaticale correctheid, 
vloeiendheid, uitspraak, de 
boodschap.  
Bestuderen: betreffend onderdeel in 
de vakruimte plus de daar genoemde 
uitspraakregels. Boekje ‘Sprachstadt’ 
(uitgedeeld). Oefenen: schriftelijk en 
mondeling de gesprekjes.  
Alternatief: leerlingen dragen een 
tweede onderwerp zelf aan  

Praktische toets 
DU254  

Nee  8  



    
 

 
 

PTA     Engels        Leerweg: TL3 
Perio

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

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm en 

code 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

 
2 
 

 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren.  
 
MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen; 
− de bevordering van het eigen taalleerproces; 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis; 
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen. 

Repetitie unit 3 & 4 
Bestuderen woordenlijsten, zinnen en grammatica in 
je coursebook (blz  84 t/m 99) 
In je werkboek ga je oefenen met de nieuwe 
woorden, zinnen en grammatica van hoofdstuk 3&4. 
De opdrachten helpen je om de leerstof eigen te 
maken. 
 

Theorietoets  
(EN151) 
50 min 
 
 
 
 

ja 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

2 MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 
5. De kandidaat kan:  
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 
bepaalde informatiebehoefte; 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; 
− anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek. 

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

Theorietoets 
 (EN 152) 
45 min 

nee 8 

2 MVT/K/2 Basisvaardigheden 
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren.  
MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen; 
− de bevordering van het eigen taalleerproces; 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis; 

Presentatie 
Je gaat een presentatie (4 min) in het Engels 
voorbereiden over een stad/dorp in een Engelstalig 
land. Je gaat je inleven in de cultuur van jongeren in 
die landen. 

Praktijktoets 
(EN 153) 
4 min 

nee 6 



    
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 
cultutuurn persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de 
toekomschrijven.  
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 
6. De kandidaat kan:  
− adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals 
begroeten; 
− 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. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren.  
 
MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen; 
− de bevordering van het eigen taalleerproces; 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis; 
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van 
cultuuruitingen 
 

Unittoets 5 & 6 
Bestuderen woordenlijsten, zinnen en grammatica in 
je coursebook (blz  100 t/m 114) 
In je werkboek ga je oefenen met de nieuwe 
woorden, zinnen en grammatica van hoofdstuk 3&4. 
De opdrachten helpen je om de leerstof eigen te 
maken. 

 
 
 
 

Theorietoets  
 (EN 251) 
50 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MVT/K/4 Leesvaardigheid 
4. De kandidaat kan:  
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 
bepaalde informatiebehoefte; 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; 
− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit 
conclusies trekken; 
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven 
MVT/V/1 Leesvaardigheid 
8. De kandidaat kan:  
− het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen; 

Vaardigheidstoets lezen 
Je krijgt een aantal verschillende soorten Engels 
teksten (B1) (reclame, advertenties, 
krantenartikelen, etc) met verschillen soorten 
vragen zoals bv. multiple choice, waar/niet waar, 
gatentekst, open vragen.  
 

Theorietoets 
 (EN 252) 
50 min 
 

nee 8 



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

3 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 
VT/K/4 Leesvaardigheid 
 
− conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de 
gevoelens van de auteur en tot het beoogde publiek. 
 

Gespreksvaardigheid Jabbertown 
Je gaat 2 gespreksonderwerpen (Doctor and Police) 
voorbereiden die in 2 verschillende gesprekjes 
getoetst worden. Aan de hand van een assessment 
form kun je zien hoe je gescoord hebt. Je wordt 
beoordeeld op vocabulaire, grammaticale 
correctheid, vloeiendheid, uitspraak, de boodschap 
 

Praktijktoets  
(EN253) 
10 Min 

nee 4 

3 MVT/K/4 Leesvaardigheid 
4. De kandidaat kan:  
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een 
bepaalde informatiebehoefte; 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; 
− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit 
conclusies trekken; 
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven 
MVT/V/1 Leesvaardigheid 
8. De kandidaat kan:  
− het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen; 
 

Leesvaardigheidstoets boek 
Je gaat een boekjes lezen waarover je later een 
verwerkingsopdracht krijgt.  De opdracht moet met 
een voldoende afgesloten worden. 

Theorietoets 
(EN254) 
50 min 

ja o/v/g 

 

  



    
 

PTA Geschiedenis           Leerweg: TL 3 

Periode Eindtermen:  
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijs 
programma 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
 ja/nee? 

Weging 

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

Tijdbalk: Het conflict tussen Israël en de 
Arabische wereld. 
 
Materiaal: Katern Feniks: Israël en de 
Arabische wereld, PPT: Israël  

 
 
 
 

 
 

Praktisch 
GS151 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nee 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 

 

2 GS/K/10 - De kandidaat kan herkennen, benoemen en beschrijven 
welke belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zich in de 
Nederlandse en (West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben 
voorgedaan. 
 
Vaardigheden: GS/K/1 GS/K/2 GS/K/3 

Werkstuk: De Tweede Wereldoorlog in 
Nederland 
 
Materiaal: Netflix, PPT Nederland 1930-1975, 
afleveringen schooltv 

Praktisch 
GS152 
 

Nee 4 

2 GS/K/8 - De kandidaat kan herkennen, benoemen en beschrijven 
welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de 
Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en welke gevolgen deze 
ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving. 
 
Vaardigheden: GS/K/1 GS/K/2 GS/K/3 
 
 
 

Toets: Cultureel-mentale ontwikkelingen in 
Nederland na 1945 

 
Materiaal: Katern Feniks Cultureel-mentale 
ontwikkelingen in Nederland na 1945, PPT 
Nederland 1930-1975 

Theoretisch 
GS153 
50 min 

 

Ja 12 



    
3 GS/K/9 De kandidaat kan het ontstaan, verloop en einde van de 

Koude Oorlog herkennen, benoemen en beschrijven en aangeven 
welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in 
het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad. 
 
Vaardigheden: GS/K/1 GS/K/2 GS/K/3 
 

Werkstuk Duitsland 1945-1990 
 

Materiaal: Katern Feniks Koude oorlog, PPT 
Koude Oorlog 2020 

Praktisch 
GS251 

Nee 4 

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

Werkstuk: Oorlogen tijdens de Koude Oorlog 
(Korea, Vietnam en Afghanistan) 
 
Materiaal: Wikipedia, Katern feniks Koude 
Oorlog, PPT Koude Oorlog 
 

Praktisch 
GS252 

Nee 4 

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

Toets: Koude Oorlog 
 
Materiaal: Katern Feniks Koude Oorlog, PPT 
Koude Oorlog 2020 

Theoretisch 
GS253 
50 min 

Ja 12 

 

  



    
 

                                                        PTA Biologie                                                         Leerweg TL                                            leerjaar3  

Rapport 
periode    

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

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm en 
code  

Herkansi
ng 
ja/nee?  

SE  
Weging  

1,2,3,4,
5  

BI/K/1 Je kan de rol en het belang aangeven van biologische kennis en 
vaardigheden in discussie over maatschappelijke vraagstukken en in  
verschillende arbeidsgebieden en werksoorten.   
BI/K/2 Je kan berekeningen uitvoeren, tabel opstellen , grafiek tekenen   
BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie   
 je kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:   
-De ontwikkeling van het eigen leervermogen  en het vermogen met 
biologische vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.   
 Bi/v/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie   
Je kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het 
kader van het sectorwerkstuk   
 Bi/v/4 Vaardigheden in Samenhang   
je kan de vaardigheden toepassen in biologie opdrachten.  

Practica en ander werk: Beoordeling geoefende 
biologische vaardigheden  
Zoals tekenen, preparaat maken, microscoperen 
en determineren.  
   
BI/K/1 -BI/K/2 -BI/K/3 -   
Hoewel er voor K1, K2 en K3 geen aparte toetsen 
zijn worden hieronder de van toepassing zijnde 
punten toch weergegeven. De betreffende 
onderwerpen kunnen namelijk bij de vragen van 
PTA toetsen aan de orde komen. De eindtermen 
K1, K2 en K3 zullen niet steeds bij de PTA toetsen 
worden vermeld. Ze kunnen er echter wel bij 
iedere PTA toets een rol spelen.  

Periode 1 telt 
niet mee in de 
PTA wel voor 
de overgang 
naar klas 4  

nee  Zie periode 
2 en 3  

2  BI/K/4 Cellen staan aan de basis  
 Je kan kenmerkende eigenschappen van cellen noemen, de samenstellende 
delen daarvan beschrijven, en de meest voorkomende organisatieniveaus 
binnen organismen noemen en beschrijven en toelichten dat een organisme 
als een geheel beschouwd kan worden waarbij voor instandhouding en 
gezondheid van het organisme processen in onderlinge samenhang 
plaatsvinden.  
BI/K/12 Van generatie op generatie  
je kan voortplanting en groei bij organismen toelichten, evenals de vorm en 
functie van seksueel gedrag daarbij.  

BvJ 3a: Thema2: Voortplanting en ontwikkeling.   
Bestudeer Thema 2: BS 1 t/m 9  

Schriftelijk  
1 lesuur 
 
Bi151  
   

Ja  
   
   
   

8 
   
   
   

2  BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie  
Je kan beschrijven hoe erfelijke eigenschappen van generatie op generatie 
worden doorgegeven en toelichten hoe die erfelijke eigenschappen in de tijd 
kunnen veranderen.  

BvJ 3a: Thema 3: Erfelijkheid. Bestudeer Thema 3: 
BS 1 t/m 9  

Schriftelijk  
1 lesuur 
 
Bi152  

Ja  
   

8  

   

2  BI/K/1 -BI/K/2 -BI/K/3 BI/V/3 BI/V/4– Zie hierboven rapport periode     Practica en ander werk. Beoordeling geoefende 
biologische vaardigheden  

Praktijktoets/ 
Schriftelijk  
1 lesuur 
 
Bi153  

nee  4  

   



    
3  

   

BI/K/11 Reageren op prikkels   
Je kan de rol en de werking van het zenuwstelsel, zintuigstelsel en 
hormoonstelsel toelichten  en beschrijven welke relatie er is tussen gedrag en 
inwendige en uitwendig prikkels . 

BvJ 3b: Thema 5: Regeling en thema 6: Zintuigen.   
Bestudeer Thema 5: BS 1 t/m 8/   
Thema 6: BS 1 t/m 6.   

Schriftelijk  
1 lesuur 
 
Bi251  

Ja  
   

8 

  

3  Bi/k/8 Houding, beweging en conditie   
Je kan: delen die van belang zijn voor stevigheid en beweging noemen, in 
afbeeldingen aanwijzen en in situaties waarin dit relevant is functie(s) en 
werking beschrijven, inclusief een aantal microscopische en macroscopische 
details beschrijven wat er gebeurt bij bepaalde vormen van overbelasting van 
het bewegingsapparaat tijdens het werk en bij sport en hoe deze 
overbelasting zo veel mogelijk vermeden kan worden.   
 BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, 
transport en uitscheiding   
 je kan vorm, werking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, 
ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven en hun onderlinge 
verband toelichten   

BvJ 3b: Thema 7: Stevigheid en beweging.   
Bestudeer Thema 7: BS 1 t/m 6  
   

Schriftelijk  
1 lesuur 
 
Bi252  
   
   

Nee  
   

8  

   

3  BI/K/1 -BI/K/2 -BI/K/3 -BI/V/3 BI/V/4 Zie hierboven rapport periode   
   

Practica en ander werk: Beoordeling geoefende 
biologische vaardigheden  
   

Praktijktoets/ 
Schriftelijk  
 1 lesuur 
 
Bi253  

Nee  4  

 

 

 

 

  



    

PTA Maatschappijleer              Leerweg: TL3 

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

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

2  ML 1/K/4 Cultuur en Socialisatie   
De kandidaat kan:  

• uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed 
heeft op het gedrag en socialisatieproces  

Ml 1 /K/5 Sociale verschillen.  
De kandidaat kan:  
− beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun maatschappelijke posities belangen hebben 
en hoe daardoor conflicten kunnen ontstaan   

Po Culturele positie  
  
De leerlingen doen een 
onderzoek naar verschillende 
culturen.  

MA 151 
Praktische 
opdracht   
280 min.  

Nee  10 

2  Ml 1/ K/4 Cultuur en Socialisatie  
De kandidaat kan:   
− beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en de invloed van het 
socialisatieproces herkennen en beschrijven  
− de rol van onderwijs (als socialiserende instantie) beschrijven in de ontwikkeling van een 
mens als lid van de samenleving.   
Ml 1/ K/5  Sociale verschillen  
De kandidaat kan:   
− met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en hoe die veroorzaakt worden, en 
beschrijven/uitleggen hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan 
veranderen (sociale mobiliteit)  
− overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid beschrijven en verklaren.   
ML1.K/7 Stereotypering en beeldvorming   
De kandidaat kan: 
-uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de 
samenleving herkennen en benoemen  
 − beschrijven hoe men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kan treden vanuit 
het beginsel van gelijkwaardigheid en respect   
− van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand 
komt/gekomen is.  
− aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en 
meningsvorming  
− van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand 
komt/gekomen is.  

Toets h.4 en h.5 
Cultuurdilemma en 
Welzijnsdilemma  
  
Bestuderen Cultuurdilemma 
en Welzijnsdilemma  

MA 152 
Theoretische 

toets   
40 min.  

Ja  10  



    
3  ML1/K/6 Macht en zeggenschap  

De kandidaat kan:   
− vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren  
 − beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken   
− beschrijven en uitleggen welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op 
de politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen, herkennen en 
toelichten.  
  
ML1/K/7 Stereotypering en beeldvorming  
De kandidaat kan:   
− aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en 
meningsvorming 

Toets H. 6 EN H.7 
Mensenrechtendilemma en 
machtsdilemma  
Bestuderen h.6 en h.7  

MA 251  
Theoretische 

toets   
40 min.  

Ja  10 

3  ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken.   
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van maatschappijleer in 
de maatschappij. 
ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer.  
 De kandidaat kan met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk:   
− principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen   
− een standpunt innemen en hier argumenten voor geven  
ML1/K/2 Basisvaardigheden.    
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie verwerven en verwerken.  
ML1/K/6 Macht en zeggenschap  
De kandidaat kan:   
− vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren  
− beschrijven en uitleggen welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op 
de politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen, herkennen en 
toelichten. 
  

PO Politieke partij oprichten   
Groepsopdracht; ontwerp een 
eigen partij voor jullie 
droomwijk. Meningsvorming 
over verschillende 
maatschappelijke 
vraagstukken. Je maakt een 
poster, promotiefilmpje en 
een verkiezingsprogramma 
voor jullie partij. Ook voer je 
een debat met een andere 
politieke partij.  

MA 252 
Praktische 
opdracht    
280 min 

Nee  10 

 
 
 

  



    
 

PTA Wiskunde T3 
Periode Exameneenheden en eindtermen 

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

ja/nee? Weging (%) 

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

1 t/m 5 

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

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

   

1 t/m 5 

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde   
De leerling kan structuren en verbanden opsporen in voor hem 
herkenbare situaties en verbindingen leggen met wiskundige 
begrippen, en daarbij: 
− wiskundige technieken kiezen en gebruiken om problemen op 
te lossen, waaronder basisalgoritmen en standaardmethodes 
− communiceren door middel van adequaat (wiskundig) 
taalgebruik 
− adequate onderzoeks- en redeneerstrategieën toepassen. 

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

   

1 t/m 5 

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

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

   

2 

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

H3 ‘Rekenen met formules’ 
Theoretisch 
WI151 
50 min 

ja 5 

2 

WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 
De leerling kan informatie verzamelen, weergeven en 
analyseren met behulp van grafische voorstellingen, en 
daarbij: 
− statistische representatievormen en een graaf hanteren 
− op basis van de verwerkte informatie verwachtingen 
uitspreken en conclusies trekken. 

H6 ‘Statistiek’ GWA 
 

Praktisch 
WI152 ja 4 



    
 
WI/K/8  Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten 
De kandidaat kan problemen in alledaagse situaties vertalen naar 
wiskundige problemen, en daarbij: 
− de hierboven genoemde vaardigheden geïntegreerd gebruiken 
− conclusies trekken die relevant zijn voor de bewuste 
probleemsituatie. 
 
WI/V/3  Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken 
en verstrekken  

2 

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

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

Theoretisch  
WI153 
50 min 

ja 11 

3 

WI/K/6 Meetkunde 
De leerling kan voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en 
daarbij: 
− redeneren over vlakke meetkundige figuren en deze tekenen 
− afmetingen meten, schatten en berekenen 
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en 
apparaten hanteren. 
 
WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 
De leerling kan informatie verzamelen, weergeven en 
analyseren met behulp van grafische voorstellingen, en 
daarbij: 
− statistische representatievormen en een graaf hanteren 
− op basis van de verwerkte informatie verwachtingen 
uitspreken en conclusies trekken. 

H11 ‘Oppervlakte en inhoud’ en H12 
‘Grafen’ 

Theoretisch 
WI251 
50 min 

ja 8 

3 

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

H11 ‘Oppervlakte en inhoud’ 
 

Praktisch 
WI252 
 

ja 2 



    
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en 
apparaten hanteren. 
 
WI/V/2  Verrijkingsopdrachten 
De leerling verricht complexe opdrachten, waarbij het proces van 
het probleemgebied kiezen, de probleemsituatie identificeren en 
mathematiseren, het probleem oplossen, de oplossing 
terugplaatsen in de oorspronkelijke situatie en reflecteren op het 
proces wordt doorlopen.  

3 

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

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

Theoretisch 
WI253 
50 min 

ja 10 

 

 



    

 

PTA  NS1             Leerweg: TL3 

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

wat ga je hiervoor 
doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

P2 
 
 

K10: − de bouw van stoffen en materialen beschrijven in termen van moleculen en atomen 
− het gedrag van atomen en moleculen in de verschillende fasen uitleggen. 
− de bouw van stoffen en materialen beschrijven in termen van moleculen en atomen  
− het gedrag van atomen en moleculen in de verschillende fasen uitleggen  
− de bouw van een atoom beschrijven. 
K11: − bronnen van ioniserende straling noemen  
− radioactief verval en toepassingen ervan beschrijven 
− veiligheidsmaatregelen tegen ongewenste effecten van straling en radioactieve stoffen 
beschrijven. 
K7: − rechtlijnige lichtstralen, verschillende soorten lichtbundels, schaduwvorming, kleurvorming en 
verschillende soorten straling toepassen  
− verschillende soorten lenzen herkennen en de werking van de vlakke spiegel en de bolle lens 
toepassen − beeldvorming bij het menselijk oog en oogafwijkingen toepassen. 

Gemiddelde van 2 
practica van licht en 

straling 

Schriftelijk 
NS1151 
40 min 

Ja 8 

P2 Elektriciteit Rep H-2 Schriftelijk 
NS1152 
40 min 

Ja 8 

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

Project het weer 
activiteitenweek 

Praktisch 
NS153 
40 min 

nee 4 

P3 NASK1/K/6 Verbranden en verwarmen  
− 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 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 

Rep H-6 NS1251 Ja 8 

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

H-3 Krachten Schriftelijk 
NS1252 
40 min 

ja 8 

P3 K5+3 Practicumboek 3 Praktisch 
NS1253 
40 min 

Nee 4 



    

PTA  Nask 2            Leerweg:  TL3 

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

wat ga je hiervoor 
doen? 

Toetsvorm 
en code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

P2 
 
 

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

H2 Water Schriftelijk 
NS2151 
40 min 

Ja 8 

P2 
 
 

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

− van een aantal (soorten) reacties toepassingen noemen, de vergelijkingen opstellen en 
beschrijvingen geven 

− −  berekeningen uitvoeren aan reacties en beschrijven hoe bepaalde factoren de reactiesnelheid 
beïnvloeden.  

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

H4 Nieuwe stoffen 
maken 

Schriftelijk 
NS2152 
40 min 

Ja 8 

P2 
 
 

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

Practicumboek 1 Praktisch 
NS2153 
40 min 

Nee 4 

P3 
 

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

 

H5 In vuur en vlam Schriftelijk 
NS2251 
40 min 

Ja 8 

P3 
 
 
 

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

H6 Grondstoffen uit de 
aarde 

Schriftelijk 
NS2252 
40 min 

Ja   8 

 
P3 

 

K12, K6, K28 
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 
 

Practicumboek 2 Praktisch 
NS2253 
40 min 

Nee 4 

 

 



    
 

 PTA Economie             Leerweg: TL  Leerjaar 3 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijs 

 programma; wat ga je hiervoor 
doen? 

Toetsvorm, en 
code 

Herkansing 
  ja/nee? 

Weging 

2 EC/K/4A en 4B Consumptie 
-De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals 
keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en 
kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. 
-De kandidaat heeft inzicht in het bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd 
geld, spaarvormen en leningsvormen, en in motieven en kenmerken van 
verzekeringen en kan hierbij informatie van consumentenorganisaties 
gebruiken. 

Repetitie hoofdstuk 3 en 4 van 
Pincode: “De bank en jouw geld”  
en  “Ben je verzekerd?” 
 
Je leert over begrippen zoals: 
ruil en geldfunctie en over diverse 
vormen van sparen en lenen. Ook 
leer je wat de bank nog meer voor 
je kan doen. 
Daarnaast leer je wat verzekeren is, 
welke verzekeringen er zijn en hoe 
je de premie en de schade-uitkering 
kunt berekenen. 

theorietoets  
EC151 

40 min. 
  

Ja 
  

10 
  

2 EC/K/4A en 4B Consumptie 
-De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals 
keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en 
kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. 
-De kandidaat heeft inzicht in het bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd 
geld, spaarvormen en leningsvormen, en in motieven en kenmerken van 
verzekeringen en kan hierbij informatie van consumentenorganisaties 
gebruiken. 

Praktische opdracht over 
hoofdstuk 3 van Pincode: “De bank 
en jouw geld” en hoofdstuk 4: “Ben 
je verzekerd?” 
Praktische opdracht over het lenen 
van geld en het verzekeren van een 
auto. 

Praktische 
opdracht 

EC152 

Nee 10 

3 EC/K 5A en 5B  Arbeid en Productie 
-De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals 
kosten, opbrengsten, winst, toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, 
arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, werkloosheid en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven casus. 
-De kandidaat heeft inzicht in de productie van goederen en diensten en in de 
fasen die een product doorloopt vanaf de producent van grondstoffen tot en 
met de detaillist/ winkelier, en kan voorbeelden geven van beroepen/ 
werkzaamheden die typerend zijn voor verschillende economische sectoren. 

Repetitie hoofdstuk 5  van Pincode:  
“Werkt dat zo?” 
Je leert over begrippen zoals: arbeid 
en arbeidsovereenkomst, 
ondernemingsvormen, 
arbeidsmarkt, beroepsbevolking en 
werkloosheid.   

Theorietoets 
EC251 

 40 min. 

Ja 8 

3 EC/K 5A en 5B  Arbeid en Productie 
-De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals 
kosten, opbrengsten, winst, toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, 
arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, werkloosheid en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven casus. 

Repetitie hoofdstuk 6  van Pincode:  
“Productie en Markt” 
Je leert over begrippen zoals: 
productiefactoren, bedrijfskolom, 
vraag en aanbod, bruto- en 

theorietoets  
EC252 

 40 min. 
  

Ja 8 
  



    
-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. 

nettowinst, verkoop- en 
consumentenprijs, BTW en 
arbeidsproductiviteit 

3 EC/K 5A en 5B  Arbeid en Productie 
-De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals 
kosten, opbrengsten, winst, toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, 
arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, werkloosheid en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven casus. 
-De kandidaat heeft inzicht in de productie van goederen en diensten en in de 
fasen die een product doorloopt vanaf de producent van grondstoffen tot en 
met de detaillist/ winkelier, en kan voorbeelden geven van beroepen/ 
werkzaamheden die typerend zijn voor verschillende economische sectoren. 

Praktische opdracht over 
hoofdstuk 5 van Pincode: “Werkt 
dat zo?” en hoofdstuk 6: 
“Productie en Markt”. 
Je leert in de lessen over arbeid. In 
de opdracht pas je deze kennis toe. 

Praktische 
opdracht  

EC253 
  
  

Nee 
  

4 
  

 

  



    
 

 

PTA Kunstvakken 1 (CKV)             Leerweg: TL3 

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

Wat ga je hiervoor doen?[1] 

Toetsvorm en code[2] Herkan
sing 
ja/nee
? 

Weging[3] 

1 KV/K/1 en 2 - Kennismaking met kunst en 
cultuur 

- Je vormt je een helder beeld van jouw eigen 
ervaring met kunst en cultuur door middel van 
een interview met je klasgenoot. 

- Je verwerkt jouw interesses mbt kunst en 
cultuur op een beeldende manier.  

- Je oriënteert je op cultuur in je omgeving en 
leert wat het belang is van kunst en cultuur in de 
maatschappij en jouw omgeving. 

Opdracht 1. Jij en Kunst (cultureel zelfportret):  

a. Interviewen van elkaar in tweetallen aan de hand 
van een vragenlijst, met elkaar in dialoog.  

b. Op basis van je antwoorden uit het interview maak 
je een tekening of collage van jouw interesses en 
ervaring op het gebied van kunst en cultuur.  

  

Opdracht 2: Kunst en Cultuur in de stad 
Presentatieposter voor Kunst & Cultuur in jouw (een) 
dorp/stad maken. Een versimpelde plattegrond van 
jouw dorp/stad waar in kaart wordt gebracht waar 
de culturele interessante plekken zijn te vinden. Je 
presenteert je poster aan de groep.  

Handelingsdeel 

KV051 

  

  

  

  

  

 Handelingsdeel 

KV052 

Ja 

  

  

  

  

  

  

 ja 

  

0 

  

  

  

  

  

  

 0 

2 

  

  

KV/K/3 - Architectuur 

- Je bezoekt een gebouw en analyseert de 
buitenkant 

- Je leert over verschillende architectuurstijlen 
en architectonische elementen 

- Je leert vanuit materialen werken (zoals 
Bauhaus)  

Opdracht 3: Architectuur Culturele activiteit (1)  

A: Je bezoekt zelfstandig of met tweetallen een 
gebouw in je omgeving dat je interessant vindt. 
Hierover vul je een kijkwijzer in.  

B: Samen of individueel maak je een van de twee 
keuzeopdrachten over architectuur. 

Je doet (beeldend) onderzoek naar verschillende 
architectuurelementen en stijlen en maakt aan de 

Handelingsdeel 

KV151 

  

  

  

Ja 

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-gb&rs=en-gb&wopisrc=https%3A%2F%2Fgroevenbeek365.sharepoint.com%2Fsites%2FPTAsVMBOErmelo%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdbc1fa7f8586452c86e19a2bb32a397e&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1603&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%2F2720494780%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fgroevenbeek365.sharepoint.com%252Fsites%252FPTAsVMBOErmelo%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252F2021-2022%252FPTA%2520Next%2520KB3.docx%26fileId%3Ddbc1fa7f-8586-452c-86e1-9a2bb32a397e%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1603%26locale%3Den-gb%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624703260974%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624703260923&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=b5128d52-3cd1-4c7f-9656-ea7face88741&usid=b5128d52-3cd1-4c7f-9656-ea7face88741&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=en-gb&rs=en-gb&wopisrc=https%3A%2F%2Fgroevenbeek365.sharepoint.com%2Fsites%2FPTAsVMBOErmelo%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdbc1fa7f8586452c86e19a2bb32a397e&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1603&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%2F2720494780%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fgroevenbeek365.sharepoint.com%252Fsites%252FPTAsVMBOErmelo%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252F2021-2022%252FPTA%2520Next%2520KB3.docx%26fileId%3Ddbc1fa7f-8586-452c-86e1-9a2bb32a397e%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1603%26locale%3Den-gb%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624703260974%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624703260923&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=b5128d52-3cd1-4c7f-9656-ea7face88741&usid=b5128d52-3cd1-4c7f-9656-ea7face88741&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=en-gb&rs=en-gb&wopisrc=https%3A%2F%2Fgroevenbeek365.sharepoint.com%2Fsites%2FPTAsVMBOErmelo%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdbc1fa7f8586452c86e19a2bb32a397e&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1603&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%2F2720494780%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fgroevenbeek365.sharepoint.com%252Fsites%252FPTAsVMBOErmelo%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252F2021-2022%252FPTA%2520Next%2520KB3.docx%26fileId%3Ddbc1fa7f-8586-452c-86e1-9a2bb32a397e%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1603%26locale%3Den-gb%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624703260974%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624703260923&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=b5128d52-3cd1-4c7f-9656-ea7face88741&usid=b5128d52-3cd1-4c7f-9656-ea7face88741&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


    
  

  

  

  

  KV/K/3 - Film 

- Je leert het concept film te begrijpen en te 
verbeelden  

- Je maakt kennis met verschillende termen die 
te maken hebben met film. 

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

  

 

KV/K/3 - Theater Creatief reflecteren op een 
theater/muziekvoorstelling in het theater dmv 
een keuzeopdracht. 

  

  

  

  

hand van je bevindingen zelf een ontwerp voor een 
droomhuis. 

  

  

Opdracht 4: Film Culturele activiteit (2) 

Je kijkt een film, keuze uit verschillende creatieve 
reflectieopdrachten zoals een alternatief kostuum- of 
decorontwerp, vlog, review, interview, folder, 
schilderij.  

  

  

  

  

  

Opdracht 5: Theater Culturele activiteit (3) 

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

  

  

  

  

  

  

  

Handelingsdeel 

KV152 

  

  

  

  

  

  

   

 Handelingsdeel 

KV153 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Ja 

  

  

  

  

  

  

  

 Ja 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

0 

  

  

  

  

  

  

  

 0 

  

  

  

  

  

  



    
3 

  

  

  

KV/K/3 - Straatkunst 

- Je leert verschillende vormen van straatkunst 
kennen  

- Je kan een sjabloon/stencil ontwerpen, maken 
en gebruiken in de praktijk  

- Ja maakt je eigen straatkunst  

- Je leert basisvaardigheden zoals samenwerken 
en presenteren 

  

KV/K/1, 2 en 3 - Muziek 

- Je oefent met het werken in het werkveld en 
organiseert een fictief festival  

- Je leert basisvaardigheden zoals samenwerken 
en presenteren  

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

  

KV/K/4 – Toekomstperspectief op Kunst en 
Cultuur 

- Je leert reflecteren op je eigen kennis over 
Kunst en Cultuur en gaat met anderen het 
gesprek aan.  

Opdracht 6: Graffiti Culturele activiteit (4) 

Je ontwerpt schetsen van graffitiletters en een 
sjabloon dat je ook maakt voor je deelname aan de 
workshop en aan het einde een voltooid 
graffitikunstwerk inleveren. 

  

  

  

  

Opdracht 7: Festival 

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

  

  

Opdracht 8: Toekomstperspectief. 

 Je bespreekt met klasgenoten en met de docent wat 
je geleerd hebt over Kunst en Cultuur.  

  

Handelingsdeel 

KV251 

  

  

  

  

  

  

  

Handelingsdeel 

KV252 

  

  

  

  

  

  

Handelingsdeel  

KV253 

Ja 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ja 

  

  

  

  

  

  

  

Ja 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

  

  

  

0 

 

 



    

PTA DRAMA Leerweg: H6/TL/NX (leerjaar 3) 

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

wat ga je hiervoor doen?[1]  

Toetsvorm en code[2]  Herkansin
g ja/nee?  

Weging[
3]  

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. 

        

1 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: Hoofdstuk 1  

Je leert alle theorie uit de reader 
Hoofdstuk 1 + de begrippen bij dat 
hoofdstuk. 

Je maakt een schriftelijke toets 
hierover waarbij je laat zien dat je de 

Schriftelijke toets 
theorie 1: Hoofdstuk 1 
uit de reader 

DA051 

 

Ja 

 

 

 

https://groevenbeek365-my.sharepoint.com/personal/sym_groevenbeek_nl/Documents/Documents/2020-2021/H63-T3/PTA%20uitgebreid%20T3%202020-2021.docx#_ftn1
https://groevenbeek365-my.sharepoint.com/personal/sym_groevenbeek_nl/Documents/Documents/2020-2021/H63-T3/PTA%20uitgebreid%20T3%202020-2021.docx#_ftn2
https://groevenbeek365-my.sharepoint.com/personal/sym_groevenbeek_nl/Documents/Documents/2020-2021/H63-T3/PTA%20uitgebreid%20T3%202020-2021.docx#_ftn3
https://groevenbeek365-my.sharepoint.com/personal/sym_groevenbeek_nl/Documents/Documents/2020-2021/H63-T3/PTA%20uitgebreid%20T3%202020-2021.docx#_ftn3


    
- 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 

theatertermen kunt benoemen, 
begrijpen, herkennen en toepassen. 

 

2 DR/K/6 Presenteren 

De kandidaat kan alleen en/of in samenwerking met anderen 
bij een optreden voor publiek: 

- Spel- en vormingsvaardigheden toepassen 
- Een tekst presenteren met gebruikmaking van 

voordrachtstechnieken. 

   

Toets spel 1: Brugklasvoorstelling  

Je repeteert voor jouw vaste rol met 
tekst in de Brugklasvoorstelling.  

Je presenteert je spel, met je 
klasgenoten, in activiteitenweek 1 aan 
de brugklassen en leidt hierbij een 
nagesprek met een groepje.   

Praktische toets spel 
1: Brugklasvoorstelling   

DA151 

 

Nee  9 

2  

   

   

DR/K/4 Spelen  

De kandidaat kan in spel: 

- Non-verbale en verbale uitingsmogelijkheden 
toepassen 

- Spelgegevens geïntegreerd gebruiken 

Toets spel 2: Improvisatie  

Je leert verschillende improvisatie 
theatergames kennen en spelen. Je 
kunt een scène opbouwen en 

Praktische toets spel 
2: Improvisatie   

DA152 

 

Nee  9 



    
   - Zelf functioneel spelimpulsen geven en reageren op 

spelimpulsen van anderen  
vormgeven met spelgegevens en een 
dramatisch probleem.  

Je kunt reflecteren op je eigen spel en 
gedrag a.d.h.v. een filmfragment in 
een verslag.   

2 DR/K/7 Beschouwen (CE) 

DR/K/8 Drama en maatschappij (CE) 

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

Toets schriftelijk 2: Hoofdstuk 2  

Je leert alle theorie uit de reader 
Hoofdstuk 2 + de begrippen bij dat 
hoofdstuk. 

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

Schriftelijke toets 
theorie 2: Hoofdstuk 2 
uit de reader 

DA153 

 

Ja 2 

3  DR/K/5 Vormgeven  

De kandidaat kan vanuit een bron een spel vormgeven, 
waarbij functioneel gebruik gemaakt wordt van: spelgegevens, 
rolopbouw, spelopbouw en materiële vormgevingsmiddelen.  

Toets spel 3: Theatrale presentatie  

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

Je presenteert voor publiek.   

Praktische toets spel 
3: Theatrale 
presentatie  

DA251 

 

Nee  18  

3 DR/K/7 Beschouwen (CE) 

DR/K/8 Drama en maatschappij (CE) 

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

Toets schriftelijk 3: Hoofdstuk 3 

Je leert alle theorie uit de reader 
Hoofdstuk 3 + de begrippen bij dat 
hoofdstuk. 

Je maakt een schriftelijke toets 
hierover waarbij je laat zien dat je de 

Schriftelijke toets 
theorie 3: Hoofdstuk 3 
uit de reader 

DA252 

 

Ja 2 



    
theatertermen kunt benoemen, 
begrijpen, herkennen en toepassen. 

1-3 DR/K/7 Beschouwen (CE) 

De kandidaat kan een beschouwing geven op het eigen spel en 
op het spel van anderen door: 

- Te benoemen hoe de inhoud met theatrale middelen 
is vormgegeven 

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

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

DR/K/8 Drama en maatschappij 

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 

Drama-Dossier 

Het theoriedossier bestaat uit zes 
opdrachten. Je gebruikt de theorie uit 
de reader. 

1. Voorstellingsanalyse 
2. Recensie 
3. Reflectieverslag 

  

  

Handelingsdeel: 
Drama-Dossier 

DA253 

Ja - 

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



    
 

 

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

doen?  
Toetsvorm en 
code  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

1  
  

BV/K/8 Beschouwen - werk van anderen, reflectief 
Je leert de begrippen die aan bod komen in deze periode te 
herkennen en benoemen in andere kunstwerken. Dit doe je aan 
de hand van de aspecten van de voorstelling en de aspecten van 
de vormgeving.   

Repetitie 1: Identiteit   
Je krijgt theorielessen ter voorbereiding op de 
repetitie. Hierin worden begrippen die horen bij 
de aspecten van de voorstelling en de vormgeving 
uitgelegd a.d.h.v. tekst en kunstwerken.   
  

Repetitie 
BV051  

Ja  2 

BV/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
Je leert over manipulatie van beelden. 
 
BV/K/4 Beeldend werk, productief 
Je kan een werkstuk maken n.a.v. de opdracht bij het thema 
Identiteit. 
 
BV/K/5 Werkproces, productief 
Je leert de stappen van een beeldend proces 
 
BV/K/6 Middelen, productief 
Je leert de aspecten van de voorstelling en de aspecten van de 
vormgeving zó te gebruiken dat ze een bijdrage leveren aan de 
zeggingskracht van jouw eigen werkstuk.  

Opdracht 1: Zelfportret  
Je maakt een portret (incl. achtergrond) van jezelf. 
Hierbij gaat het erom dat je veranderingen 
aanbrengt waardoor je er anders uit komt te zien. 
Het gebruik van materialen staat vrij.   

Praktische 
opdracht 
BV052  

Nee  
  

3 

2  
  

BV/K/8 Beschouwen - werk van anderen, reflectief 
Je leert de begrippen die aan bod komen tijdens deze periode te 
herkennen en benoemen in andere kunstwerken. Dit doe je aan 
de hand van de aspecten van de voorstelling en de aspecten van 
de vormgeving.    

Repetitie 2: Figuurstuk  
Je krijgt theorielessen ter voorbereiding op de 
repetitie. Hierin worden begrippen die horen bij 
de aspecten van de voorstelling en de vormgeving 
uitgelegd a.d.h.v. tekst en kunstwerken.    

Repetitie  
BV151  

Ja  
  

10 

BV/K/2 Basisvaardigheden 
 
BV/K/3 Leervaardigheden in de beeldende vakken 
 
BV/K/4 Beeldend werk, productief 
Je kan een werkstuk maken n.a.v. de opdracht bij het thema 
Figuurstukken. 
 

Opdracht 2: Illustratie  
Je kiest een bestaand verhaal waarin één of 
meerdere personen de hoofdrol hebben.  Deze 
gebeurtenis verbeeld je in een werkstuk.  
Het gebruik van materialen staat vrij.   

Praktische 
opdracht 
BV152  

Nee  
  

10 



    
BV/K/5 Werkproces, productief 
Je leert de stappen van een beeldend proces en volgt deze 
stappen om tot een idee komen en dit uit te werken in een 
beeldend werkstuk. 
 
BV/K/6 Middelen, productief 
Je leert de aspecten van de voorstelling en de aspecten van de 
vormgeving zó te gebruiken dat ze een bijdrage leveren aan de 
zeggingskracht van jouw eigen werkstuk. 
 
BV/K/7 Beschouwen – eigen werk, reflectief 
Je leert in een eigen gemaakt werkstuk de aspecten van de 
voorstelling en van de vormgeving benoemen en toelichten. 
 
 

  
  
  

3   BV/K/8 Beschouwen - werk van anderen, reflectief 
Je kan in beeldend werk van anderen de functionaliteit, de 
geleerde aspecten van de voorstelling en de vormgeving 
benoemen en toelichten. 
 
  

Repetitie 3: Abstract  
Je krijgt theorielessen ter voorbereiding op de 
repetitie. Hierin worden begrippen die horen bij 
de aspecten van de voorstelling en de vormgeving 
uitgelegd a.d.h.v. tekst en kunstwerken.    

Repetitie  
BV251  

Ja  
  

10  

BV/K/3 Leervaardigheden in de beeldende vakken 
 
BV/K/4 Beeldend werk, productief 
Je kan een werkstuk maken bij de gegeven opdracht n.a.v. het 
thema Abstract. 
 
BV/K/5 Werkproces, productief 
Je kan de stappen van een beeldend proces doorlopen, tot een 
idee komen en dit uitwerken in een beeldend werkstuk. 
 
BV/K/6 Middelen, productief 
Je leert de aspecten van de voorstelling en de aspecten van de 
vormgeving zó te gebruiken dat ze een bijdrage leveren aan de 
zeggingskracht van jouw eigen werkstuk. 
 

Opdracht 3: Muziek in beeld  
Je verbeeldt de emotie, de sfeer of een gevoel uit 
een muziekstuk in een 2d of een 3d werkstuk 
d.m.v. o.a. kleuren en vormen. Daarbij 
ondersteunen de gekozen materialen en 
technieken de gekozen emotie.  
De gemaakte keuzes moet je kunnen benoemen 
en toelichten. 
  

Praktische 
opdracht  
BV252  

Nee  
  

10  



    
BV/K/7 Beschouwen – eigen werk, reflectief 
Je leert in een eigen gemaakt werkstuk de aspecten van de 
voorstelling en van de vormgeving benoemen en toelichten. 
 
 
  

 

  



    
 

PTA LO            Leerweg: H63, TL3, KBL3 en BBL3 

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

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1 LO1/K/7 Atletiek 

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 
vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: − 
Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen, 
stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van training 
aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben voor veiligheid 
en regelende taken uitvoeren. 

Atletiek Praktijk 

LO051 

(O-V) 

Ja 0 

1 LO1/K/2 Basisvaardigheden 

De kandidaat kan in bewegingssituaties basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
zelfstandig (samen)werken en informatie verwerven en 
verwerken. 

 

LO1/K/3 Leervaardigheden 

De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal 
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot de 
ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen omgaan 
met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en 
aan de veiligheid van zichzelf en anderen − Eenvoudige 
regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te 
kunnen brengen en houden − In bewegingssituaties kunnen 
omgaan met elementen als lukken en mislukken en winst en 
verlies − Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, 
culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan en 

Algemene vaardigheid Praktijk 

LO052 

(O-V) 

Ja 0 



    
eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport 
− Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot 
eigen wensen, motieven en mogelijkheden. 

   Totale weging P1 0 

2 LO1/K/5 Turnen 

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één 
of meer van de volgende turnactiviteiten uitvoeren: − Steun- 
en vrij springen, herhaald springen, zwaaien, balanceren en 
acrobatiek en daarbij: − Adequaat omgaan met risico’s en 
meehelpen bij regelende taken, waaronder hulpverlenen. 

Turnen Praktijk 

LO151 

(O-V) 

Ja 0 

2 LO1/K/4 Spel 

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen de 
volgende spelen uitvoeren: − Een slag- en loopspel, drie 
doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm van volleybal en 
keuze uit minstens één vorm van badminton, tennis of 
tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen en daarbij: − Zich 
houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en 
regelende taken uitvoeren. 

Spel Praktijk 

LO152 

(O-V) 

Ja 0 

   Totale weging P2 0 

3 LO1/K/6 Bewegen op Muziek 

De kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de 
volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren: − Ritme 
en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele vormen op 
muziek en daarbij regelende taken uitvoeren, waaronder een 
eenvoudige variatie ontwerpen en uitvoeren. dan wel: − indien 
het bevoegd gezag hier op grond van de identiteit voor kiest, 
een vorm van bewegen op muziek naar keuze, of een andere 
bewegingsactiviteit waarbij ritme en tempo bepalend zijn. 

Bewegen op muziek Praktijk 

LO251 

(O-V) 

Ja 0 

 

3 LO1/K/4 Spel Spel Praktijk Ja 0 



    
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen de 
volgende spelen uitvoeren: − Een slag- en loopspel, drie 
doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm van volleybal en 
keuze uit minstens één vorm van badminton, tennis of 
tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen en daarbij: − Zich 
houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en 
regelende taken uitvoeren. 

LO252 

(O-V) 

3 LO1/K/2 Basisvaardigheden 

De kandidaat kan in bewegingssituaties basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
zelfstandig (samen)werken en informatie verwerven en 
verwerken. 

 

LO1/K/3 Leervaardigheden 

De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal 
vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot de 
ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen omgaan 
met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en 
aan de veiligheid van zichzelf en anderen − Eenvoudige 
regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te 
kunnen brengen en houden − In bewegingssituaties kunnen 
omgaan met elementen als lukken en mislukken en winst en 
verlies − Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, 
culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan en 
eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport 
− Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot 
eigen wensen, motieven en mogelijkheden. 

Algemene vaardigheid Praktijk 

LO253 

(O-V) 

Ja 0 

   Totale weging P3 0 

 

 



    

PTA LO2              Leerweg: TL3 

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

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en 
code 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

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

Komt gedurende alle periodes terug. - - - 

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

Komt gedurende alle periodes terug. - - - 

 

  



    
Periode 1 

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

Schriftelijke Toets Algemene 
Vaardigheden boek Sportitude 
Hoofdstuk 1 

Schriftelijk 

LO2051 

Nee 3 

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

Spel 

 

Praktijk 

LO2052 

Nee 1 

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

Spel 

 

Handelingsdeel 

LO2053 

(O-V-G) 

Nee 0 

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

Turnen Praktijk 

LO2054 

Nee 1 

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

Keuze activiteit Handelingsdeel 

LO2055 

(O-V-G) 

Nee 0 

   Totale weging P1 5 

 

 

 

 

 



    
Periode 2: 

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

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

Schriftelijk 

LO2151 

Nee 10 

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

Spel 
 
 

Handelingsdeel 

LO2152 

(O-V-G) 

Nee 0 

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

Dans 1+2 Handelingsdeel 

LO2153 

(O-V-G) 

Nee 0 



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

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

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

Regelende rollen Praktijk 

LO2154 

Nee 10 

   Totale weging P2 20 

Periode 3 

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

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

Schriftelijke toets over H3 van het 
boek Sportitude 

Schriftelijk 

LO2251 

Nee 10 



    
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. 

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

 

Atletiekdag  Praktijk 

LO2252 

Nee 10 

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

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

Zelfverdediging Handelingsdeel 

LO2253 

(O-V-G) 

Nee 0 

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

Organiseren Handelingsdeel 

LO2254 

(O-V-G) 

Nee 0 

   Totale weging P3 20 

 

 

 

 

  



    
 

 PTA LOB            Leerweg: TL  Leerjaar 3 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijs 

 programma; wat ga je 
hiervoor doen? 

Toetsvorm, 
en code 

Herkansing 
  ja/nee? 

Weging 

2 en 3 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. 

2 en 3 C1.  Loopbaancompetenties 
  
De kandidaat leert op systematische manier om te gaan met de loopbaancompetenties. 
Hierbij komen naast de door de kandidaat zelf geïnitieerd 
de 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 door te solliciteren op droombaan. 
4. Oriënteren op en uitvoeren van een maatschappelijke stage en wat  

dit kan zeggen over jezelf m.b.t. een opleidingskeuze. 
5. Oriënteren op opleiding en/of beroep d.m.v. bezoek aan “beroependag” 
6. Oriënteren op opleiding en/of beroep d.m.v. digitale banenmark. 
7. Maken van beroepentest. 
8. Oriënteren op uitkomsten van de beroepentest. 
9. Onderzoeken wat de keuzemogelijkheden zijn m.b.t. vakkenpakketkeuze 

en vervolgopleiding. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

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

    

  



    
 

  

 PTA Vakcollege Leerweg: TL 2019 – 2020 Leerjaar 3 
Periode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen? Inhoud onderwijs 

 programma; wat ga je 
hiervoor doen? 

Toetsvorm, en 
code 

Herkansing 
  ja/nee? 

Weging 

2 De kandidaat ontwikkelt vaardigheden die met oog op vervolgstudie en loopbaan 
belangrijk zijn, denk aan: plannen, samenwerken, ict-vaardigheden en kritisch denken. 
De opdrachten zijn gekoppeld aan de 7 werelden van techniek, en sluiten aan bij de 
belevingswereld van leerlingen en helpen hen een beter beeld van werken in de 
technische sector te krijgen. Mens & Gezondheid. Energie, Water & Veiligheid. Voeding 
& Natuur. Wonen, Werken & Verkeer. Ontwerp, Productie & Wereldhandel. 

Aan de hand van 
verschillende lesbrieven 
werk je aan individuele en 
samenwerkingsopdrachten. 
Deze periode ontwikkelen 
we een nieuw product. De 
toetsing is in de vorm van 
een presentatie in de klas + 
een standwerkersconcours 
in de school. 

Handelingsdeel 
(O-V-G) 

Nee n.v.t. 

3 De kandidaat ontwikkelt vaardigheden die met oog op vervolgstudie en loopbaan 
belangrijk zijn, denk aan: plannen, samenwerken, ict-vaardigheden en kritisch denken. 
De opdrachten zijn gekoppeld aan de 7 werelden van techniek, en sluiten aan bij de 
belevingswereld van leerlingen en helpen hen een beter beeld van werken in de 
technische sector te krijgen. Mens & Gezondheid. Energie, Water & Veiligheid. Voeding 
& Natuur. Wonen, Werken & Verkeer. Ontwerp, Productie & Wereldhandel. 
 

 

Aan de hand van 
verschillende lesbrieven 
werk je aan individuele en 
samenwerkingsopdrachten. 
Deze periode staat ‘De 
huizenmarkt’ centraal. We 
leren een huis inrichten, de 
relaties tussen salaris en 
maandlasten en we 
ontwerpen zelf een 
verkoopbrochure. 

Handelingsdeel 
(O-V-G) 

 

Nee n.v.t. 

      
 

  



    
 

PTA REKENEN Leerniveau 2F Leerweg TL3 

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 

 


