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Zeist, september 2022 
 
 
Beste examenkandidaat, 
 
Dit PTA-boekje bevat het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit is een 
officieel document en valt onder bepalingen van het Examenreglement. 
 
Het examen bestaat uit twee delen: 

• Het School Examen (SE) in leerjaar 4. 
• Het Centraal Examen (CE) aan het eind van leerjaar 4 en dit bestaat uit twee 

delen: 
o Het Centraal Schriftelijk en Praktijk Examen (CSPE) wat je doet voor 

je beroepsgerichte vak. 
o Het Centraal Examen (CE) voor de Kader Beroepsgerichte Leerweg 

en de Basis Beroepsgerichte Leerweg. Dit examen is een landelijk 
examen wat je voor de AVO vakken doet. 
 

Beide delen, SE en CE, vormen samen het eindexamen en als je daarvoor slaagt 
ontvang je het diploma. 
 
Het SE wordt door de docenten van de school gemaakt, afgenomen en beoordeeld. 
Toetsen, werkstukken, praktische opdrachten, tentamens, handelingsdelen en 
stage(s) zijn allemaal onderdelen van het School Examen. 
 
Het CE wordt in opdracht van de minister gemaakt en wordt afgenomen in de school.  
 
In dit Programma van Toetsing en Afsluiting wordt beschreven wanneer je SE, CSPE 
en CE-toetsen hebt, wat de leerstof is en hoe dit overeen komt met de landelijk 
vastgestelde examenprogramma’s voor de betreffende vakken. Je kunt ook zien hoe 
zwaar een cijfer meetelt en of het een PTA is waarvoor je een herkansing zou mogen 
kiezen. 
Ook staan er regels in waaraan jij en de school zich moeten houden. Die regels gaan 
bijvoorbeeld over absentie, inhaal mogelijkheden, herkansingen enzovoorts. En 
verder kun je erin vinden wat je kan doen als je het niet eens bent met een cijfer of 
een beslissing van de examencommissie. 
 
Veel succes met het behalen van je diploma! 
 
 
de Directie en de Examencommissie 
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Beknopte uitleg van de regels 
 
Hieronder vind je een uitleg van de belangrijkste onderwerpen van de School 
Examenregels waar jij en de school zich aan moeten houden. In geval van juridische 
onduidelijkheid of van twijfel aan de uitleg van de tekst in dit PTA-boekje, is de tekst 
van het CCZ Examenreglement voor het huidige schooljaar bindend tenzij het  
reglement daarin niet voorziet. In dat geval beslist de CCZ Examencommissie. 
 
Absentie 
Als je aan enig onderdeel van het School Examen (dus elk PTA!) absoluut 
verhinderd bent deel te nemen, gelden de volgende regels. 

- Als je door ziekte of een andere dwingende reden verhinderd bent, moeten je 
ouder(s) of verzorger(s) zo vroeg mogelijk voor het begin van een SE 
onderdeel de school telefonisch op de hoogte stellen of laten stellen.  

o Als dwingende reden tot verhindering gelden in elk geval niet: 
§ het bezoek aan een arts, fysiotherapeut, orthodontist of 

psychotherapeut behalve in acute gevallen; 
§ het afleggen van een scooter- of ander rij-examen; 
§ een intake gesprek voor een vervolgopleiding. 

- Daarnaast, als je ziek bent, moeten je ouder(s) of verzorger(s) een 
ondertekende verklaring naar de school sturen dat je op dat tijdstip werkelijk 
ziek was met vermelding van de naam en het telefoonnummer van de 
huisarts. 

- Of, als je door een andere dwingende reden verhinderd bent, moeten je 
ouder(s) of verzorger(s) een ondertekende verklaring naar de school sturen 
met een omschrijving van de reden. De examencommissie beslist dan of de 
reden een geldige reden is. 

 
Als je absent bent krijg je in ieder geval het voorlopige cijfer 0,1. Als bovengenoemde 
meldingen niet plaatsvinden, zien wij je afwezigheid als onwettig en krijg je het 
definitieve cijfer 1,0 voor de gemiste PTA toets. 
Zie verder ook Inhaal. 
 
AVO vak 
Algemeen Vormend Onderwijs. Dat zijn de niet-beroepsgerichte vakken zoals 
bijvoorbeeld Engels, wiskunde, maatschappijleer enz. 
 
Beroepsgericht vak 
Jouw praktijkvak. 
E&O (Economie & Ondernemen) 
 
Beroepsgericht Keuzevak 
Keuze uit meerdere opties, later te bepalen. 
 
Bewegingsonderwijs (lo 1) 
Na het School Examen voor het vak bewegingsonderwijs volgt er geen Centraal 
Examen.  
Het SE eindcijfer wordt omgezet in een 
O(nvoldoende) (SE eindcijfer lager dan een 5,5 en/of een of meerdere HD’s 
Onvoldoende) of  
V(oldoende) (SE eindcijfer hoger dan of gelijk aan 5,5 en alle HD’s Voldoende) of  
G(oed) (SE eindcijfer hoger dan of gelijk aan 7,5 en alle HD’s Voldoende). 
Als je dit vak niet met minimaal Voldoende afgesloten hebt ben je volgens de vmbo 
zak/slaag regeling niet geslaagd.  
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Belangrijk: Voor het vak bewegingsonderwijs geldt een speciale PTA regel: je mag 
pas meedoen aan een PTA als je van de voorbereidende lessen er maximaal één 
gemist hebt. In het geval je een geldige reden had om meerdere voorbereidende 
lessen te missen beslist de examinator of je mee mag doen. 
Niet mee mogen doen of absent zijn betekent automatisch een 0,1 voor dat PTA. Je 
moet dan je herkansingsrecht gebruiken om dat weer in orde te krijgen. 
 
Bezwaar 
Als jij en/of je ouder(s)/verzorger(s) bezwaar hebben tegen het resultaat van een 
schoolexamen onderdeel moet je dat bezwaar schriftelijk indienen. Bezwaar tegen 
een behaald resultaat moet binnen één week na het bekend worden van dit resultaat 
ingediend worden bij de Commissie van Appèl (CvA).  
De CvA bestaat uit de directeur, de secretaris van het eindexamen, de betreffende 
examinator(docent) en je mentor. 
In de regel beslist de CvA binnen één schoolweek over het verzoek of bezwaar. 
 
Tegen de beslissing van de CvA kan binnen drie dagen in “beroep” gegaan worden 
bij de Commissie van Beroep. Het “beroep” moet je indienen binnen drie dagen 
nadat de Commissie van Appèl de beslissing aan je bekend gemaakt heeft. Voor 
verdere regels t.a.v. het indienen van een beroep moet je het Examenreglement (1.9) 
raadplegen. 
 
Carrouselvorm 
Sommige PTA’s worden niet door alle kandidaten tegelijkertijd gedaan. Het hangt 
dan van de planning van de examinator af wanneer jij een bepaald PTA moet maken.  
 
CE 
Centraal Examen. Het eindexamen voor de AVO vakken. Op het CCZ wordt het CE 
digitaal afgenomen en daarom ingepland op andere data dan de landelijke 
vastgelegde data voor de schriftelijke eindexamens. 
 
Cijfer 
Het cijfer of resultaat wat jij voor een PTA hebt behaald wordt binnen maximaal twee 
schoolweken door de examinator aan jou bekend gemaakt en in jouw cijferlijst 
verwerkt. 
 
Commissie van Appèl 
Zie Bezwaar 
 
CSPE 
Centraal Schriftelijk en Praktijk Examen. Het landelijk afgenomen examen voor het 
beroepsgerichte vak. 
 
Dyslexie 
In overleg met de dyslexiecoach en de examencommissie zal voor iedere 
dyslectische kandidaat vastgelegd worden welke wettelijk toegestane hulpmiddelen 
en toepassingen gebruikt kunnen en mogen worden tijdens de examens. 
 
Dyscalculie 
In overleg met de examencommissie zal voor iedere kandidaat met een dyscalculie 
verklaring vastgelegd worden welke wettelijk toegestane hulpmiddelen en 
toepassingen gebruikt kunnen en mogen worden. 
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Eindcijfer SE 
Het gewogen gemiddelde van alle voor het Schoolexamen behaalde PTA-cijfers 
vormt per vak jouw SE eindcijfer. Dit SE eindcijfer is op één decimaal achter de 
komma nauwkeurig afgerond. 
Voor sommige vakken volgt er geen Centraal Examen. Dan wordt het SE eindcijfer 
verder afgerond op een geheel getal en is dan het eindcijfer wat meetelt in de vmbo 
zak/slaag regeling. 
 
Eindcijfer 
Het op een geheel getal afgeronde gemiddelde van het SE eindcijfer en het CE-cijfer 
is jouw eindcijfer dat in de vmbo zak/slaag regeling gebruikt wordt en op jouw 
diploma cijferlijst komt te staan. 
 
Examendossier 
Alle toetsen, werkstukken, etc. waarvoor je een cijfer behaalt wat meetelt voor het 
examen eindcijfer moeten door school bewaard worden. We noemen dat jouw 
examendossier. 
 
Examencommissie 
De 3 medewerkers van het CCZ die toezicht houden op: 
* de werkzaamheden van de Secretaris van het Eindexamen, 
* de jaarplanning, het beleid van DUO, de CVOG en de uitvoering daarvan, 
* de correcte uitvoering van de pta’s bij de leerlingen, 
* eventuele calamiteiten zoals fraude of plagiaat (en daarop passend reageren.) 
 
Examenprogramma, Exameneenheid 
Door de minister zijn officiële programma’s opgesteld waarin vrij nauwkeurig 
omschreven staat wat leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten kunnen en 
weten voor een bepaald examenvak. Je kan daar nalezen wat de onderwerpen zijn 
die school moet toetsen tijdens het School Examen en wat er tijdens het Centraal 
Examen getoetst wordt. 
In het PTA-programma per vak staat een link naar het officiële examenprogramma 
van het vak.  
 
Examinator 
De examinator is de docent die jouw PTA nakijkt en het cijfer of resultaat bepaalt. 
Dat is meestal de vakdocent. 
 
Herkansing 
In het examenjaar heb je het recht om elke periode (P1, P2 en P3) voor maximaal 
één PTA naar keuze een herkansing aan te vragen. 
Dat PTA moet dan wel als herkansbaar aangemerkt zijn.  
(“Ja” in het PTA-programma) 
Als je aan een herkansing wenst deel te nemen, moet je daartoe op tijd een verzoek 
doen bij je mentor. Dat doe je met de antwoordstrook die je bij je Tussenstanden (zie 
Tussenstand) ontvangt. 
De herkansing heeft dezelfde vorm en lengte en omvat dezelfde leerstof als de toets 
waarvoor de herkansing is aangevraagd. 
 
Als je om enige geldige reden (zie Absentie) verhinderd bent voor een herkansing, 
krijg je één gelegenheid om in te halen (zie ook Inhaal). Als je ook dan weer 
verhinderd bent (ongeacht de reden), wordt het resultaat dat je voor het 
oorspronkelijke PTA haalde definitief. 
De laatste herkansing van het 4e leerjaar (eind P3) is niet in te halen. 
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Handelingsdeel (HD) 
PTA Handelingsdeel. Dit kan een werkstuk, een verslag of een praktische opdracht 
zijn. Handelingsdelen worden beoordeeld met Onvoldoende, Voldoende of Goed op 
grond van vooraf bekendgemaakte criteria (beoordelingspunten). 
Alle in het PTA genoemde handelingsdelen dienen tijdig en naar behoren 
(beoordeeld met minimaal Voldoende dus) te zijn uitgevoerd anders bestaat de kans 
dat je uitgesloten wordt van het Centraal Examen voor dat vak. Je ontvangt geen 
diploma zolang er nog een of meerdere handelingsdelen niet naar behoren 
uitgevoerd zijn. 
 
Inhaal 
Als je een PTA gemist hebt ben je verplicht het in te halen. Dit geldt niet voor een 
gemiste herkansing. Wil je een gemiste herkansing wel inhalen dan meld je dit bij de 
examencommissie. 

- Voor de vakken bewegingsonderwijs, KV1, maatschappijleer en jouw 
beroepsgerichte vak maak je zo snel mogelijk een afspraak met de 
examinator om het gemiste PTA in te halen. 

- Voor alle overige vakken word je automatisch ingepland voor het 
eerstvolgende inhaal moment (vastgelegd in het PTA Jaarrooster) om dan het 
gemiste PTA in te halen. 

 
Belangrijk: Het behaalde resultaat voor jouw inhaal wordt pas verwerkt in jouw 
cijferlijst nadat er aan de verplichtingen onder Absentie voldaan is en de 
examencommissie beslist heeft dat jouw reden voor absentie een geldige reden is. 
 
Het recht op inhaal is eenmalig. Als je verhinderd bent voor een inhaal wordt de 
voorlopige 0,1 omgezet in een definitieve 1,0 ook al heb je misschien een geldige 
reden voor jouw afwezigheid. 
 
Inzagerecht 
Als je het met een PTA-cijfer niet eens bent of gewoon wilt weten wat je goed of fout 
hebt gedaan kun je binnen één week nadat de examinator het cijfer bekend heeft 
gemaakt, inzage vragen bij de examinator. Inzage mag niet klassikaal.  
 
KBL 
Kader Beroepsgerichte Leerweg. 
 
Maatschappijleer 
Na het School Examen voor het vak maatschappijleer volgt er geen Centraal 
Examen.  
Het SE eindcijfer dat je voor dit vak haalt is dus meteen je eindcijfer en telt, na 
afronding op een geheel getal, mee in de vmbo zak/slaag regeling. 
Als je een onvoldoende SE cijfer hebt behaald bestaat de mogelijkheid tot het doen 
van een herexamen maatschappijleer aan het eind van het examenjaar. Je wordt 
dan tegen die tijd over de details geïnformeerd door de examinator. De voor het 
herexamen in aanmerking komende PTA’s zijn alle maatschappijleer PTA’s die geen 
PO zijn. 
 
PO 
PTA Praktische Opdracht. Dit kan een werkstuk of verslag zijn wat je in een 
bepaalde tijd moet maken.  
 
PTA 
Programma van Toetsing en Afsluiting. In het PTA staat wat je voor je (School) 
Examen moet doen en hoe het een en ander geregeld is. 
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De term “PTA” wordt ook gebruikt als code voor een SE onderdeel: een toets, een 
werkstuk, een tentamen o.i.d. zoals bijvoorbeeld PTA5.02 (het 2e School Examen 
onderdeel voor een bepaald vak in de T&R klas) 
 
SE 
School Examen. Het SE omvat alle in het PTA van klas T&R genoemde onderdelen 
die becijferd of beoordeeld worden tot een bepaalde tijd voor het Centrale Examen. 
Het SE moet helemaal afgerond zijn voor een bepaalde datum anders mag je niet 
deelnemen aan het CE. 
 
Tentamen 
Een toets die een groter deel van bepaalde leerstof betreft, vaak de leerstof van een 
gehele periode. 
PTA-tentamens worden afgenomen tijdens aparte tentamendagen. Op deze dagen 
worden alleen tentamens afgenomen en heb je verder geen les.  
 
Toets (TT) 
Een PTA-toets is een toets over een afgerond deel van de leerstof, vaak ter grootte 
van een hoofdstuk.  
 
Tussenstand 
Een overzicht van je tot dan behaalde resultaten die meetellen voor het SE en het 
gewogen cijfergemiddelde. Je kunt dan precies zien hoe je ervoor staat. 
In het vierde leerjaar wordt de tussenstand drie keer uitgereikt. 
Zie het Jaarrooster voor de data. 
 
Vmbo zak/slaag regeling 
De officiële landelijke regeling waarin je kunt zien met welke examenresultaten je 
bent geslaagd voor je examen. 
 
Vmbo zak/slaag regeling 2023 
In het huidige examenjaar luidt deze regeling voor het vmbo KBL als volgt: 
Je bent geslaagd als: 

• het niet afgeronde gemiddelde van de vijf cijfers die je behaalt voor het 
Centraal Examen minimaal 5,50 is, en 

• je eindcijfer voor het vak Nederlandse taal minimaal een 5 is, en 
• je eindbeoordelingen voor handelingsdelen, CKV (kunstvakken 1) en 

lichamelijke opvoeding ‘Voldoende’ of ‘Goed’ zijn.  
EN: 
• al je eindcijfers 6 of hoger zijn, of  
• je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn, of  
• je één 4 of twee 5-en hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn, waarvan 

er tenminste één 7 of hoger is. 
 
Let op: je doet weliswaar geen CE maatschappijleer, maar het eindcijfer telt wel mee 
in deze zak/slaag regeling. 
 
Weging 
Het bij “weging” vermelde getal zegt hoeveel keer het behaalde cijfer voor een PTA 
meetelt bij de bepaling van het gemiddelde eindcijfer voor je School Examen. Deze 
weging wordt uitgedrukt in procenten. 
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Regelingen 
 
Gang van zaken tijdens PTA’s (SE onderdelen) die in de les afgenomen worden 

1. Je moet op tijd (vóór de tweede bel) in het lokaal zijn. 
2. Als je te laat bent, meld je je bij de docent/examinator. 
3. De docent/examinator kan je nog toelaten tot het betreffende PTA als je niet 

meer dan tien minuten te laat bent én als hij/zij van oordeel is dat je buiten je 
schuld te laat bent. 

4. Als je nog toegelaten wordt, moet je het PTA in de resterende tijd maken en 
op de officiële eindtijd inleveren. Je krijgt dus geen verlenging. 

5. Als je vaker te laat komt kan de examencommissie besluiten je niet tot een 
betreffend tentamen/examen toe te laten en je te laat komen als onwettig te 
zien met alle gevolgen van dien. 

6. Mobiele telefoons, wearables en andere elektronische apparaten behalve de 
toegestane rekenmachine mogen niet in of vlak naast het lokaal zijn. Je moet 
deze in je kluis bewaren. 

7. Alle opdrachten worden op door de school verstrekt papier gemaakt. 
8. Het werk mag je niet met potlood maken (behalve tekeningen en grafieken), 

maar moet je met een blauw of zwart schrijvende pen maken. 
9. Je moet op je plaats blijven zitten en alleen met toestemming van de docent 

mag je in uitzonderlijke gevallen het lokaal verlaten. 
10. Je mag alleen door de school toegestane en goedgekeurde hulpmiddelen 

(woordenboeken, rekenmachines e.d.) gebruiken bij vakken die daarvoor 
aangewezen zijn. 

11. Als je klaar bent met het PTA mag je het lokaal niet verlaten. 
12. Werk dat je hebt meegenomen buiten het lokaal mag je niet meer inleveren.  
13. Je mag– in afwijking van punt 9 – tijdens praktijktoetsen van het 

beroepsgerichte vak op aanwijzing van de toezichthouder het lokaal verlaten 
om te pauzeren. 

 
 
Gang van zaken tijdens Tentamens en Examens 

1. Je moet 10 minuten voor het aanvangstijdstip bij de tentamen-/examenruimte 
aanwezig zijn. 

2. Als je te laat bent, meld je je bij de examensecretaris. 
3. De examensecretaris kan je nog toelaten tot het betreffende 

tentamen/examen als je niet meer dan een half uur te laat bent en als hij/zij 
van oordeel is dat je buiten je schuld te laat bent. Je mag dan alleen onder 
begeleiding van de examensecretaris de tentamen-/examenruimte 
binnengaan. 

4. Als je nog toegelaten wordt, moet je het tentamen/examen in de resterende 
tijd maken en op de officiële eindtijd inleveren. Je krijgt dus geen verlenging. 

5. Als je vaker te laat komt kan de examencommissie besluiten je niet tot een 
betreffend tentamen/examen toe te laten en je te laat komen als onwettig te 
zien met alle gevolgen van dien. 

6. Tassen mogen niet in de tentamen- /examenruimte zijn. 
7. Mobiele telefoons, wearables en andere elektronische apparaten mogen niet 

in of vlak naast de tentamen-/examenruimte zijn. Je moet deze in je kluis 
bewaren. 

8. Alle tentamen opdrachten worden op door de school verstrekt papier 
gemaakt. Het Centraal Examen wordt digitaal afgenomen. Voor deze digitale 
examens moet je zelf oordopjes of een koptelefoon meenemen. 

9. Het werk mag je niet met potlood maken (behalve tekeningen en grafieken), 
maar moet je met een blauw of zwart schrijvende pen maken. 
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10. Je moet op je plaats blijven zitten en alleen met toestemming van de 
toezichthouders mag je in uitzonderlijke gevallen de tentamen- 
/examenruimte verlaten. 

11. Je mag alleen door de school toegestane en goedgekeurde hulpmiddelen 
(woordenboeken, rekenmachines e.d.) gebruiken bij vakken die daarvoor 
aangewezen zijn. 

12. Pas na een half uur na aanvang mag je uitsluitend op aanwijzing van de 
toezichthouder de tentamen-/examenruimte verlaten, tenzij de 
examensecretaris of het nuttig acht je eerder toestemming te verlenen. 
Voordat je de tentamen-/examenruimte verlaat, moet je je in te leveren werk 
persoonlijk overhandigen aan de docent/toezichthouder of digitaal inleveren. 
Daarna plaats je je handtekening op het proces-verbaal. 

13. Werk dat je mee hebt genomen buiten de tentamen-/examenruimte mag je 
niet meer inleveren.  

14. Als je eenmaal de tentamen-/examenruimte hebt verlaten omdat je werk af is, 
mag je niet meer terug, ook niet als je merkt dat je iets vergeten bent te 
maken. 

15. Tijdens digitaal afgenomen examens mag je je antwoorden niet noteren op 
papier en meenemen om later te bekijken hoe je het hebt gemaakt. 

16. Kandidaten mogen – in afwijking van punt 10 – tijdens praktijkexamens van 
het beroepsgerichte vak op aanwijzing van de toezichthouder de tentamen-
/examenruimte verlaten om te pauzeren. 
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Overzicht examenvakken en PTA programma´s per vak 
 
 
Overzicht examenvakken T&R; 
 
 

 Gemeenschappelijk deel  
1 Nederlands SE en CE 
2 Engels SE en CE 
3 Kunstvakken CKV SE 
4 Maatschappijleer 1 SE 
5 Lichamelijke opvoeding SE 
 Profielgebonden AVO vakken  
6 Economie SE en CE 
7 Wiskunde SE en CE 
 Beroepsgericht programma  

8 Economie & Ondernemen SE en CSPE 
9 Beroepsgerichte keuzevakken SE 
10 LOB SE 

 
 
 
Op de volgende bladzijden kun je per vak bekijken wat er dit jaar van je verwacht 
wordt. 
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PTA SE cohort 2022/2023 
 

Bewegings Onderwijs 
Wettelijke vaknaam: lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel) (lo1) 

Vakcode: 0353 
Leerjaar 4 

 
Voor profiel: T&R 
Leerweg: Kader Beroepsgericht 
Methode: schooleigen 
 
STOF School Examen (SE) 

PTA-
nr. 

Leerstofomschrijving Examen 
eenheid 

Leer-
jaar 

Periode Toets-
vorm 

Duur Weging Herkans-
baar 

5.01 
Atletiek, Speerwerpen LO1/K/1,

2,3,4 
4 1 PO 45 1 Ja 

5.02 
Atletiek, Hardlopen LO1/K/1,

2,3,7 
4 1 PO 45 1 Ja 

5.03 
Buitenschools aanbod, 

Mountainbike 
LO1/K/1,
2,3,9 

4 1 HD 90 - Nee 

5.04 
Spel, Softbal LO1/K/1,

2,3,4 
4 1 PO 90 1 Nee 

5.05 
Algemeen LO1/K/1,

2,3 
4 1 PO - 2 Nee 

5.06 
Atletiek, Hoogspringen 

en Verspringen 
LO1/K/1,
2,3,7 

4 2 PO 135 1 Ja 

5.07 
Spel, Racketspelen LO1/K/1,

2,3,4 
4 2 PO 90 1 Ja 

5.08 
Turnen, Ringzwaaien 

en Trampoline- 
springen 

LO1/K/1,
2,3,5 

4 2 PO 45 1 Ja 

5.09 
Spel, Voetbal en 

Basketbal 
LO1/K/1,
2,3,4 

4 2 PO 45 1 Ja 

5.10 
Algemeen LO1/K/1,

2,3 
4 2 PO - 2 Nee 

5.11 
Bewegen op muziek LO1/K/1,

2,3,6 
4 3 PO 90 1 Nee 

5.12 
Zelfverdediging LO1/K/1,

2,3,8 
4 3 PO  90 1 Nee 
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5.13 
Spel, Volleybal LO1/K/1,

2,3,4 
4 3 PO 90 1 Ja 

5.14 
Algemeen LO1/K/1,

2,3 
4 3 PO - 2 Nee 

 
 
 
 
PO= Praktische Opdracht of Werkstuk 
HD= Handelingsdeel: een opdracht die naar behoren moet zijn afgerond. Een HD wordt 

niet becijferd 
 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 

Examenprogramma lichamelijke opvoeding, vmbo 
 

 
 
STOF Centraal Examen (CE) 
N.v.t. 
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PTA SE  4TR; 2022/2023 
 

CKV 
Wettelijke vaknaam: Kunstvakken I (kckv) 

Vakcode:1130 
Leerjaar 4 

 
Voor profiel: Training & Reflectie 
Leerweg: Kader Beroepsgericht 
Methode: n.v.t. 
 
STOF School Examen (SE) 
PTA-
nr. Leerstofomschrijving Examen 

eenheid 
Leer-
jaar Periode Toetsvorm Duur Weging Herkans

baar 

5.01 

‘Kunst en Cultuur’ - de 
leerling maakt kennis met 
het vak CKV, cultuur en het 
culturele aanbod 

KV/K/2, 
4 4 1 TT 3 wk 1 Nee  

5.02 

‘Cultuurdag Theatersport’ - 
neemt deel aan de 
cultuurdag en maakt kennis 
met theater 

KV/K/1, 
2, 3 4 1 TT 1 wk 1 

Nee 
 

5.03 

‘Beeldende kunst en 
beschouwing’ - de leerling 
maakt kennis met 
figuratieve en abstracte 
kunst en kunstbeschouwing 

KV/K/4 4 1 TT 
 2 wk 1 

Nee 
 

5.04 

‘Ruimtelijke Kunst’ - de 
leerling maakt kennis met 
ruimtelijke kunst, gaat op 
excursie naar de 
Beeldentuin Slot Zeist en 
maakt kennis met 
beeldontwerp 

KV/K/3, 
4 4 2 TT 

 2 wk 1 
Nee 

 

5.05 

‘Blackout Poetry’ - in 
samenwerking met het vak 
Nederlands - de leerling 
maakt kennis met poëzie en 
het omzetten van woord 
naar beeld in de vorm van 
Blackout Poetry 

KV/K/4 4 2 TT 
 2 wk 1 Nee 

5.06 

‘Kunstactiviteit’ - de leerling 
onderneemt een 
kunstactiviteit uit een 
zelfgekozen kunstdiscipline 
in zijn/haar eigen tijd 

KV/K/1, 
3 4 2 TT 

 1 wk 1 Nee 

5.07 
‘Excursie’ - de leerling 
neemt deel aan een 
excursie naar een museum 

KV/K/ 2, 
3 4 2 TT 

 1 wk 1 Nee 
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5.08 

‘Eindpresentatie It’s me’ - 
de leerling maakt een 
beeldende  eindpresentatie 
in de vorm een kunstwerk 

KV/K/1, 
4 4 2 TT 

 2 wk 1 Nee 

 
 
TT=  PTA Toets of Tentamen (schriftelijk) 
PO= Praktische Opdracht of Werkstuk 
 
N.B.: Om deel te kunnen nemen aan het CE, moet het vak kckv afgesloten worden met een eindcijfer V of G. Alle 
PTA’s van het vak KCKV zijn niet herkansbaar. Echter, mocht de leerling aan het eind van een periode gemiddeld 
een onvoldoende hebben voor dit vak, kan er gebruik gemaakt worden van de officiële herkansing tijdens het 
officiele herkansingsmoment icm alle SE vakken.  
 

 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
Examenprogramma kckv 
 
 

STOF Centraal Examen (CE) 
N.v.t. 

 
  



 

 

CCZ Programma van Toetsing en Afsluiting 
Kader Beroepsgerichte Leerweg, Profiel Economie & Ondernemen 

- 16 - 

PTA SE cohort 2022/2023 
 

Engels 
Wettelijke vaknaam: Engelse taal (En) 

Vakcode: 0071 
Leerjaar 4 

 
Voor profiel: T&R 
Leerweg: Kader Beroepsgericht 
Methode: All Right 
 
STOF School Examen (SE) 

PTA-
nr. 

Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
eenheid 

leerjaar Periode Toets-
vorm 

Duur Weging Herkans
-baar 

5.01 Vocabulaire & 
Grammatica  Unit 1, 2 
& 3 

MVT/K/1,2,3,4,5 4 5 TT 90 2 nee 

5.02 Listening MVT/K/1,2,3,5 4 5 TT 45 1 nee 

5.03 Reading MVT/K1,2,3,4,6 4 6 TT 90 3 ja 

5.04 Writing MVT/K/1,2,3,4,7 4 6 TT 60 2 ja 

5.05 Speaking MVT/K/1,2,3.4 4 7 PO 15 2 nee 
 
 
TT=  PTA Toets of Tentamen (schriftelijk) 
PO= Praktische Opdracht of Werkstuk 
 
 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 

Examenprogramma Engels, vmbo 
 

 
STOF Centraal Examen (CE) 

Aanduiding in het boek; Leerstofomschrijving Examen 
eenheid 

Toetsvorm 

LV/KLV MVT/K/3,4,5 Digitaal 

 
Examenstof behorende bij boek 3: leerlingen hebben instructie gekregen boeken 3A en B te bewaren vanuit 

leerjaar 3. 
Toetsvorm: Schriftelijk, Digitaal of Praktijk 
 
Beschrijving van de onderdelen van het Centraal Examen (CE): 

Syllabus moderne vreemde talen, vmbo 
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SE cohort 2022/2023 
 

Maatschappijleer 
Wettelijke vaknaam: Maatschappijleer (MA) 

Vakcode: 0322 
Leerjaar 4 

 
Voor profiel: T&R 
Leerweg: Kader Beroepsgericht 
Methode: Essener 
 
STOF School Examen (SE) 

PTA-
nr. 

Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
eenheid 

leer
jaar 

Periode Toets-
vorm 

Duur Weging Herkans
-baar 

5.01 Thema: Media ML1/K/1 
ML1/K/2 
ML1/K/3 
ML1/K/7 

4 5 PO 8 W 2 nee 

5.02 Thema: Werk  ML1/K/1 
ML1/K/2 
ML1/K/3 
ML1/K/4 
ML1/K/5 
ML1/K/7 

4 5 TT 60 2 nee 

5.03 Thema: Pluriforme 
Samenleving  

ML1/K/1 
ML1/K/2 
ML1/K/3 
ML1/K/4 

4 6 PO  8 W 2 nee 

5.04 Thema: Politiek & 
Nederland en de wereld 

ML1/K/1 
ML1/K/2 
ML1/K/3 
ML1/K/5 
ML1/K/6 

4 6 TT 90 3 nee 

5.05 Thema: Jongeren & 
Relaties 

ML1/K/1 
ML1/K/2 
ML1/K/3 
ML1/K/4 
NL1/K/5 
NL1/K/7 

4 7 TT 90 2 nee 

 
 
TT=  PTA Toets of Tentamen (schriftelijk) 
PO= Praktische Opdracht of Werkstuk 
 
 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 

Examenprogramma maatschappijleer 
 
STOF Centraal Examen (CE) 
n.v.t. 
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SE cohort 2022/2023 
 

Nederlands 
Wettelijke vaknaam: Nederlands 

Vakcode: 011 
Leerjaar 4 

 
Voor profiel: T&R 
Leerweg: Kader Beroepsgericht 
Methode: Ta!ent 
 
STOF School Examen (SE) 

PTA-
nr. 

Aanduiding in het 
boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
eenheid 

leer
jaar 

Periode Toets-
vorm 

Duur Weging Herkans
-baar 

5.01 Spreekvaardigheid 
Presenteren. 
Indien mogelijk i.c.m. 
keuzevak. 

NE/K/5 
 

4 5 PO - 1 nee 

5.02 Debat. Indien mogelijk 
i.c.m.maatschappijleer 

NE/K/5 
NE/K/2 

4 5 PO 45 2 nee 

5.03 Fictiedossier deel 1 
 
Module fictie 

NE/K/8 4 5 PO - o/v/g ja 

5.04 Kijk- en 
luistervaardigheid  
 
Module kijken en 
luisteren 

NE/K/4 
 

4 5 TT 3 x 
45 
min  

2 nee 

5.05 Leesvaardigheid  
 
Module lezen 

NE/K/6 
NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 

4 6 TT 90 3 Ja 

5.06 Fictiedossier deel 2 NE/K/8 4 6 PO - o/v/g ja 

5.07 Schrijfvaardigheid  
 
Module schrijven 

NE/K/7 
NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 

4 7 TT 90 2 ja 

5.08 Gesprek over 
fictiedossier 
Voorwaarde om 
gesprek te houden 
is een voldoende 
voor 5.03 en 5.06 

NE/K/5 
NE/K/8 

4 7 PO 45 2 nee 

 
 
TT=  PTA Toets of Tentamen (schriftelijk) 
PO= Praktische Opdracht of Werkstuk 
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Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
 
examenstof/nederlands-vmbo 
 
 
STOF Centraal Examen (CE) 
Aanduiding in het boek; Leerstofomschrijving Examen 

eenheid 
Toetsvorm 

Leesvaardigheid – Module 1 
Schrijfvaardigheid – Module 2 
Luistervaardigheid – Module 4 

NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/6 
NE/K/7 

digitaal 

 
Beschrijving van de onderdelen van het Centraal Examen (CE): 
 
syllabus-nederlands-vmbo 
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SE T&R; 2022/2023 
 

Economie 
Wettelijke vaknaam: economie (ec) 

 Vakcode: 0233 
 

Verplicht voor profiel: T&R 
Leerweg: Kader Beroepsgerichte   
Methode: Economisch Bekeken  
   
STOF School Examen (SE) 
PTA-
nr. 

Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
eenheid 

periode Toets-
vorm 

Duur Weging Herkans-
baar 

5.01 Module Consumptie en 
consumentenorganisaties 
(H 1-2 uit leerjaar 3) 

EC/K/1/2//3/4A 5 TT 45 
min. 

1 Nee 

5.02 Module Consumptie en 
consumentenorganisaties 
(H 3-4 uit leerjaar 3) 

EC/K/1/2//3/4B 5 TT 90 
min. 

2 Ja 

5.03 Arbeid en Bedrijfsleven    
(H 8 uit leerjaar 3) 

EC/K/1/2/3/5B 6 TT 45 
min. 

1 Nee 

5.04  Module Overheid en Bestuur, 
Module Natuur en Milieu 
 (H 5 t/m  H 7 uit leerjaar 3) 

EC/K/1/2/3/6/8 6 TT 90 
min. 

2 Ja 

5.05  Module Arbeid en Productie 
(H 1 t/m 3 uit leerjaar 4)   

EC/K/1/2/3/5A 7 TT 45  
min. 

1 Ja 

5.06  Module Internationale 
Ontwikkelingen 
(H 1 t/m 5 uit leerjaar 4)   

EC/K/1/2/37 7 TT 90  
min. 

2 Ja 

TT=  PTA Toets of Tentamen (schriftelijk) 
PO= Praktische Opdracht of Werkstuk 
 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
 
examenstof/economie-vmbo 
 
STOF Centraal Examen (CE) 
Aanduiding in het boek; Leerstofomschrijving Examen 

eenheid 
Toetsvorm 

Modules: Consumptie, Arbeid en Productie, Arbeid en 
Bedrijfsleven  
en Internationale Ontwikkelingen 

EC/K/3/4A/ 
5A/7 

Digitaal 
 
 

Toetsvorm: Schriftelijk, Digitaal of Praktijk 
 
Beschrijving van de onderdelen van het Centraal Examen (CE):  
 
syllabus-economie-vmbo 
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SE cohort 2022/23 
 

Wiskunde 
Wettelijke vaknaam: Wiskunde 

Vakcode: 0153 
Leerjaar 4 

 
Voor profiel: E&O 
Leerweg: Kader Beroepsgericht (TR) 
Methode: Getal en Ruimte  
 
STOF School Examen (SE) 

PTA-
nr. 

Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
eenheid 

Periode Toets-
vorm 

Duur Weging Herkans
-baar 

5.01  Statistiek  WI/K 
1/2/3/7 

5 TT 45 1 ja 

5.02 Ruimte meetkunde  WI/K 
1/2/3/6/8 

5 TT 90 2 ja 

5.03 Rekenen, meten en 
schatten / telproblemen 

WI/K 
1/2/3/4/5
/8 

6 PO  90 2 nee 

5.04 Vlakke meetkunde  WI/K 
1/2/3/6/8 

6 TT 90 2 ja 

5.05 Verbanden WI/K 
1/2/3/4/5
/8 

7 TT 90 2 ja 

 
TT=  PTA Toets of Tentamen (schriftelijk) 
PO= Praktische Opdracht of Werkstuk 
 

Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
examenstof/wiskunde-vmbo 
 
STOF Centraal Examen (CE) 
Aanduiding in het boek; Leerstofomschrijving Examen 

eenheid 
Toetsvorm 

Getallen 
Tangens, sinus en cosinus 
Formules, tabellen en grafieken 
Percentages 
Kaarten, grafen en bouwtekeningen 
Statistiek en telproblemen 
Verbanden en vergelijkingen 
(Ruimte)meetkunde 
Statistisch onderzoek 

WI/K/  
1,2,3,4,5,6,7 

Digitaal 

 
 

Beschrijving van de onderdelen van het Centraal Examen (CE): 
syllabus-wiskunde-vmbo 
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SE T&R; 2022 / 2023 
 

Economie & Ondernemen 
Wettelijke vaknaam: Economie & Ondernemen (eo) 

Vakcode: 1700-1704 
 

Profiel: T&R 
Leerweg: Kader Beroepsgerichte  
Methode: VMBO Modulair E&O + Bronnenboek Economie en Ondernemen (Edu4all) 
 
STOF School Examen (SE) 
PTA-
nr. 

Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
eenheid 

Periode Toets-
vorm 

Duur 
(uur) 

Weging Herkans-
baar 

5.01 Project Commercieel en 
Administratie:  
“Dragons Den” 

P/EO/1.1 
P/EO/4.1 

5 PO 16 1 Nee 

5.02 Theorietoets Commercieel en 
Administratie  

P/EO/1.1 
t/m 1.2 
P/EO/4.1 
t/m 4.2 

5 TT 1,5 1 Ja 

5.03 Project Logistiek en 
Secretarieel: 
“Op voorraad” 

P/EO/3.1 
t/m 3.3 
P/EO/2.1 
t/m 2.2 

6 PO 14 1 Nee 

5.04 Theorietoets Logistiek en 
Secretarieel 

P/EO/3.1 
t/m 3.3 
P/EO/2.1 
t/m 2.2 

6 TT 1,5 1 Ja 

5.05 Project Commercieel, 
Secretarieel, Logistiek en 
Administratie:  
“Geld in zicht” 

P/EO/1.1 
t/m 1.2 
P/EO/2.1 
t/m 2.2 
P/EO/3.1 
t/m 3.3 
P/EO/4.1 
t/m 4.2 

7 PO 16 1 Nee 

5.06 “Meesterproef”” * 
Commercieel, Secretarieel, 
Logistiek en Administratie 

P/EO/1.1 
t/m 1.2 
P/EO/2.1 
t/m 2.2 
P/EO/3.1 
t/m 3.3 
P/EO/4.1 
t/m 4.2 

7 PO/TT 3 2 Ja 

 
TT=  PTA Toets of Tentamen (schriftelijk) 
PO= Praktische Opdracht 
HD= HandelingsDeel: een opdracht die naar behoren moet zijn afgerond. Een HD wordt 

niet becijferd 
PF= Portfolio 
 
 
*Er zijn onderdelen van de Meesterproef herkansbaar. 
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Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
 
economie-en-ondernemen-vmbo 
 
 
STOF Centraal Schriftelijk en Praktijk Examen (CSPE week 19,20) 
Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
eenheid 

Toetsvorm 

Commercieel P/EO/1.1 t/m 
1.2 
 

Schriftelijk, Digitaal en 
Praktijk 

Secretarieel P/EO/2.1 t/m 
2.2 
 

Schriftelijk, Digitaal en 
Praktijk 

Logistiek P/EO/3.1 t/m 
3.3 
 

Schriftelijk, Digitaal en 
Praktijk 

Administratie P/EO/4.1 t/m 
4.2 

Schriftelijk, Digitaal en 
Praktijk 

Toetsvorm: Schriftelijk, Digitaal en Praktisch. 
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Beroepsgerichte 
keuzevakken 

 
  

Herkansingsregeling Beroepsgerichte Keuzevakken 
 
Voor het herkansen van de beroepsgerichte keuzevakken geldt de volgende 
regeling: 
 
Een herkansing kan pas gekozen en uitgevoerd worden als alle vier keuzevakken 
geheel gedaan en afgerond zijn. Dit is voor T&R aan het einde van P2. Dan zijn alle 
vier eindcijfers bekend. Elk van deze cijfers moet minimaal 4 zijn. 
 
Voor elk van de vier gedane keuzevakken zijn er 1 of 2 PTA’s (7.02 en 7.03) 
herkansbaar gesteld. Bij de exameneenheden van de keuzevakken kan het 
voorkomen dat een exameneenheid wordt opgesplitst tussen de theoretische en 
praktische aftoetsing. 
 
De data van herkansingen keuzevakken wordt nader bepaald. 
 
 
 
De vastgestelde keuzevakken: 

 
1. Keuken. 
2. Ondernemen. 
3. EHBO 
4. Presentatie en Styling. 
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PTA Klas 4TR 2022/2023 
 

Keuken 
Beroepsgericht keuzevak 

Wettelijke vaknaam: de keuken (keu) 
Vakcode: 1803 

 
Keuze voor profiel: E&O 
Leerweg: Kader Beroepsgerichte 
Methode: CCZ-materiaal 
 
School Examen (SE) 

PTA- 
nr. 

Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
Eenheid* 

Periode 
 

Toets- 
vorm 

Duur 
(min.) 

Weging Herkansbaar 

7.02 Theorietoets over keuzevak 3.1 
3.2.2 
3.2.4 

5 TT 45 1 Ja 

7.03 Praktijk toets  3.2 5 PO 90 1 Ja 
TT=  Toets of Tentamen 
PO= Praktische Opdracht of werkstuk 
HD= HandelingsDeel: een opdracht die naar behoren moet zijn afgerond. Een HD wordt 

niet becijferd 
 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
 
Keuken 
 
Centraal Examen (CE) 
n.v.t. 
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PTA Klas 4TR 2022/2023 
 

 
Ondernemen 
Beroepsgericht keuzevak 

Wettelijke vaknaam: Ondernemen  
Vakcode: 1709 

 
Keuze voor profiel: E&O 
Leerweg: Kader Beroepsgerichte 
Methode: CCZ-materiaal 
 
School Examen (SE) 

PTA- 
nr. 

Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
Eenheid* 

Periode Toets- 
vorm 

Duur 
(min.) 

Weging Herkansbaar 

7.02 Ondernemingsplan project 
“Dragons Den”. 

K/EO/5.1-
5.4 

5 PO 840 1 Nee 

7.03 Theoretische toets 
keuzevak  

K/EO/5.1-
5.4 

5 TT 60 1 Ja 

TT=  Toets of Tentamen 
PO= Praktische Opdracht of werkstuk 
HD= HandelingsDeel: een opdracht die naar behoren moet zijn afgerond. Een HD wordt 

niet becijferd 
 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
 
Ondernemen 
 
Centraal Examen (CE) 
n.v.t. 

 
 
 

  



 

 

CCZ Programma van Toetsing en Afsluiting 
Kader Beroepsgerichte Leerweg, Profiel Economie & Ondernemen 

- 27 - 

PTA Klas 4TR; 2022/2023 
 

Voorkomen van ongevallen en EHBO  
Beroepsgericht keuzevak 

Wettelijke vaknaam: Voorkomen van ongevallen en EHBO (EHBO) 
Vakcode: 1617 

 
Keuze voor profiel: E&O 
Leerweg: Basis/Kader Beroepsgerichte 
Methode: CCZ-materiaal 
 
School Examen (SE) 

PTA- 
nr. 

Aanduiding in het 
boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
Eenheid* 

Periode Toets- 
Vorm 

Duur 
(min.) 

Weging Herkansbaar 

7.02 Theorietoets over 
keuzevak 

12.1, 
12.2.1, 
12.2.3 t/m 
12.2.5, 
12.4.4, 
12.5.3, 
12.5.4, 
12.5.6, 
12.5.7, 
12.5.9 t/m 
12.5.11 

6 TT 45 1 Ja 

7.03 EHBO-vaardigheden 
uitvoeren tijdens de 
les 

12.2.2, 
12.3, 
12.4.1 t/m 
12.4.3, 
12.5.1 t/m 
12.5.8 en 
12.5.11 

6 PO - 2 Nee 

TT=  Toets of Tentamen 
PO= Praktische Opdracht of werkstuk 
HD= Handelingsdeel: een opdracht die naar behoren moet zijn afgerond. Een HD wordt 

niet becijferd 
 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
 
Voorkomen-van-ongevallen-en-EHBO 
 
 
Centraal Examen (CE) 
n.v.t. 
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PTA Klas 4TR 2022/2023 

 
 

Presentatie en Styling 
Beroepsgericht keuzevak 

Wettelijke vaknaam: presentatie en styling 
Vakcode: 1718 

 
Keuze voor profiel: Z&W, Dv&Pr, E&O 
Leerweg: Kader Beroepsgerichte 
Methode: CCZ-materiaal 
 
School Examen (SE) 

PTA- 
nr. 

Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
Eenheid* 

Periode Toets- 
vorm 

Duur 
(min.) 

Weging Herkansbaar 

7.02 Theorietoets over keuzevak 
 

K/EO/7.1 6 PO 45 1 Ja 

7.03 Praktische toets opdracht  
 

K/EO/7.1 6 PO 90 2 Ja 

TT=  Toets of Tentamen 
PO= Praktische Opdracht of werkstuk 
HD= HandelingsDeel: een opdracht die naar behoren moet zijn afgerond. Een HD wordt 

niet becijferd 
 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
 
Presentatie-en-styling 
 
 
Centraal Examen (CE) 
n.v.t. 

 
 

 

 
 

 
  



 

 

CCZ Programma van Toetsing en Afsluiting 
Kader Beroepsgerichte Leerweg, Profiel Economie & Ondernemen 

- 29 - 

SE cohort 2022/2023 
 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 

Wettelijke vaknaam: Loopbaanoriëntatie en- begeleiding 
Vakcode: -  
Leerjaar 4 

 
Voor profiel: E&O 
Leerweg:  Kader 
Methode: Tumult 
 
STOF School Examen (SE) 

PTA-nr. Aanduiding in het boek; 
Leerstofomschrijving 

Examen 
eenheid 

leerjaar Periode Toets
-vorm 

Duur 
(uur) 

Weging Herkans-
baar 

5.01 -Presentatie: “Wie ben ik?” 
-Stagevoorbereiding 
-Studiemeter + 
verslaglegging 

C1+C2 4 5 HD 12  - Ja 

5.02 -MBO oriëntatie 
-Doorstroomdossier 
en Talentdocumentatie 
-Studiekeuzebeurs + 
verslaglegging 
 

C1+C2 4 6 HD 12 - Ja 

5.03 Werkveldoriëntatie: Stage* C 1.1 t/m 
1.5 
C 2.1 t/m 
2.5 
(Economi
e en 
Ondernem
en) 

4 6 HD 45 - Ja 

5.04 -Stagereflectie 
-Open 
dag/avond/meeloopdag 
MBO 
-Pecha Kucha: Reflectie 
T&R 

C1+C2 4 7 HD 12 - Ja 

 
 
 
*)Stage 

Stage is een Handelingsdeel 
 
De stage (HD) is naar behoren afgerond indien alle onderdelen zijn ingeleverd en/of als 
voldoende beoordeeld: 
 

1. Kandidaat voldoet aan de eisen volgens de exameneenheden EenO C1.1 t/m 1.5 en 
C2.1 t/m 2.5 

2. Aanwezigheid van minimaal 80% of na overleg nader overeen te komen percentage. 
3. Een voldoende eindbeoordeling van de stagedocent. 
4. Een voldoende voor de stageopdrachten. 
5. Een concreet geformuleerd leerdoel bij aanvang van de stage. 
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6. Een aantoonbare groei in het gestelde leerdoel en in de competenties, die vermeld 
staan in het stage boekje. 

 
 
TT=  PTA Toets of Tentamen (schriftelijk) 
PO= Praktische Opdracht of Werkstuk 
 
Beschrijving van het wettelijke examenprogramma: 
 
Bijgestelde-handreiking-LOB 
(zie 2.1) 
 
 
 
STOF Centraal Examen (CE): 
N.v.t. 
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EINDE VAN DIT BOEKJE 
 

*** 


