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1. Welkom 

Dit is de Opleidingsgids voor leerjaar 3 van de Vakmanschapsroute-opleiding  van het Bindelmeer 
College en het ROC van Amsterdam. Deze Opleidingsgids is bedoeld voor leerlingen, maar bevat ook 
nuttige informatie voor ouders, docenten en andere geïnteresseerden. We informeren je hiermee 
over je opleiding en over algemene zaken die te maken hebben met je studie.  
 
Je vindt in deze Opleidingsgids informatie over de vakken die je volgt, de stageperiode, welke 
examens je moet doen en wanneer je die kunt afleggen. Hierdoor weet je wat je in een bepaalde 
periode te wachten staat en kan jij je hier goed op voorbereiden. 
 
Actuele informatie zoals je rooster of de lokalen waar je les hebt, kan je vinden op de website van 
het Bindelmeer College: www.bindelmeercollege.nl/dagrooster. 
 
Is iets niet duidelijk of wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk altijd terecht bij je 
studieloopbaanbegeleider. 
 
Wij wensen je veel succes en plezier met je opleiding!  
 
 
Guno Kathusing      Anja Veelenturf                
Teamleider Bovenbouw     Wnd.Directeur Bindelmeer College
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2. De Vakmanschapsroute: een toelichting 

De Vakmanschapsroute is een bijzonder traject. Het betekent dat je tijdens je opleiding op het 
Bindelmeer College een route volgt die uiteindelijk leidt tot een mbo-2 diploma van het ROC van 
Amsterdam. De Vakmanschapsroute start in leerjaar 3 van het vmbo en duurt in principe drie jaar. 
Dat betekent dat je vanaf je start op het Bindelmeer College dus in totaal binnen vijf jaar je mbo-2 
diploma haalt; dat is een jaar sneller dan wanneer je na een gewone vmbo-basis opleiding naar het 
ROC gaat. 
 
In de Vakmanschapsroute word je in leerjaar 3 van je vmbo-opleiding voorbereid op het volgen van 
de mbo-opleiding. Het Bindelmeer College werkt hiervoor samen met het ROC van Amsterdam. 
Samen zorgen we ervoor dat je een goed programma volgt en dat je in drie jaar je mbo-diploma kan 
halen. Bij dit diploma krijg je ook een cijferlijst van de vmbo-vakken die je hebt behaald. 
 
In principe krijg je in het derde en vierde jaar al je onderwijs op het Bindelmeer College. In het vijfde 
jaar is het mogelijk dat je voor sommige onderdelen (examens en lessen) in verschillende keren naar 
een locatie van het ROC van Amsterdam gaat. Dit biedt je een mooie kans om de sfeer op die school 
te proeven en kan je helpen bij het maken van een goede keuze voor wat je na de 
Vakmanschapsroute gaat doen. Wij vinden het erg belangrijk om je te helpen bij het maken van die 
keuze: werken of verder studeren en een mbo-3 of mbo-4 diploma halen. 
 

 

vmbo 
1

vmbo 
2

VMR 
3

VMR 
4

VMR 
5

MBO 2 
diploma 

MBO 

3/4 

Werk 



Opleidingsgids VMR3 Bindelmeer College, versie 1.0                
 

10 

3. De Vakmanschapsroute opleidingen 

In de Vakmanschapsroute heb je de keuze uit drie verschillende mbo-opleidingen: 
1. Helpende Zorg en Welzijn 
2. Medewerker Sport en Recreatie 
3. Medewerker Facilitaire Dienstverlening 

 
Mbo-opleidingen bereiden je voor om een bepaald beroep te gaan uitoefenen in de toekomst. De 
overheid heeft in kwalificatiedossiers omschreven wat je voor een beroep moet kennen en kunnen. 
Het gaat per beroep om zogeheten kerntaken en werkprocessen. 
 
De drie opleidingen in de Vakmanschapsroute vallen onder het kwalificatiedossier Dienstverlening. 
Dit is in de Vakmanschapsroute verwerkt tot de volgende opbouw van het programma: 

• In dit leerjaar 3 volg je vervolgens binnen de vakmanschapsroute het voorbereidend jaar 
dienstverlening.  

• In het voorbereidende jaar dienstverlening maak je als leerling iedere periode kennis met 
een andere opleiding, zodat je in periode 4 een goede keuze kunt maken voor de opleiding 
Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker Sport & Recreatie of Medewerker Facilitaire 
Dienstverlening.  

• In leerjaar 4 start je als leerling dienstverlening vervolgens met de door jou gekozen 
opleiding.  

 
Hieronder geven we dit in een schema weer. 
 

 
 
 
 
 

  

5 VMR 

HZW 

5 VMR 

S&R 

Basisvorming:  

leerjaar 1 en 2 
3 VMR 

Dienstverlening 

4 VMR 

FDV 

4 VMR 

HZW 
4 VMR 

S&R 

5 VMR 

FDV 
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3.1 De opleiding Helpende Zorg en Welzijn 
Als je de opleiding Helpende Zorg en Welzijn hebt afgerond kun je aan het werk als helpende in een 
zorg- of in een welzijnsinstelling. Je kunt hierbij denken aan: 

• een verzorgingstehuis 
• een verpleeghuis 
• een woonzorgcentrum 
• een woonvorm voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten 
• een (dag)activiteitencentrum 
• de thuiszorg 

 
Tijdens de opleiding en je stage kom je in aanraking met verschillende doelgroepen zoals baby’s, 
peuters, kleuters, voorschool- en basisschoolkinderen, lichamelijk gehandicapten, verstandelijk 
gehandicapten en ouderen. Je gaat over deze verschillende doelgroepen informatie krijgen en 
verzamelen. Voor de beroepspraktijkvorming (stage) betekent dit, dat je bij één of meerdere van 
deze doelgroepen stage gaat lopen.  
 
Als Helpende Zorg en Welzijn 
assisteer je bij diverse 
werkzaamheden binnen een 
instelling. De kerntaken 
(belangrijkste taken) liggen vooral 
op het gebied van conciërgetaken, 
huishoudelijke taken, verzorging en 
begeleiding van activiteiten.  
 
Na deze opleiding kun je 
doorstromen naar onder andere 
deze vervolgopleidingen op het ROC 
van Amsterdam: 

• Pedagogisch Werker (niveau 3/4 
• Verzorgende  IG (niveau 3) 
• Maatschappelijke Zorg (niveau 3/4) 
• Combinatieopleiding Verzorgende IG & Maatschappelijke zorg (niveau 3) 
• Verpleegkunde niveau 4 (moeilijke opleiding!) 
• Assisterende gezondheidszorg niveau 4 (tandartsassistent, doktersassistent, 

apothekersassistent) (met numerus fixus en moeilijke opleidingen!) 
 
3.2 De opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening  
De opleiding Facilitaire Dienstverlening is een brede opleiding. Je kan hierna bij veel verschillende 
bedrijven terecht zoals kantoren, magazijnen, onderhouds- en schoonmaakbedrijven en de horeca. 
Het werk van een facilitair medewerker is heel afwisselend. Je doet ondersteunend werk. Je verwerkt 
de post, neemt goederen van leveranciers in ontvangst, doet kleine reparaties. Door jou kunnen 
mensen in een gebouw wonen of werken. Vaak ben jij het eerste aanspreekpunt. Geen dag is 
hetzelfde! 
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Tijdens de opleiding leer je: 
• Je bent ondersteunend en servicegericht 
• Je beheert voorraden en verzorgt de logistiek 
• Je ondersteunt de organisatie, zodat bijeenkomsten en evenementen goed lopen 
• Je voert cateringwerkzaamheden uit 
• Je helpt bij huishouden en persoonlijke 

verzorging 
• Je beheert gebouwen en apparatuur 
• Je bent gastvrij naar bezoekers 
• Je maakt werkplanningen 

 
Na deze opleiding kun je doorstromen naar onder andere 
deze vervolgopleidingen op het ROC van Amsterdam: 

• Financieel administratief medewerker 
(niveau 3)  

• Medewerker beheer ICT (niveau 3) 
• Logistiek teamleider (niveau 3) 
• Verkoopspecialist detailhandel (niveau 3) 
• Facilitair manager Luchthaven (niveau 4) 

 
3.3 De opleiding Sport en Recreatie 
Als je de opleiding Sport en Recreatie hebt afgerond kun je aan het werk als begeleider van sportieve 
en recreatieve activiteiten. Je bent gastvrij en je kunt gasten/deelnemers op een leuke manier 
enthousiast maken om mee te doen aan sport- en spelactiviteiten. Je kunt hierbij denken aan: 

• Werken in een sporthal 
• Gastheer of vrouw bij sportverenigingen 
• Sportevenementen begeleiden 
• Fitnesscentra 
• Indoor en outdoor centra voor sport en spel 
 

Tijdens de opleiding en je stage kom je in 
aanraking met verschillende doelgroepen 
zoals  kleuters,  basisschoolkinderen, 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs en 
volwassenen. Je gaat over deze 
verschillende doelgroepen informatie 
krijgen en verzamelen. Voor de 
beroepspraktijkvorming (stage) betekent 
dit, dat je bij één of meerdere van deze 
doelgroepen stage gaat lopen. Als 
begeleider Sport en Recreatie assisteer je 
bij diverse werkzaamheden binnen een 
instelling. De kerntaken (belangrijkste 

taken) liggen vooral op het gebied van conciërgetaken, sporthal beheerstaken en  begeleiding van 
sport en spel activiteiten. 
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In VMR3 wordt voor leerlingen die gaan kiezen voor de opleiding Sport en Recreatie een fitheidstest 
afgenomen. Op grond van deze test wordt vastgesteld of een extra trainingsprogramma moet 
worden uitgevoerd om uiteindelijk te voldoen aan de fitheidstest. 
 
Voor het volgen van keuzedelen in leerjaar 5, is het vereist dat de leerling alleen in het 5e leerjaar kan 
starten als de leerling in bezit is van minimaal een zwemdiploma B. 

 
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld doorstromen naar deze vervolgopleiding op het ROC van 
Amsterdam: Sport en Bewegen (niveau 3). 
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4. Het onderwijsprogramma van je opleiding 

4.1 Het programma 
 
Elk studiejaar bestaat uit vier periodes. In het schooljaar 2020 – 2021 is de periode-indeling als volgt: 

• Periode 1 18 augustus 2020 – 30 oktober 2020 (week 34 t/m week 44) 
• Periode 2 2 november 2020 – 22 januari  2021 (week 45 t/m week 3) 
• Periode 3 25 januari 2021 – 9 april 2021 (week 4  t/m week 14) 
• Periode 4 12 april 2021 – 2 juli 2021 (week 15 t/m week 26)  

 
In onderstaande tabel wordt per periode aangegeven welke vakken je volgt en hoeveel uur daarvoor 
is gepland. Let op: 1 lesuur is 45 minuten. Deze tabel wordt indien nodig aan het begin van iedere 
onderwijsperiode bijgesteld. Informatie hierover vind je op de website van het Bindelmeer College. 
 

Vakken leerjaar 3 
Lesuren per onderwijsperiode 
1 2 3 4 

Nederlands 4 4 4 4 

Rekenen 3 3 3 3 

Engels  2 2 2 2 

Beroepsvak dienstverlening: 
• Kennismaking Helpende Zorg en Welzijn 
• Kennismaking Medewerker Facilitaire 

Dienstverlening 
• Kennismaking Medewerker Sport en Recreatie 
• Integrale opdracht Dienstverlening 

 
9 

 
 

9 

 
 
 

9 
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Oriënterende stage 11 11 11 11 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 

Maatschappijleer 3 3 3 3 

CKV 1 1 1 1 

Studieloopbaanbegeleiding 5 5 5 5 

Talenturen 4 4 4 4 

Totaal 44 44 44 44 
 
4.2 Begeleiding 
Als leerling ben je zelf verantwoordelijkheid voor je studievoortgang, maar natuurlijk helpt je SLB’er 
je hierbij. Gedurende het jaar volgt de SLB’er jouw voortgang en kan je bij hem / haar terecht met 
vragen. Samen maak je aan het begin van het schooljaar een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) met: 
• je leerdoelen voor de beroepsvaardigheden 
• wat je wilt bereiken in je persoonlijke ontwikkeling  
• de planning van jouw (leer)activiteiten voor de komende periode 
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Aan het eind van iedere periode kijk je samen met je SLB’er in de POP-week terug en stel je 
eventueel nieuwe doelen op. Het gaat om de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?  
 
4.3 Meten van je studievoortgang     
Je ontvangt in iedere POP-week een overzicht van de voortgang van je studie. Je bespreekt deze in 
een gesprek met je SLB’er en ouders. Het Bindelmeer College behoudt zich te allen tijde het recht 
voor leerlingen te verplichten tot het verrichten van extra inspanningen die ten goede komen aan 
hun vaardigheden/competenties/vakkennis.   
 
4.4 Beroepspraktijkvorming (BPV) 
In klas 3 van de Vakmanschapsroute loop je één dag in de week stage, gedurende het hele 
schooljaar. Hierin maak je op de werkvloer kennis met de praktijk.  
De dag waarop je stage gaat lopen is de woensdag en de duur is acht uren per dag over maximaal 39 
weken. Het minimaal aantal BPV-uren bedraagt in het derde leerjaar 240 klokuren. Dat betekent dat 
je minimaal 30 weken stage loopt. 
Je krijgt een stageboek met opdrachten die op de stageplek uitgevoerd moeten worden. De 
studieloopbaanbegeleider komt een aantal keren op stagebezoek voor de tussenevaluatie en 
eindevaluatie. Eventueel vindt er tussentijds telefonisch contact plaats tussen SLB-er en 
praktijkopleider.  Het stageboek wordt beoordeeld door de studieloopbaanbegeleider. 
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5. Het Examenprogramma 

In de Vakmanschapsroute doe je een aantal examens op vmbo-niveau en doe je daarnaast het 
volledige mbo-examenprogramma. De examens vinden plaats in leerjaar 3, 4 en 5. In onderstaande 
tabel vatten we dit samen. Wat op het vmbo een schoolexamen heet, heet in het mbo een 
instellingsexamen. Centrale Examens zijn landelijke examens die iedere leerling in Nederland maakt. 
 

Examen Vmbo of mbo Wanneer Hoe 
Nederlands vmbo Leerjaar 3 en 4 

Leerjaar 4 
Schoolexamens 
Centraal Examen 

Engels vmbo Leerjaar 3 en 4 
Leerjaar 4 

Schoolexamens 
Centraal Examen 

Rekenen vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens 
Maatschappijleer vmbo Leerjaar 3 Schoolexamens 
CKV vmbo Leerjaar 3 Schoolexamens 
Lichamelijke Opvoeding vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens 
BPV (stage) mbo Leerjaar 4 en 5 Erkende plek en urennorm en 

stageverslag 
Nederlands  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen en instellingsexamens 
Rekenen  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen 
Beroepsvak mbo Leerjaar 5 Instellingsexamen(s) 
Loopbaan en Burgerschap mbo Leerjaar 4 en 5 Instellingsexamens 
Keuzedelen 1 en 2 mbo Leerjaar 5 Instellingsexamens 

 
De examens in bovenstaande tabel zijn summatief. Dat betekent dat ze meetellen voor het behalen 
van je diploma en dat ze het eindcijfer bepalen dat op je diploma (mbo) of cijferlijst (vmbo) komt. Er 
zijn twee soorten summatieve cijfers: 

1. School-/instellingsexamens: In de bovenbouw van het vmbo bouw je als leerling voor ieder 
vak geleidelijk een eindcijfer op.  Iedere toets of examen dat door het Bindelmeer zélf wordt 
opgesteld en dat meetelt in dit eindcijfer, heet een schoolexamencijfer. In het mbo wordt 
niet gesproken van schoolexamens, maar van instellingsexamens. 

2. Centrale examens: Voor sommige vakken zijn landelijke examens ontwikkeld, dit zijn de 
zogenaamde centrale examens. Dit geldt zowel in het vmbo als in het mbo. 

 
Naast deze summatieve examens maak je tijdens het schooljaar voor ieder vak ook formatieve 
toetsen. Deze toetsen zijn bedoeld om te kijken hoe je ervoor staat en om je goed voor te bereiden 
op de examens. Als je de toetsen voor een vak (gemiddeld) voldoende hebt gemaakt, heb je de 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om het examen te kunnen halen. In de bijlage vind je een 
overzicht van alle examens en toetsen die je in leerjaar 3 per vak moet maken. Hierbij geldt: 

• A-cijfers zijn formatieve cijfers: deze tellen niet mee in de zak-/slaagregeling. 
• B-cijfers zijn SE-cijfers ofwel de school-/instellingsexamens: deze summatieve cijfers tellen 

resp. mee in de SE-cijfers en de instellingsexamens tellen mee bij MBO-zak-/slaagregeling. 
• C-cijfers zijn centrale examens in het VO en het MBO. 
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Het eindcijfer voor het vak rekenen is het gemiddelde van vier schoolexamens. De rekentoetsen 
worden afgenomen op niveau 2F. Het eindcijfer isniet bepalend voor de zak-/slaagregeling.  
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6. Schoolexamenreglement van het Bindelmeer College 2020-2021  
 

Beste leerlingen en ouders, 
 
Het schoolexamenreglement en het algemeen Zaam- examenreglement vormen samen het 
examenreglement van de school dat geldt voor alle examens. 
 
In het examenreglement staat belangrijke informatie over de regelgeving van de schoolexamens en 
de eindexamens waarmee je te maken krijgt in de bovenbouw. In leerjaar 3 en leerjaar 4 ben je bezig 
met onderdelen van het schoolexamen. Leerjaar 4 sluit je af met een centraal examen.  
 
Het PTA is een overzicht van de leerstof van de verschillende vakken. Per vak staat beschreven wat er 
getoetst wordt, hoe de lesstof getoetst wordt en hoe zwaar het cijfer meetelt en/of je het mag 
herkansen. 
 
De mentor zal de belangrijkste zaken uit het schoolexamen reglement met de kandidaten bespreken. 
Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je rechten en je plichten. Het schoolexamen 
reglement kan je vinden op de website van de school. Alles wat met het PTA en het examen te 
maken heeft kun je vinden op Bindelmeercollege.nl onder “leerlingen PTA/ examens” 
 
Namens het gehele docententeam en de examencommissie wens ik je veel succes bij je studie.  
 
De Examensecretaris,     Wnd. Directeur, 
S.Sardha      A.Veelenturf 
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ALGEMEEN ZAAM-EXAMENREGLEMENT 
 
Het algemene ZAAM-examenreglement beschrijft de door de VO-Raad noodzakelijk geachte 
onderdelen van het examenreglement1 die voor elke school gelijk zijn. Naast dit algemene ZAAM-
examenreglement is elke ZAAM-school verplicht een schoolexamenreglement op te stellen waarin 
ten minste de door de VO-Raad als noodzakelijk aangemerkte onderdelen worden uitgewerkt die om 
een schoolspecifieke invulling vragen2. Samen vormen deze documenten het examenreglement van 
de school.  
 
1. Te allen tijde geldt dat het Eindexamenbesluit VO leidend is. 

 
2. In gevallen waarin het Eindexamenbesluit VO en/of het examenreglement niet voorzien beslist 

de directeur. 
 

3. Het opstellen van een examenreglement is wettelijk verankerd in artikel 31 van het 
Eindexamenbesluit VO. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het vaststellen van het 
examenreglement. 
 

4. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden jaarlijks door de 
directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. 
 

5. Bij onregelmatigheden kan alleen de directeur maatregelen nemen en mogen er geen andere 
maatregelen worden genomen dan de sanctiemogelijkheden genoemd in artikel 5 van het 
Eindexamenbesluit VO: 
5.1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of 

deeleindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig 
is, kan de directeur maatregelen nemen. 

5.2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 
onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of 

het centraal examen 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van 

het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend 
tijdvak van het centraal examen. 

5.3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt 
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig 
is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 

5.4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet 
onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen 

                                                           
1  Zie checklist VO-Raad: https://www.vo-

raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenregleme
nt_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779 

2  Deze staan beschreven in de notitie ’Richtlijn Examenreglement’. 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
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commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel 
uitmaken. 

5.5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet op het voortgezet onderwijs wordt het 
beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, 
schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en 
beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn 
gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar 
beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden 
gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen 
onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt 
haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers 
van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

 
6. De Commissie van Beroep bestaat uit Mevr. Mr. S. Stokman, voorzitter; de leden drs. P. Delsing 

en J. Pols Paardekooper. Ambtelijk secretaris is mevr. Mr. R. Steinvoort. Het adres is: Commissie 
van Beroep van Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam. Wat betreft de procedure 
bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen Examenbeslissingen van Stichting 
ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website.  https://www.zaam.nl/wp-
content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf 
 

7. Deelname aan de geplande toetsen uit het programma van toetsing en afsluiting is verplicht. 
 
8. Het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht op of voor de deadline is verplicht. 
 
9. Het afgerond hebben van het schoolexamen geldt als voorwaarde voor toelating aan het centraal 

examen in het betreffende vak. 
 
10. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat de 

eindbeoordelingen/cijfers van het schoolexamen en eventueel het profielwerkstuk bekend. 
 

11. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende 
van 1 tot en met 10. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, wordt een cijfer 
uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 gebruikt met de daartussen liggende cijfers 
met 1 decimaal. 
 

12. Conform artikel 47 van het Eindexamenbesluit VO wordt het eindcijfer eindexamen uitgedrukt in 
een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Indien de uitkomst van de berekening niet een 
geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar 
beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 
 

13. Het centraal examenwerk wordt tenminste zes maanden na afname bewaard op school. 
 
14. Conform artikel 37a van het Eindexamenbesluit VO is het mogelijk voor leerlingen om toegelaten 

te worden tot het centraal examen in een eerder leerjaar: 
14.1. Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande 

leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken 
van het eindexamen. 

14.2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken 
afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt. 

14.3. Artikel 49, zevende lid en artikel 50, vijfde lid uit het Eindexamenbesluit VO zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

14.4. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak aansluitend 

https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf
https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf
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aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het College 
voor toetsen en examens. 

14.5. Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het 
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende 
leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens behaalde 
resultaten. 

 
15. Conform artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO kan de directeur een afwijkende wijze van 

examineren toestaan: 
15.1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of 

gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. 
In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met 
dien verstande dat aan de overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet 
hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

15.2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien 
van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog, 

orthopedagoog, neuroloog of psychiater is opgesteld, 
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen of de 

rekentoets in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de 
desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de 
onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel 
wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de 
begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

15.3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 
afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een 
kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste 
zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de 
moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: 
a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 
b. het vak Nederlandse taal; 
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is. 
15.4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het 

centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van 
het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot 
het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

15.5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 
 
Het volledige examenreglement van ZAAM kun je vinden op de website van ZAAM: 
www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/ 
 
  

http://www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/
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Examenreglement MBO 
Op de website van het ROC van Amsterdam onder “Info voor studenten” vind je de jongste en 
geldende versie van het examenreglement. Dit heeft betrekking op de instellingstoetsen en centrale 
examens in het MBO (leerjaar 5). 
 
In het examenreglement vind je informatie over onder andere de mogelijkheid om een klacht in te 
dienen, in beroep te gaan bij examens en een bindend studieadvies, verzoek tot inzage in gemaakt 
werk, verzoek tot aangepaste examinering voor studenten met een handicap of chronische ziekte. 
 
Op de website van het ROCvA www.rocva.nl onder “Info voor studenten” vind je de jongste en 
geldende versie van het examenreglement. Dit reglement is in de vierde klas alleen van toepassing 
op het routegesprek voor LL&B. In dit examenreglement van het ROCvA vind je informatie over: 

• Toegang en toelating tot de examens 
• Vrijstelling 
• Examenprogrammering 
• Aantal deelnamemogelijkheden examen 
• Centrale examens Nederlands, Engels en rekenen 
• Aangepaste examinering 
• Topsporter 
• Aanwezigheid en verzuim (verplichte deelname, te laat komen, absentie) 
• Gebruik mobiele communicatiemiddelen en hulpmiddelen 
• Geheimhoudingsplicht 
• Fraude en onregelmatigheden 
• Maatregelen bij fraude en onregelmatigheden 
• Klacht / revisie, bezwaar en beroep 
• Uitslag 

 
In de volgende paragrafen vind je een aantal schoolspecifieke examenreglementen. Zie hiervoor ook 
de website van het Bindelmeer College: www.bindelmeercollege.nl/pta-examens/ 

 

 
  

http://www.rocva.nl/
http://www.bindelmeercollege.nl/pta-examens/
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6.1 Algemene bepalingen schoolspecifiek examenreglement Bindelmeer College 
 
6.1.1 Het PTA en de wet  
Alle officiële regels die te maken hebben met de organisatie van het eindexamen, zijn te vinden in 
het “Eindexamenbesluit”. Als je daarin geïnteresseerd bent, kun je kijken op “wetten.overheid.nl” De 
belangrijkste onderdelen hiervan worden echter al genoemd in het “Examenreglement”, dat aan het 
begin van het schooljaar op de site van het Bindelmeer College wordt gepubliceerd.  
Het Bindelmeer College baseert het PTA op de wet en het examenreglement van ZAAM. 
 
6.1.2 Examencommissie  
De examencommissie heeft als taken en bevoegdheden:  

a. Het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, passend bij 
de visie van het Bindelmeer College en passend bij het afsluitende karakter van het 
schoolexamen);  

b. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te 
stellen;  

c. Behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij een 
schoolexamen, wegens persoonlijke omstandigheden van de kandidaat;  

d. Behandelen van klachten van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing;  
e. Behandelen van klachten van kandidaten over een primair besluit van de examinator, 

waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen of toets;  
f. Behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden waaronder een 

schoolexamen of toets is afgelegd.  
 
Ook is het voorbereiden van en/of adviseren over besluiten van de directeur ten aanzien van 
onregelmatigheden, en het horen van leerlingen als onderdeel hiervan zijn taken en bevoegdheden 
van de examencommissie.  
 
De benoeming en samenstelling van de Examencommissie wordt bepaald door de directeur. De 
Examencommissie bestaat uit de directeur van de school, de secretaris van het examen en de 
leerjaar coördinator. Op het Bindelmeer College zijn dat respectievelijk mevrouw A.Veelenturf, de 
heer S.Sardha en de heer G.Kathusing. De examensecretaris wordt uit de personeelsleden door de 
directeur aangewezen als examensecretaris, en op het Bindelmeer is dit dhr. S.Sardha. De 
examensecretaris heeft als taken en bevoegdheden:  

a. Organiseren van alle (digitale) examens en communiceert hierover persoonlijk en via de 
website:www.bindelmeercollege.nl 

b. Ervoor zorgen dat iedere examenkandidaat tijdens de school- en centrale examens de juiste 
toetsen krijgt; 

c. Controleren en verwerken van de PTA’s van de leerjaren 3 en 4 in Magister; 
d. Controleren van de uitvoering van de PTA’s en spreekt docenten hierop aan; 
e. Onderhouden van contacten met Cito, DUO, Examenblad en CvTE en informeert betrokkenen 

over aanpassingen; 
f. Informeert de Onderwijsinspectie; 
g. Doet voorstellen voor aanpassing van het examenreglement; 
h. Bewaken van de correcte uitvoering van het examenreglement; 
i. Controleert de cijferregistratie van toetsen in Magister; 
j. Neemt deel aan de vergaderingen van de examencommissie; 
k. Informeert docenten over alle wijzigingen m.b.t. de examens. 
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6.1.3 Bijzondere gevallen  
In gevallen waarin het Examenreglement en het Schoolexamen reglement niet voorzien, beslist de 
Examencommissie.  
 
6.1.4 Betekenis afkortingen  
SE  schoolexamen  
CSPE centraal schriftelijk praktisch examen  
CE  centraal examen  
PO praktische opdracht 
HO handelingsopdracht 

 
6.2 Inrichting van het onderwijs  
 
6.2.1 Voor welke vakken geldt het PTA? 
Het PTA geldt voor alle vakken die je volgt in de bovenbouw. Voor drie vakken wordt het PTA 
afgerond in het derde leerjaar; KCKV, maatschappijleer en beroepsgerichte keuzevakken(keuzedelen) 
van de profielen.  
 
Vakken waarvoor alleen een SE wordt afgelegd 
De vakken KCKV, Maatschappijleer en de beroepsgerichte keuzevakken van de profielen D&P,E&O 
EN Z&W worden met een SE afgesloten.  

• KCKV wordt afgesloten met de beoordeling “voldoende” of “onvoldoende”. 
• Maatschappijleer wordt afgesloten met een cijfer.  Indien een kandidaat aan het einde van 

de derde klas een onvoldoende heeft voor het vak Maatschappijleer, heeft hij/zij de 
mogelijkheid een aanvullende toets voor dat vak te maken. In die toets wordt de stof die in 
het gehele leerjaar aangeboden is, getoetst. Het cijfer voor deze toets vervangt het oude 
cijfer. 

 
Voor de beroepsvakken en LO geldt het PTA voor alle perioden in leerjaar 3 en 4. Alle beoordelingen 
tellen mee voor het Schoolexamen. 
 
Voor de vakken Nederlands en Engels is er een PTA vanaf leerjaar 3. De cijfers van leerjaar 3 en de 
cijfers van leerjaar 4 tellen daarom mee voor het schoolexamen.  
 
Leerlingen die de vakmanschapsroute (VMR) volgen, hebben een PTA voor het vak rekenen. Zij 
hebben de mogelijkheid om in leerjaar 4 en 5 de rekentoets op niveau 2F af te ronden. Het eindcijfer 
voor rekenen telt niet mee voor de zak-/ en slaagregeling. De leerling krijgt een separaat cijferlijst 
waarop het eindcijfer staat vermeld.  
 
6.2.2 Belangrijke data 
 
05 oktober t/m 09 oktober (week 41) Schoolexamen 02   
 
19 oktober   Uitreiking voorlopige SE-02 cijferlijsten. Mentoren adviseren kandidaten om 

een keuze te maken voor herkansing.  
21 oktober   Herkansingsformulier inleveren bij de administratie.  
26 oktober   Herkansing schoolexamen 02   
02 november  Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamens 02.   
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 14 t/m 18 december (week 51) schoolexamen 3 - deel 1   
  
04 januari    Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 3 – deel 1. Mentoren adviseren 

kandidaten om een keuze te maken voor herkansing.  
06 januari   Inleveren herkansingsformulier bij de administratie  
11 januari   Herkansing schoolexamen 3 -deel 1  
  
25 januari t/m 29 (week 4) januari Schoolexamen 3 - deel 2.   
 
Kijk- en luistertoetsen Nederlands en Engels (deze zijn niet herkansbaar)  
 
05 februari  inhalen gemiste kijk- en luistertoetsen.  
01 maart   Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamens 2 en 3  
  
15 maart t/m 19 maart (week11) Schoolexamen 4   
  
29 maart   Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 4. Mentoren adviseren kandidaten 

om een keuze te maken voor herkansing.  
31 maart   Inleveren herkansingsformulier op de administratie  
06 april   Herkansing schoolexamen 4  
12 april   Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamen 1,2,3,4. Ook het tekenen van de 

akkoordverklaring.  
 
19 april t/m 23 april (week16) Praktijkexamens   
 
17 mei t/m 31 mei Centraal examens - eerste tijdvak  
 
09 juni    Uitslag CSPE. 
16 juni   Uitslag examens algemene vakken 1e tijdvak Vaststellingsvergadering eerste 

tijdvak (ex-cie.) om 12:00u met docenten om 14:00u Kandidaten worden na 
de vaststellingsvergadering gebeld.  

17 juni   Om 10:00uur komen de geslaagden om hun cijferlijst op te halen en 
eventueel herkansing op te geven.  
Om 12.00 uur komen de kandidaten die moeten herkansen op school.   
Mentoren bespreken de mogelijkheden en geven advies in welk(e) vak(ken) 
de kandidaat het beste zou kunnen herkansen.  

18 juni    Inleveren herkansingformulier op de administratie.  
 
21 juni t/m 24 juni centraal examens en CSPE tweede tijdvak.  
  
02 juli    Uitslag examens algemene vakken 2e tijdvak 

Vaststellingsvergadering tweede tijdvak (ex-cie.)10:00u. 
Kandidaten worden daarna door de mentoren gebeld.  

02 juli    Diploma uitreiking vanaf 17:00 tot 20:00 uur.  
05 juli    Uitreiking certificaten om 10:00u  
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19 april t/m 23 april (week 16) Schoolexamen-01 leerjaar 3 
 
21 oktober   SE1-KZV 
16 december  SE2-KZV 
10 maart  SE3-KZV 
24 maart                     herkansing KZV.  
10 mei                              Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 1 en advies herkansing door 

mentoren  
11 mei    Inleveren herkansingsformulier op de administratie 
17 mei    herkansing SE-01algemen vakken. 
25 mei   SE-01 Profielvakken. 
08 juni   herkansing Profielvakken. 
09 juni   herkansing Ma1 

Uitreiking definitieve cijferlijst SE 1 bij overgangsrapport. 
6.3 Het VMBO examen  
 
6.3.1 Het centraal examen (CE) 
Het centraal examen is een landelijk examen en voor alle scholen gelijk. Het centraal examen kent 
verschillende soorten examens (praktijk en schriftelijk).  
 
6.3.1.1 Centraal schriftelijk praktische examen (CSPE) ( alleen voor  KB) 
Voor de profielen E&O, D&P, en Z&W wordt in het vierde leerjaar een CSPE afgelegd. De theorie 
wordt tegelijk met de praktijk getoetst.  
 
6.3.1.2  Centraal schriftelijk examen (CSE) 
De VMR en KB leerlingen leggen het eindexamen digitaal af in het programma FACET van DUO. 
De volgende vakken worden op het Bindelmeercollege digitaal afgenomen: 
Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, economie en de minitoetsen van het CSPE. 
Iedere leerling krijgt een examenrooster.  
 
De leerlingen van TL hebben hun CSE ook in mei. Deze examens worden door alle TL-leerlingen in 
Nederland op hetzelfde moment gemaakt.  

 
6.4 Schoolexamen  
Het schoolexamen bevat:  

• Schriftelijke, mondelinge en/of handelingsdelen 
• De meeste schoolexamens worden schriftelijk getoetst. Het schoolexamen gaat meestal over 

een afgebakend deel en is beschreven in het PTA.  
• Bij mondelinge schoolexamen wordt meestal de spreekvaardigheid getoetst. 
  Een voorbeeld daarvan is “Taaldorp”. Je gaat in het dorp waar verschillende situaties zijn 

uitgestald Je gaat vragen beantwoorden over de verschillende situaties in het Nederlands of 
Engels.  

• Een praktische opdracht is een toetsvorm waarbij vaardigheden worden getoetst in 
combinatie met leerstof. Voorbeelden van een praktische opdracht zijn: een interview, het 
opstellen (en afnemen) van een enquête, een practicumopdracht, het maken van een 
werkstuk of het houden van een presentatie. Deze worden beoordeeld met een cijfer.  

• Handelingsopdrachten kunnen bij alle vakken worden gegeven. Voorbeelden zijn het maken 
van een kunst-, lees-, of schrijfdossier, de oriëntatie op een vervolgopleiding of een bezoek 
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aan een bedrijf, instelling of museum. Handelingsopdrachten moeten tenminste voldoende 
zijn.  

 
6.4.1  Beoordeling  
Alle docenten die in een bepaald vak in de examenjaren lesgeven (de examinatoren), stellen voor 
hun vak gezamenlijk de wijze van beoordelen vast.  
Een praktische opdracht, die vakoverstijgend kan zijn, bv het sectorwerkstuk, wordt beoordeeld door 
de docenten die de totstandkoming hebben begeleid. Zij letten bij de beoordeling op het proces van 
de totstandkoming, de inzet, de eventuele samenwerking, het product zelf en de presentatie. De 
manier van beoordelen wordt vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt.  
 
Het eindschoolexamencijfer komt tot stand door alle schoolexamencijfers op te tellen en te delen 
door het aantal. Dit gemiddelde wordt afgerond op één decimaal, volgens de afrondingsregels.  
(Bijv.: 5,65 wordt 5,7 en 5,64 wordt 5,6).  
 
6.4.2  Weging  
Voor de meeste onderdelen van het schoolexamen wordt een beoordeling gegeven met de cijfers 
van 1 t/m 10, afgerond op één decimaal. Per vak staat in het PTA de weging per overhoring, 
proefwerk, toets en praktische opdracht aangegeven. Handelingsopdrachten zijn voldaan als de 
beoordeling tenminste voldoende is. Voor vakken die geheel uit een handelingsopdracht bestaan, 
zoals lichamelijke opvoeding, CKV en Sectorwerkstuk, drukken wij de beoordeling uit in 
“onvoldoende”, “voldoende”, of “goed”. Deze vakken moeten tenminste met “voldoende” zijn 
beoordeeld. 
 
6.4.3  Criteria voor herkansing van schoolexamens:  

• Na elke periode van schoolexamens mag de kandidaat dit schooljaar twee algemene vakken 
herkansen. 

• VMR en KB kandidaten mogen naast hun algemene vakken nog het profieldeel herkansen. 
• Schoolexamens worden in het geheel herkanst.  
• Herkansingen lijken qua moeilijkheid en tijdsduur op de oorspronkelijke examens.  
• Je bent niet verplicht om deel te nemen aan herkansingen; het is niet mogelijk herkansingen 

op te sparen.  
• Voordat een herkansing start, heb je voldoende tijd gekregen om de leerstof nog een keer te 

oefenen. De minimale tijd tussen het besluit tot herkansing en de herkansing is twee dagen. 
In bijzondere situaties wordt verwezen naar het Examenreglement. Het volgen van 
steunlessen (indien aangeboden) is verplicht om de deel te nemen aan een herkansing. 

• Als je zonder geldige reden te laat of afwezig bent bij een herkansing, wordt verondersteld 
dat je geen gebruik wilt maken van de herkansing.  

• Bij herkansing telt het hoogste cijfer.  
• De examencommissie stelt de herkansingsdata vast.  

 
6.4.4. Herkansingen VMR 
Mocht je een examen niet halen of niet kunnen maken, is er mogelijkheid om te herkansen. Voor de 
vmbo-examenvakken Nederlands en Engels geldt dat je één van beide vakken éénmaal per periode 
mag herkansen m.u.v. kijk- en luistertoetsen. 
 
Voor het vak rekenen heeft een leerling vier kansen om tot een voldoende beoordeling te komen. 
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Vakken B-cijfers in leerjaar 3 B-cijfers in leerjaar 4 
Nederlands 1 3 
Engels 1 3 
Rekenen 1 3 
CKV * 4 0 
Maatschappijleer ** 6 0 
LO *** 1 3 

 
*  Van de vijf behaalde beoordelingen, tellen de hoogste vier. Daarnaast mag er  
 herkanst worden tot het vak voldaan is. 
** Bij het vak maatschappijleer is de mogelijkheid bij een gemiddeld onvoldoende eindcijfer het 
  gehele vak te herkansen (zie 6.2.1). 
*** De beoordeling in leerjaar 3 mag herkanst worden. In leerjaar vier mag één van de  
  beoordelingen herkanst worden. 
 
Voor de mbo-examens en -toetsen geldt dat een leerling automatisch recht heeft op een herkansing, 
indien het cijfer van het examen/de toets lager is dan een 5,5. Voor een extra herkansing moet 
toestemming worden gevraagd bij de examencommissie. 
 
6.4.5 Afwezigheid bij schoolexamens 
Als je bij een schoolexamen afwezig bent geweest, heb je soms het 
recht om in te halen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:  

• De reden voor je afwezigheid moet legitiem (geldig) zijn; hierover beslist de 
examencommissie.  

• De reden van afwezigheid moet altijd vooraf bekend zijn; als je ziek bent, moeten je ouders 
tussen 8.00 en 8.30 uur naar school bellen.  

• Achteraf moet je afwezigheid schriftelijk bevestigd worden met een briefje dat ondertekend 
is door je ouder(s)/verzorger(s).  

• Een “in te leveren opdracht” moet je persoonlijk inleveren bij de betreffende docent. Als je 
niet op de inleverdatum aanwezig kunt zijn, moet de “in te leveren opdracht” op de 
eerstvolgende schooldag aan de betreffende docent persoonlijk overhandigd worden.  

• Leerlingen die niet voldaan hebben aan de 100% aanwezigheidsplicht bij Lichamelijke 
Opvoeding (handelingsopdracht), kunnen verplicht gesteld worden de gemiste tijd in te 
halen.  

 
Als je zonder geldige reden afwezig bent, (dit is ter beoordeling van de examencommissie) krijg je het 
cijfer 1,0 voor het gemiste schoolexamen.  
Bezwaar tegen bovenstaande regels kunnen bij de examencommissie worden ingediend binnen 3 
schooldagen na ontvangst van de beslissing.  
 
6.4.6  Gang van zaken bij het schoolexamen  

• Van kandidaten wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn bij het schoolexamen, zoals in 
het rooster is opgenomen. 

• Tijdens het schoolexamen word je toegelaten als je te laat komt. Je krijgt geen extra tijd.  
• Als je te laat komt tijdens het examen word je tot vijftien minuten na begin van de toets 

alsnog toegelaten. Ben je meer dan vijftien minuten te laat zijn, word je absent gemeld. Je 
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kunt dan eventueel gebruik maken van de herkansing. Leerlingen die te laat zijn, hebben 
geen recht op extra tijd. Er wordt niet afgeweken van de vastgestelde eindtijd.  

• Bij mondelinge toetsen en praktische toetsen (bijvoorbeeld kijk- en luistertoetsen) mag je 
niet te laat komen. Kom je te laat dan word je uitgesloten van het mondeling of de praktische 
toets en moet je gebruik maken van de herkansing.  

 
6.4.7 Toegestane hulpmiddelen bij (school-)examens  

• Voor alle vakken in alle leerwegen heb je een basispakket aan hulpmiddelen nodig, 
bestaande uit:  
a. Schrijfmateriaal (blauwe of zwarte pen);  
b. Tekenpotlood; 
c. Blauw en rood kleurpotlood;  
d. Liniaal met millimeterverdeling;  
e. Passer;  
f. Geometrische driehoek;  
g. Vlakgum;  
h. Rekenmachine.  

• Voor alle schriftelijke examens in alle leerwegen is een eendelig verklarend woordenboek 
Nederlands of eendelig woordenboek Nederlands-Thuistaal en Thuistaal-Nederlands 
toegestaan. Bij de moderne vreemde talen in alle leerwegen is een woordenboek naar en 
van de doeltaal; bij Engels (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels-
Engels. Bij wiskunde in alle leerwegen is naast of in plaats van de geometrische driehoek een 
windroos toegestaan. Ook is roosterpapier in cm2 toegestaan. Bij Nask 1 in alle leerwegen is 
een door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal toegestaan. Tot slot is bij het cspe 
beroepsgericht en cpe beeldend in de leerwegen BB, KB en GL (cspe), GL en TL (cpe 
beeldend) een woordenboek Nederlands niet toegestaan.  

 
6.4.8  Niet of te laat inleveren van praktische- en handelingsopdrachten                                                                                         

• Handelingsopdrachten en praktische opdrachten moeten worden ingeleverd op een door de 
docent vastgestelde datum.  

• Als je niet hebt voldaan aan de gestelde periode-eisen voor handelingsopdrachten en 
praktische opdrachten, moet je gebruik maken van de herkansing en moeten deze 
opdrachten op de herkansingsdatum voldaan zijn.  

• Indien het op het herkansingsmoment nog steeds niet is voldaan dan wordt het cijfer 
definitief 1,0. De praktische- of handelingsopdracht moet alsnog worden ingeleverd om 
verder te kunnen met het examenprogramma. 

• Het niet voldoende afronden van handelingsopdrachten en praktische opdrachten, kan 
leiden tot uitsluiting van deelname aan het centraal examen. Alleen de examencommissie 
kan een uitzondering hierop maken. 

 
6.4.9  Aanwezigheid bij de lessen  
Het volgen van alle lessen is verplicht. Ongeoorloofde afwezigheid bij de lessen van een vak kan 
leiden tot uitsluiting van een herkansing voor dat vak. De Examencommissie beslist hierover.  
 
6.4.10   Fraude bij het schoolexamen door een kandidaat 
Indien er fraude wordt geconstateerd, zal de examencommissie passende maatregelen nemen zoals 
opgenomen in art. 5 van het Algemeen- ZAAM examenreglement. In het ergste geval betekent dit 
uitsluiting van het examen. 
 
Onder fraude wordt verstaan: het op arglistige wijze geven van een onjuiste voorstelling van zaken, 
in eigen of andermans belang, door vervalsing van administratie of ontduiking van de voorschriften. 
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Vormen van fraude die onderscheiden kunnen worden, zijn: 

• (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben; 
• examenwerk van een ander inleveren; 
• plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (internet); 
• gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen; 
• afkijken of overleggen met anderen; 
• gelegenheid geven tot afkijken; 
• bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren. 

Naast bovengenoemde vormen van fraude kan een kandidaat ook van het examen worden 
uitgesloten wanneer hij zich misdraagt. Hierbij valt te denken aan: 

• De kandidaat zorgt door praten of anderszins storend gedrag er voor dat de docent niet met 
het afnemen van het examen kan beginnen; 

• Nadat hij met het examen klaar is, hindert de kandidaat door praten of anderszins storend 
gedrag de overige kandidaten tijdens het afmaken van hun examen. 

 
Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze 
handeling / misdraging stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk van in kennis. Bij 
herhaling  neemt de docent het werk in, wordt de kandidaat uit het lokaal verwijderd en wordt door 
de docent via het proces-verbaal  van het voorval melding gemaakt bij de examencommissie. De 
examencommissie hoort vervolgens de betrokkenen (in ieder geval de docent en de leerling) en 
neemt een beslissing (bijv. het toekennen van het cijfer 1 of het door de kandidaat opnieuw laten 
maken van (een deel van) het examen. Uiteraard wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld het 
examen te herkansen. 
De examensecretaris stelt de kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders, schriftelijk van de 
beslissing van de examencommissie in kennis.  
 
Een kandidaat die zich schuldig maakt aan een vergrijp dat niets te maken heeft met het examen kan 
daardoor niet uitgesloten worden van deelname aan het examen. 
 
6.4.11 Fraude bij het schoolexamen door een docent of surveillant 
Er is sprake van fraude door docenten of surveillanten indien: 
• wijzigingen in PTA’s worden aangebracht zonder toestemming van de examencommissie; 
• opzettelijk onrechtmatig punten worden toegekend of onthouden; 
• wijzigingen aangebracht worden in examenwerk van kandidaten; 
• kandidaten opzettelijk gehinderd of bevoordeeld worden bij examenonderdelen.  
 
Procedure fraude door een docent of surveillant: 
• De examensecretaris wordt van het voorval mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De 

examensecretaris stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord. 
• Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de examencommissie een beslissing. 
• De examencommissie stelt de genomen maatregel op schrift en deelt de beslissing mede aan de 

collega. 
 
6.4.12  Afronding van het schoolexamen  
Het schoolexamen is afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld. 
Ook moeten alle handelingsopdrachten minimaal “voldoende” zijn afgesloten. Indien het 
schoolexamen niet is afgerond voordat het Centraal Examen begint, word je uitgesloten van 
deelname aan het Centraal Examen.  
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6.4.13  Bezwaar en beroep  
De beoordeling van een SE geschiedt aan de hand van een door de vaksectie vastgesteld 
correctiemodel, welke de leerling inzicht verschaft. Na elke toets wordt het gemaakte werk aan de 
leerling ter inzage gegeven. Indien er volgens de leerling iets niet klopt, dient deze dit binnen vier 
schooldagen aan de docent mondeling kenbaar te maken. Wanneer de leerling er in dit gesprek niet 
uitkomt met de docent, kan de leerling een klacht indienen bij de examencommissie, volgens de 
hieronder beschreven procedure.  
 
Wanneer een kandidaat het niet eens is met de gang van zaken tijdens een toets, met een 
beoordeling of met een andere handeling die zij/hij in strijd vindt met dit reglement, dient zij/hij 
schriftelijk een met redenen omkleed bezwaar in bij de secretaris van de examencommissie. Deze 
doet binnen 14 dagen uitspraak. 
Wanneer een kandidaat het niet eens is met de cijfers op een SE-lijst dient zij/hij schriftelijk een met 
redenen omkleed verzoek in tot een revisievergadering. Dit verzoek wordt ingediend bij de secretaris 
van de examencommissie. Indien de leerling zich tevens niet kan vinden in het besluit van de 
secretaris van de examencommissie, staat beroep open bij de Commissie van Beroep. In het 
Reglement van de Commissie van Beroep is de beroepsprocedure nader beschreven (zie voorts punt 
4.12).  
 
6.4.14 Commissie van Beroep 
Wil je in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie, kun je de Commissie van 
Beroep voor examenbeslissingen aanschrijven. Het beroep moet binnen vijf werkdagen nadat je de 
beslissing hebt gehoord, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden ingesteld.  
 
Het adres is:  
Commissie van Beroep van Stichting ZAAM,  
Postbus 12426 
1100 AK Amsterdam.  
 
Wat betreft de procedure bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen 
Examenbeslissingen van Stichting ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website 
www.zaam.nl/regelingen.html. De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen 
twee weken, c.q. tien werkdagen, op het beroep, tenzij de commissie deze termijn gemotiveerd 
heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Commissie van Beroep deelt haar beslissing 
schriftelijk mee aan de kandidaat, en bij minderjarigheid aan de ouders, voogden of verzorgers van 
de kandidaat, aan de directeur en aan de Onderwijsinspectie. 
 
6.4.15 Bewaren examenwerk  
Ieder gemaakt schoolexamenonderdeel wordt door de examencommissie ten minste zes maanden 
na afname of inleveren in een kluis bewaard, ter inzage voor belanghebbenden. Na deze termijn zal 
het werk worden vernietigd.  
 
6.5 Het centraal examen 
 
6.5.1 Wanneer ben ik geslaagd voor het MBO? 
 
Je bent geslaagd voor je mbo-opleiding als voldaan is aan onderstaande eisen. 
 
Voor de vmbo-vakken: 

http://www.zaam.nl/regelingen.html
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1. Je hebt de verplichte vmbo-examens voor Nederlands, Rekenen, Engels, Maatschappijleer, 
Lichamelijke Opvoeding en CKV behaald en/of hier een voldoende of goed voor behaald. 

 
Voor de mbo-vakken: 

2. Elke kerntaak uit het kwalificatiedossier is tijdens de Proeve van Bekwaamheid met een 
voldoende of goed beoordeeld 

3. Het eindcijfer voor generiek Nederlands is niet lager dan een 5 
4. Er is deelgenomen aan het Centraal Examen rekenen 
5. Er is voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan & Burgerschap 
6. Er is voldaan aan de eisen ten aanzien van de BPV 
7. De keuzedelen zijn beoordeeld met Voldoende of Goed.  

 
De behaalde resultaten van rekenen en de keuzedelen worden vermeld op je mbo-cijferlijst. Je 
ontvangt daarnaast een cijferlijst van je vmbo-vakken. 
 
6.5.2  De berekening van het eindcijfer VMBO 
Per vak staan er meestal 3 cijfers, namelijk een schoolexamencijfer, een examencijfer en een 
eindcijfer. Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal 
examen, afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt 
het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het eerste cijfer achter de komma 
een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50 is dus een 6. Als er voor een vak 
geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer. 
 
6.5.3  Herkansing Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE)  
De basis- en kaderleerlingen hebben het recht om naast een algemeen vak het CSPE van het 
beroepsgerichte vak geheel of gedeeltelijk te herkansen.  
 
6.5.4  Herkansing Centraal Examen (CE) 
Voor het herkansen van de centrale examens geldt dat je het recht hebt om één algemeen vak 
eenmaal te herkansen.  
 
6.5.5  Cum Laude 
Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfer voor Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, de vakken in je sectordeel en het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel een 
8,0 of hoger is. De rekentoets telt niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de 
uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan 6. 
TL: Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfer voor Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, de vakken in het sectordeel en het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel een 
8,0 of hoger is. De rekentoets telt hierbij niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de 
uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan een 6.  
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7.BIJLAGE PTA VMR 3 
 

Voortgezet onderwijs (VO) 
In deze bijlage staan de VO-schoolexamens vermeld. De centrale examens voor het VO worden 
afgenomen in het 4e leerjaar (zie hiervoor hoofdstuk 5 van deze opleidingsgids). In VMR 3 is een 
eerste kans gepland voor de schoolexamen rekenen. In VMR 3 zijn nog twee kansen voor deze toets.  
Deze schoolexamens voor VMR3 en 4 zijn opgenomen in deze bijlage. 
 
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
In leerjaar 3 zijn MBO-instellingsexamens en de centrale examens MBO nog niet aan de orde. Deze 
vinden in het 5e leerjaar plaats. In hoofdstuk 5 van deze opleidingsgids vind je een overzicht van de 
vakken die in het 5e jaar worden geëxamineerd. Gedetailleerde informatie hierover ontvang je bij 
aanvang van het 5e leerjaar. 
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7.1 PTA Nederlands 2020-2022 
 

Studie Periode Kolomnr. 
Magister 

Exameneenheden Leerstof omschrijving Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Toegestane 
hulpmiddel 

Herkansba
ar 

Beoordeling
/weging 

 
3VMR 

 
SE1 

Week 16 

 
NE341 

 

 
NE/K/1,2,4,8 
 

 
Signaalwoorden en 
verbanden  
 

 
H2.3 
H3.3 + Eigen 
stencil 

 
Schriftelijk  
60 minuten 
 

 
Woordenboek 

 
Ja 
 
 
 

 
Cijfer 
 
25% 
 

 
4VMR 

 
SE2 

Week 41  
5/10-9/10 

 

 
 

NE411 
 

 
 
NE/K/1,2,3,8,9 
NE/K/1,2,4,8 
 

 
Spelling en 
Signaalwoorden en 
verbanden  
 

 
H6 
H2 

 
Schriftelijk 
90 minuten 
 

 
Woordenboek 

 
Ja 
 
 
 

 
Cijfer 
 
25% 
 

 
4VMR 

 
SE3 

Week 04  
25/01-
29/01 
2021 

 
 

NE421 

 
 
NE/K/1,2,3,6,7,8,9 

 
Kijk- en luistertoets 

4.1  
H4 
Oude examens 

4.1  
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
Nee 

 
Cijfer 
 
25% 
 

 
4VMR 

 
SE4 

Week 11  
15/03-
19/03 
2021 

 
NE431 

 
 

 
NE/K/1,2,3,4,6,7,8,9 
 

 
Taaldorp. 
 

 
H3  

 
Mondeling 
30 minuten 
 
 

 
Geen 
 
 

 
Nee 

 
Cijfer 
 
25% 
 

   
Berekening eindcijfer Schoolexamen :     (SE1+SE2+SE3+SE4)/4 

 

  

 
Gebruikte  methode : Talent, Nederlands voor de bovenbouw van het vmbo 
Auteur                         : Erna Mulder e.a. 
Uitgeverij                    : Malmberg       
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7.2  PTA Engels VMR3 2020-2022 
 

Studie Periode Kolomnr. 
Magister 

Exameneenheden Leerstof omschrijving Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Toegestane 
hulpmiddel 

Herkans 
baar 

Beoordeling/ 
weging 

 
3VMR 

 
SE1 

Week 16 

 
EN341 

 
MVT/K/1,2,3,4 

 
Tekstbegrip. 

 
H1 t/m H6 
Reading & Early 
blackbirds 

 
Schriftelijk 60 
minuten 

 
Woordenboek 
NE - EN 

 
Ja Cijfer 0% 

 
4VMR 

 
SE2 

Week 41  
5/10-9/10 

2020 

 
 

EN411 

 
 

MVT/K/1,2,3,7 

Deel 1: grammaticale 
opdrachten. 

 
Deel 2: schrijfopdrachten 

 
H1 t/m H6 

 
Stones & 
Grammar 

 
Schriftelijk 90 
minuten 

 
Geen 

 
 

Woordenboek 
NE- EN 

 
Ja 

 
Cijfer 33,3% 

 
4VMR 

 
SE3 

Week 04  
25/01-29/01 

2021 

 
EN421 

 
MVT/K/2,5 

 
Kijk- en luistertoets 

 
H1 t/m H6 
Listening &Cito 

 
Schriftelijk 90 
minuten 

 
Geen 

 
Nee Cijfer 33.3% 

4VMR 
 

SE4 
Week 11  

15/03-19/03 
2021 

EN431 MVT/K/1,2,4,6 Taaldorp H1 t/m H6 Speaking 
Assingnment 
Syllabus “Taaldorp” 

Mondeling 30 
minuten 

Geen Nee Cijfer 33,3% 

  Berekening eindcijfer Schoolexamen:(SE2+SE3+SE4)/3   

 
Gebruikte  methode : Stepping Stones 3/4 - vmbo B (vijfde editie). 
Auteur                      :    A.Lether e.a.   
Uitgeverij                 :    Noordhoff, Groningen.      
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7.3  PTA Rekenen VMR3 2020-2022 
  

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Herkansing Waar- 
dering 

Klas 3 4 SE1 
Week 16 

C341 Rekenniveau 2F 
 
 

Getallen 
Verhouding 
 

Digitaal/schriftelijk 
 ( 60 Minuten) 

nee Cijfer 
20% 

Klas 4 
 

2 SE 2 
 

C421 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
 

Digitaal/schriftelijk 
 (60 Minuten) 

nee Cijfer 
20% 

Klas 4 
 

3 SE 3 
 

C431 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
 

Digitaal/schriftelijk 
 (60 Minuten) 

nee Cijfer 
20% 

Klas 4 
 

4 SE 4 
 

C441 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
Verbanden 

Digitaal/schriftelijk 
 (90 Minuten) 

ja Cijfer 
40% 

Berekening eindcijfer: (SE1+SE2+SE3+SE4) /4 

 
Gebruikte  methode: Startrekenen 2F 
Uitgeverij                   : Deviant 
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7.4  PTA Maatschappijleer VMR3 2020-2021 
  

Leer- 
jaar 

Periode Toets-
numme

r 

Kolomcode 
Magister 

Examen-
eenheid 

Inhoud Toetsvorm Her- 
kansing 

Toets-
duur 

Hulp-
middelen 

Weging 

klas 3 1 
(week 34-44) 

SE 1  
 
 
 
 
 
 

 

K/1, K/3, K/7 
K/2, K/3, K/6 

 

Thema: Wat is maatschappijleer?                   
Paragrafen 1 t/m 3 
Thema: Criminaliteit                                    
Paragrafen 1 t/m 4 
Thema: Jongeren                                       
Paragrafen 1 t/m 5 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal 
in de vorm van een 
(60 minuten) 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 

klas 3 2 
(week 45-3) 

SE2  K/3, K/4, K/5 
K/1, K/2, K/3 

 

Thema: Pluriforme Samenleving 
Paragrafen 1 t/m 4 
Thema: Relaties 1 t/m 4 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal 
in de vorm van een 
(60 minuten 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 

klas 3 3 
(week 4 - 13) 

SE 3  K/1, K/3 , K/4, 
K/5, K/6 

 
 

Thema: Politiek                                          
Paragrafen 1 t/m 6 
Thema: Media                                              
Paragrafen 1 t/m 5 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal 
in de vorm van een 
(60 minuten 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 

  Berekening eindcijfer schoolexamen: : (SE1 + SE2 + SE3) / 3 

    *Na SE3 mag één werkstuk + één open boektoets herkanst worden. 
 
              Gebruikte  methode :  Thema’s maatschappijleer VMBO 
              Auteur                         :  Bas Schijut Theo Rijpkema Theo Schuurman  Marian Meijer 
              Uitgeverij                    :  Essener       
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7.5  PTA KV1 VMR3 2020-2022 
  

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Examen-
eenheid 

Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Toets-
duur 

Waar- 
dering 

3 1: 2020 
(week 34-

44) 

SE 1 CK311 CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

 CKV PTA 1 Beeldende vorming  
De leerling krijgt een herhaling van de 2d 
en 3d technieken en past dit toe in 2 
opdrachten, een 2D tekening en een 3D 
kunstwerk. Deze cijfers samen bepalen de 
eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht 
 
 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t.   O/V 
 

3 2: 2020 
(week 45-3) 

SE 2 CK321 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 2 Identiteit  
De leerling krijgt 2 opdrachten hoe maak je 
een zelfportret, wat is een zelfportret? en 
hoe druk je stof uit in je tekening. Beide 
cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht.  
 
 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t. O/V 

3 3: 2021 
(week 4 - 

13) 

SE 3 CK331 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 3 Fotografie & Mode  
De leerling krijgt les in de verschillende 
camera standen en hoe je die gebruikt, in 
fotografie en film. Naast het maken van 
een fotostrip maakt de leerling ook een 
modepop aan de hand van een collage. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t. O/V 

3 4: 2021 
 
 
 

 

SE 4 CK341 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 4 ARCHITECTUUR 
De leerling krijgt les in de verschillende 
stromingen in de architectuur, de 
verschillende bouwstijlen in Amsterdam en 
omgeving. De leerling maakt zelf een 3D 
huis. Daarnaast bezoeken we ARTZuid. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
. 
 
 

Ja 
vervangende 
opdracht 

2d en 3d 
materiaal 

 O/V 

  Berekening eindcijfer schoolexamen: Voldaan / Onvoldaan 
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7.6  PTA LO VMR3 2020-2022 
  

Studie Periode Toets-
nummer 

Kolomnr 
Magister 

Examen- 
eenheden 

Leerstof 
omschrijving 

Inhoud Toetsvorm/ Duur Hulp-
middelen 

Her-
kansbaar 

Weging 

 
3VMR 

 
4 

 
SE1 

 
LO341 

 

 
LO1/K/2,3,4,7 

 
60m sprint  
 
 
 
Voetbal 

 
Startkennis- en techniek 
 
Regels en toepassen van 
technieken tijdens 
wedstrijdvormen 
 

 
Handelingsdelen 

 
NVT 

 
 

 
Ja 
 

 
V/NV 

 

 
4VMR 

 
 
 

 
1 

 
SE2 

 
LO421 

 

 
LO1/K/2,3,4,7 

 
 
 

Kogelstoten of 
Speerwerpen 
 
 
Softbal  

Afstand en techniek 
 
 
Regelkennis en technieken 

 
Handelingsdelen 
 
 
 

 
NVT 

 

 
Ja 
 

 
V/NV 

 
4VMR 

 
2 

 
SE3 

 
LO431 

 

 
LO1/K/2,3,4,5 

 
Basketbal 
 
 
 
Turnen  

Regels en toepassen van 
technieken tijdens 
wedstrijdvormen 
 
 
Ringzwaaien 

Handelingsdelen  
NVT 

 

 
Ja 
 

 
V/NV 

 
4VMR 

3  
SE4 

 
LO441 

 

 
LO1/K/2,3,4,8 

 
Volleybal  
 
 
 
 
Boksen 

Regels en toepassen van 
technieken tijdens 
wedstrijdvormen 
Actief deelnemen aan de 
sportdag Volleybal 
 
3 combinaties 

 
Handelingsdelen 

 
NVT 

 

 
Ja 
 

 
V/NV 

   Berekening eindcijfer Schoolexamen: ieder handelingsdeel moet met voldoende zijn afgesloten   
Gebruikte leerboeken:NVT 
Titel: PTA LO lj 3 en lj 4 
Auteur: Rico, Bob, Karel, Pieter 
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7.7  PTA LOB VMR3 2020-2021 
  

Leerjaar Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Toets-
duur 

Waar- 
dering 

3 
 
 

1 t/m 4 SE 1 LB341 K1 en C1.4 
Oriëntatie op leren 
en werken en 
loopbaansturing 
C1.2 
Motievenreflectie  
C1.1 
Kwaliteiten reflectie 
 

LOB-dossier 3 
SLB-opdrachten waarop 
in de vier POP-
gesprekken (wie ben ik, 
wat kan ik, wat wil ik) 
wordt gereflecteerd. 

Handelingsdelen: 
schriftelijk en 
mondeling 

Ja Popformulier/ 
LOB 
opdrachten 

N.v.t.  
 
 
 
 
 
Voldaan 
/ Niet 
voldaan 
 3 

 
1 t/m 4 SE 1 LB342 K1 en C1.3 

Oriëntatie op leren 
en werken en 
werkexploratie 
 

Stage: ontdekken 
waar de leerling het 
meest op zijn plek is.  
Stagelopen en 
stagedossier/boek 
opbouwen.   
 

Handelingsdelen: 
Stageboek met 
opdrachten en 
eindpresentatie 

Ja Stageboek N.v.t. 

  Berekening eindcijfer schoolexamen: beide onderdelen moeten voldaan zijn. 

 
 
 



 
 

 

8. Studiewijzers VMR 3  

 

Een studiewijzer geeft per vak inzicht in de inhoud van de lesstof per week. Bovendien staat in een 
studiewijzer aangegeven welke toetsen of opdrachten je krijgt naast de B- en C-toetsen. Dit zijn A-
cijfers. Zoals eerder gezegd tellen A-cijfers niet mee voor de zak/slaagregeling. Met de cijfers voor 
deze toetsen of opdrachten kunnen de docenten je ontwikkeling volgen. 

 

a. Nederlands 
 

Vak: 
Ned 

Leerjaar: 3 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Les 1.1  Fictie 
Lesdoel: onderwerp benoemen. 

 opdracht  1-12      
p.10-17 
 

NE/K/1,2,3,8 

35 Les 1.3 Lezen 
Lesdoel: hoofd- en bijzaken 
herkennen.  
Leestaak 

 opdracht 1-13       
p.20-26 
 
opdracht 14-18     
p.27-29 

Woordposter start blok 
1 
 
NE/K/1,2,3,6 

36 Les 1.4 Schrijven en formuleren  
Lesdoel: zakelijke e-mails schrijven. 
Schrijftaak 

 opdracht 1-8         
p.30-34 
 
opdracht 9-13      
p.34-36 

NE/K/1,2,3,7 

37 Les 1.5 Woorden 
Lesdoel: vaste voorzetsels bij 
werkwoorden en uitdrukkingen 
gebruiken. 

 opdracht 1-20      
p.37-45 
 

NE/K/1,2,3,5 

38 Les 1.6 Spreken, kijken, luisteren 
Lesdoel: informatie verzamelen in 
een interviewen verwerken.  
Spreektaak 

SO LEZEN 1.2  (2x) opdracht 1-8        
p.46-50 
 
 
opdracht 9-15             
p 31-52 

NE/K/1,2,3,4 

39 Les 1.7 Grammatica  
Lesdoel: zinsdelen benoemen.  
Les 1.8 Spelling 
Lesdoel: werkwoordspelling 
toepassen. 

 Opdracht 1-7        
p.53-55 
 
opdracht 1-7         
p.56-59 
 

NE/K/1,2,3,7 

40   Les 2.1  Fictie 
Lesdoel: het denken, voelen en 
handelen van personages 
beschrijven. 

Woordposter 1 
toets (1x) 

opdracht 1-16       
p.70-77 

NE/K/1,2,3,8 

41 Les 2.3 Lezen  
Lesdoel: ralaties tussen alinea’s 
leggen.  
 
Leestaak 

SO Spelling 1.4 (1x) opdracht 1-11      
p.80-86 
 
opdracht 11-16    
p.87-89 

Woordposter start blok 
2 
 
NE/K/1,2,3,6 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Les 2.4 Schrijven en formuleren   opdracht 1-8        

p.90-94 
NE/K/1,2,3,7 



 
 

 

Lesdoel: inleiding, kern en slot 
herkennen.  
Schrijftaak 

 
opdracht 9-10      
p.94-96 

44 POP-WEEK en toetsweek  Hoofdstuk 1 Leren: 1.1 t/m 1.7 (2x) 
45 Start periode 2 

Les 2.5 Woorden 
Lesdoel: twintig nieuwe woorden 

 opdracht 1-20      
p.97-105 
 

NE/K/1,2,3,5 

46 Les 2.6 Spreken, kijken en luisteren 
Lesdoel: tekst samenvatten.  
Schrijftaak 

SO schrijven 
hoofdstuk 1 (2x) 

opdracht 1-7        
p.106-109 
 
 
opdracht 8-13      
p.110-113 

NE/K/1,2,3,4 

47 Les 2.7 Grammatica 
Lesdoel: samengestelde zinnen 
maken. 
Les 2.8 Spelling 
Lesdoel: leestekens en hoofdletters 
gebruiken. 

 opdracht 1-8      
p.113-115 
 
opdracht 1-8      
p.116-118 
 

NE/K/1,2,3,7 

48 Les 3.1 Fictie  
Lesdoel: de ontwikkeling van de ik-
persoon beschrijven 

 opdracht 1-11      
p.10-18 

NE/K/1,2,3,8 

49 Les 3.3 lezen  
Lesdoel: overtuigende en 
informatieve teksten lezen 
 
Leestaak 

Woordposter 2 
toets (1x) 

opdracht 1-11      
p.20-26 
 
opdracht 12-15    
p.26-28 

NE/K/1,2,3,6 

50 Les 3.4 Schrijven en formuleren 
Lesdoel: woordgebruik en taan 
aanpassen aan publiek 
 
Schrijftaak 

SO Spelling 2.4  (1x) opdracht 1-7        
p.29-33 
 
 
opdracht 8-11      
p.33-34 

NE/K/1,2,3,7 

51 Les 3.5 Woorden 
Lesdoel: spreekwoorden en 
uitdrukkingen 

 opdracht 1-20      
p.35-43 

NE/K/1,2,3,5 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 

Les 3.6 Spreken, kijken en luisteren  
Lesdoel: de bedoelingen van de 
spreker verwoorden 
 
Spreektaak 

 opdracht 1-8        
p.44-46 
 
 
 
opdracht 9-13      
p.47-49 

NE/K/1,2,3,4 

2 Les 3.7 Grammatica 
Lesdoel: woordsoorten benoemen 
Les 3.8 Spelling 
Lesdoel: meervouden en 
samenstellingen 

SO Lezen 2.2 (2x) 

opdracht 1-9        
p.50-52 
 
opdracht 1-10      
p.53-56 
 

 
Woordposter start blok 
3 
 
 
NE/K/1,2,3,7 

3 POP-WEEK en toetsweek Nederlandstoets Hoofdstuk 2 
4 Start periode 3 

Les 4.1 Fictie  
Lesdoel: personages typeren 

 
 

opdracht 1-12      
p.68-75 
 

NE/K/1,2,3,8 

5 Les 4.3 Lezen 
Lesdoel: Kritisch lezen 
 
Leestaak 

SO Spelling 3.4  (1x) opdracht 1-11      
p.78-84 
 
opdracht 12-16     
p.84-87 

NE/K/1,2,3,6 

6 Les 4.4 Schrijven en formuleren 
Lesdoel: instructies schrijven 

SO Lezen 3.2 (2x) 
 

opdracht 1-7        
p.88-92   

NE/K/1,2,3,7 



 
 

 

 
Schrijftaak 

 
 
opdracht 8-11      
p.92-93 

7 Voorbereiding SE1 
Oefenboekje Signaalwoorden en 
tekstverbanden 

Woordposter 3 
toets (1x) 

-Tijd 
-Tegenstelling 
- Oorzaak- gevolg 
- Doel-middel 
 

 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Voorbereiding SE1 

Oefenboekje Signaalwoorden en 
tekstverbanden 

 - Voorbeeldgevend 
- Reden 
 

 

10 Voorbereiding SE1 
Oefenboekje Signaalwoorden en 
tekstverbanden 

 - Opsomming 
- Voorwaarde 
 

 

11 Voorbereiding SE1 
Oefenboekje Signaalwoorden en 
tekstverbanden 

 - Conclusie & 
samenvatting 
 

 

12 Voorbereiding SE1 
Oefenboekje Signaalwoorden en 
tekstverbanden 

 - oefenopdrachten 
 

 

13 Voorbereiding SE1 
Oefenboekje Signaalwoorden en 
tekstverbanden 

 - oefenopdrachten 
 

 

14 POP-WEEK en toetsweek  SO Schrijven hoofdstuk 3 (2x) 
15 Start periode 4 / SE werk inleveren 

Voorbereiding SE1 
Oefenboekje Signaalwoorden en 
tekstverbanden  

 - oefenopdrachten 
 

 

16 SE 1, 1 lesdag    
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19   Les 4.6 Spreken, kijken en luisteren 
Lesdoel: uitleg en instructies 
begrijpen 
 
Spreektaak 

SO Lezen 4.2 (2x) 
 

opdracht 1-8      
p.103-105 
 
 
opdracht 9-13    
p.103-107 

Woordposter start blok 
4 
 
 
NE/K/1,2,3,4 
 

20 SE-1 herkansing    
21 Les 4.7 Grammatica 

Lesdoel: persoonlijk voornaamwoord 
Les 4.8 Spelling 
Lesdoel: bijvoeglijk naamwoord 

 opdracht 1-5      
p.108-109 
 
opdracht 1-10    
p.110-113  
 

NE/K/1,2,3,7 

22 Les 5.1 Fictie  
Lesdoel: leeservaring uitwisselen 

SO Spelling 
hoofdstuk 4 (1x) 

opdracht 1-11    
p.124-132  
 

NE/K/1,2,3,8 

23 Les 5.3 Lezen 
Lesdoel: activerende tekstgebruik 
Leestaak 

Woord poster 4 
toets (1x) 

opdracht 1-11    
p.135-142 
opdracht 12-15   
p.143-145  

NE/K/1,2,3,6 

24 Les 5.7 Grammatica 
Lesdoel: zelfstandige naamwoorden 

SO kijk- en luister 1 
(1x) 

opdracht 1-15    
p.168-170 
 

NE/K/1,2,3,7 

25 Les 5.8 Spelling 
Lesdoel: trema en koppelteken 

 opdracht 1-15     
p.171-173 

NE/K/1,2,3,7 

26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

 

b. Engels  
 

Vak: 
Engels 

Leerjaar:  
3 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1 t/m 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-
werkprocessen 

34 Start schooljaar    
35 Intro Chapter 1 

Theme Words 
C&C 
Grammar 1-2 
Stone 1 
Vocab 

- Iemand uitnodigen 
- Reageren op een uitnodiging 
- Korte ja/nee-antwoorden 
- Voorzetsels van tijd 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

36 Reading 
Grammar 3 
Stone 2 
Vocab 

- Afspraken en reserveren 
- Future: Will/Going to 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

37 Herhaling Chapter 1 A- cijfer: schriftelijke toets 
Vocab H1 & Writing 

 MVT/K/1/2/3/7 

38 Intro Chapter 2 
Theme Words 
C&C 
Grammar 4 
Stone 3 
Vocab 

- Iemand waarschuwen 
- Voorzetsels van beweging 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

39 Reading 
Grammar 5 
Stone 4 
Vocab 

- Aanwijzingen en instructies 
- Must/ have (got ) to/Should 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

40 Herhaling Chapter 2 A- cijfer: schriftelijke toets 
Vocab H2 & Writing 

 MVT/K/1/2/3/7 

41 Sxhrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid  MVT/K/1/2/3/7 
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Voorbereiding Toetsweek 

Schrijfvaardigheid 
Schrijfvaardigheid  MVT/K/1/2/3/7 

44 POP-WEEK en toetsweek: Schrijfvaardigheid 
45 Start periode 2 

Intro Chapter 3 
Theme Words 
C&C 
Grammar 6 
Stone 5 
Vocab 

- Aangifte doen 
- Voltooid tegenwoordige tijd 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

46 Reading 
Grammar 7 
Stone 6 
Vocab 

- Misdaad beschrijven 
- Both, each, all, every, none 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

47 Herhaling Chapter 3 A- cijfer: schriftelijke toets 
Vocab H3 & Listening 

 MVT/K/1/2/3/7 

48 Intro Chapter 4 
Theme Words 
C&C 
Grammar 8 
Stone 7 
Vocab 

- Praten over je passie 
- Woordvolgorde 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

49 Reading 
Grammar 9 

- Praten over je bijbaantje 
- Tegenwoordige tijd 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 



 
 

 

Stone 8 
Vocab 

- Duurvorm Tegenw. tijd 

50 Herhaling Chapter 4 A- cijfer: schriftelijke toets 
Vocab H4 & Watching 

  

51 !!!!    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Kijk- Luistervaardigheid   MVT/K/2/3/5 

2 Voorbereiding Toetsweek 
Kijk- Luistervaardigheid   MVT/K/2/3/5 

3 POP-WEEK en toetsweek  Luistervaardigheid 
4 Start periode 3 

Intro Chapter 5 
Theme Words 
C&C 
Grammar 10 
Stone 9 
Vocab 

- Praten over gewoontes 
- Tegenwoordige tjd 
- Duurvorm tegenw. Tijd 
- Toekomende tijd 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

5 Reading 
Grammar 11 
Stone 10 
Vocab 

- Je gevoelens uiten over een 
land 
- Much/many/Lots of/  A lot 
of/Little/Few 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

6 Herhaling Chapter 5 A- cijfer: schriftelijke toets 
Vocab H5 & Speaking 

 MVT/K/1/2/3/7 

7 !!!!    
8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Leesvaardigheid 

Reading: Road to Nowhere 
- Leesboekje 
- Examenteksten 

 MVT/K/1/2/3/4 

10 Leesvaardigheid 
Reading: Road to Nowhere 

- Leesboekje 
- Examenteksten 

 MVT/K/1/2/3/4 

11 Leesvaardigheid 
Reading: Road to Nowhere 

- Leesboekje 
- Examenteksten 

 MVT/K/1/2/3/4 

12 Leesvaardigheid - Examenteksten  MVT/K/1/2/3/4 
13 Leesvaardigheid - Examenteksten  MVT/K/1/2/3/4 
14 POP-WEEK en toetsweek Leesvaardigheid 
15 Start periode 4 / SE werk 

inleveren  
Voorbereiding SE-1 

- Examenteksten   

16 SE 1, 1 lesdag B-cijfer: Schoolexamen1 
Leesvaardigheid  

  

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Intro Chapter 6 

Theme Words 
C&C 
Grammar 12 
Stone 11 
Vocab   

- Beschrijven wat er om je geen 
gebeurd 
- Verleden tijd 
- Voltooid Tegenw. tijd 
- Duurvorm Verleden tijd 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

20 SE-1 herkansing 
Reading 
Grammar 13 
Stone 12 
Vocab 

- Vragen en vertellen wat je 
belangrijk vindt 
- Same/Any/No 
 

Extra opdrachten: 
Herhaling&Verrijking 

MVT/K/1/2/3/7 

21 Herhaling Chapter 6 A- cijfer: schriftelijke toets 
Vocab H6 & Speaking 

 MVT/K/1/2/3/7 

22 Spreekvaardigheid   MVT/K/1/2/3/6 
23 Spreekvaardigheid   MVT/K/1/2/3/6 
24 Spreekvaardigheid A-cijfer: Speaking   
25 !!!!    
26 POP-WEEK eind periode 4 



 
 

 

c. Rekenen  
 

27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 

Vak: 
Rekenen 

Leerjaar: 3 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start periode 1 
Domein getallen: 1 Cijfers en getallen, 
Decimale getallen en negatieve getallen 

 Start rekenen online 
1F 
Studiemeter 

Rekenniveau 1F 

35 Domein getallen:  
2 Optellen en aftrekken: Hoofdrekenen, 
negatieve getallen  
3 Delen: Hoofdrekenen en delen op 
papier 

A- cijfer: Toets 
optellen en 
aftrekken 1F 

Start rekenen 1F 
Studiemeter 

Rekenniveau 1F 

36 Domein getallen:  
3 Delen: Hoofdrekenen en delen op 
papier 

 Start rekenen 1F 
Studiemeter 

Rekenniveau 1F 

37 Domein getallen: 
3 Delen: Hoofdrekenen en delen op 
papier 

 Start rekenen 1F 
Studiemeter 

Rekenniveau 1F 

38 Domein getallen: 
Breuken optellen en aftrekken, breuken 
vermenigvuldigen, breuken en decimale 
getallen 

A- cijfer: Toets 
veremnigvuldigen 
en delen 

Startrekenen 1F 
Studiemeter 

Rekenniveau 1F 

39 Domein getallen: 
Breuken optellen en aftrekken, breuken 
vermenigvuldigen, breuken en decimale 
getallen 

 Startrekenen 1F 
Studiemeter 

Rekenniveau 1F 

40 Domein getallen: 
Breuken optellen en aftrekken, breuken 
vermenigvuldigen, breuken en decimale 
getallen 

 Startrekenen 1F 
Studiemeter 

Rekenniveau 1F 

41 Domein getallen: Breuken 
 

A- cijfer: Toets 
breuken 

Startrekenen 1F 
Studiemeter 

Rekenniveau 1F 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Domein getallen, toets bespreken   Herhalen toetsweek  
44 POP-WEEK en  A- cijfer:Rekentoets (Domein getallen 1F) 
45 Start periode 2: 

Domein getallen: 1 Cijfers en getallen, 
Decimale getallen en negatieve getallen 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

46 Domein getallen: 2 Optellen en 
aftrekken 

A- cijfer: Toets 
optellen en 
aftrekken 2F 

Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

47 Domein getallen:  
3 Delen: Hoofdrekenen en delen op 
papier 

 Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

48  Domein getallen: 
3 Delen: Hoofdrekenen en delen op 
papier . 

A- cijfer: Toets 
veremnigvuldigen 
en delen 

Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

49  Domein getallen: 
Breuken optellen en aftrekken 

 Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

50  Domein getallen: 
Breuken vermenigvuldigen 

 Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

51  Domein getallen: 
Breuken vermenigvuldigen 

 Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

52 KERSTVAKANTIE 



 
 

 

 

  

53 KERSTVAKANTIE 
1  Domein getallen: 

Breuken en decimale getallen. 
A- cijfer: Toets 
breuken 

Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

2 Domein getallen, toets bespreken   Herhalen toetsweek  
3 POP-WEEK en  A- cijfer: Rekentoets (Domein getallen 2F) 
4 Start periode 3 

Domein getallen:  
Rekenregels, Rekenmachine gebruiken 
en afronden in de praktijk. 

 Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

5 Domein getallen:  
Rekenregels, Rekenmachine gebruiken 
en afronden in de praktijk. 

A- cijfer: Toets 
Rekenregels 

Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

6 Domein verhoudingen. 
Wat zijn verhoudingen en Breuken en 
verhoudingen 

 Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

7 Domein verhoudingen. 
Wat zijn verhoudingen en Breuken en 
verhoudingen 

 Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Domein verhoudingen. 

Verhoudingen vereenvoudigen en 
verhoudingen in de praktijk 

 Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

10 Domein verhoudingen. 
Verhoudingen vereenvoudigen en 
verhoudingen in de praktijk 

A- cijfer: Toets 
Verhoudingen 

Startrekenen 2F Rekenniveau 2F 

11 Domein verhoudingen. 
Procenten 

   

12 Domein verhoudingen. 
Procenten 

   

13 Domein verhoudingen. 
Procenten & herhalen voor toetsweek 

A- cijfer: Toets 
Procenten 

  

14 POP-WEEK en  A- cijfer: Rekentoets (Domein verhoudingen 2F) 
15 Start periode 4 / SE werk inleveren  Herhalen Oefen voor SE  
16 SE 1, 1 lesdag    
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 Herhaling van alle domeinen Digitale 
Examentraining  

Startrekenen 2F 
 

Rekenniveau 2F 

20 Herkansing SE/ Herhaling van  alle 
domeinen 

Digitale 
Examentraining  

Startrekenen 2F 
 

Rekenniveau 2F 

21 Start periode 3: 
Domein meten en meetkunde. Maten en 
hoeveelheden  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

22 Start periode 3: 
Domein meten en meetkunde. Maten en 
hoeveelheden  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

23 Start periode 3: 
Domein meten en meetkunde. Maten en 
hoeveelheden  

A- cijfer: Toets 
Meten en 
meetkunde 

Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

24 Herhaling van alle domeinen Digitale 
Examentraining  

Startrekenen 2F 
 

Rekenniveau 2F 

25 Herhaling van alle domeinen Digitale 
Examentraining  

Startrekenen 2F 
 

Rekenniveau 2F 

26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

d. Maatschappijleer 1  
 

Vak: 
MA 

Leerjaar: 3 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar  
Wat is maatschappijleer? ---
-H.1 Wat leer je bij   
 Maatschappijleer 
-H.2 Maatschappelijke  
 problemen 

SE: OPEN BOEKTOETS, 
VERSLAG 
 

Thema’s 
Maatschappijleer 

Wat is maatschappijleer? 
K/1, K/3, K/7 
 

35 Jongeren 
-H.1 Hoe word je wie je 
bent? 
-H.2 Doe effe normaal  

 Thema’s 
Maatschappijleer 

Jongeren 
K/1, K/4, K/7 

36 -H.3 Ieder zijn stijl  
-H.4 Waar hoor jij bij? 

 Thema’s 
Maatschappijleer 

 

37 -H.5 Jouw mening over een 
ander  
Criminaliteit 
-H.1 Wat is criminaliteit? 

 Thema’s 
Maatschappijleer 

Criminaliteit 
K/6 
 

38 -H.2 Opgepakt, en dan? 
-H.3 Schuldig of onschuldig? 

Gastles ‘Week van de 
rechtspraak’ 

Thema’s 
Maatschappijleer 

 

39 -H.4 Drugs en criminaliteit.    Bezoek rechtbank 
Amsterdam 21 en 23 
september 

Thema’s 
Maatschappijleer 

 

40  Verslag Criminaliteit  Verslag ‘criminaliteit’ 
K/2, K/3, K/6 

41  Verslag Criminaliteit 
Inleveren verslag vrijdag 9 
oktober 

  

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Voorbereiding toetsweek     
44 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
45 Start periode 2 

Relaties  
-H.1 Met elkaar omgaan  
-H.2 Verwachtingen  

 Thema’s 
Maatschappijleer 

Relaties  
 

46 -H.3 Verliefd, verloofd, 
getrouwd 
-H.4 Getrouwd, en dan? 

 Thema’s 
Maatschappijleer 

 

47 Pluriforme Samenleving  
-H.1 Veel culturen in een 
land 
-H.2 Verhuizen naar een 
ander land 

 Thema’s 
Maatschappijleer 

Pluriforme Samenleving  
K/4, K/5, K/7 

48 -H.3 Integratie, hoe gaat 
dat? 
-H.4 Geloven wat je zelf wilt  

Bezoek moskee donderdag 
26 november 

Thema’s 
Maatschappijleer 

 

49 
 

Verslag Pluriforme 
samenleving 

 Verslag ‘Pluriforme 
samenleving’ 
K/3, K/4, K/5 

50  Verslag Pluriforme 
samenleving  
Inleveren verslag vrijdag 11 
december 

  

51 -    
52 KERSTVAKANTIE 



 
 

 

 

53 KERSTVAKANTIE 
1 -    

2 Voorbereiding toetsweek    
3 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
4 Start periode 3 

Media  
-H.1 Hoe communiceer je? 
-H.2 Hoe gebruik je media? 

  Media  
K/6, K/7  

5 -H.3 Nieuws  
-H.4 Hoe werkt reclame? 

   

6 -H.5 Soaps, series en games    
7 Politiek  

-H1. Keuzes maken  
-H.2 Wie heeft de macht? 

  Politiek  
K/4, K/5, K/6 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 -H.3 Op wie ga jij stemmen? 

-H.4 Regering en de Tweede 
Kamer 

   

10 -H.5 Politiek in de buurt  
-H.6 Politiek over de 
grenzen 

Bezoek gemeentehuis 
Amsterdam 11 maart 2021  

  

11 
 

Verslag Politiek 
Scholierenverkiezingen 17 
maart 

 Verslag ‘Politiek’ 
K/3 , K/4, K/5, K/6 

12  Verslag Politiek  
Inleveren verslag vrijdag 26 
maart 

  

13 Voorbereiding toetsweek    
14 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
15 Start periode 4 / SE werk 

inleveren  
   

16 SE 1, 1 lesdag    
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Werk  

-H.1 Een leuke baan  
-H.2 Hoe kom je aan werk? 

  Werk 
K/1, K/4 
 

20 SE-1 herkansing 
-H.3 Met werk kom je 
verder 
-H.4 Soms helpt de overheid 
een handje  

   

21 Afronding maatschappijleer    
22 Afronding maatschappijleer     
23 Project     

24 Project    
25 Project    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

e. KV1  
 

Vak: 
KV1 

Leerjaar:  
3 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1 t/m 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-
werkprocessen 

34 Introductie vak ckv 
Beeldende vorming 

Herhaling van kennis 1e & 2e jaar.  
Opdracht je Naam/karakter 
A Cijfer: Voorkant schrift 

Schrift, pen, potlood, gum, 
lijm, kleurpotloden/stiften. 
Tijdschriften 

CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

35 Structuur opdracht.  
 

In twee tallen maken de ll 
1 piramide.  

Schrift, pen, potlood, gum, 
lijm, kleurpotloden/stiften. 
Tijdschriften 

CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

36 Structuur opdracht.  
 

In twee tallen maken de ll 
1 piramide.  
 
A Cijfer: Structuur Piramide 

Schrift, pen, potlood, gum, 
lijm, kleurpotloden/stiften. 
Tijdschriften 

CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

37 Structuur opdracht.  
 
 

In twee tallen maken de ll 
1 piramide.  

Schrift, pen, potlood, gum, 
lijm, kleurpotloden/stiften. 
Tijdschriften 

CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

38 Foto collage van de 
kunstdisciplines 
 

Per kunstdiscipline een collage 
aanleggen met plaatjes uit 
tijdschriften en/of digitaal 

Lijm, papier, tijdschriften, 
schaar en pen 

CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

39 Foto collage van de 
kunstdisciplines 
 

Per kunstdiscipline een collage 
aanleggen met plaatjes uit 
tijdschriften en/of digitaal 

Lijm, papier, tijdschriften, 
schaar en pen 

CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

40 Foto collage van de 
kunstdisciplines 
 

Per kunstdiscipline een collage 
aanleggen met plaatjes uit 
tijdschriften en/of digitaal 
 

Lijm, papier, tijdschriften, 
schaar en pen 

CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

41 3d kunstwerk  
 
 

Uitleg wat is kubisme, wat is rest 
materiaal, milieu en kunst 
A Cijfer: 3D Kunstwerk 

Rest materiaal, papier, lijm, 
verf, camera/06 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 3d kunstwerk  

 
 

Uitleg wat is kubisme, wat is rest 
materiaal, milieu en kunst 
 
B cijfer: Beeldende vorming O/V 

Rest materiaal, papier, lijm, 
verf, camera/06 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

44 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
45 Start periode 2 

Uitleg pta 2 
Identiteit 

Introductie hoe de lessen zijn 
opgebouwd.  
Uitleg over portret kunst 
Foto bovenlijf 

PowerPointpresentatie 
schrift, potlood, voorbeelden 

CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

46 Moderne kunst & ik  
 
 
 
 

Uitleg ppt met opdracht 
Bespreken van de moderne kunst. 
Opdracht je lijf overnemen en met 
verschillende structuren stof 
uitdrukken/ 

Rubbings, potloden, 
kleurpotloden, schaar, 
carbonpapier 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

47 Moderne kunst & ik  
 
 
 

Uitleg ppt met opdracht 
Bespreken van de moderne kunst. 
Opdracht je lijf overnemen en met 
verschillende structuren stof 
uitdrukken/ 

Rubbings, potloden, 
kleurpotloden, schaar, 
carbonpapier 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

48 Moderne kunst & ik  
 
 
 

Uitleg ppt met opdracht 
Bespreken van de moderne kunst. 

Rubbings, potloden, 
kleurpotloden, schaar, 
carbonpapier 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 



 
 

 

Opdracht je lijf overnemen en met 
verschillende structuren stof 
uitdrukken/ 
A cijfer:  Trui met rubbings 2x 

CKV/K52 

49 zelfportret Uitleg portret ppt  
portretoto maken van jezelf 

Uitleg fotografie en foto:  
zelfportetten kwa 
schilderstromingen , uit de 
getoonde schilderijen een 
favoriet kiezen 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

50 zelfportret Uitleg portret ppt  
portretoto maken van jezelf 

Uitleg fotografie en foto:  
zelfportetten kwa 
schilderstromingen , uit de 
getoonde schilderijen een 
favoriet kiezen 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

51 Zelfportret 
 
 

Opdracht maken, klassikaal 
bespreken en de leerling 
beoordeeld elkaar. Een tip en top 
opschrijven. 

Eigen portret kleurrijke en in 
thema Afrikaanse schilder 
masker kunst 
schilderen/decoreren 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Zelfportret 

 
 

Opdracht maken, klassikaal 
bespreken en de leerling 
beoordeeld elkaar. Een tip en top 
opschrijven. 
A Cijfer: Zelfpotret 2X 

Eigen portret kleurrijke en in 
thema Afrikaanse schilder 
masker kunst 
schilderen/decoreren 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

2 Zelfportret  
 

Opdracht maken, klassikaal 
bespreken en de leerling 
beoordeeld elkaar. Een tip en top 
opschrijven. 
B cijfer: Identiteit O/V 

Eigen portret kleurrijke en in 
thema Afrikaanse schilder 
masker kunst 
schilderen/decoreren 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

3 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
4 PTA3 Fotografie & 

Mode 
 
Wat is fotografie? 
 
 
 

Uitleg aan de hand van een 
powerpoint. Verschillende foto’s 
uit verschillende camera 
standen/hoeken genomen 

Telefoon/carmera, 
voorbeelden 

CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

5 Wat is fotografie? 
 
 

Uitleg aan de hand van een 
powerpoint. Verschillende foto’s 
uit verschillende camera 
standen/hoeken genomen 

Telefoon/carmera, 
voorbeelden 

CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

6 Wat is fotografie? 
 
 

Uitleg aan de hand van een 
powerpoint. Verschillende foto’s 
uit verschillende camera 
standen/hoeken genomen 
A Cijfer: Potretkunst 

Telefoon/carmera, 
voorbeelden 

CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

7 Fotostrip 
 
 

Stripvehaal maken met behulp van 
foto’s 

Uitleg wat is een strip? 
Thema gebruik, storyboard, 
doel samenwerken 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K52 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Fotostrip 

 
 

Stripvehaal maken met behulp van 
foto’s 
 
 

Uitleg wat is een strip? 
Thema gebruik, storyboard, 
doel samenwerken 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K52 

10 Fotostrip 
 
 

Stripvehaal maken met behulp van 
foto’s 
 
A Cijfer: Fotostrip waarde 2X 

Uitleg wat is een strip? 
Thema gebruik, storyboard, 
doel samenwerken 

CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K52 



 
 

 

 

 

 

  

11 Modepop maken 
 
 

Aan de hand van je moodbord 
kleed je je mode pop aan en maakt 
er 1 item bij.  

Karton, stof, schaar, lijm, 
kleuren 

CKV/K48 t/m 52 
 

12 Modepop maken 
 
 

Aan de hand van je moodbord 
kleed je je mode pop aan en maakt 
er 1 item bij.  
 
A Cijfer: Modepop 

Karton, stof, schaar, lijm, 
kleuren 

CKV/K48 t/m 52 
 

13 Modepop maken 
 
 

Aan de hand van je moodbord 
kleed je je mode pop aan en maakt 
er 1 item bij.  
 
B Cijfer:  Fotografie & Mode O/V 

Karton, stof, schaar, lijm, 
kleuren 

CKV/K48 t/m 52 
 

14 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
15 CKV PTA 4 

Architectuur 
 
Architectuur 

Wat is architectuur. 
Opdracht mooi/lelijk maken en je 
mening onderbouwen 

powerpoint over Architectuur 
 
schaar, lijm, papier 

CKV/K48 t/m 52 
 

16 SE 1, 1 lesdag    
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Architectuur Wat is architectuur. 

Opdracht mooi/lelijk maken en je 
mening onderbouwen 
 

powerpoint over Architectuur 
 
schaar, lijm, papier 

CKV/K48 t/m 52 
 

20 Eyebombing in de 
openbare ruimte 
 
 

Doormiddel van oogjes gaan de ll 
buiten zelf 3 foto’s maken van 
‘gezichtjes’ 

Wiebeloogjes, 
telefoon/camera, printer 

CKV/K48 t/m 52 

21 Eyebombing in de 
openbare ruimte 
 
 

Doormiddel van oogjes gaan de ll 
buiten zelf 3 foto’s maken van 
‘gezichtjes’ 
A Cijfer: Eyebombing 
 

Wiebeloogjes, 
telefoon/camera, printer 

CKV/K48 t/m 52 

22 Amsterdams 
grachtenhuis 
 

PowerPoint over de verschillende 
gevels in Amsterdam centrum 

Keuze uit gevelhuisje en uit 
karton het huisje uitsnijden. 

CKV/K48 t/m 52 

23 Amsterdams 
grachtenhuis 
 
 

PowerPoint over de verschillende 
gevels in Amsterdam centrum 
A Cijfer: Grachtenhuis 2x 

Keuze uit gevelhuisje en uit 
karton het huisje uitsnijden. 

CKV/K48 t/m 52 

24 Culturele activiteit  
 
 

Architectuur wandeling door 
Amsterdam Zuidoost 
Invullen van opdrachten 
A Cijfer: Architectuur wandeling 
 

Pen, potlood, opdracht CKV/K48 t/m 52 

25 Culturele activiteit  
 
 

Architectuur wandeling door 
Amsterdam Zuidoost 
Invullen van opdrachten. 
B Cijfer:  Architectuur O/V 
 

Pen, potlood, opdracht CKV/K48 t/m 52 

26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

f. Lichamelijk Opvoeding  
 

Vak: 
LO 

Leerjaar: 3 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-
werkprocesse
n 

34 Start schoolja 
Kennismaking les   

    Kennismaking 
les   

35 Werpen en vangen 
+cto loop  

  Hardlopen oefenen  Werpen en 
vangen  

36 Grondbal verwerken + 
conditie oefening  

  Afstand kleiner maken of 
groter  

Grondbal 
verwerken + 
conditie 
oefening  

37 Slaan met toss     Peanut paal of met 
aangooi slaan  

Slaan met 
toss   

38 Softbal spel    slagbal  Softbal spel  
39 Softbal 

Afsluiten werpen vangen  

Afsluiten werpen en 
vangen.(Afstand + techniek)  

.  Afsluiten 
werpen 
vangen  

40 Frisbee Regels en techniek   
41 (Ultimate) Frisbee  Afsluiten 

Regels en techniek in 
wedstrijdvorm 

  

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Ringzwaaien  2 pas-ritme 

Achterlanding op ‘dode 
punt’ 

 

44 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
45 Start periode 2 

Ringzwaaien 
 2 pas-ritme 

Achterlanding op ‘dode 
punt’ 

 

46 Tip salto verhoogt 
vlak/hulpverlenen met 2 
tal (stoeltje)  

  Met één hulpverlener of 
zonder hulpverleners / 
salto op een dikke 
horizontale dikke mat  

 

47 Salto met hulpverlener/ 
hulpverlenen (piramide)  

  (acrogym) van kleine 
eenvoudige vormen naar 
grotere (met meer 
personen), complexere 
vormen  

 

48 Salto op 
schuinvlak/ hulpverlenen  
(piramide)  

Salto vo schuinvlak 
/ acrogym (zelf bedachte 
creatie)  

   

49 Superspel (James 
Bond/Apenkooien etc.)  

     

50 Basisvaardigheden basket
bal (balgevoel, dribbelen, 
passen)  

     

51 Basisvaardigheden 
basketbal (passen)  
  

  Van weinig weerstand (1 
tegenspeler) tot meer 
weerstand of zelfs 

 



 
 

 

Teambal/spelsituatie met 
overtal (kameleon)  

gelijke weerstand (2 
tegenspelers of evenveel 
tegenspelers)  

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Set-shot + lay-up  

  
Spelsituatie met gelijke 
weerstand (spelen over de 
hele zaal)  

  Van kleine teams (2 of 3 
spelers) op een half 
veldje naar grotere 
teams (4 of 5 spelers) op 
een heel veld.  

 

2 Afsluiten positiespel 
basketbal  

Afsluiten positiespel basketbal 
(vrije man kunnen aanspelen 
+ vrijlopen)  
• Leerlingen kunnen de 

vrije man aanspelen.  
• Leerlingen kunnen (bij 

balbezit) vrijlopen om 
aanspeelbaar te 
worden.  

   

3 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
4 Start periode 3 

Bewegen op muziek 
 8x8 tellen dans kunnen 

uitvoeren 
 

5 Boksen  
Regels + omgang 
materiaal  
Basisvaardigheden 
(stappen + 
stoten, vd,as,blokken, 
uitgangshouding)  

  Van enkele stoten naar 
combinaties (moeilijker)  
  
Van statische weerstand 
naar dynamische 
weerstand (in beweging 
of sparvorm)  

 

6 Omgang in materiaal/ 
techniek hoeken + 
blokken/ voorste vuist spel 
(sparvorm)  

     

7 Vrije les     
8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Boksen 

 
Afsluiten techniek 
VD/AD/hoeken/blokken/ 
sparvorm   
• Voorste directe  
• Achterste directe  
• Hoeken  
• Blokken van 

bovengenoemde stoten  
• Voorste vuist spel 

bovengenoemde 
technieken in sparvorm 
laten zien  

   

10 Volleybal  
Bh  
Serveren  
Lijnbal (spel)  
  

  Van vangen tijdens het 
spel naar spelen zonder 
vangen.  
  
Van samenspelen (bal 
van de grond houden) 
naar partijvormen.  

 



 
 

 

11 Volleybal  
Oh  
Bh  
Volleybal spel  2 vs 2  

  Van vangen tijdens het 
spel naar spelen zonder 
vangen.  
  

 

12 Verwerken service met oh  
Bh meerdere hoeken 
spelen  
Tactiek 4 vs 4 volleybal  

  Van vangen tijdens het 
spel naar spelen zonder 
vangen.  
  

 

13 Afsluiten volleybal   
Techniek oh en bh  
Service en tactiek in een 
spel vorm  

Afsluiten volleybal   
• Techniek oh en bh  
• Service en tactiek in een 

spel vorm. 
• Onderhandse techniek  
• Bovenhandse techniek  
• Service onderhands  
• 4 vs 4 spelvorm  

 

   

14 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
15 Start periode 4 / SE werk 

inleveren 
Sprint 60 mtr 
 
Voetbal  

• Starkennis- en techniek  
• Regels en toepassen van 

technieken tijdens 
wedstrijdvormen 

  

16 SE 1, 1 lesdag 
Sprint 60 mtr 
 
Voetbal 

• Starkennis- en techniek  
• Regels en toepassen van 

technieken tijdens 
wedstrijdvormen 

• Handelingsdeel PTA SE1 

  

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Voetbal 

 
Sprint 60 mtr 

Regels en toepassen van 
technieken tijdens 
wedstrijdvormen 
 

  

20 SE-1 herkansing 
 

   

21 Regelgeving Speerwerpen  
Prikken  
Grip  
Houding  
Gooien uit stand (juiste 
houding)  

  Extra instructie leraar   

22 Toe werken naar 3 pas    Herhalen basisvorm 
(prikken/gooien uit 
stand)  

 

23 Toe werken naar 5 pas    Herhalen basisvorm 
(prikken/gooien uit 
stand)  

 

24 Afsluiten speerwerpen  Afsluiten speerwerpen   
Afstand  
techniek  

   

25 Vrije les    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

g. Kennismaking Facilitaire Dienstverlening  
 

Vak: 
FDV 

Leerjaar:  
3 

Niveau:  
VMR 

Periode: 
1 t/m 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Oriëntatie week Toets clusters                  (DT) 
Eindopdracht cluster      (PT) 
Werkboek/inzet              (PT) 
Pop/presentatie              (PT) 
 
 

Bronnen: 
Factor e: 
Logistieke 
werkzaamheden 
uitvoeren 
Beheer van 
gebouwen 
Cateringwerkzaamhe
den uitvoeren 

Kerntaken 
P1-k1-w1 
P1-k1-w2 
P1-k1-w2 

35 Cluster weken: 
Clusters 2,3,4,5,6,7 
Cluster 1 alleen theorie 
(zie indeling clusters) 
 

Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

36 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

37 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

38 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

39 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

40 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

41 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Evaluatie week    
44 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
45 Oriëntatie week Toets clusters                  (DT) 

Eindopdracht cluster      (PT) 
Werkboek/inzet              (PT) 
Pop/presentatie              (PT) 
 
 

Bronnen: Kerntaken 
P1-k1-w1 
P1-k1-w2 
P1-k1-w2 

46 Cluster weken: 
Clusters 2,3,4,5,6,7 
Cluster 1 alleen theorie 
(zie indeling clusters) 

Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

Factor e: 

47 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

Logistieke 
werkzaamheden 
uitvoeren 

48 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

Beheer van 
gebouwen 

49 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

Cateringwerkzaamhe
den uitvoeren 

50 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

 

51 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

 

52 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

     

53 KERSTVAKANTIE 
1  Zie indeling per cluster: 

schema hieronder 
  

2 Evaluatie week    
3 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
4 Oriëntatie week Toets clusters                  (DT) 

Eindopdracht cluster      (PT) 
Werkboek/inzet              (PT) 
Pop/presentatie              (PT) 

Bronnen: Kerntaken 



 
 

 

  

 
 

5 Cluster weken: 
Clusters 2,3,4,5,6,7 
Cluster 1 alleen theorie 
(zie indeling clusters) 

Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

Factor e: P1-k1-w1 

6 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

Logistieke 
werkzaamheden 
uitvoeren 

P1-k1-w2 
P1-k1-w2 

7 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

Beheer van 
gebouwen 

 

8 VOORJAARSVAKANTIE   
 

 

9 

 

Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

  

10 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

  

11 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

  

12 Zie indeling per cluster: 
schema hieronder 

  

13 Evaluatie week    
14 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
15 Start periode 4 / SE werk 

inleveren  
Integrale opdracht 
FDV:   veiligheid 
HZW:  de baby 
S&R:   leerlijnen 
 

  

16 SE 1, 1 lesdag    
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 Integrale opdracht FDV:   koopgedrag en reclame 
HZW:  motoriek 
S&R:   draaiboek en                                  
toernooischema 

  

20 Integrale opdracht FDV:  organisatie en 
evalueren 
HZW:  spelen  
S&R:   spelregels 

  

21 Integrale opdracht FDV:   vergunning en poster 
HZW:  EHBO 
S&R:   Instructie 

  

22 Integrale opdracht Specialistenweek   

23 Integrale opdracht Specialistenweek   
24 Integrale opdracht Terugkijken   
25 Integrale opdracht Beoordeling   
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

h. Kennismaking Sport en Recreatie 
 

Vak: 
S&R 

Leerjaar:  
3 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1 t/m 4 

Schooljaar 
2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Blok 0: Introductie van het 
werkveld: Sport & 
Bewegen 
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 0 
Maken: t/m blz. 19  

Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 

Extra stof:  
Interview een LO 
docent over de 
zijn/haar 
sportopleiding a.d.h.v 
de punten bij 
opdracht 4.2 / blz. 19 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
 

35 Blok 0: Introductie van het 
werkveld: Sport & 
Bewegen 
 
De leerlingen bereiden een 
inleiding voor op papier en 
geven die (aan elkaar) in de 
praktijk.  
 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de houding 
tijdens het lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en inleiding 
(lesgeven) aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

 
 
 
 
 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

36 Blok 1: De camping; 
recreatief bewegen 
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 1 
Maken: opdracht 1,2,3 en 9 
 

Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 

Extra stof:  
Opdracht 10 / blz. 35 
maken in een twee- 
of drietal.  

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

37 Blok 2: de buurtcoach; 
sportstimulering  
 
De leerlingen bereiden een 
recreatief spel voor op 
papier en geven die (aan 
elkaar) in de praktijk.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 2 
Maken: opdracht 1,2 en 3 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de 
houding/stemgebruik  tijdens 
het lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en inleiding 
(lesgeven) aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra stof:  
Opdracht 8.1 t/m 8.4   
blz 64 t/m 66 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

38 Blok 3: Ouderen en 
bewegen 
 
De leerlingen organiseren 
en voeren een Fittest uit.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 3 
Maken: opdracht 1,2,3 en 4 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de 
houding/stemgebruik  tijdens 
het lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en fittest 
aftekenen voor portfolio als 
bewijs. 

Extra stof:  
Bereid een 
presentatie voor 
(maak gebruik van 
powerpoint) over de 
ouderdomskenmerke
n met de informatie 
op blz. 256 en 257 

B1-K1-W8  
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
P3-K1-W2 

39 Blok 3: Ouderen en 
bewegen 
 
 
De leerlingen bereiden een 
warming up voor.  
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de houding, 
stemgebruik en aanmoedigen  
(enthousiasmeren) tijdens 
het lesgeven. 
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 

 B1-K1-W8  
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
P3-K1-W2 



 
 

 

Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 3 
Maken: opdracht 7,8 en 9 
 
 

werkboek en warming up 
aftekenen voor portfolio als 
bewijs. 
A-cijfer -  NV/ V 

40 Blok 5: De sportschool 
 
Maak een leskaart voor een  
fitnessoefening. 
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 5 
Maken: opdracht 1,2,3,7 en 
8 

Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en leskaart 
aftekenen voor portfolio als 
bewijs. 
 

Extra stof: 
Opdracht 10 en 11 op 
blz. 145 en 146 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

41 Blok 6: GGD 
 
De leerlingen bereiden een 
kern van de les voor, ze 
voeren de kern uit en 
schrijven een evaluatie.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 6 
Maken: opdracht 1,2 en 6 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk ligt op 
voorbereiding,  houding en 
aanmoedigen tijdens het 
lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en uitwerking + 
evaluatie van de kern voor 
het portfolio als bewijs. A-
cijfer – NV/ V 

Extra stof: 
Opdracht 11 op blz. 
177 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W2 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Herhaling Blok 0 t/ 6 Beoordeling lesgeven: 

De nadruk ligt op 
voorbereiding,  houding en 
aanmoedigen tijdens het 
lesgeven.  
 
Theorie en Praktijk 

Extra stof: 
 
 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
P3-K1-W2 

44 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
45 Start periode 2 

Blok 0: Introductie van het 
werkveld: Sport & 
Bewegen 
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 0 
Maken: t/m blz. 19 

Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 

Extra stof:  
Interview een LO 
docent over de 
zijn/haar 
sportopleiding a.d.h.v 
de punten bij 
opdracht 4.2 / blz. 19 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
 

46 Blok 0: Introductie van het 
werkveld: Sport & 
Bewegen 
 
De leerlingen bereiden een 
inleiding voor op papier en 
geven die (aan elkaar) in de 
praktijk.  
 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de houding 
tijdens het lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en inleiding 
(lesgeven) aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

 
 
 
 
 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

47 Blok 1: De camping; 
recreatief bewegen 
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 1 
Maken: opdracht 1,2,3 en 9 
 

Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 

Extra stof:  
Opdracht 10 / blz. 35 
maken in een twee- 
of drietal.  

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

48 Blok 2: de buurtcoach; 
sportstimulering  
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de 

Extra stof:  
Opdracht 8.1 t/m 8.4   
blz 64 t/m 66 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 



 
 

 

De leerlingen bereiden een 
recreatief spel voor op 
papier en geven die (aan 
elkaar) in de praktijk.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 2 
Maken: opdracht 1,2 en 3 
 

houding/stemgebruik  tijdens 
het lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en inleiding 
(lesgeven) aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

49 Blok 3: Ouderen en 
bewegen 
 
De leerlingen organiseren 
en voeren een Fittest uit.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 3 
Maken: opdracht 1,2,3 en 4 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de 
houding/stemgebruik  tijdens 
het lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en fittest 
aftekenen voor portfolio als 
bewijs. 

Extra stof:  
Bereid een 
presentatie voor 
(maak gebruik van 
powerpoint) over de 
ouderdomskenmerke
n met de informatie 
op blz. 256 en 257 

B1-K1-W8  
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
P3-K1-W2 

50 Blok 3: Ouderen en 
bewegen 
 
 
De leerlingen bereiden een 
warming up voor.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 3 
Maken: opdracht 7,8 en 9 
 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de houding, 
stemgebruik en aanmoedigen  
(enthousiasmeren) tijdens 
het lesgeven. 
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en warming up 
aftekenen voor portfolio als 
bewijs. 
A-cijfer -  NV/ V 

 B1-K1-W8  
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
P3-K1-W2 

51 Blok 5: De sportschool 
 
Maak een leskaart voor een  
fitnessoefening. 
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 5 
Maken: opdracht 1,2,3,7 en 
8 

Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en leskaart 
aftekenen voor portfolio als 
bewijs. 
 

Extra stof: 
Opdracht 10 en 11 op 
blz. 145 en 146 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 

1 Blok 6: GGD 
 
De leerlingen bereiden een 
kern van de les voor, ze 
voeren de kern uit en 
schrijven een evaluatie.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 6 
Maken: opdracht 1,2 en 6 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk ligt op 
voorbereiding,  houding en 
aanmoedigen tijdens het 
lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en uitwerking + 
evaluatie van de kern voor 
het portfolio als bewijs. A-
cijfer – NV/ V 

Extra stof: 
Opdracht 11 op blz. 
177 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W2 

2 Herhaling Blok 0 t/ 6 Beoordeling lesgeven: 
De nadruk ligt op 
voorbereiding,  houding en 
aanmoedigen tijdens het 
lesgeven.  
 
Theorie en Praktijk 

Extra stof: 
 
 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
P3-K1-W2 

3 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 



 
 

 

4 Start periode 3 
Blok 0: Introductie van het 
werkveld: Sport & 
Bewegen 
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 0 
Maken: t/m blz. 19 

Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 

Extra stof:  
Interview een LO 
docent over de 
zijn/haar 
sportopleiding a.d.h.v 
de punten bij 
opdracht 4.2 / blz. 19 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
 

5 Blok 0: Introductie van het 
werkveld: Sport & 
Bewegen 
 
De leerlingen bereiden een 
inleiding voor op papier en 
geven die (aan elkaar) in de 
praktijk.  
 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de houding 
tijdens het lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en inleiding 
(lesgeven) aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

 
 
 
 
 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

6 Blok 1: De camping; 
recreatief bewegen 
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 1 
Maken: opdracht 1,2,3 en 9 
 

Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 

Extra stof:  
Opdracht 10 / blz. 35 
maken in een twee- 
of drietal.  

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

7 Blok 2: de buurtcoach; 
sportstimulering  
 
De leerlingen bereiden een 
recreatief spel voor op 
papier en geven die (aan 
elkaar) in de praktijk.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 2 
Maken: opdracht 1,2 en 3 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de 
houding/stemgebruik  tijdens 
het lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en inleiding 
(lesgeven) aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra stof:  
Opdracht 8.1 t/m 8.4   
blz 64 t/m 66 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Blok 3: Ouderen en 

bewegen 
 
De leerlingen organiseren 
en voeren een Fittest uit.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 3 
Maken: opdracht 1,2,3 en 4 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de 
houding/stemgebruik  tijdens 
het lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en fittest 
aftekenen voor portfolio als 
bewijs. 

Extra stof:  
Bereid een 
presentatie voor 
(maak gebruik van 
powerpoint) over de 
ouderdomskenmerke
n met de informatie 
op blz. 256 en 257 

B1-K1-W8  
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
P3-K1-W2 

10 Blok 3: Ouderen en 
bewegen 
 
 
De leerlingen bereiden een 
warming up voor.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 3 
Maken: opdracht 7,8 en 9 
 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk op de houding, 
stemgebruik en aanmoedigen  
(enthousiasmeren) tijdens 
het lesgeven. 
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en warming up 
aftekenen voor portfolio als 
bewijs. 
A-cijfer -  NV/ V 

 B1-K1-W8  
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
P3-K1-W2 

11 Blok 5: De sportschool 
 

Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en leskaart 

Extra stof: 
Opdracht 10 en 11 op 
blz. 145 en 146 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 



 
 

 

Maak een leskaart voor een  
fitnessoefening. 
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 5 
Maken: opdracht 1,2,3,7 en 
8 

aftekenen voor portfolio als 
bewijs. 
 

12 Blok 6: GGD 
 
De leerlingen bereiden een 
kern van de les voor, ze 
voeren de kern uit en 
schrijven een evaluatie.  
 
Boek: Sport & Bewegen – 
Blok 6 
Maken: opdracht 1,2 en 6 
 

Beoordeling lesgeven: 
De nadruk ligt op 
voorbereiding,  houding en 
aanmoedigen tijdens het 
lesgeven.  
 
Theorie formatief: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en uitwerking + 
evaluatie van de kern voor 
het portfolio als bewijs. A-
cijfer – NV/ V 

Extra stof: 
Opdracht 11 op blz. 
177 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W2 

13 Herhaling Blok 0 t/ 6 Beoordeling lesgeven: 
De nadruk ligt op 
voorbereiding,  houding en 
aanmoedigen tijdens het 
lesgeven.  
 
Theorie en Praktijk 

Extra stof: 
 
 

B1-K1-W8 
B1-K1-W9 
P3-K1-W1 
P3-K1-W2 

14 POP-WEEK en toetsweek Ned, Eng, Rek en MA1 
15 Start periode 4/ SE werk 

inleveren 
Introductie, Uitleg 
Theorie 
Integrale opdracht  

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

16 SE- 1  
Integrale opdracht  
Theorie 

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Integrale opdracht  

Theorie 
 

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

20 SE-1 Herkansing Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

21 Integrale opdracht  
Theorie 

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

22 Integrale opdracht  
 

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

23 Integrale opdracht  
Specialistenweek: 
praktijklessen 

Praktische voorbereiding op 
de activiteit in praktijklokalen 
Techniek, Sporthal en 
Keuken. 

Werkboek 
Integrale opdracht 
Praktijklokalen 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

24 Integrale opdracht  
Specialistenweek: 
praktijklessen 

Praktische voorbereiding op 
de activiteit in praktijklokalen 
Techniek, Sporthal en 
Keuken. 
 

Werkboek 
Integrale opdracht 
praktijklokalen 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

25 Integrale opdracht  
Specialistenweek en 
uitvoering 

Uitvoering activiteit in de 
praktijk 

Werkboek 
Integrale opdracht 
Praktijk 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

i. Kennismaking Helpende Zorg en Welzijn 
 

Vak 
HZW 

Leerjaar 
3 

Niveau  
VMR 

Periode 
1 t/m 4 

Schooljaar 
2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start periode 1 
 
Kennismaking 
Verwachtingen 
Oriëntatie 
 
Thema: Mens & 
Gezondheid 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
 
Weektoets 1 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1 en W3 

35 Thema: Mens & 
Gezondheid 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio 
 
Weektoets 2  

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

36 Thema: Mens & Omgeving Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 3 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

37 Thema: Mens & Activiteit Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 4 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

38 Thema: Mens & Zorg Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 5 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

39 Thema: Zorg voor kinderen Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 6 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

40 Thema: Mensen met een 
beperking 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 7 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

41 Thema: Ouderenzorg Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 8 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Uitloop: afronden portfolio 

Voorbereiden eindtoets 
Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

44 POP-week Eindtoets VMR3 HZW 
Portfolio klaar 
POP-gesprek 

  

45 Start periode 2 
Kennismaking 
Verwachtingen 
Oriëntatie 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1 en W3 



 
 

 

 
Thema: Mens & 
Gezondheid 

 
Weektoets 1 

46 Thema: Mens & 
Gezondheid 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio 
 
Weektoets 2  

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

47 Thema: Mens & Omgeving Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 3 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

48 Thema: Mens & Activiteit Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 4 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

49 Thema: Mens & Zorg Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 5 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

50 Thema: Zorg voor kinderen Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 6 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

51 Thema: Mensen met een 
beperking 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 7 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

51 KERSTVAKANTIE 
52 KERSTVAKANTIE 
1 Thema: Ouderenzorg Schriftelijke en 

praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 8 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

2 Uitloop: afronden portfolio 
Voorbereiden eindtoets 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

3 POP-week Eindtoets VMR3 HZW 
Portfolio klaar 
POP-gesprek 

  

4 Start periode 3 
 
Kennismaking 
Verwachtingen 
Oriëntatie 
 
Thema: Mens & 
Gezondheid 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
 
Weektoets 1 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1 en W3 

5 Thema: Mens & 
Gezondheid 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio 
 
Weektoets 2  

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

6 Thema: Mens & Omgeving Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 



 
 

 

 
Weektoets 3 

7 Thema: Mens & Activiteit Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 4 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Thema: Mens & Zorg Schriftelijke en 

praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 5 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

10 Thema: Zorg voor kinderen Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 6 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

11 Thema: Mensen met een 
beperking 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 7 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

12 Thema: Ouderenzorg Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio  
 
Weektoets 8 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

13 Uitloop: afronden portfolio 
Voorbereiden eindtoets 

Schriftelijke en 
praktijkopdrachten 
afgetekend in portfolio 

Werkboek B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

14 POP-week Eindtoets VMR3 HZW 
Portfolio klaar 
POP-gesprek 

  

15 Start periode 4/ SE werk 
inleveren 
 
Introductie  
Uitleg 
Theorie 
Integrale opdracht  
 
 

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

16 SE- 1  
 
Integrale opdracht  
Theorie 
 

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Integrale opdracht  

Theorie 
 

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

20 SE-1 Herkansing Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

21 Integrale opdracht  
Theorie 

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

22 Integrale opdracht  
 

Voorbereidingslessen HZW, 
FDV en S&R 

Werkboek 
Integrale opdracht 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

23 Integrale opdracht  
Specialistenweek: 
praktijklessen 

Praktische voorbereiding op 
de activiteit in praktijklokalen 

Werkboek 
Integrale opdracht 
Praktijklokalen 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 



 
 

 

 

 

  

Techniek, Sporthal en 
Keuken. 

24 Integrale opdracht  
Specialistenweek: 
praktijklessen 

Praktische voorbereiding op 
de activiteit in praktijklokalen 
Techniek, Sporthal en 
Keuken. 
 

Werkboek 
Integrale opdracht 
praktijklokalen 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

25 Integrale opdracht  
Specialistenweek en 
uitvoering 

Uitvoering activiteit in de 
praktijk 

Werkboek 
Integrale opdracht 
Praktijk 

B1-K1-W1 tot W9 
P2-K1-W1/2 en W3 

26 POP-WEEK eind periode 4  Reflectie en beoordeling 
Inhalen en eventueel 
vervangende opdracht 

Werkboek 
Integrale opdracht 

 

27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

j. LOB 
 

Vak 
LOB 

Leerjaar 
3 

Niveau  
VMR 

Periode 
1 t/m 4 

Schooljaar 
2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
 
Introductie LOB 
Planning verwachtingen 
Studiewijzer – PTA- toetsen 

   
 
Studievaardigheden 

35 Stage zoeken 
- Interesses 
- Stagemarkt.

nl 

  Stagevaardigheden 

36 CV en Motivatie maken CV en Motivatiebrief   Stagevaardigheden 
37 Solliciteren   Stagevaardigheden 
38 Sollicitatie & 

Kennismakingsgesprek 
  Stagevaardigheden 

39 Stageopdrachten, 
stageboek, 
urenverantwoording 

Stageboek VMR 
Deadline stageplek 

 Stagevaardigheden 

40 Beroepshouding; Houden 
aan afspraken 

 Inventariseren wie 
heeft wel/geen 
stageplek 

Stagevaardigheden 

41 Digitale vaardigheden Digitale map HZW/FD/SR  Studievaardigheden 
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Evalueren   Studievaardigheden 
44 POP-week Toetsweek Ned, Eng, Rek en 

SE-MA1 
  

45 Start periode 2 
 
Opstellen POP 
Wie ik ben\? 

 
 
Portfolio map  

  
 
 
Loopbaan-oriëntatie 

46 Leren Leren  Inzicht in eigen 
manier van leren 

Studievaardigheden 

47 Zelfstandig werken   Studievaardigheden 
48 Samenwerken   Studievaardigheden 
49 Leerdoelen Leerdoelen in Portfolio  Formuleren van eigen 

leerdoelen 
Studievaardigheden 

50 Motivatie/doorzettings-
vermogen/keuzes maken 

  Loopbaan-oriëntatie 

51 Plannen Planning maken voor 
komende stageopdrachten 

 Studievaardigheden 

51 KERSTVAKANTIE 
52 KERSTVAKANTIE 
1 Verslaglegging   Stagevaardigheden 

2 Interview   Stagevaardigheden 
3 POP-week Toetsweek Ned, Eng, Rek en 

SE-MA1 
  

4 Start periode 3 
 
Plannen 

 
 
Planning maken en uitvoeren 
stageopdrachten 

  
 
Studievaardigheden 

5 Aandacht en begrip   Stagevaardigheden 
6 Communiceren   Stagevaardigheden 
7 Gespreksvaardigheden   Stagevaardigheden 
8 VOORJAARSVAKANTIE 



 
 

 

 

  

9 Stage planning-leerdoelen Stageleerdoelen in portfolio  Stagevaardigheden 
10 Reflecteren   Studievaardigheden 
11 Presenteren Voorbereiden en geven van 

een presentatie 
 Studievaardigheden 

12 Presenteren Voorbereiden en geven van 
een presentatie 

 Studievaardigheden 

13 Presenteren Voorbereiden en geven van 
een presentatie 

 Studievaardigheden 

14 POP-week Toetsweek Ned, Eng, Rek en 
SE-MA1 

  

15 Start periode 4/ SE werk 
inleveren 
 
Planning maken periode 4 
 

 
 
 
Planning periode 4 in 
Portfolio 

  
 
 
Studievaardigheden 

16 SE- 1  
Inventariseren interesses 
profielkeuze 
 
Keuzes maken 
 

  Loopbaan-oriëntatie 
 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 Voorbereiding VMR 4 
Keuze opleiding 
Vervolgopleiding  

 Inzicht krijgen 
toekomstvisie 

Loopbaan-oriëntatie 

20 SE-1 Herkansing    
21 Samenwerken   Studievaardigheden 
22 Evalueren en reflecteren Inleveren Stageboek  Studievaardigheden 

23 Plannen   Studievaardigheden 
24 Talenturen   Talentontwikkeling 
25 Uitloop/Inhaal    
26 POP-WEEK eind periode 4     
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsgids vakmanschaps route 

   

Opleidingsgids vakmanschapsroute 

 VMR4 2020 – 2021  

Helpende Zorg en Welzijn  



 
 

 

 

 

 

Vakmanschapsroute  
Opleidingsgids en Programma 

voor Toetsing en Afsluiting 

Leerjaar 4, 2020-2021 

 
Informatie voor leerlingen van de opleiding   

Helpende Zorg en Welzijn 
Niveau 2, Leerweg BOL 

Crebonummer 25498 

 

 
 VO-cohort 2019-2021 

2019-2020 Leerjaar 3 

2020-2021 Leerjaar 4 

MBO-cohort 2020-2021 
2021-2022 Leerjaar 5 
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1. Welkom 

Dit is de Opleidingsgids voor leerjaar 4 van de Vakmanschapsroute-opleiding van het Bindelmeer 
College en het ROC van Amsterdam. Deze Opleidingsgids is bedoeld voor leerlingen, maar bevat ook 
nuttige informatie voor ouders, docenten en andere geïnteresseerden. We informeren je hiermee 
over je opleiding en over algemene zaken die te maken hebben met je studie.  
 
Je vindt in deze Opleidingsgids: 

• informatie over je opleiding zoals de vakken die je volgt, de data van de vier perioden, de 
lessentabellen, informatie over de stage enz.; 

• het examenreglement van het Bindelmeer College waarin je rechten en plichten staan met 
betrekking tot de schoolexamens; 

• het programma van toetsing en afsluiting heb je vorig jaar al ontvangen.  In deze gids staan 
de VO-schoolexamens vermeld die samen met decentrale examens je eindcijfer bepalen op 
je VO-cijferlijst. 

• De studiewijzers per vak waarin per week de onderwerpen staan aangegeven plus de 
bijbehorende lesstof, opdrachten en toetsen. 

 
In het vijfde jaar ontvang je een Onderwijs- en Examenregeling waarin de MBO-examens staan 
beschreven. 
 
Actuele informatie zoals je rooster of de lokalen waar je les hebt, kan je vinden op de website van 
het Bindelmeer College: www.bindelmeercollege.nl/dagrooster/. 
 
Is iets niet duidelijk of wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk altijd terecht bij je 
studieloopbaanbegeleider. 
 
Wij wensen je veel succes en plezier met je opleiding!  
 
Kees Buijtelaar     Tius Zweep 
Directeur Bindelmeer College   Opleidingsmanager DHZW,  

ROC van Amsterdam, College  West 
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2. De Vakmanschapsroute: een toelichting 

De Vakmanschapsroute is een bijzonder traject. Het betekent dat je tijdens je opleiding op het 
Bindelmeer College een route volgt die uiteindelijk leidt tot een mbo-2 diploma van het ROC van 
Amsterdam. De Vakmanschapsroute start in leerjaar 3 van het vmbo en duurt in principe drie jaar. 
Dat betekent dat je vanaf je start op het Bindelmeer College dus in totaal binnen vijf jaar je mbo-2 
diploma haalt; dat is een jaar sneller dan wanneer je na een gewone vmbo-basis opleiding naar het 
ROC gaat. 
 
In de Vakmanschapsroute word je in leerjaar 3 van je vmbo-opleiding voorbereid op het volgen van 
de mbo-opleiding. Het Bindelmeer College werkt hiervoor samen met het ROC van Amsterdam. 
Samen zorgen we ervoor dat je een goed programma volgt en dat je in drie jaar je mbo-diploma kan 
halen. Bij dit diploma krijg je ook een cijferlijst van de vmbo-vakken die je hebt behaald. 
 
In principe krijg je in het derde en vierde jaar al je onderwijs op het Bindelmeer College. In het vijfde 
jaar is het mogelijk dat je voor sommige onderdelen (examens en lessen) in verschillende keren naar 
een locatie van het ROC van Amsterdam gaat. Dit biedt je een mooie kans om de sfeer op die school 
te proeven en kan je helpen bij het maken van een goede keuze voor wat je na de 
Vakmanschapsroute gaat doen. Wij vinden het erg belangrijk om je te helpen bij het maken van die 
keuze: werken of verder studeren en een mbo-3 of mbo-4 diploma halen. 
 

 

vmbo 
1

vmbo 
2

VMR 
3

VMR 
4

VMR 
5

MBO 2 
diploma 

MBO 

3/4 

Werk 
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3. De beroepengroep 

Jouw opleiding Helpende Zorg en Welzijn is een beroepsopleiding. Aan het einde van je opleiding 
moet je het beroep waar je voor opgeleid wordt kunnen uitoefenen en je moet als goede burger 
kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. De onderwijsonderdelen die je in je opleiding 
krijgt, zijn hierop gericht.  
 

4.1 Inhoud beroepengroep 
Als je de opleiding Helpende Zorg en Welzijn hebt afgerond kun je aan het werk als helpende in een 
zorg- of in een welzijnsinstelling. Je kunt hierbij denken aan: 

• een verzorgingstehuis 
• een verpleeghuis 
• een woonzorgcentrum 
• een woonvorm voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten 
• een (dag)activiteitencentrum 
• de thuiszorg 

 
Tijdens de opleiding en je stage kom je in aanraking met verschillende doelgroepen zoals baby’s, 
peuters, kleuters, voorschool- en basisschoolkinderen, lichamelijk gehandicapten, verstandelijk 
gehandicapten en ouderen. Je gaat over deze verschillende doelgroepen informatie krijgen en 
verzamelen. Voor de beroepspraktijkvorming (stage) betekent dit, dat je bij één of meerdere van 
deze doelgroepen stage gaat lopen.  
 
Als Helpende Zorg en Welzijn assisteer je bij diverse werkzaamheden binnen een instelling. De 
kerntaken (belangrijkste taken) liggen vooral op het gebied van conciërgetaken, huishoudelijke 
taken, verzorging en begeleiding van activiteiten.  
 

3.2 Verder studeren na je opleiding 
 
Na deze opleiding kun je doorstromen naar onder andere deze vervolgopleidingen op het ROC van 
Amsterdam: 

• Pedagogisch Werker (niveau 3/4 
• Verzorgende  IG (niveau 3) 
• Maatschappelijke Zorg (niveau 3/4) 
• Combinatieopleiding Verzorgende IG & Maatschappelijke zorg (niveau 3) 
• Verpleegkunde niveau 4 (moeilijke opleiding!) 
• Assisterende gezondheidszorg niveau 4 (tandartsassistent, doktersassistent, 

apothekersassistent) (met numerus fixus en moeilijke opleidingen!) 
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4. De structuur van de opleiding 

4.1 Kwalificatiedossier  
Wat je precies moet kunnen binnen je toekomstige beroep, is vastgelegd in het kwalificatiedossier 
Helpende Zorg en Welzijn. Daarin staan de werksituaties en taken van jouw beroep en soortgelijke 
beroepen. Het onderwijsprogramma wordt dus niet zomaar samengesteld. Het onderwijs zorgt 
ervoor dat je straks voldoet aan alle eisen die aan jou gesteld worden als je begint met werken. 
 
Jouw opleiding bestaat in leerjaar 4 uit:  

• Beroepsvak Zorg en Welzijn 
• Generieke vakken: Nederlands, Engels en rekenen 
• Loopbaan en burgerschap 
• Beroepspraktijkvorming (BPV) 
• Lichamelijke Opvoeding 
• Start van een keuzedeel (onder voorbehoud: digitale vaardigheden en/of Engels)  

 
Je kunt het kwalificatiedossier van jouw opleiding vinden op http://kwalificaties.s-bb.nl/. 
 

4.2 Kerntaken en werkprocessen 
In het kwalificatiedossier staan voor elk beroep verschillende kerntaken. Kerntaken zijn belangrijke 
werkzaamheden die centraal staan in dat beroep. Elke kerntaak bestaat uit werkprocessen. De 
kerntaken en werkprocessen zijn beschreven in het kwalificatiedossier. In onderstaande tabel zijn de 
kerntaken en werkprocessen voor jouw opleiding weergegeven.  
 

Kerntaak  Werkproces 

Basisdeel    

Voert dienstverlenende 
werkzaamheden uit 

• Bereidt werkzaamheden voor en stemt af 
• Maakt ruimtes gebruiksklaar  
• Treedt op als aanspreekpunt  
• Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit  
• Assisteert bij voorraadbeheer  
• Draagt bij aan een veilige situatie  
• Voert eenvoudige onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden uit  
• Voert werkzaamheden uit gericht op voeding  
• Evalueert de werkzaamheden  

Profieldeel    
Ondersteunt bij dagelijkse 
activiteiten in zorg en welzijn 

• Ondersteunt bij wonen en huishouden  
• Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL 
• Ondersteunt bij de uitvoering van sociale en 

recreatieve activiteiten 
 

4.4 Beroepsvak 
In leerjaar 4 van de Vakmanschapsroute besteed je veel tijd aan je beroepsvak. De lesstof van Zorg 
en Welzijn is verdeeld over leereenheden. Elke periode van de opleiding komt een aantal van deze 
leereenheden aan bod. Een leereenheid wordt afgesloten met een integrale opdracht en eventueel 
met één of meerdere toetsen. De leereenheid moet met minimaal een voldoende worden 
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afgesloten. Tijdens de lessen van de verschillende vakken werk je aan de integrale opdracht. Je 
vraagt je dus telkens af: “wat kan ik van deze les gebruiken voor mijn opdracht?” Aan het eind van de 
periode moet je de opdracht presenteren/uitvoeren voor een beoordeling. 
 

4.4 Generieke vakken: Nederlands, Engels en rekenen 
Nederlands, Engels en rekenen zijn belangrijke vakken die je nodig hebt om je opleiding goed te 
kunnen volgen. Maar ook in je latere beroep en om goed te kunnen functioneren in de samenleving 
is het nodig dat je deze vakken goed beheerst. Dat vindt de overheid ook en daarom heeft zij bepaald 
wat de algemene eisen voor Nederlands, Engels en rekenen zijn. Ben je niet zo goed in taal of 
rekenen? Vraag bij je studieloopbaanbegeleider naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning. 
 

4.5 Loopbaan en Burgerschap 
Bij Loopbaan en Burgerschap wordt aandacht besteed aan je capaciteiten en motivatie, aan het 
plannen van je loopbaan, het zoeken naar een stage of baan en aan netwerken. Tijdens de opleiding 
leer je hoe jij je hierin verder kunt ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld om na te denken over datgene 
wat je wilt bereiken in je opleiding of je beroep en hoe je dit kunt bereiken. Daarnaast is het 
belangrijk dat je leert hoe je actief deel uit kunt maken van de Nederlandse samenleving. Daarbij kun 
je onder andere denken aan het maken van politieke keuzes, je rechten en plichten als werknemer 
en je gedragen als kritische consument. Al deze vaardigheden leer je bij het vak Loopbaan en 
Burgerschap. Om je diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de eisen voor Loopbaan en 
Burgerschap en alle opdrachten hebben afgerond. 
 

4.6 Beroepspraktijkvorming 
Om een beroep goed te leren moet je natuurlijk in de praktijk aan de slag. Een belangrijk deel van je 
opleiding loop je daarom stage bij een bedrijf of instelling. Het bedrijf of de instelling maakt met de 
school afspraken over wat je in de praktijk gaat leren en hoe je daarbij wordt begeleid. De school en 
het bedrijf of de instelling zorgen er samen voor, dat wat je op school en in de praktijk leert, op 
elkaar is afgestemd. Tijdens BPV doe jij enorm veel ervaring op en kunnen wij je prestaties in de 
praktijk boordelen. Wij ondersteunen en begeleiden je tijdens BPV en bespreken regelmatig jouw 
ervaringen en voortgang. In leerjaar 4 loop je het hele jaar 1 dag in de week stage. 
 
4.6.1 Stageovereenkomst  
De wet wil dat voor elke stage een aantal afspraken wordt gemaakt. De afspraken worden vastgelegd 
in de Stageovereenkomst. In deze overeenkomst staat wat je gaat leren in de praktijk, hoe je 
begeleid en beoordeeld wordt en door wie en hoe lang de stage duurt. Lees deze overeenkomst 
altijd goed door en als je het eens bent met de inhoud, dan onderteken je de overeenkomst. De 
school en het BPV-bedrijf of instelling moeten de Stageovereenkomst ook ondertekenen. Pas als 
iedereen een handtekening heeft gezet, kun je aan de BPV beginnen.  
4.6.2 Praktijkboek met opdrachten 
Tijdens je stage krijg je vanuit het beroepsvak praktijkopdrachten mee die je moet maken op de 
stage. De opdrachten staan beschreven in het Praktijkboek. Jouw praktijkopleider beoordeelt hoe je 
deze praktijkopdrachten hebt uitgevoerd. Alle opdrachten moeten voldoende zijn afgerond om je 
stage positief te kunnen afsluiten en je moet voldoen aan de minimale hoeveelheid BPV-uren (700 
uur in leerjaar 4 en 5). 
 
4.6.3 Aantal BPV-uren 
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In VMR4 en VMR5 moet samen minimaal 580 klokuren stage (BPV) worden gelopen. In VMR4 wordt 
hiervoor één dag per week uitgeroosterd en in VMR5 twee dagen per week.  
 
Om de proeve van bekwaamheid aan het einde van je opleiding met een voldoende te kunnen 
afleggen, is het verstandig om in VMR5 minimaal 24 weken stage lopen á 16 klokuren per week met 
een totaal van 384 klokuren. 
 
Dat betekent dat je in VMR 4 minimaal 200 klokuren stage moet lopen. Dat komt overeen met 25 
weken. We adviseren om in VMR4 minimaal 30 weken stage te lopen (240 uur) om te voorkomen dat 
je in VMR5 te weinig stage hebt gelopen. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
Bij bepaalde bedrijven is het hebben van een VOG wettelijk verplicht indien men daar wil werken of 
stage wil lopen. Zonder VOG kun je niet toegelaten worden tot de BPV omdat bedrijven je dan niet 
mogen aannemen. Aan het begin van het schooljaar krijg je hierover schriftelijke informatie. 
 
Volg jij een mbo-opleiding en ben je bang dat je geen VOG krijgt? Nergens voor nodig. Kijk op de 
website www.kinderrechten.nl/?s=vog om een inschatting te maken van jouw kansen op een VOG.  
 

4.7  Lichamelijke opvoeding 
Bij Lichamelijke Opvoeding word je beoordeeld op je sociale vaardigheden én je sportieve prestaties. 
Het is belangrijk dat je goed leert samenwerken en sportief gedrag vertoont. Elke periode doe je 
verschillende praktijkgerichte oefeningen. Om je diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de 
eisen voor Lichamelijke Opvoeding en gemiddeld een voldoende hebben behaald voor de praktische 
oefeningen. 

 
4.8 Keuzedelen  

Keuzedelen zijn een verrijking van je opleiding. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden of 
verdiepen of je voorbereiden op doorstroom naar een vervolgopleiding. Keuzedelen zijn een 
verplicht onderdeel van je mbo-opleiding en je volgt (eventueel in het 4e  jaar) in het 5e leerjaar twee 
keuzedelen waarbij je de keuze hebt uit drie.  

• Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2); 
• Digitale vaardigheden 
• Engels A2/B1 

 
In het 4e jaar begin je na de VO-examens waarschijnlijk met een of beide keuzedelen. In het 5e jaar 
rond je de keuzedelen af op het Calvijn en maak je verschillende examens op het ROC van 
Amsterdam. In leerjaar 4 maak je de keuze uit de drie keuzedelen. Bovenstaand aanbod van 
keuzedelen kan nog gewijzigd worden in de loop van het vierde leerjaar. 

http://www.kinderrechten.nl/
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5. Het onderwijsprogramma van je opleiding 
5.1 Het programma 

Elk studiejaar bestaat uit vier periodes. In het schooljaar 2020 – 2021 is de periode-indeling als volgt: 
• Periode 1 18 augustus 2020 – 30 oktober 2020 (week 34 t/m week 44) 
• Periode 2 2 november 2020 – 22 januari  2021 (week 45 t/m week 3) 
• Periode 3 25 januari 2021 – 9 april 2021 (week 4  t/m week 14) 
• Periode 4 12 april 2021 – 2 juli 2021 (week 15 t/m week 26)  

 
In onderstaande tabel wordt per periode aangegeven welke vakken je volgt en hoeveel uur daarvoor 
is gepland. Let op: 1 lesuur is 45 minuten. Deze tabel wordt indien nodig aan het begin van iedere 
onderwijsperiode bijgesteld. Informatie hierover vind je op de website van het Bindelmeer College. 
 

Vakken leerjaar 4 
Lesuren per onderwijsperiode 
1 2 3 4 

Nederlands 4 4 4 4 

Rekenen/wiskunde 4 4 4 4 

Engels  2 2 2 2 

Beroepsvak Dienstverlening HZW 8 8 8 8 

Beroepsvak Dienstverlening Voeding W8 4    

Beroepsvak Dienstverlening Veiligheid W6  4   

Beroepsvak Dienstverlening Onderhoud W7   4  

Beroepsvak Dienstverlening Administratie W4    4 

BPV 11 11 11 11 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 

Loopbaan en Burgerschap 3 3 3 3 

Studieloopbaanbegeleiding 4 4 4 4 
 

Begeleide onderwijstijd 915 uur (40 weken) 

BPV 288 uur (36 weken) 

Totale onderwijstijd in leerjaar 4 1203 uur 
 
 

5.2 Begeleiding 
Als leerling ben je zelf verantwoordelijkheid voor je studievoortgang, maar natuurlijk helpt je 
studieloopbaanbegeleider (SLB’er) je hierbij. Gedurende het jaar volgt de SLB’er jouw voortgang en 
kan je bij hem / haar terecht met vragen. Samen maak je aan het begin van het schooljaar een 
Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), waarin je afspraken vastlegt over: 
• je leerdoelen voor de beroepsvaardigheden 
• wat je wilt bereiken in je persoonlijke ontwikkeling  
• de planning van jouw (leer)activiteiten voor de komende periode 
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Aan het eind van iedere periode kijk je samen met je SLB’er in de POP-week terug en stel je 
eventueel nieuwe doelen op. Het gaat om de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?  
 

5.3 Meten van je studievoortgang     
Je ontvangt in iedere POP-week een overzicht van de voortgang van je studie. Je bespreekt deze in 
een gesprek met je SLB’er en ouders. Dat kan ook betekenen dat je van je vakdocent of SLB-er extra 
opdrachten krijgt waarmee je vaardigheden, competenties of vakkennis kunnen toenemen.   
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6. Het Examenprogramma 
 
In de Vakmanschapsroute doe je een aantal examens op vmbo-niveau en doe je daarnaast het 
volledige mbo-examenprogramma. De examens vinden plaats in leerjaar 3, 4 en 5. In onderstaande 
tabel vatten we dit samen. Wat op het vmbo een schoolexamen heet, heet in het mbo een 
instellingsexamen. Centrale Examens zijn landelijke examens die iedere leerling in Nederland maakt. 
 

Examen Vmbo of mbo Wanneer Hoe 
Nederlands vmbo Leerjaar 3 en 4 

Leerjaar 4 
Schoolexamens 
Centraal Examen 

Engels vmbo Leerjaar 3 en 4 
Leerjaar 4 

Schoolexamens 
Centraal Examen 

Rekenen vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens 
Maatschappijleer vmbo Leerjaar 3 Schoolexamens 
KV1 vmbo Leerjaar 3 Handelingsdelen 
Lichamelijke Opvoeding vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens 
LOB vmbo Leerjaar 1 t/m 4 Handelingsdelen 
BPV (stage) mbo Leerjaar 4 en 5 Erkende plek en urennorm en 

stageverslag 
Nederlands  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen en instellingsexamens 
Rekenen  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen 
Beroepsvak mbo Leerjaar 5 Instellingsexamen(s) 
Loopbaan en Burgerschap mbo Leerjaar 4 en 5 Instellingsexamens 
Keuzedelen 1 en 2 mbo Leerjaar 5 Instellingsexamens 

 
De examens in bovenstaande tabel zijn summatief. Dat betekent dat ze meetellen voor het behalen 
van je diploma en dat ze het eindcijfer bepalen dat op je diploma (mbo) of cijferlijst (vmbo) komt. Er 
zijn twee soorten summatieve cijfers: 

3. School-/instellingsexamens: In de bovenbouw van het vmbo bouw je als leerling voor ieder 
vak geleidelijk een eindcijfer op.  Iedere toets of examen dat door het Calvijn College zélf 
wordt opgesteld en dat meetelt in dit eindcijfer, heet een schoolexamencijfer. In het mbo 
wordt niet gesproken van schoolexamens maar van instellingsexamens. 

4. Centrale examens: Voor sommige vakken zijn landelijke examens ontwikkeld, dit zijn de 
zogenaamde centrale examens. Dit geldt zowel in het vmbo als in het mbo. 

 
De schoolexamencijfers bepalen het eindcijfer op je cijferlijst VMBO. Bij Nederlands en Engels wordt 
het schoolexamencijfer gemiddeld met het cijfer voor het centraal schriftelijk examen.  
De MBO-instellingsexamens en de centrale examens MBO bepalen of je het MBO-diploma haalt.  
 
Voor rekenen wordt een centrale rekentoets afgenomen op niveau 2F die niet bepalend is voor de 
zak-/slaagregeling. Bij een voldoende ontvang je een getuigschrift van het Bindelmeer College dat 
aangeeft dat je rekenniveau 2F is.  
 
In het Programma voor Toetsing en Afsluiting vind je een overzicht van de verplichte vmbo-examens 
voor Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en CKV (plus rekenen).  
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In het vijfde jaar ontvang je een Onderwijs- en Examenregeling waarin een overzicht staat van de 
MBO-examens. 
 
Naast deze summatieve examens maak je tijdens het schooljaar voor ieder vak ook formatieve 
toetsen (A-toetsen). De beoordeling van deze toetsen tellen niet mee in het schoolexamencijfer maar 
zijn bedoeld om te kijken hoe je ervoor staat en om je goed voor te bereiden op de examens. Als je 
de toetsen voor een vak (gemiddeld) voldoende hebt gemaakt, heb je de kennis en vaardigheden die 
nodig zijn om het examen te kunnen halen. In de bijlage zijn de A-toetsen niet opgenomen. Deze A-
toetsen staan vermeld in de studiewijzers. Deze ontvang je van de vakdocent. In de studiewijzers 
staan de onderwerpen en opdrachten per week plus de A-toetsen die per periode worden 
afgenomen. 
 

6.1 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 Rekenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NEDERLANDS (vmbo) 
Naam examen Luisteren, schrijven en lezen 2F  
Examenvorm Centraal Examen - digitaal    
Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 4 
Naam examen Diverse examens Nederlands 
Examenvorm Schoolexamens - schriftelijk  of mondeling  
Periode van afname Leerjaar  4 – Periode 1 t/m 4 
Eindwaardering  Het cijfer voor het Centraal Examen is het gemiddelde van de 

cijfers voor luisteren, schrijven en lezen. 
In leerjaar 3 en 4 zijn er iedere periode verschillende 
schoolexamens. Op basis hiervan wordt in leerjaar 3 en 4 een 
gemiddelde berekend voor de schoolexamens. 
Het eindcijfer voor Nederlands is het gemiddelde van het cijfer 
voor het Centraal Examen en de (gemiddelde) cijfers voor de 
schoolexamens in leerjaar 3 en 4. 

REKENEN (vmbo) 
Naam examen Rekenen 2F 
Examenvorm Schoolexamen - digitaal    
Periode van afname Leerjaar 4 - Periode 3 en 4 
Eindwaardering  Het eindcijfer is een heel cijfer. Het cijfer telt niet mee voor het 

diploma, maar levert een getuigschrift op dat aangeeft dat je 
rekenniveau 2F is. 
 
Het eindcijfer voor het vak rekenen is het gemiddelde van vier 
schoolexamens. 
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6.3 Engels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4 Lichamelijke Opvoeding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) 
 

LOB (vmbo) 
Naam examen Handelingsdeel 
Examenvorm LOB-dossier waarin LOB-opdrachten en POP-gesprekken 
Periode van afname Leerjaar 3 en 4 – Periode 1 t/m 4 
Naam examen Handelingsdeel stage 
Examenvorm Schriftelijk (verslag)  
Periode van afname Leerjaar 3 en 4, periode 1 t/m 4 
Eindwaardering Aan beide handelingsdelen moet zijn voldaan en met een 

voldoende zijn afgesloten. 
 
 
 
 
 

ENGELS (vmbo) 
Naam examen Luisteren, schrijven en lezen A2  
Examenvorm Centraal Examen - digitaal    
Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 4 
Naam examen Diverse examens Engels 
Examenvorm Schoolexamens - schriftelijk  of mondeling  
Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 1 t/m 4 
Eindwaardering  Het cijfer voor het Centraal Examen is het gemiddelde van de 

cijfers voor luisteren, schrijven en lezen. 
In leerjaar 3 en 4 zijn er iedere periode verschillende 
schoolexamens. Op basis hiervan wordt in leerjaar 3 en 4 een 
gemiddelde berekend voor de schoolexamens. 
Het eindcijfer voor Engels is het gemiddelde van het cijfer voor 
het Centraal Examen en de (gemiddelde) cijfers voor de 
schoolexamens in leerjaar 3 en 4. 

LICHAMELIJKE OPVOEDING (vmbo) 
Naam examen Diverse praktische oefeningen 
Examenvorm Schoolexamens - praktijkoefening 
Periode van afname Leerjaar 4 - Periode 1 t/m 4 
Eindwaardering In leerjaar 3 en 4 zijn er iedere periode verschillende 

praktijkoefeningen. Het eindcijfer voor Lichamelijke Opvoeding 
wordt bepaald door het gemiddelde van leerjaar 3 en  4 samen. 
Het eindcijfer moet een voldoende zijn om te voldoen aan de 
eisen voor Lichamelijke Opvoeding. 
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6.6 Beroepsvak HZW 
 

BEROEPSVAK – HZW (mbo) 
Naam examen Prove2Move 
Examenvorm Praktijktoetsen 
Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 1, 2, 3 en 4       
Eindwaardering Prove2Move is de Proeve van Bekwaamheid bij HZW en bestaat 

uit 7 praktijktoetsen. Deze worden gedurende leerjaar 5 
afgenomen en moeten allemaal minimaal voldoende worden 
afgerond om te slagen voor het beroepsvak. 

 
6.7 Loopbaan en Burgerschap 

 
LOOPBAAN & BURGERSCHAP (mbo) 

Naam examen Routegesprek 1 
Examenvorm Instellingsexamen - mondeling 
Periode van afname Leerjaar 4 - Periode 4 
Eindwaardering Zowel in leerjaar 4 als 5 wordt het vak Loopbaan & Burgerschap 

afgesloten met een routegesprek. Het routegesprek wordt 
beoordeeld met een onvoldoende,  voldoende of goed. Je moet 
zowel in leerjaar 4 als 5 minimaal een voldoende behalen om te 
voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. 
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7. Schoolexamenreglement van het Bindelmeer College 2020-2021  
 
Beste leerlingen en ouders, 
 
Het schoolexamenreglement en het algemeen Zaam- examenreglement vormen samen het 
examenreglement van de school dat geldt voor alle examens. 
 
In het examenreglement staat belangrijke informatie over de regelgeving van de schoolexamens en 
de eindexamens waarmee je te maken krijgt in de bovenbouw. In leerjaar 3 en leerjaar 4 ben je bezig 
met onderdelen van het schoolexamen. Leerjaar 4 sluit je af met een centraal examen.  
 
Het PTA is een overzicht van de leerstof van de verschillende vakken. Per vak staat beschreven wat er 
getoetst wordt, hoe de lesstof getoetst wordt en hoe zwaar het cijfer meetelt en/of je het mag 
herkansen. 
 
De mentor zal de belangrijkste zaken uit het schoolexamen reglement met de kandidaten bespreken. 
Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je rechten en je plichten. Het schoolexamen 
reglement kan je vinden op de website van de school. Alles wat met het PTA en het examen te 
maken heeft kun je vinden op Bindelmeercollege.nl onder “leerlingen PTA/ examens” 
 
Namens het gehele docententeam en de examencommissie wens ik je veel succes bij je studie.  
 
 
De Examensecretaris,     Wnd. Directeur, 
 
S.Sardha      A.Veelenturf 
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ALGEMEEN ZAAM-EXAMENREGLEMENT 
 
Het algemene ZAAM-examenreglement beschrijft de door de VO-Raad noodzakelijk geachte 
onderdelen van het examenreglement3 die voor elke school gelijk zijn. Naast dit algemene ZAAM-
examenreglement is elke ZAAM-school verplicht een schoolexamenreglement op te stellen waarin 
ten minste de door de VO-Raad als noodzakelijk aangemerkte onderdelen worden uitgewerkt die om 
een schoolspecifieke invulling vragen4. Samen vormen deze documenten het examenreglement van 
de school.  
 
1. Te allen tijde geldt dat het Eindexamenbesluit VO leidend is. 

 
2. In gevallen waarin het Eindexamenbesluit VO en/of het examenreglement niet voorzien beslist 

de directeur. 
 

3. Het opstellen van een examenreglement is wettelijk verankerd in artikel 31 van het 
Eindexamenbesluit VO. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het vaststellen van het 
examenreglement. 
 

4. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden jaarlijks door de 
directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. 
 

5. Bij onregelmatigheden kan alleen de directeur maatregelen nemen en mogen er geen andere 
maatregelen worden genomen dan de sanctiemogelijkheden genoemd in artikel 5 van het 
Eindexamenbesluit VO: 
5.1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of 

deeleindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig 
is, kan de directeur maatregelen nemen. 

5.2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 
onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of 

het centraal examen 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van 

het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend 
tijdvak van het centraal examen. 

5.3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt 
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig 
is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 

5.4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet 
onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen 
commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel 
uitmaken. 

                                                           
3  Zie checklist VO-Raad: https://www.vo-

raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenregleme
nt_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779 

4  Deze staan beschreven in de notitie ’Richtlijn Examenreglement’. 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
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5.5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet op het voortgezet onderwijs wordt het 
beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, 
schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en 
beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn 
gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar 
beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden 
gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen 
onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt 
haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers 
van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

 
6. De Commissie van Beroep bestaat uit Mevr. Mr. S. Stokman, voorzitter; de leden drs. P. Delsing 

en J. Pols Paardekooper. Ambtelijk secretaris is mevr. Mr. R. Steinvoort. Het adres is: Commissie 
van Beroep van Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam. Wat betreft de procedure 
bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen Examenbeslissingen van Stichting 
ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website.  https://www.zaam.nl/wp-
content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf 
 

7. Deelname aan de geplande toetsen uit het programma van toetsing en afsluiting is verplicht. 
 
8. Het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht op of voor de deadline is verplicht. 
 
9. Het afgerond hebben van het schoolexamen geldt als voorwaarde voor toelating aan het centraal 

examen in het betreffende vak. 
 
10. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat de 

eindbeoordelingen/cijfers van het schoolexamen en eventueel het profielwerkstuk bekend. 
 

11. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende 
van 1 tot en met 10. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, wordt een cijfer 
uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 gebruikt met de daartussen liggende cijfers 
met 1 decimaal. 
 

12. Conform artikel 47 van het Eindexamenbesluit VO wordt het eindcijfer eindexamen uitgedrukt in 
een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Indien de uitkomst van de berekening niet een 
geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar 
beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 
 

13. Het centraal examenwerk wordt tenminste zes maanden na afname bewaard op school. 
 
14. Conform artikel 37a van het Eindexamenbesluit VO is het mogelijk voor leerlingen om toegelaten 

te worden tot het centraal examen in een eerder leerjaar: 
14.1. Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande 

leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken 
van het eindexamen. 

14.2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken 
afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt. 

14.3. Artikel 49, zevende lid en artikel 50, vijfde lid uit het Eindexamenbesluit VO zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

14.4. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak aansluitend 
aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het College 
voor toetsen en examens. 

14.5. Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het 

https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf
https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf
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voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende 
leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens behaalde 
resultaten. 

 
15. Conform artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO kan de directeur een afwijkende wijze van 

examineren toestaan: 
15.1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of 

gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. 
In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met 
dien verstande dat aan de overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet 
hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

15.2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien 
van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog, 

orthopedagoog, neuroloog of psychiater is opgesteld, 
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen of de 

rekentoets in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de 
desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de 
onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel 
wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de 
begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

15.3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 
afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een 
kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste 
zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de 
moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: 
a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 
b. het vak Nederlandse taal; 
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is. 
15.4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het 

centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van 
het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot 
het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

15.5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 
 
Het volledige examenreglement van ZAAM kun je vinden op de website van ZAAM: 
www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/ 
 
  

http://www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/
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Examenreglement MBO 
Op de website van het ROCvA www.rocva.nl onder “Info voor studenten” vind je de jongste en 
geldende versie van het examenreglement. Dit reglement is in de vierde klas alleen van toepassing 
op het routegesprek voor LL&B. In dit examenreglement van het ROCvA vind je informatie over: 

• Toegang en toelating tot de examens 
• Vrijstelling 
• Examenprogrammering 
• Aantal deelnamemogelijkheden examen 
• Centrale examens Nederlands, Engels en rekenen 
• Aangepaste examinering 
• Topsporter 
• Aanwezigheid en verzuim (verplichte deelname, te laat komen, absentie) 
• Gebruik mobiele communicatiemiddelen en hulpmiddelen 
• Geheimhoudingsplicht 
• Fraude en onregelmatigheden 
• Maatregelen bij fraude en onregelmatigheden 
• Klacht / revisie, bezwaar en beroep 
• Uitslag 
 

In de volgende paragrafen vind je een aantal schoolspecifieke examenreglementen. Zie hiervoor ook 
de website van het Bindelmeer College: www.bindelmeercollege.nl/pta-examens/ 

 
  

http://www.rocva.nl/
http://www.bindelmeercollege.nl/pta-examens/
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7.1 Algemene bepalingen schoolspecifiek examenreglement Bindelmeer College 
 
7.1.1 Het PTA en de wet  
Alle officiële regels die te maken hebben met de organisatie van het eindexamen, zijn te vinden in 
het “Eindexamenbesluit”. Als je daarin geïnteresseerd bent, kun je kijken op “wetten.overheid.nl” De 
belangrijkste onderdelen hiervan worden echter al genoemd in het “Examenreglement”, dat aan het 
begin van het schooljaar op de site van het Bindelmeer College wordt gepubliceerd.  
Het Bindelmeer College baseert het PTA op de wet en het examenreglement van ZAAM. 
 
7.1.2 Examencommissie  
De examencommissie heeft als taken en bevoegdheden:  

a. Het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, passend bij 
de visie van het Bindelmeer College en passend bij het afsluitende karakter van het 
schoolexamen);  

b. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te 
stellen;  

c. Behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij een 
schoolexamen, wegens persoonlijke omstandigheden van de kandidaat;  

d. Behandelen van klachten van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing;  
e. Behandelen van klachten van kandidaten over een primair besluit van de examinator, 

waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen of toets;  
f. Behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden waaronder een 

schoolexamen of toets is afgelegd.  
 
Ook is het voorbereiden van en/of adviseren over besluiten van de directeur ten aanzien van 
onregelmatigheden, en het horen van leerlingen als onderdeel hiervan zijn taken en bevoegdheden 
van de examencommissie.  
 
De benoeming en samenstelling van de Examencommissie wordt bepaald door de directeur. De 
Examencommissie bestaat uit de directeur van de school, de secretaris van het examen en de 
leerjaar coördinator. Op het Bindelmeer College zijn dat respectievelijk mevrouw A.Veelenturf, de 
heer S.Sardha en de heer G.Kathusing. De examensecretaris wordt uit de personeelsleden door de 
directeur aangewezen als examensecretaris, en op het Bindelmeer is dit dhr. S.Sardha. De 
examensecretaris heeft als taken en bevoegdheden:  

l. Organiseren van alle (digitale) examens en communiceert hierover persoonlijk en via de 
website:www.bindelmeercollege.nl 

m. Ervoor zorgen dat iedere examenkandidaat tijdens de school- en centrale examens de juiste 
toetsen krijgt; 

n. Controleren en verwerken van de PTA’s van de leerjaren 3 en 4 in Magister; 
o. Controleren van de uitvoering van de PTA’s en spreekt docenten hierop aan; 
p. Onderhouden van contacten met Cito, DUO, Examenblad en CvTE en informeert 

betrokkenen over aanpassingen; 
q. Informeert de Onderwijsinspectie; 
r. Doet voorstellen voor aanpassing van het examenreglement; 
s. Bewaken van de correcte uitvoering van het examenreglement; 
t. Controleert de cijferregistratie van toetsen in Magister; 
u. Neemt deel aan de vergaderingen van de examencommissie; 
v. Informeert docenten over alle wijzigingen m.b.t. de examens. 
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7.1.3 Bijzondere gevallen  
In gevallen waarin het Examenreglement en het Schoolexamen reglement niet voorzien, beslist de 
Examencommissie.  
 
7.1.4 Betekenis afkortingen  
SE  schoolexamen  
CSPE centraal schriftelijk praktisch examen  
CE  centraal examen  
PO praktische opdracht 
HO handelingsopdracht 
 
 

7.2  Inrichting van het onderwijs  
 
7.2.1 Voor welke vakken geldt het PTA? 
Het PTA geldt voor alle vakken die je volgt in de bovenbouw. Voor drie vakken wordt het PTA 
afgerond in het derde leerjaar; KCKV, maatschappijleer en beroepsgerichte keuzevakken(keuzedelen) 
van de profielen.  
 
Vakken waarvoor alleen een SE wordt afgelegd 
De vakken KCKV en Maatschappijleer worden met een SE afgesloten.  

• KCKV wordt afgesloten met de beoordeling “voldoende” of “onvoldoende”. 
• Maatschappijleer wordt afgesloten met een cijfer.  Indien een kandidaat aan het einde van 

de derde klas een onvoldoende heeft voor het vak Maatschappijleer, heeft hij/zij de 
mogelijkheid een aanvullende toets voor dat vak te maken. In die toets wordt de stof die in 
het gehele leerjaar aangeboden is, getoetst. Het cijfer voor deze toets vervangt het oude 
cijfer. 

 
Voor de beroepsvakken en LO geldt het PTA voor alle perioden in leerjaar 3 en 4. Alle beoordelingen 
tellen mee voor het Schoolexamen. 
 
Voor de vakken Nederlands en Engelsis er een PTA vanaf leerjaar 3. De cijfers van leerjaar 3 en de 
cijfers van leerjaar 4 tellen daarom mee voor het schoolexamen.  
 
Leerlingen die de vakmanschapsroute (VMR) volgen, hebben een PTA voor het vak rekenen. Zij 
hebben de mogelijkheid om in leerjaar 4 en 5 de rekentoets op niveau 2F af te ronden. Het eindcijfer 
voor rekenen telt niet mee voor de zak-/ en slaagregeling. De leerling krijgt een separaat cijferlijst 
waarop het eindcijfer staat vermeld.  
 
7.2.2 Belangrijke data 
 
05 oktober t/m 09 oktober (week 41) Schoolexamen 02   
 
19 oktober   Uitreiking voorlopige SE-02 cijferlijsten. Mentoren adviseren kandidaten om 

een keuze te maken voor herkansing.  
21 oktober   Herkansingsformulier inleveren bij de administratie.  
26 oktober   Herkansing schoolexamen 02   
02 november  Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamens 02.   
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14 t/m 18 december (week 51) schoolexamen 3 - deel 1   
  
04 januari    Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 3 – deel 1. Mentoren adviseren 

kandidaten om een keuze te maken voor herkansing.  
06 januari   Inleveren herkansingsformulier bij de administratie  
11 januari   Herkansing schoolexamen 3 -deel 1  
  
25 januari t/m 29 (week 4) januari Schoolexamen 3 - deel 2.   
 
Kijk- en luistertoetsen Nederlands en Engels (deze zijn niet herkansbaar)  
 
05 februari  inhalen gemiste kijk- en luistertoetsen.  
01 maart   Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamens 2 en 3  
  
15 maart t/m 19 maart (week11) Schoolexamen 4   
  
29 maart   Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 4. Mentoren adviseren kandidaten 

om een keuze te maken voor herkansing.  
31 maart   Inleveren herkansingsformulier op de administratie  
06 april   Herkansing schoolexamen 4  
12 april   Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamen 1,2,3,4. Ook het tekenen van de 

akkoordverklaring.  
 
19 april t/m 23 april (week16) Praktijkexamens   
 
17 mei t/m 31 mei Centraal examens - eerste tijdvak  
 
09 juni   Uitslag CSPE. 
16 juni   Uitslag examens algemene vakken 1e tijdvak Vaststellingsvergadering eerste 

tijdvak (ex-cie.) om 12:00u met docenten om 14:00u Kandidaten worden na 
de vaststellingsvergadering gebeld.  

17 juni   Om 10:00uur komen de geslaagden om hun cijferlijst op te halen en 
eventueel herkansing op te geven.  
Om 12.00 uur komen de kandidaten die moeten herkansen op school.   
Mentoren bespreken de mogelijkheden en geven advies in welk(e) vak(ken) 
de kandidaat het beste zou kunnen herkansen.  

18 juni   Inleveren herkansingformulier op de administratie.  
 
21 juni t/m 24 juni centraal examens en CSPE tweede tijdvak.  
  
02 juli   Uitslag examens algemene vakken 2e tijdvak 

Vaststellingsvergadering tweede tijdvak (ex-cie.)10:00u. 
Kandidaten worden daarna door de mentoren gebeld.  

02 juli   Diploma uitreiking vanaf 17:00 tot 20:00 uur.  
05 juli   Uitreiking certificaten om 10:00u  
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19 april t/m 23 april (week 16) Schoolexamen-01 leerjaar 3 
 
21 oktober   SE1-KZV 
16 december  SE2-KZV 
10 maart  SE3-KZV 
24 maart                     herkansing KZV.  
10 mei                              Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 1 en advies herkansing door 

mentoren  
11 mei    Inleveren herkansingsformulier op de administratie 
17 mei    herkansing SE-01algemen vakken. 
25 mei   SE-01 Profielvakken. 
08 juni   herkansing Profielvakken. 
09 juni   herkansing Ma1 

Uitreiking definitieve cijferlijst SE 1 bij overgangsrapport. 
 

7.3  Het VMBO examen  
 
7.3.1 Het centraal examen (CE) 
Het centraal examen is een landelijk examen en voor alle scholen gelijk. Het centraal examen kent 
verschillende soorten examens (praktijk en schriftelijk).  
 
7.3.1.1 Centraal schriftelijk praktische examen (CSPE) ( alleen voor  KB) 
Voor de profielen E&O, D&P, en Z&W wordt in het vierde leerjaar een CSPE afgelegd. De theorie 
wordt tegelijk met de praktijk getoetst.  
 
7.3.1.2  Centraal schriftelijk examen (CSE) 
De VMR en KB leerlingen leggen het eindexamen digitaal af in het programma FACET van DUO. 
De volgende vakken worden op het Bindelmeercollege digitaal afgenomen: 
Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, economie en de minitoetsen van het CSPE. 
Iedere leerling krijgt een examenrooster.  
 
De leerlingen van TL hebben hun CSE ook in mei. Deze examens worden door alle TL-leerlingen in 
Nederland op hetzelfde moment gemaakt.  
 

7.4  Schoolexamen  
Het schoolexamen bevat:  

• Schriftelijke, mondelinge en/of handelingsdelen 
• De meeste schoolexamens worden schriftelijk getoetst. Het schoolexamen gaat meestal over 

een afgebakend deel en is beschreven in het PTA.  
• Bij mondelinge schoolexamen wordt meestal de spreekvaardigheid getoetst. 
  Een voorbeeld daarvan is “Taaldorp”. Je gaat in het dorp waar verschillende situaties zijn 

uitgestald Je gaat vragen beantwoorden over de verschillende situaties in het Nederlands of 
Engels.  

• Een praktische opdracht is een toetsvorm waarbij vaardigheden worden getoetst in 
combinatie met leerstof. Voorbeelden van een praktische opdracht zijn: een interview, het 
opstellen (en afnemen) van een enquête, een practicumopdracht, het maken van een 
werkstuk of het houden van een presentatie. Deze worden beoordeeld met een cijfer.  

• Handelingsopdrachten kunnen bij alle vakken worden gegeven. Voorbeelden zijn het maken 
van een kunst-, lees-, of schrijfdossier, de oriëntatie op een vervolgopleiding of een bezoek 
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aan een bedrijf, instelling of museum. Handelingsopdrachten moeten tenminste voldoende 
zijn.  

 
7.4.1  Beoordeling  
Alle docenten die in een bepaald vak in de examenjaren lesgeven (de examinatoren), stellen voor 
hun vak gezamenlijk de wijze van beoordelen vast.  
Een praktische opdracht, die vakoverstijgend kan zijn, bv het sectorwerkstuk, wordt beoordeeld door 
de docenten die de totstandkoming hebben begeleid. Zij letten bij de beoordeling op het proces van 
de totstandkoming, de inzet, de eventuele samenwerking, het product zelf en de presentatie. De 
manier van beoordelen wordt vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt.  
 
Het eindschoolexamencijfer komt tot stand door alle schoolexamencijfers op te tellen en te delen 
door het aantal. Dit gemiddelde wordt afgerond op één decimaal, volgens de afrondingsregels.  
(Bijv.: 5,65 wordt 5,7 en 5,64 wordt 5,6).  
 
7.4.2  Weging  
Voor de meeste onderdelen van het schoolexamen wordt een beoordeling gegeven met de cijfers 
van 1 t/m 10, afgerond op één decimaal. Per vak staat in het PTA de weging per overhoring, 
proefwerk, toets en praktische opdracht aangegeven. Handelingsopdrachten zijn voldaan als de 
beoordeling tenminste voldoende is. Voor vakken die geheel uit een handelingsopdracht bestaan, 
zoals lichamelijke opvoeding, CKV en Sectorwerkstuk, drukken wij de beoordeling uit in 
“onvoldoende”, “voldoende”, of “goed”. Deze vakken moeten tenminste met “voldoende” zijn 
beoordeeld. 
 
7.4.3  Criteria voor herkansing van schoolexamens:  

• Na elke periode van schoolexamens mag de kandidaat dit schooljaar twee algemene vakken 
herkansen. 

• VMR en KB kandidaten mogen naast hun algemene vakken nog het profieldeel herkansen. 
• Schoolexamens worden in het geheel herkanst.  
• Herkansingen lijken qua moeilijkheid en tijdsduur op de oorspronkelijke examens.  
• Je bent niet verplicht om deel te nemen aan herkansingen; het is niet mogelijk herkansingen 

op te sparen.  
• Voordat een herkansing start, heb je voldoende tijd gekregen om de leerstof nog een keer te 

oefenen. De minimale tijd tussen het besluit tot herkansing en de herkansing is twee dagen. 
In bijzondere situaties wordt verwezen naar het Examenreglement. Het volgen van 
steunlessen (indien aangeboden) is verplicht om de deel te nemen aan een herkansing. 

• Als je zonder geldige reden te laat of afwezig bent bij een herkansing, wordt verondersteld 
dat je geen gebruik wilt maken van de herkansing.  

• Bij herkansing telt het hoogste cijfer.  
• De examencommissie stelt de herkansingsdata vast.  

 
7.4.4 Herkansingen VMR 
Mocht je een examen niet halen of niet kunnen maken, is er mogelijkheid om te herkansen. Voor de 
vmbo-examenvakken Nederlands en Engels geldt dat je één van beide vakken éénmaal per periode 
mag herkansen m.u.v. kijk- en luistertoetsen. 
 
Voor het vak rekenen heeft een leerling vier kansen om tot een voldoende beoordeling te komen. 
 

Vakken B-cijfers in leerjaar 3 B-cijfers in leerjaar 4 
Nederlands 1 3 
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Engels 1 3 
Rekenen 1 3 
CKV * 4 0 
Maatschappijleer ** 6 0 
LO *** 1 3 

 
 
*  Van de vijf behaalde beoordelingen, tellen de hoogste vier. Daarnaast mag er  
 herkanst worden tot het vak voldaan is. 
** Bij het vak maatschappijleer is de mogelijkheid bij een gemiddeld onvoldoende eindcijfer het 
  gehele vak te herkansen (zie 7.2.1). 
*** De beoordeling in leerjaar 3 mag herkanst worden. In leerjaar vier mag één van de  
  beoordelingen herkanst worden. 
 
Voor de mbo-examens en -toetsen geldt dat een leerling automatisch recht heeft op een herkansing, 
indien het cijfer van het examen/de toets lager is dan een 5,5. Voor een extra herkansing moet 
toestemming worden gevraagd bij de examencommissie. 
 
7.4.5 Afwezigheid bij schoolexamens 
Als je bij een schoolexamen afwezig bent geweest, heb je soms het 
recht om in te halen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:  

• De reden voor je afwezigheid moet legitiem (geldig) zijn; hierover beslist de 
examencommissie.  

• De reden van afwezigheid moet altijd vooraf bekend zijn; als je ziek bent, moeten je ouders 
tussen 8.00 en 8.30 uur naar school bellen.  

• Achteraf moet je afwezigheid schriftelijk bevestigd worden met een briefje dat ondertekend 
is door je ouder(s)/verzorger(s).  

• Een “in te leveren opdracht” moet je persoonlijk inleveren bij de betreffende docent. Als je 
niet op de inleverdatum aanwezig kunt zijn, moet de “in te leveren opdracht” op de 
eerstvolgende schooldag aan de betreffende docent persoonlijk overhandigd worden.  

• Leerlingen die niet voldaan hebben aan de 100% aanwezigheidsplicht bij Lichamelijke 
Opvoeding (handelingsopdracht), kunnen verplicht gesteld worden de gemiste tijd in te 
halen.  

 
Als je zonder geldige reden afwezig bent, (dit is ter beoordeling van de examencommissie) krijg je het 
cijfer 1,0 voor het gemiste schoolexamen.  
Bezwaar tegen bovenstaande regels kunnen bij de examencommissie worden ingediend binnen 3 
schooldagen na ontvangst van de beslissing.  
 
7.4.6  Gang van zaken bij het schoolexamen  

• Van kandidaten wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn bij het schoolexamen, zoals in 
het rooster is opgenomen. 

• Tijdens het schoolexamen word je toegelaten als je te laat komt. Je krijgt geen extra tijd.  
• Als je te laat komt tijdens het examen word je tot vijftien minuten na begin van de toets 

alsnog toegelaten. Ben je meer dan vijftien minuten te laat zijn, word je absent gemeld. Je 
kunt dan eventueel gebruik maken van de herkansing. Leerlingen die te laat zijn, hebben 
geen recht op extra tijd. Er wordt niet afgeweken van de vastgestelde eindtijd.  
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• Bij mondelinge toetsen en praktische toetsen (bijvoorbeeld kijk- en luistertoetsen) mag je 
niet te laat komen. Kom je te laat dan word je uitgesloten van het mondeling of de praktische 
toets en moet je gebruik maken van de herkansing.  

 
7.4.7 Toegestane hulpmiddelen bij (school-)examens  

• Voor alle vakken in alle leerwegen heb je een basispakket aan hulpmiddelen nodig, 
bestaande uit:  
i. Schrijfmateriaal (blauwe of zwarte pen);  
j. Tekenpotlood; 
k. Blauw en rood kleurpotlood;  
l. Liniaal met millimeterverdeling;  
m. Passer;  
n. Geometrische driehoek;  
o. Vlakgum;  
p. Rekenmachine.  

• Voor alle schriftelijke examens in alle leerwegen is een eendelig verklarend woordenboek 
Nederlands of eendelig woordenboek Nederlands-Thuistaal en Thuistaal-Nederlands 
toegestaan. Bij de moderne vreemde talen in alle leerwegen is een woordenboek naar en 
van de doeltaal; bij Engels (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels-
Engels. Bij wiskunde in alle leerwegen is naast of in plaats van de geometrische driehoek een 
windroos toegestaan. Ook is roosterpapier in cm2 toegestaan. Bij Nask 1 in alle leerwegen is 
een door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal toegestaan. Tot slot is bij het cspe 
beroepsgericht en cpe beeldend in de leerwegen BB, KB en GL (cspe), GL en TL (cpe 
beeldend) een woordenboek Nederlands niet toegestaan.  

 
7.4.8  Niet of te laat inleveren van praktische- en handelingsopdrachten                                                                                         

• Handelingsopdrachten en praktische opdrachten moeten worden ingeleverd op een door de 
docent vastgestelde datum.  

• Als je niet hebt voldaan aan de gestelde periode-eisen voor handelingsopdrachten en 
praktische opdrachten, moet je gebruik maken van de herkansing en moeten deze 
opdrachten op de herkansingsdatum voldaan zijn.  

• Indien het op het herkansingsmoment nog steeds niet is voldaan dan wordt het cijfer 
definitief 1,0. De praktische- of handelingsopdracht moet alsnog worden ingeleverd om 
verder te kunnen met het examenprogramma. 

• Het niet voldoende afronden van handelingsopdrachten en praktische opdrachten, kan 
leiden tot uitsluiting van deelname aan het centraal examen. Alleen de examencommissie 
kan een uitzondering hierop maken. 

 
7.4.9  Aanwezigheid bij de lessen  
Het volgen van alle lessen is verplicht. Ongeoorloofde afwezigheid bij de lessen van een vak kan 
leiden tot uitsluiting van een herkansing voor dat vak. De Examencommissie beslist hierover.  
 
7.4.10   Fraude bij het schoolexamen door een kandidaat 
Indien er fraude wordt geconstateerd, zal de examencommissie passende maatregelen nemen zoals 
opgenomen in art. 5 van het Algemeen- ZAAM examenreglement. In het ergste geval betekent dit 
uitsluiting van het examen. 
 
Onder fraude wordt verstaan: het op arglistige wijze geven van een onjuiste voorstelling van zaken, 
in eigen of andermans belang, door vervalsing van administratie of ontduiking van de voorschriften. 
 
Vormen van fraude die onderscheiden kunnen worden, zijn: 

• (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben; 
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• examenwerk van een ander inleveren; 
• plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (internet); 
• gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen; 
• afkijken of overleggen met anderen; 
• gelegenheid geven tot afkijken; 
• bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren. 

Naast bovengenoemde vormen van fraude kan een kandidaat ook van het examen worden 
uitgesloten wanneer hij zich misdraagt. Hierbij valt te denken aan: 

• De kandidaat zorgt door praten of anderszins storend gedrag er voor dat de docent niet met 
het afnemen van het examen kan beginnen; 

• Nadat hij met het examen klaar is, hindert de kandidaat door praten of anderszins storend 
gedrag de overige kandidaten tijdens het afmaken van hun examen. 

 
Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze 
handeling / misdraging stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk van in kennis. Bij 
herhaling  neemt de docent het werk in, wordt de kandidaat uit het lokaal verwijderd en wordt door 
de docent via het proces-verbaal  van het voorval melding gemaakt bij de examencommissie. De 
examencommissie hoort vervolgens de betrokkenen (in ieder geval de docent en de leerling) en 
neemt een beslissing (bijv. het toekennen van het cijfer 1 of het door de kandidaat opnieuw laten 
maken van (een deel van) het examen. Uiteraard wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld het 
examen te herkansen. 
De examensecretaris stelt de kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders, schriftelijk van de 
beslissing van de examencommissie in kennis.  
 
Een kandidaat die zich schuldig maakt aan een vergrijp dat niets te maken heeft met het examen kan 
daardoor niet uitgesloten worden van deelname aan het examen. 
 
7.4.11 Fraude bij het schoolexamen door een docent of surveillant 
Er is sprake van fraude door docenten of surveillanten indien: 
• wijzigingen in PTA’s worden aangebracht zonder toestemming van de examencommissie; 
• opzettelijk onrechtmatig punten worden toegekend of onthouden; 
• wijzigingen aangebracht worden in examenwerk van kandidaten; 
• kandidaten opzettelijk gehinderd of bevoordeeld worden bij examenonderdelen.  
 
Procedure fraude door een docent of surveillant: 
• De examensecretaris wordt van het voorval mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De 

examensecretaris stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord. 
• Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de examencommissie een beslissing. 
• De examencommissie stelt de genomen maatregel op schrift en deelt de beslissing mede aan de 

collega. 
 
7.4.12  Afronding van het schoolexamen  
Het schoolexamen is afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld. 
Ook moeten alle handelingsopdrachten minimaal “voldoende” zijn afgesloten. Indien het 
schoolexamen niet is afgerond voordat het Centraal Examen begint, word je uitgesloten van 
deelname aan het Centraal Examen.  
 
7.4.13  Bezwaar en beroep  
De beoordeling van een SE geschiedt aan de hand van een door de vaksectie vastgesteld 
correctiemodel, welke de leerling inzicht verschaft. Na elke toets wordt het gemaakte werk aan de 
leerling ter inzage gegeven. Indien er volgens de leerling iets niet klopt, dient deze dit binnen vier 
schooldagen aan de docent mondeling kenbaar te maken. Wanneer de leerling er in dit gesprek niet 
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uitkomt met de docent, kan de leerling een klacht indienen bij de examencommissie, volgens de 
hieronder beschreven procedure.  
 
Wanneer een kandidaat het niet eens is met de gang van zaken tijdens een toets, met een 
beoordeling of met een andere handeling die zij/hij in strijd vindt met dit reglement, dient zij/hij 
schriftelijk een met redenen omkleed bezwaar in bij de secretaris van de examencommissie. Deze 
doet binnen 14 dagen uitspraak. 
Wanneer een kandidaat het niet eens is met de cijfers op een SE-lijst dient zij/hij schriftelijk een met 
redenen omkleed verzoek in tot een revisievergadering. Dit verzoek wordt ingediend bij de secretaris 
van de examencommissie. Indien de leerling zich tevens niet kan vinden in het besluit van de 
secretaris van de examencommissie, staat beroep open bij de Commissie van Beroep. In het 
Reglement van de Commissie van Beroep is de beroepsprocedure nader beschreven (zie voorts punt 
4.12).  
 
7.4.14 Commissie van Beroep 
Wil je in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie, kun je de Commissie van 
Beroep voor examenbeslissingen aanschrijven. Het beroep moet binnen vijf werkdagen nadat je de 
beslissing hebt gehoord, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden ingesteld.  
 
Het adres is:  
Commissie van Beroep van Stichting ZAAM,  
Postbus 12426 
1100 AK Amsterdam.  
 
Wat betreft de procedure bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen 
Examenbeslissingen van Stichting ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website 
www.zaam.nl/regelingen.html. De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen 
twee weken, c.q. tien werkdagen, op het beroep, tenzij de commissie deze termijn gemotiveerd 
heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Commissie van Beroep deelt haar beslissing 
schriftelijk mee aan de kandidaat, en bij minderjarigheid aan de ouders, voogden of verzorgers van 
de kandidaat, aan de directeur en aan de Onderwijsinspectie. 
 
7.4.15 Bewaren examenwerk  
Ieder gemaakt schoolexamenonderdeel wordt door de examencommissie ten minste zes maanden 
na afname of inleveren in een kluis bewaard, ter inzage voor belanghebbenden. Na deze termijn zal 
het werk worden vernietigd.  
 

7.5  Het centraal examen 
 
7.5.1 Wanneer ben ik geslaagd voor het MBO? 
 
Je bent geslaagd voor je mbo-opleiding als voldaan is aan onderstaande eisen. 
 
Voor de vmbo-vakken: 

4. Je hebt de verplichte vmbo-examens voor Nederlands, Rekenen, Engels, Maatschappijleer, 
Lichamelijke Opvoeding en CKV behaald en/of hier een voldoende of goed voor behaald. 

 
Voor de mbo-vakken: 

5. Elke kerntaak uit het kwalificatiedossier is tijdens de Proeve van Bekwaamheid met een 
voldoende of goed beoordeeld 

6. Het eindcijfer voor generiek Nederlands is niet lager dan een 5 

http://www.zaam.nl/regelingen.html
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7. Er is deelgenomen aan het Centraal Examen rekenen 
8. Er is voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan & Burgerschap 
9. Er is voldaan aan de eisen ten aanzien van de BPV 
10. De keuzedelen zijn beoordeeld met Voldoende of Goed.  

 
De behaalde resultaten van rekenen en de keuzedelen worden vermeld op je mbo-cijferlijst. Je 
ontvangt daarnaast een cijferlijst van je vmbo-vakken. 
 
7.5.2  De berekening van het eindcijfer VMBO 
Per vak staan er meestal 3 cijfers, namelijk een schoolexamencijfer, een examencijfer en een 
eindcijfer. Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal 
examen, afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt 
het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het eerste cijfer achter de komma 
een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50 is dus een 6. Als er voor een vak 
geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer. 
 
7.5.3  Herkansing Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE)  
De basis- en kaderleerlingen hebben het recht om naast een algemeen vak het CSPE van het 
beroepsgerichte vak geheel of gedeeltelijk te herkansen.  
 
7.5.4  Herkansing Centraal Examen (CE) 
Voor het herkansen van de centrale examens geldt dat je het recht hebt om één algemeen vak 
eenmaal te herkansen.  
 
7.5.5  Cum Laude 
Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfer voor Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, de vakken in je sectordeel en het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel een 
8,0 of hoger is. De rekentoets telt niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de 
uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan 6. 
TL: Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfer voor Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, de vakken in het sectordeel en het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel een 
8,0 of hoger is. De rekentoets telt hierbij niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de 
uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan een 6.  
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8. PROGRAMMA VOOR TOETSING EN AFSLUITING VMR 3 en 4 
 
Per vak vind je de schoolexamens van leerjaar 3 en leerjaar 4.  
 
Eindtermen  
In het PTA is bij de vakken per schoolexamen of handelingsdeel aangegeven welke eindtermen 
getoetst worden. Een toelichting op deze eindtermen is te vinden op de site www.examenblad.nl. Ga 
naar VMBO BB, kies het vak waarvan je de eindterm wilt zien en klik op syllabus. 
 
Eindterm 1 betreft een algemene eindterm (oriëntatie op leren en werken). Deze eindterm wordt 
getoetst bij LOB. 
 
LOB 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is gedurende de vier leerjaren onderdeel van het 
onderwijsprogramma. In leerjaar 3 en 4 is het opgenomen binnen het PTA. Aan het einde van 
leerjaar 3 en 4 wordt telkens het loopbaandossier en de stage beoordeeld door de 
studieloopbaanbegeleider. Beide onderdelen moeten ieder jaar met een voldoende zijn beoordeeld. 
 
Voortgezet onderwijs (VO) 
In dit hoofdstuk staan de VO-schoolexamens vermeld die in leerjaar 3 en 4 zijn of worden 
afgenomen. Naast schoolexamens maak je in het vierde jaar ook centrale VMBO-examens (zie 
hiervoor hoofdstuk 5 van deze opleidingsgids).  
 
In VMR 3 is een eerste kans gepland voor het schoolexamen rekenen In VMR 4 zijn nog drie kansen 
voor deze toets.  
 
In VMR 3 en 4 worden voor de volgende vakken schoolexamens of handelingsdelen afgenomen.  

• Nederlands 
• Engels 
• Rekenen 
• Maatschappijleer  
• CKV 
• LO 
• LOB 

 
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
In leerjaar 3 zijn MBO-instellingsexamens en de centrale examens MBO nog niet aan de orde.  
 
In leerjaar 4 wordt het eerste  mondelinge MBO-instellingsexamen voor Loopbaan & Burgerschap 
afgenomen. De overige MBO-examens zijn gepland in leerjaar 5. 
 
In hoofdstuk 6 van deze opleidingsgids vind je een overzicht van de vakken die in het 5e jaar worden 
geëxamineerd. Gedetailleerde informatie hierover ontvang je bij aanvang van het 5e leerjaar.

http://www.examenblad.nl/
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8.1  PTA Nederlands  
     

Studie Periode Kolomnr. 
Magister 

Exameneenheden Leerstof omschrijving Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Toegestane 
hulpmiddel 

Herkansba
ar 

Beoordeling/ 
weging 

 
3VMR 

 
SE1 

Vervallen ivm 
Coronacrisis 

 
 

NE341 
 

 
 
NE/K/1,2,4,8 
 

 
Signaalwoorden en 
verbanden  
 

 
H2.3 
H3.3 + Eigen stencil 

 
Schriftelijk  
60 minuten 
 

 
Woordenboek 

 
Ja 
 
 
 

 
Cijfer 
 
0% 
 

 
4VMR 

 
SE2 

Week 41  
5/10-9/10 

 

 
 

NE411 
 

 
 
NE/K/1,2,3,8,9 
NE/K/1,2,4,8 
 

 
Spelling en 
Signaalwoorden en 
verbanden  
 

 
H6 
H2 

 
Schriftelijk 
90 minuten 
 

 
Woordenboek 

 
Ja 
 
 
 

 
Cijfer 
 
33,3% 
 

 
4VMR 

 
SE3 

Week 04  
25/01-29/01 

2021 

 
 

NE421 

 
 
NE/K/1,2,3,6,7,8,9 

 
Kijk- en luistertoets 

4.4  
H4 
Oude examens 

 
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
Nee 

 
Cijfer 
 
33,3% 
 

 
4VMR 

 
SE4 

Week 11  
15/03-19/03 

2021 

 
NE431 

 
 

 
NE/K/1,2,3,4,6,7,8,9 
 

 
Taaldorp. 
 

 
H3  

 
Mondeling 
30 minuten 
 
 

 
Geen 
 
 

 
Nee 

 
Cijfer 
 
33,3% 
 

   
Berekening eindcijfer Schoolexamen :     (SE2+SE3+SE4)/3 

 

  

 
Gebruikte  methode : Talent, Nederlands voor de bovenbouw van het vmbo 
Auteur                         : Erna Mulder e.a. 
Uitgeverij                    : Malmberg       
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Auteur 
Uitgeverij 

: A.Leher e.a.Erna Mulder e.a. 
: Noordhoff. 

8.2  PTA Engels   
 
  

Studie Periode Kolomnr. 
Magister 

Exameneenheden Leerstof 
omschrijving 

Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Toegestane 
hulpmiddel 

Herkans 
baar 

Beoordeling/ 
weging 

 
3VMR 

 
SE1 

 Vervallen ivm 
Coronacrisis 

 
EN341 

 
MVT/K/1,2,3,4 

 
Tekstbegrip. 

 
H1 t/m H6 Reading & 
Early blackbirds 

 
Schriftelijk 
60 minuten 

 
Woordenboek 
NE - EN 

 
Ja Cijfer 0% 

 
4VMR 

 
SE2 

Week 41  
5/10-9/10 

2020 

 
 

EN411 

 
 
MVT/K/1,2,3,7 

Deel 1: 
grammaticale 
opdrachten. 

 
Deel 2: 
schrijfopdrachten 

 
H1 t/m H6 

 
Stones & Grammar 

 
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
 

Woordenboek 
NE- EN 

 
Ja 

 
Cijfer 33,3% 

 
4VMR 

 
SE3 

Week 04  
25/01-29/01 

2021 

 
EN421 

 
MVT/K/2,5 

 
Kijk- en 
luistertoets 

 
H1 t/m H6 Listening 
&Cito 

 
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
Nee Cijfer 33.3% 

4VMR 
 

SE4 
Week 11  

15/03-19/03 
2021 

EN431 MVT/K/1,2,4,6 Taaldorp H1 t/m H6 Speaking 
Assingnment Syllabus 
“Taaldorp” 

Mondeling 
30 minuten 

Geen Nee Cijfer 33,3% 

  Berekening eindcijfer Schoolexamen:(SE2+SE3+SE4)/3   

Gebruikte methode : Stepping Stones 3/4 - vmbo BB (vijfde editie)  
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8.3  PTA Rekenen  
  

Leer-
jaar 

Periode Toets-nummer Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Waar- 
dering 

Klas 3 4 SE 1 
Vervallen ivm 
Coronacrisis 

C341 Rekenniveau 2F 
 
 

Getallen 
Verhouding 
 

Digitaal/schriftelijk 
 ( 60 Minuten) 

nee  Cijfer 
0% 

Klas 4 
 

2 SE 2 
 

C421 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
 

Digitaal/schriftelijk 
 (60 Minuten) 

nee  Cijfer 
30% 

Klas 4 
 

3 SE 3 
 

C431 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
 

Digitaal/schriftelijk 
 (60 Minuten) 

nee  Cijfer 
30% 

Klas 4 
 

4 SE 4 
 

C441 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
Verbanden 

Digitaal/schriftelijk 
 (90 Minuten) 

ja  Cijfer 
40% 

 Berekening eindcijfer: (SE2+SE3+SE4) /3 

 
Gebruikte  methode: Startrekenen 2F 
Uitgeverij                   : Deviant 
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8.5  PTA LO  
  

Studie Periode Toets-
nummer 

Kolomnr 
Magister 

Examen- 
eenheden 

Leerstof omschrijving Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Hulp-
middelen 

Her-
kansbaar 

Weging 

3VMR 4 SE1 LO341 
 

LO1/K/2,3,4,7 60m sprint  
 
 
Voetbal 

Startkennis- en techniek 
 
Regels en toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
 

Handelings-
delen 

NVT 
 
 

Ja 
 

V/NV 
 

4VMR 
 
 
 

1 SE2 LO421 
 

LO1/K/2,3,4,7 
 
 
 

Kogelstoten of 
Speerwerpen 
 
Softbal  

Afstand en techniek 
 
 
Regelkennis en technieken 

Handelings-
delen 
 
 
 

NVT 
 

Ja 
 

V/NV 

4VMR 2 SE3 LO431 
 

LO1/K/2,3,4,5 Basketbal 
 
 
 
Turnen  

Regels en toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
 
 
Ringzwaaien 

4.4  
Handelings-
delen 

 
NVT 

 

 
Ja 
 

 
V/NV 

4VMR 3 SE4 LO441 
 

LO1/K/2,3,4,8 Volleybal  
 
 
 
 
Boksen 

Regels en toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
Actief deelnemen aan de sportdag 
Volleybal 
 
3 combinaties 

 
Handelings-
delen 

 
NVT 

 

 
Ja 
 

 
V/NV 

   Berekening eindcijfer Schoolexamen: ieder handelingsdeel moet met voldoende zijn afgesloten   
 
Gebruikte leerboeken:NVT 
Titel: PTA LO lj 3 en lj 4 
Auteur: Rico, Bob, Karel, Pieter  
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8.6  PTA LOB  
  

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Toets-
duur 

Waar- 
dering 

4 
 
 

1 t/m 4 SE 1 LB441 K1 en C1.4 
Oriëntatie op leren 
en werken en 
loopbaansturing 
C1.2 
Motievenreflectie  
C1.1 
Kwaliteiten reflectie 
 

LOB-dossier 3 
SLB-opdrachten 
waarop in de vier POP-
gesprekken (wie ben 
ik, wat kan ik, wat wil 
ik) wordt 
gereflecteerd. 

Handelingsdelen: 
schriftelijk en 
mondeling 

Ja  n.v.t.  
 
 
 
 
 
 
 
Voldaan 
/ Niet 
voldaan 
 

4 
 

1 t/m 4 SE 1 LB442 K1 en C1.3 
Oriëntatie op leren 
en werken en 
werkexploratie 
 

Stage: Oriënteren op 
de beroepspraktijk. 
Stagelopen en 
stagedossier/boek 
opbouwen.   
 
 

Handelingsdelen: 
Stageboek met 
opdrachten en 
urenverantwoording. 

Ja  n.v.t. 

  Berekening eindcijfer schoolexamen: ieder handelingsdeel moet met een voldoende zijn afgesloten 
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8.7 PTA Maatschappijleer 1 
 

    
*Na SE3 mag één werkstuk + één open boektoets herkanst worden. 
Gebruikte  methode :  Thema’s maatschappijleer VMBO 
Auteur                         :  Bas Schijut Theo Rijpkema Theo Schuurman  Marian Meijer 
Uitgeverij                    :  Essener       

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Examen-
eenheid 

Inhoud Toetsvorm Her- 
kansing 

Toets- 
duur 

Hulp-
middelen 

Weging 

klas 3 P 1: 2020 
Week 44 

 

SE 1 MA341 
 
 
 
 

MA342 
 
 

K/1, K/3, K/7 
K/2, K/3, K/6 

 

Thema: Wat is maatschappijleer?                   
Paragrafen 1 t/m 3 
Thema: Criminaliteit                                    
Paragrafen 1 t/m 4 
Thema: Jongeren                                       
Paragrafen 1 t/m 5 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal in 
de vorm van een (60 
minuten) 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 

klas 3 P 2: 
2020/ 2021 

Week 3 
 

SE2 MA321 
 
 

     MA322 

K/3, K/4, K/5 
K/1, K/2, K/3 

 

Thema: Pluriforme Samenleving 
Paragrafen 1 t/m 4 
Thema: Relaties 1 t/m 4 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal in 
de vorm van een (60 
minuten 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 

klas 3 P 3: 2021 
Week 14 

 

SE 3 MA331 
 

     MA332 

K/1, K/3 , K/4, 
K/5, K/6 

 
 

Thema: Politiek                                          
Paragrafen 1 t/m 6 
Thema: Media                                              
Paragrafen 1 t/m 5 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal in 
de vorm van een (60 
minuten 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 
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8.8  PTA KV1 
 
 

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Examen-
eenheid 

Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Toets-
duur 

Waar- 
dering 

3 1: 2020 
 

SE 1 CK311 CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

 CKV PTA 1 Beeldende vorming  
De leerling krijgt een herhaling van de 2d 
en 3d technieken en past dit toe in 2 
opdrachten, een 2D tekening en een 3D 
kunstwerk. Deze cijfers samen bepalen de 
eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht 
 

 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t.   O/V 
 

3 2: 2020 
 

SE 2 CK321 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 2 Identiteit  
De leerling krijgt 2 opdrachten hoe maak 
je een zelfportret, wat is een zelfportret? 
en hoe druk je stof uit in je tekening. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht.  
 

 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t. O/V 

3 3: 2021 
 

SE 3 CK331 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 3 Fotografie & Mode  
De leerling krijgt les in de verschillende 
camera standen en hoe je die gebruikt, in 
fotografie en film. Naast het maken van 
een fotostrip maakt de leerling ook een 
modepop aan de hand van een collage. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t. O/V 

3 4: 2021 
 
 
 

 

SE 4 CK341 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 4 ARCHITECTUUR 
De leerling krijgt les in de verschillende 
stromingen in de architectuur, de 
verschillende bouwstijlen in Amsterdam en 
omgeving. De leerling maakt zelf een 3D 
huis. Daarnaast bezoeken we ARTZuid. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
. 
 
 

Ja 
vervangende 
opdracht 

2d en 3d 
materiaal 

 O/V 

  Berekening eindcijfer schoolexamen: Voldaan / Onvoldaan 
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8.9    PTA Leren, Loopbaan en Burgerschap 
 

 
 
Gebruikte  methode :  Schokland ‘Handboek burgerschap voor het mbo’ 
Auteur                         :  Marjan Dorresteijn, Sander Heebels, Jan Verwijlen, Annelien Tienstra, Ron Visser, Menno Beekhuizen, Anne-Marie Bruinen, Daphne  
                                        Kievit.  
Uitgeverij                    :  Deviant  

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Her- 
kansing 

Toets-
duur 

Hulp-
middelen 

Weging 

Klas 4 4 
Week 26 

SE1 441 K. 3/ K.5 • Kern van Burgerschap  
• Sociaal-maatschappelijke 

dimensie  
• Politiek-juridische dimensie  
• Economische dimensie 

Route-gesprek 1 
Handelingsdeel: 
Schriftelijk (verslag) en 
mondeling 
(presentatie) 

Ja 30 
minuten 

Aftekenlijst 
VMR4 

O/V 

Klas 5 3 
Week 15 

SE2 531     K. 6/ K. 7 • Vitaal burgerschap  
• Wereldburgerschap 

Route-gesprek 2 
Handelingsdeel: 
Schriftelijk (verslag) en 
mondeling 
(presentatie) 

Ja 30 
minuten 

Aftekenlijst 
VMR5 

O/V 

  Berekening eindcijfer: Voldaan / Onvoldaan 



 
 

 

9. Studiewijzers VMR 4 
 
Een studiewijzer geeft per vak inzicht in de inhoud van de lesstof per week. Bovendien staat in een 
studiewijzer aangegeven welke toetsen of opdrachten je krijgt naast de B- en C-toetsen. Dit zijn A-
cijfers. Zoals eerder gezegd tellen A-cijfers niet mee voor de zak/slaagregeling. Met de cijfers voor 
deze toetsen of opdrachten kunnen de docenten je ontwikkeling volgen. 

 
9.1 Nederlands 
 

Vak: 
Ned 

Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar  
Herhalen verbanden en 
signaalwoorden: tijd,tegenstelling uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
Spelling: tt, vt  blz 210 opdracht 1,2, 3 
Talent Max  

          SE1               Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

35 Verbanden en Signaalwoorden: 
oorzaak/gevolg,doel/middel. Uit stencil 
verbanden en verbingswoorden. 
Spelling: vd: blz 210 0pdracht 3: bijv 
nw: blz 216 opdracht 1,2, vd als bijv 
nw: opdracht 3, blz 217 
Talent Max 

           SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

36 Verbanden en Signaalwoorden: 
voorbeeldgevend en reden 
Oefenopdrachten uit stencil verbanden 
en verbindingswoorden 
Spelling: Meervoud: blz 212,213 
opdracht 1,2,3 
 :samenstellingen opdracht 1,2 blz 214, 
215 oefenopdrachten spelling stencil 

            SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

37 Verbanden en signaalwoorden: 
opsomming, voorwaarde Uit stencil 
verbanden en verbindingswoorden. 
Spelling: blz 218, 219:  hoofdletters en 
leestekens opdracht 1,2,3 
Talent Max 
 

              SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/ K/1,2,3,6,7,8 

38 Verbanden en verbindingswoorden: 
voorwaarde, conclusie 
Oefenopdrachten uit stencil verbanden 
en verbindingswoorden 
 
Spelling: Engelse ww, aanhalingstekens 
oefenopdrachten spelling stencil 

             SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
ver  
Spelling: 
oefenopdrachten uit 
spelling stencil  

NE/ K/1,2,3,6,7,8 

39 Herhaling verbanden en 
verbindingswoorden en spelling 

             SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
Spelling: 
oefenopdrachten uit 
spelling stencil 

 

40 Herhaling verbanden en 
verbingswoorden en spelling 

SE1 Oefenopdrachten uit  
stencil verbanden  

NE/K/1,2,3,6,7,8 



 
 

 

en verbindings- 
woorden 
 
Spelling:  
oefenopdrachten   
spelling stencil 

 

41 SE 1, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Oefenopdrachten spelling /verbanden 

en verbindingswoorden voor 
herkansing. Spelling- en verbanden 
stencil 

 SE 1 herkansing  NE/K/1,2,3,6,7,8 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Kijk- en luister oefenen. Oude examens 
 

                SE2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

46 Tekstbegrip: hfds 1.2, tekst 1 t/m 6. 
Talent Max 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

 

47 Kijken en luisteren oefenen oude 
examens 

 SE 2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

48 Tekstbegrip: hfds 1.2, tekst 7 t/m 10 
Talent Max 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

49 Kijken en luisteren oefenen oud 
examen 

SE 2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

50 Oefenexamen kijk en luister oude 
examen 

SE2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 

1 Tekstbegrip hfds 1.2 tekst 11 en 1.3 
advertentie 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

2 Herkansing SE-2    
3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 2 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Schrijven : 2.2 , brieven en emails, 
opdracht 1 t/m 8 
Talent Max 

       Centraal 
examen 

Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

6 Schrijven : 2.2, brieven en emails, 
opdracht 9 t/m 19 
Talent Max 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

7 Spreken: tweegesprek hfds 3.3 Talent 
Max 

SE3  NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Spreken: presentatie,  hfds 3.2 

Talent Max 
SE3  NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
10 Oefenen spreken mbv stencil Taaldorp  SE3  NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
11 SE 3, 1 lesdag    
12 Examentraining 

Oude examens  
Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
13 Examentraining 

Oude examens 
Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Examentraining 
Oude examens 

Centraal examen Oude eaxamens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

16 Examentraining  
Oude examens 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

17 MEIVAKANTIE 



 
 

 

 

  

18 MEIVAKANTIE 
19  Examentraining 

Oude examens, ook  op de 
computer 

Centraal examen Oud examen NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

20 Centraal examen 

21 Schrijven: hfds 2.3 Talent Max   NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

22 Spreken: tweegesprek hfds 3.3 Talent 
Max 

  NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

23 Schrijven: hfds 2.4, Talent Max   NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

24 Herhaling Tekstbegrip/spelling   NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 

28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.2 Engels  
 

Vak: …… Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar    
35 Grammatica - Stepping Stones H1 t/m 3 

- Syllabus 
Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

36 Grammatica - Stepping Stones H4 t/m 6 
- Syllabus 

Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

37 Stones/Vocab - Stepping Stones H1 t/m 3 
- Syllabus 

Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

38 Stones/Vocab - Stepping Stones H4 t/m 6 
- Syllabus 

Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

39 Schrijfvaardigheid - Syllabus   
40 Schrijfvaardigheid - Syllabus   
41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43     
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Kijk- en Luistervaardigheid 
- Stepping Stones H1 
- Oefenexamens  

  

46 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H2 
- Oefenexamens 

  

47 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H3 
- Oefenexamens 

  

48 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H4 
- Oefenexamens 

  

49 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H5 
- Oefenexamens 

  

50 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H6 
- Oefenexamens 

  

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 

1 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
2 Herkansing SE-3 

Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
6 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
7 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   

10 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
11 SE 4, 1 lesdag    
12 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
13 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Lees- en Luistervaardigheid 
- Examentraining   

16 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   



 
 

 

 

  

20 Centraal examen 
21     

22     
23     
24     
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.3 Rekenen  
 

Vak: 
Reken 

Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Domein meten en 
meetkunde. Maten en 
hoeveelheden  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

35 Domein meten en 
meetkunde. Maten en 
hoeveelheden  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

36 Domein meten en 
meetkunde. 
Lijnen en figuren 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

37 Domein meten en 
meetkunde. 
Lijnen en figuren 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

38 Domein meten en 
meetkunde. 
Omtrek en oppervlakte 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

39 Domein meten en 
meetkunde. 
Omtrek en oppervlakte 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

40 Domein meten en 
meetkunde. 
Omtrek en oppervlakte 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Domein meten en 

meetkunde: Inhoud 
 Start rekenen online 

2F 
 

Rekenniveau 2F 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Domein meten en 

meetkunde: Inhoud 
 Start rekenen online 

2F 
 

Rekenniveau 2F 

46 Domein meten en 
meetkunde:  
Tijd en snelheid 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

47 Domein meten en 
meetkunde:  
Tijd en snelheid 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

48 Domein meten en  
meetkunde: 
Kaarten en routes 

 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

49 Domein meten en 
meetkunde: herhaling  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

50 Domein verbanden: 
gegevens verwerken, 
gegevens samenvatten 
 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 

1 Domein verbanden: 
gegevens verwerken, 
gegevens samenvatten 
 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 



 
 

 

 

  

2 Herhaling van  alle 
domeinen 

Digitale Examentraining  Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B, 
Cijfer B: Rekenexamen 2e 
afname 

  

5 Domein verbanden: 
Tabellen en schema’s 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

6 Domein verbanden: 
Tabellen en schema’s 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

7 Domein verbanden: 
diagrammen 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Herhaling van  alle 

domeinen 
Digitale Examentraining  Start rekenen online 

2F 
Rekenniveau 2F 

10 Herhaling van  alle 
domeinen 

Digitale Examentraining  Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

11 SE 4, 1 lesdag Cijfer B: Rekenexamen 3e 
afname 

  

12     
13     
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4    
16 Herhaling van  alle 

domeinen 
Digitale Examentraining  Start rekenen 2F 

 
Rekenniveau 2F 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 Herhaling van  alle 
domeinen 

Digitale Examentraining  Start rekenen 2F 
 

Rekenniveau 2F 

20 Centraal examen                                          Cijfer B: Rekenexamen 4e afname 
21 Domein Getallen Gehele getallen Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 

22 Domein Getallen Gebroken getallen Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 
23 Domein Getallen Machtsverheffen & wortels Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 
24 Domein Getallen Rekenregels Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 

28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.4 Lichamelijk Opvoeding  
 

Vak: LO Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Kenningsmakingsspelen 

   

35 Kenningsmakingsspelen    
36 Kogelstoten/Speerwerpe

n 
   

37 Kogelstoten/Speerwerpe
n 

   

38 Kogelstoten/Speerwerpe
n 

Kogelstoten/Speerwerpen 
afstand en techniek 
Handelingsdeel PTA  SE2 

  

39 Softbal    
40 Softbal    
41 SE 2, slechts 1 lesdag 

Softbal 
Softbal Regelkennis en 
techniek  
Handelingsdeel PTA SE2 

  

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Superspel    
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Bewegen op muziek 
 

   

46 Turnen: Ringzwaaien    
47 Basketbal; vaardigheid 

en regels herhalen 
   

48 Basketbal; vaardigheid 
en eindvorm 

   

49 Basketbal; eindvorm 
spelen 

Basketbal; regels en 
toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
Handelingsdeel PTA SE3 

  

50 Afsluitend (super) spel    
51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 

Turnen; Ringzwaaien  
Turnen; Ringzwaaien  
Handelingsdeel PTA SE3 

  

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Zelfverdediging    
2 Turnen: 

Ringzwaaien/Basketbal Herkansing SE-3   

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen 
lesdagen 

   

5 Boksen    
6 Boksen    
7 Boksen Boksen; 3 combinaties 

Handelingsdeel PTA SE4 
  

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Volleybal    



 
 

 

  

10 Volleybal    
11 SE 4, 1 lesdag 

Volleybal 
Volleybal; regels en 
toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
Handelingsdeel PTA SE4 

  

12 60 m sprint    
13 Afsluitend (super) spel    
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

60 mtr Sprint 
 

   

16 Toernooivormen    
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Voetbal    
20 Centraal examen 
21 Softbal    
22 Softbal    
23 Voetbal    
24 Superspel    
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

 

9.5 Beroepsvak HZW  
 

Vak:  
HZW 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1 t/m 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Leereenheid 1. 
Doelgroepen 
 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
PowerPoint 
Wie ben ik/wat wil/wat kan ik 

Reader 
Leereenheid 1 

B1-K1-W1  
B1-K1-W2 
B1-K1-W3 
B1-K1-W9 
 

35 Leereenheid 1 
Interacties 
 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
PowerPoint 
Wie ben ik/wat wil/wat kan ik 

Reader 
Leereenheid 1 

B1-K1-W1  
B1-K1-W2 
B1-K1-W3 
B1-K1-W9 
 

36 Leereenheid 2. 
Methodisch werken als 
HZWer 
 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Diashow 
(info opleiding) 

Reader 
Leereenheid 2 

B1-K1-W1  
B1-K1-W2 
B1-K1-W3 
B1-K1-W9 
 

37 Leereenheid 3. 
Methodisch werken als 
ondersteuner 
 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Ruimte gebruiksklaar maken 

Reader 
Leereenheid 3 

B1-K1-W1  
B1-K1-W2 
B1-K1-W3 
B1-K1-W9 
 

38 Leereenheid 2. 
Plannen en organiseren 
Protocols 
 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Diashow 
(info opleiding) 

Reader 
Leereenheid 2 

B1-K1-W1  
B1-K1-W2 
B1-K1-W3 
B1-K1-W9 
 

39 
Leereenheid 3. 
Schoonmaken 
 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Ruimte gebruiksklaar maken 

Reader 
Leereenheid 3 

B1-K1-W1  
B1-K1-W2 
B1-K1-W3 
B1-K1-W9 
 

40 Leereenheid 2. 
Plannen en organiseren 
Plan van aanpak 
Werkplanning  
 

 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Diashow 
(info opleiding) 

Reader 
Leereenheid 2 

B1-K1-W1  
B1-K1-W2 
B1-K1-W3 
B1-K1-W9 
 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Werken aan de integrale   

eindopdracht 
 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Organiseren van een 
informatieavond 
 

Reader 
Leereenheid 1 
Leereenheid 2 
Leereenheid 3 

B1-K1-W1  
B1-K1-W2 
B1-K1-W3 
B1-K1-W9 
 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
Afname assessment HZW 

45 Start periode 2 
Leereenheid 4 
Een goed leefklimaat 
Huiskamerbezoek 
Plattegrond maken 
 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Inrichten van de 
leefomgeving van de 
zorgvrager 
 

Reader  
leereenheid 4 

P1-K1-W1 
P2-K1-W2 

46 Leereenheid 4 Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 

Reader  
leereenheid 4 

P1-K1-W1 
P2-K1-W2 



 
 

 

Kennis maken met de 
doelgroepen 
Mood board  
Werkplanning  
 

Inrichten van de 
leefomgeving van de 
zorgvrager 
 

47 Leereenheid 5 
voedingsleer 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Organiseren van een lunch 
 

Reader  
leereenheid 5 

P1-K1-W5 
P1-K1-W8 
P1-K1-W3 

48 Leereenheid 5 
Tafeldekken 
Boodschappen doen 
serveren 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Organiseren van een lunch 

Reader  
leereenheid 5 

P1-K1-W5 
P1-K1-W8 
P1-K1-W3 

49 Leereenheid 6 
Activiteiten met kinderen 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Assisteren bij activiteiten 
 

Reader  
leereenheid 6 

P2-K1-W3 

50 Leereenheid 6 
Activiteiten met ouderen 
en mensen met een 
beperking 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Assisteren bij activiteiten 

Reader  
leereenheid 6 

P2-K1-W3 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Werken aan de integrale   

eindopdracht 
 

Integrale opdracht le 4 + 6 
uitvoeren op stageplek? 
Ruimte gebruiksklaar maken 
voor verschillende 
activiteiten en deze 
activiteiten uitvoeren 
 

Reader  
leereenheid 4  
leereenheid 5 
leereenheid 6 

P1-K1-W1 
P1-K1-W5 
P1-K1-W8 
P1-K1-W3 
P2-K1-W2 
P2-K1-W3 

2 Herkansing SE3 
 
Werken aan de integrale   
eindopdracht 
 

Integrale opdracht le 4 + 6 
uitvoeren op stageplek? 
Ruimte gebruiksklaar maken 
voor verschillende 
activiteiten en deze 
activiteiten uitvoeren 
 

Reader  
leereenheid 4  
leereenheid 5 
leereenheid 6 

P1-K1-W1 
P1-K1-W5 
P1-K1-W8 
P1-K1-W3 
P2-K1-W2 
P2-K1-W3 

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Leereenheid 7 
Voorraadbeheer 
Goederen 
Melden  

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Uitvoeren van te nemen 
stappen in de productcirkel 
van de BPV plek 
 

Reader  
leereenheid 7 

B1-K1-W4 
B1-K1-W5 

6 Leereenheid 8 
Voedingsleer 
Diëten  

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Maaltijd bereiden en 
uitserveren  
 

Reader  
leereenheid 8 

B1-K1-W8 
P1-K1-W3 
P2-K1-W1 

7 Leereenheid 8 
Voeding 
Bereidingstechnieken 
HACCP 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Maaltijd bereiden en 
uitserveren  
 

Reader  
leereenheid 8 

B1-K1-W8 
P1-K1-W3 
P2-K1-W1 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Leereenheid 8 

Klantvriendelijkheid  
Veiligheid  

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Maaltijd bereiden en 
uitserveren  

Reader  
leereenheid 8 

B1-K1-W8 
P1-K1-W3 
P2-K1-W1 



 
 

 

 

  

 
10 Leereenheid 9 

Gastvrijheid 
Omgangsvormen 
Communicatie 
Relaties  

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Onderzoek gastvrijheid 
binnen instellingen en 
bedrijven 
 

Reader  
leereenheid 9 

B1-K1-W1 
B1-K1-W2 
B1-K1-w3 
B1-K1-W6 
B1-K1-W9 

11 SE 4, 1 lesdag    

12 Leereenheid 9 
Conflicthantering 
Excursie 
Feedback  

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Onderzoek gastvrijheid 
binnen instellingen en 
bedrijven 
 

Reader  
leereenheid 9 

B1-K1-W1 
B1-K1-W2 
B1-K1-w3 
B1-K1-W6 
B1-K1-W9 

13 Werken aan de integrale 
eindopdracht 

Ruimte gebruikskaar maken  
Maaltijd bereiden en 
uitserveren 
Feed back vragen 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W2 
B1-K1-w3 
B1-K1-W4 
B1-K1-W5 
B1-K1-W6 
B1-K1-W8 
B1-K1-W9 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Leereenheid 10 
Gezondheid en 
zelfredzaamheid 
Waarnemen, observeren, 
signaleren, rapporteren  

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Zorgboek maken  

Reader  
leereenheid 9 

P2-K1-W1 
P2-K1-W2 

16 Leereenheid 10 
Uiterlijke verzorging 
Hulp bieden bij aan, - en 
uitkleden 

Opdrachten laten aftekenen 
voor portfolio als bewijs. 
Zorgboek maken 

Reader  
leereenheid 9 

P2-K1-W1 
P2-K1-W2 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 BPV / inhalen    
20 Centraal examen 

21 BPV / inhalen    
22 BPV / inhalen    
23 Werken aan de integrale 

eindopdracht 
Integrale opdracht le 10 
uitvoeren op stageplek 
Zorgboek 
 

 P2-K1-W1 
P2-K1-W2 

24 Werken aan de integrale 
eindopdracht 

Integrale opdracht le 10 
uitvoeren op stageplek 
Zorgboek 
 

 P2-K1-W1 
P2-K1-W2 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 

28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

 

9.6 Dienstverlening Moduul Voeding 
 

Je volgt de moduul in één van de vier perioden. 

 

Vak: 
Voeding 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1, 2, 3 of 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

  
B1-K1-W8 en W3 

35 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

36 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 
groentesoep en cupcakes 

 B1-K1-W8 

37 H.4: Materialen en 
apparatuur 

Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

38 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

39 H.6: tafels opdekken Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

 B1-K1-W8 

40 H.7: Afrekenen Opdrachten H.7  B1-K1-W8 en W4 
41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 H.8: Ruimte 

gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H. 8 en 9  B1-K1-W2 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 

45 Start periode 2 
H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

 B1-K1-W8 en W3 

46 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

47 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 
groentesoep en cupcakes 

 B1-K1-W8 

48 H.4: Materialen en 
apparatuur 

Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

49 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

50 H.6: tafels opdekken Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

 B1-K1-W8 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 
H.7: Afrekenen 

 
Opdrachten H.7 

 B1-K1-W8 en W4 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 H.8: Ruimte 

gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H. 8 en 9  B1-K1-W2 

2 Herkansing SE-3 
Reserveweek voor de 
moduul Voeding 

 
  

3 POP-WEEK 



 
 

 

 

  

Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

Praktijkopdracht: 
representativiteit 

 B1-K1-W8 en W3 

6 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

7 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 
groentesoep en cupcakes 

 B1-K1-W8 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 H.4: Materialen en 

apparatuur 
Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

10 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

11 SE 4, 1 lesdag 
H.6: tafels opdekken 

 
Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

  
B1-K1-W8 

12 H.7: Afrekenen Opdrachten H.7  B1-K1-W8 en W4 
13 H.8: Ruimte 

gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H. 8 en 9  B1-K1-W2 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 

15 Start P4 
H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

  
B1-K1-W8 en W3 

16 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 

groentesoep en cupcakes 
 B1-K1-W8 

20 Centraal examen 

21 H.4: Materialen en 
apparatuur 

Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

22 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

23 H.6: tafels opdekken Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

 B1-K1-W8 

24 H.7: Afrekenen 
H.8: Ruimte 
gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H.7 
Opdrachten H. 8 en 9 

 B1-K1-W8 en W4 en W2 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 

Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 
27 Rapporten/ boeken 

28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.7 Dienstverlening  Moduul Veiligheid 
 

Vak: 
Veilig-
heid 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1, 2, 3 of 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

 
Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

  
B1-K1-W6 

35 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

36 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

37 H.7: Milieubewust werken 
H.8: Energieverbruik 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

38 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

39 H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

 B1-K1-W6 

40 H.13: Ongewenst gedrag 
H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 H.15: Social Media Opdrachten 1 en 2  B1-K1-W6 
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 

De opdrachten moeten zijn voldaan. 
45 Start Periode 2 

H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

 
Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

46 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

47 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

48 H.7: Milieubewust werken 
H.8: Energieverbruik 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

49 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

50 H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

 B1-K1-W6 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 H.13: Ongewenst gedrag 

H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

2 Herkansing SE-3 
H.15: Social Media Opdrachten 1 en 2  B1-K1-W6 

3 POP-WEEK 
De opdrachten moeten zijn voldaan. 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

6 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 



 
 

 

7 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 H.7: Milieubewust werken 

H.8: Energieverbruik 
Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

10 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

11 SE 4, 1 lesdag 
H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

 
Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

  
B1-K1-W6 

12 H.13: Ongewenst gedrag 
H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

13 H.15: Social Media Opdrachten 1 en 2  B1-K1-W6 
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 

De opdrachten moeten zijn voldaan. 
15 Start Periode 4 

H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

 
Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

  
B1-K1-W6 

16 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

20 Centraal examen 
21 H.7: Milieubewust werken 

H.8: Energieverbruik 
Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

22 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

23 H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

 B1-K1-W6 

24 H.13: Ongewenst gedrag 
H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

25 CE 2e tijdvak 
H.15: Social Media 

 
Opdrachten 1 en 2 

  
B1-K1-W6 

26 POP-WEEK eind periode 4 
De opdrachten moeten zijn voldaan. 

27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 

  



 
 

 

9.8 Dienstverlening Moduul Onderhoud 
 

Vak: 
Onder-
houd 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1 t/m 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-
werkprocessen 

34 Start periode 1 
Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

35   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 

36 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

37  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

38 Schilderen  
Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

39  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

40 Waterinstalallatie 
Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

41 Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Uitloop week/ eindopdrachten 

afronden  
Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W 9 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

46   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 

47 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

48  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

49 Schilderen   Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 



 
 

 

Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

50  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Waterinstalallatie 

Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

2 Herkansing SE-3 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

6   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 

7 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9  Praktijk:  

Eindopdracht O/V 
 B1-K1-W1 

B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

10 Schilderen  
Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

11 SE 4, 1 lesdag Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

12 Waterinstalallatie 
Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

13 Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

16   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 



 
 

 

  

B1-K1-W 9 
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    

Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

20 Centraal examen 
21 Schilderen  

Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

22  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

23 Waterinstalallatie 
Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

24 Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.9 Dienstverlening Moduul Administratie 
 

Vak: 
Admini-
stratie 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1, 2, 3 of 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

 
V/O 
Opdrachten in het boek maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

35 Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

V/O 
 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

36 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

37 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

38 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 
B1-K1-W9 

39 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W9 

40 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O  B1-K1-W4  

41 SE 2, slechts 1 lesdag 
Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W5 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 

6 Het maken van een 
werkplanning 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
Presentatie Administratie 

45 Start periode 2 
Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

 
V/O 
Opdrachten in het boek maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

46 Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

V/O 
 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

47 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

48 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

49 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 
B1-K1-W9 

50 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W9 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 
Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O  B1-K1-W4  

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 

bijhouden en begroting 
V/O  B1-K1-W5 



 
 

 

Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

2 Herkansing SE-3 
Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 
6 Het maken van een 
werkplanning 

 
V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

  
B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

3 POP-WEEK 
Presentatie Administratie 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

V/O 
Opdrachten in het boek maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

6 Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

V/O 
 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

7 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 

bewaren van documenten 
V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

10 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 
B1-K1-W9 

11 SE 4, 1 lesdag 
Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W9 

12 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  

13 Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 
6 Het maken van een 
werkplanning 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
Presentatie Administratie 

15 Start periode 4 
Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

 
V/O 
Opdrachten in het boek maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

16 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 

bewaren van documenten 
V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

20 Centraal examen 
21 Hoofdstuk 3 Administratieve 

ICT - vaardigheden 
V/O 
 

  

22 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

  

23 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  

24 Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 
6 Het maken van een 
werkplanning 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 

Presentatie Administratie 



 
 

 

 

  

27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.10  LOB 
 

Vak: …… Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Introductie LOB 
Thema 1, les 1 en 2: 
Opleidingsgids en PTA 

  Loopbaansturing 

35 Zoeken van een stageplaats  
Thema 4, les 1 en 2 

Onderzoek, de werkplek, de 
route, op stage, even 
voorstellen 

Houding, kleding en 
omgangsvormen 

Netwerken, motieven 

36 Schrijven van een CV en 
motivatiebrief Thema 4, les 
3 

CV en sollicitatiebrief  Netwerken, motieven 

37 Sollicitatiegesprek Thema 
4, les 3 

Rollenspel sollicitatiegesprek  Kwaliteiten 

38 Kennismaking  
Thema 4, les 4 en 5 

Kennismaken, telefoneren, 
bellen m et mijn nieuwe 
stage 

 Werkexploratie 

39 Planning van stage-
werkzaamheden 
Thema 4, les 4 en 5 

Verkennen stageboek, taken 
van verschillende mensen, 
stageplanning 

 Werkexploratie 

40 Stagedoelen formuleren  
Thema 4, les 4 en 5 

Wat wil je gaan leren  Motieven 

41 SE 2, slechts 1 lesdag 
 

Eindopdracht thema 4   

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Reflectie en beoordeling 

Eindopdracht thema 3 
Reflectie Thema 4 

Reflectie thema 4 en 
beoordeling thema 4 

 Reflectie 
 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Studievaardigheden: 
leerstijlen.   
Thema 2: les 1 

Leerstijlen van Kolb  Loopbaansturing 

46 Studievaardigheden: leren. 
Thema 2: les 3 

Woordweb, hoe leer ik, klaar 
voor de start, huiswerk-
planning, leer met sfeer 

 Loopbaansturing 

47 Studievaardigheden: 
mindmap. 
Thema 2: les 4 

Leerstrategieën, mindmap, 
help!. 

 Loopbaansturing 

48 Eindopdracht, Reflectie en 
beoordeling.  
Thema 2: les 5 

Eindopdracht thema 2, 
Reflectie 
Beoordeling thema 2 

 Loopbaansturing, 
Reflectie 

49 Competentie 
Samenwerken. 
Thema 3: les 1 

Mooi en zwaar weer, 
teamtopics, teamcontract, 
spijkers met koppen. 

 Kwaliteitenrefelectie 

50 Samenwerken: plannen en 
taken verdelen. 
Thema 3: les 2 

Planning per week,  brainen, 
vragenvuur. 

 Kwaliteitenrefelectie 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 
Samenwerken: overleggen 
en discussiëren. 
Thema 3: les3 

Respectvolle discussie, blz. 87 
t/m 90 

Blz. 91 en 92 Kwaliteitenrefelectie 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Herkansing SE-3 Feedback geven, logboek  Kwaliteitenrefelectie 



 
 

 

 

  

Samenwerken: feedback 
geven. Thema 3: les 4  

2 Eindopdracht, Reflectie en 
beoordeling. 
Thema 3 

Eindopdracht thema 3, 
Reflectie 
Beoordeling thema 3 

 Reflectie 

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Competentie reflecteren. 
Thema 5: les 1 en 2 

Topervaringen, 
complimentenpagina, 
feedback om van te leren 

 Kwaliteitenrefelectie 

6 Reflecteren. 
Thema 5: les 3 

Wat is reflecteren, reflectie 
en feedback, reflecteren 
volgens ABCD,  

 Kwaliteitenrefelectie 

7 Reflecteren: STARR. 
Thema 5: les 4 

Deel je successen en tips, 
.STARR-opdracht blz. 151 en 
152 

 Kwaliteitenrefelectie 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Eindopdracht, Reflectie en 

beoordeling. 
Thema 5 

Eindopdracht thema 3, 
Reflectie 
Beoordeling thema 3 

 Reflectie 

10 Kennis en vaardigheden. 
Thema 7, les 1 en 2 

Waar ben je beter in 
geworden?, je ontwikkeling, 
inzoomen. 

 Kwaliteitenrefelectie 

11 SE 4, 1 lesdag    
12 Wat wil ik?  

Thema 7, les 3 en 4 
Ik wil meer!  Kwaliteitenrefelectie 

13 Eindopdracht 
competenties. 
Thema 7 

Voorbereiding POP-gesprek  Kwaliteiten 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Assertiviteit, Thema 6 
Hoe kom ik voor mezelf op? 
Hoe spreek je waar? 

 Kwaliteiten 

16 Hier sta ik. Presenteren. 
Thema 8, les 1 

Blik vooruit.   Motieven 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Thema 8, les 2 Presentatieplan  Reflectie en motieven 

20 Centraal examen 
21 Thema 8, les 3 Powerpoint of Prezie  Reflectie en motieven 
22 Thema 8, les 4 Try-out  Reflectie en motieven 

23 Eindpresentaties Beoordeling presentatie  Reflectie en motieven 
24 Eindpresentaties Beoordeling presentatie  Reflectie en motieven 
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.11  Leren, Loopbaan en Burgerschap 
 

Vak: BS Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + bron/methode 
Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-
werkprocessen 

34 Kern van burgerschap 
-H. 1 Vrijheid  
-H. 2 Rechten 

Start schooljaar 
 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

35 -H. 3 Regels en wetten 
Sociaal-maatschappelijke 
dimensie 
Cultuur en identiteit 
-H.1 Cultuur  

Deelname Debat SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.2 

36 -H. 2 Identiteit 
-H. 3 Gedrag  
Multiculturele samenleving 
-H. 1 Immigratie 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

37 -H. 2 Integratie 
-H. 3 Discriminatie en    
         emancipatie  
Veiligheid 
-H. 1 Veiligheid 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

38 -H. 2 Criminaliteit  
-H. 3 Straffen 
Media 
-H. 1 Communicatie en   
          media 

Gastles ‘Week van 
de rechtspraak’ 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

39 H. 2 Invloed van media 
H. 3 Omgaan met media 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

40 Digitale toets Sociaal 
Maatschappelijke Dimensie 

Bezoek Liberaal 
Joodse Gemeente  

 W.1.2/ 
W.1.3/W.1.4/W.6.2 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Verwerking Periode 1  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 

W.1.5/ W. 2.1 
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Economische dimensie 
Werk 
-H. 1 Werken 
-H. 2 Werk vinden  
-H. 3 Aan het werk 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.5.1 

46 Werk en de samenleving 
-H. 1 Arbeidsmarkt  
-H. 2 Rechten van   
    Werknemers 
-H. 3 Verzorgingsstaat 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.5.1 

47 Kritisch consumeren 
-H. 1 Omgaan met geld  
-H. 2 Consumeren 
-H. 3 Duurzaamheid 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.5.1 

48  Documentaire je 
werk of je leven 

 W.5.1 

49  Hoe word je rijk?  W.5.1 
50 Digitale toets Economische 

Dimensie 
  W.1.2/ 

W.1.3/W.1.4/W.5.1 
51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 



 
 

 

53 KERSTVAKANTIE 
1 Verwerking Periode 4 +  

Voorbereiding voortgangsgesprek 
1 

 Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 
W1..5/ W. 2.1 

2 Herkansing SE-3 
Verwerking Periode 2 +  
Voorbereiding voortgangsgesprek 
1 

 Evaluatie/ reflectie 

W.1.1/ W.1.4/ 
W1..5/ W. 2.1 

3 POP-WEEK                  
 VOORTGANGSGESPREK 1 aan de hand van aftekenlijst (O/V/G) 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 Politiek-juridische dimensie 
Democratie 
-H. 1 Politiek   
-H. 2 Democratie in  
  Nederland 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 

6 -H. 3 Invloed op de politiek 
Verkiezingen  
-H. 1 Politieke partijen 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 
 

7 -H. 2 Stemmen Bezoek Tweede 
Kamer Woensdag 
18 feb. 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 
 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 -H. 3 Na de verkiezingen Bestuur 

van Nederland 
-H. 1 Regering 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 

10 -H. 2 Parlement 
-H. 3 Gemeente en    
 provincie 

Stemwijzer SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1/ W.3.2/ 
W.3.3 
 

11 SE 4, 1 lesdag Scholierenverkiezin
gen 17 maart 

 W.3.2/ W.3.3 

12 Verwerking Periode 3  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W1..4/ 
W1..5/ W. 2.1 

13 Verwerking Periode 3  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W1..4/ 
W1..5/ W. 2.1 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
 

15 Start periode 4 
Rechtsstaat en rechtspraak  
H. 1 Rechtspraak  
H. 2 Rechtsstaat 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

16 H. 3 Rechtszaken Gastles 
Rechtspraak  
Donderdag 22 april 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Digitale toets Politiek-Juridische 

Dimensie 
  W. 1.2/ W.1.3/ 

W.1.4/W.3.1 
20 Centraal examen 
21 Verwerking Periode 4  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 

W.1.5/ W.2.1 
22 Verwerking Periode 4  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 

W.1.5/ W.2.1 
23 Voorbereiding Routegesprek 1    

24 Voorbereiding Routegesprek 1    
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 

ROUTEGESPREK 1 B-Cijfer 1 
27 Rapporten/ boeken 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ZOMERVAKANTIE 
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1. Welkom 

Dit is de Opleidingsgids voor leerjaar 4 van de Vakmanschapsroute-opleiding  van het Bindelmeer 
College en het ROC van Amsterdam. Deze Opleidingsgids is bedoeld voor leerlingen, maar bevat ook 
nuttige informatie voor ouders, docenten en andere geïnteresseerden. We informeren je hiermee 
over je opleiding en over algemene zaken die te maken hebben met je studie.  
 
Je vindt in deze Opleidingsgids: 

• informatie over je opleiding zoals de vakken die je volgt, de data van de vier perioden, de 
lessentabellen, informatie over de stage enz.; 

• het examenreglement van het Bindelmeer College waarin je rechten en plichten staan met 
betrekking tot de schoolexamens; 

• het programma van toetsing en afsluiting heb je vorig jaar al ontvangen.  In deze gids staan 
de VO-schoolexamens vermeld die samen met decentrale examens je eindcijfer bepalen op 
je VO-cijferlijst. 

• De studiewijzers per vak waarin per week de onderwerpen staan aangegeven plus de 
bijbehorende lesstof, opdrachten en toetsen. 

 
In het vijfde jaar ontvang je een Onderwijs- en Examenregeling waarin de MBO-examens staan 
beschreven. 
 
Actuele informatie zoals je rooster of de lokalen waar je les hebt, kan je vinden op de website van 
het Bindelmeer College: http://www.bindelmeercollege.nl/dagrooster/ 
 
Is iets niet duidelijk of wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk altijd terecht bij je 
studieloopbaanbegeleider. 
 
Wij wensen je veel succes en plezier met je opleiding!  
 
Kees Buijtelaar     Sander Dol 
Directeur Bindelmeer College   Opleidingsmanager FDV  

ROC van Amsterdam, College Zuidoost 
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2. De Vakmanschapsroute: een toelichting 

De Vakmanschapsroute is een bijzonder traject. Het betekent dat je tijdens je opleiding op het 
Bindelmeer College een route volgt die uiteindelijk leidt tot een mbo-2 diploma van het ROC van 
Amsterdam. De Vakmanschapsroute start in leerjaar 3 van het vmbo en duurt in principe drie jaar. 
Dat betekent dat je vanaf je start op het Bindelmeer College dus in totaal binnen vijf jaar je mbo-2 
diploma haalt; dat is een jaar sneller dan wanneer je na een gewone vmbo-basis opleiding naar het 
ROC gaat. 
 
In de Vakmanschapsroute word je in leerjaar 3 van je vmbo-opleiding voorbereid op het volgen van 
de mbo-opleiding. Het Bindelmeer College werkt hiervoor samen met het ROC van Amsterdam. 
Samen zorgen we ervoor dat je een goed programma volgt en dat je in drie jaar je mbo-diploma kan 
halen. Bij dit diploma krijg je ook een cijferlijst van de vmbo-vakken die je hebt behaald. 
 
In principe krijg je in het derde en vierde jaar al je onderwijs op het Bindelmeer College. In het vijfde 
jaar is het mogelijk dat je voor sommige onderdelen (examens en lessen) in verschillende keren naar 
een locatie van het ROC van Amsterdam gaat. Dit biedt je een mooie kans om de sfeer op die school 
te proeven en kan je helpen bij het maken van een goede keuze voor wat je na de 
Vakmanschapsroute gaat doen. Wij vinden het erg belangrijk om je te helpen bij het maken van die 
keuze: werken of verder studeren en een mbo-3 of mbo-4 diploma halen. 
 

 

vmbo 
1

vmbo 
2

VMR 
3

VMR 
4

VMR 
5

MBO 2 
diploma 

MBO 

3/4 

Werk 
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3. De beroepengroep 

Jouw opleiding Facilitaire dienstverlening is een beroepsopleiding. Aan het einde van je opleiding 
moet je het beroep waar je voor opgeleid wordt kunnen uitoefenen en je moet als goede burger 
kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. De onderwijsonderdelen die je in je opleiding 
krijgt, zijn hierop gericht.  
 

3.1 Inhoud beroepengroep 
De opleiding Facilitaire dienstverlening is een brede opleiding. Je kan hierna bij veel verschillende 
bedrijven terecht zoals kantoren, magazijnen, onderhouds- en schoonmaakbedrijven en de horeca. 
Het werk van een facilitair medewerker is heel afwisselend. Je doet ondersteunend werk. Je verwerkt 
de post, neemt goederen van leveranciers in ontvangst, doet kleine reparaties. Door jou kunnen 
mensen in een gebouw wonen of werken. Vaak ben jij het eerste aanspreekpunt. Geen dag is 
hetzelfde! 
 
Tijdens de opleiding leer je: 

• Je bent ondersteunend en servicegericht 
• Je beheert voorraden en verzorgt de logistiek 
• Je ondersteunt de organisatie, zodat bijeenkomsten en evenementen goed lopen 
• Je voert cateringwerkzaamheden uit 
• Je helpt bij huishouden en persoonlijke verzorging 
• Je beheert gebouwen en apparatuur 
• Je bent gastvrij naar bezoekers 
• Je maakt werkplanningen 

 
3.2 Verder studeren na je opleiding 

Na de opleiding die je nu volgt, kun je doorstromen naar onder andere deze vervolgopleidingen op 
het ROC van Amsterdam: 

• Financieel administratief medewerker (niveau 3)  
• Medewerker beheer ICT (niveau 3) 
• Logistiek teamleider (niveau 3) 
• Verkoopspecialist detailhandel (niveau 3) 
• Facilitair manager Luchthaven (niveau 4) 
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4. De structuur van de opleiding 

4.1 Kwalificatiedossier  
Wat je precies moet kunnen binnen je toekomstige beroep, is vastgelegd in het kwalificatiedossier 
Medewerker facilitaire dienstverlening. Daarin staan de werksituaties en taken van jouw beroep en 
soortgelijke beroepen. Het onderwijsprogramma wordt dus niet zomaar samengesteld. Het 
onderwijs zorgt ervoor dat je straks voldoet aan alle eisen die aan jou gesteld worden als je begint 
met werken. 
 
Jouw opleiding bestaat in leerjaar 4 uit:  

• Beroepsvak Facilitaire dienstverlening 
• Generieke vakken: Nederlands, Engels en rekenen 
• Loopbaan en burgerschap 
• Beroepspraktijkvorming (BPV) 
• Lichamelijke Opvoeding 
• Start keuzedeel (onder voorbehoud: digitale vaardigheden en/of Engels)  

 
Je kunt het kwalificatiedossier van jouw opleiding vinden op http://kwalificaties.s-bb.nl/. 
 

4.2 Kerntaken en werkprocessen 
In het kwalificatiedossier staan voor elk beroep verschillende kerntaken. Kerntaken zijn belangrijke 
werkzaamheden die centraal staan in dat beroep. Elke kerntaak bestaat uit werkprocessen. De 
kerntaken en werkprocessen zijn beschreven in het kwalificatiedossier. In onderstaande tabel zijn de 
kerntaken en werkprocessen voor jouw opleiding weergegeven.  
 

Kerntaak  Werkproces 

Basisdeel    

Voert dienstverlenende 
werkzaamheden uit 

• Bereidt werkzaamheden voor en stemt af 
• Maakt ruimtes gebruiksklaar  
• Treedt op als aanspreekpunt  
• Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit  
• Assisteert bij voorraadbeheer  
• Draagt bij aan een veilige situatie  
• Voert eenvoudige onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden uit  
• Voert werkzaamheden uit gericht op voeding  
• Evalueert de werkzaamheden  

Profieldeel    
Voert facilitaire werkzaamheden uit • Assisteert bij beheer van gebouwen 

• Voert logistieke werkzaamheden uit 
• Voert cateringwerkzaamheden uit 
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4.3 Beroepsvak 
In leerjaar 4 van de Vakmanschapsroute besteed je veel tijd aan je beroepsvak Dienstverlening. 
Onderwerpen die in leerjaar 4 aan de orde komen zijn bijvoorbeeld beheer van gebouwen, logistieke 
werkzaamheden, archiveren en catering. Een aantal onderdelen worden in afzonderlijke modulen 
aanGenerieke vakken: Nederlands, Engels en rekenen 
Nederlands, Engels en rekenen zijn belangrijke vakken die je nodig hebt om je opleiding goed te 
kunnen volgen. Maar ook in je latere beroep en om goed te kunnen functioneren in de samenleving 
is het nodig dat je deze vakken goed beheerst. Dat vindt de overheid ook en daarom heeft zij bepaald 
wat de algemene eisen voor Nederlands, Engels en rekenen zijn. Ben je niet zo goed in taal of 
rekenen? Vraag bij je studieloopbaanbegeleider naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning. 
 

4.4 Generieke vakken: Nederlands, Engels en rekenen 
Nederlands, Engels en rekenen zijn belangrijke vakken die je nodig hebt om je opleiding goed te 
kunnen volgen. Maar ook in je latere beroep en om goed te kunnen functioneren in de samenleving 
is het nodig dat je deze vakken goed beheerst. Dat vindt de overheid ook en daarom heeft zij bepaald 
wat de algemene eisen voor Nederlands, Engels en rekenen zijn. Ben je niet zo goed in taal of 
rekenen? Vraag bij je studieloopbaanbegeleider naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning. 
 

4.5 Loopbaan en Burgerschap 
Bij Loopbaan en Burgerschap wordt aandacht besteed aan je capaciteiten en motivatie, aan het 
plannen van je loopbaan, het zoeken naar een stage of baan en aan netwerken. Tijdens de opleiding 
leer je hoe jij je hierin verder kunt ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld om na te denken over datgene 
wat je wilt bereiken in je opleiding of je beroep en hoe je dit kunt bereiken. Daarnaast is het 
belangrijk dat je leert hoe je actief deel uit kunt maken van de Nederlandse samenleving. Daarbij kun 
je onder andere denken aan het maken van politieke keuzes, je rechten en plichten als werknemer 
en je gedragen als kritische consument. Al deze vaardigheden leer je bij het vak Loopbaan en 
Burgerschap. Om je diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de eisen voor Loopbaan en 
Burgerschap en alle opdrachten hebben afgerond. 
 

4.6 Beroepspraktijkvorming 
Om een beroep goed te leren moet je natuurlijk in de praktijk aan de slag. Een belangrijk deel van je 
opleiding loop je daarom stage bij een bedrijf of instelling. Het bedrijf of de instelling maakt met de 
school afspraken over wat je in de praktijk gaat leren en hoe je daarbij wordt begeleid. De school en 
het bedrijf of de instelling zorgen er samen voor, dat wat je op school en in de praktijk leert, op 
elkaar is afgestemd. Tijdens BPV doe jij enorm veel ervaring op en kunnen wij je prestaties in de 
praktijk boordelen. Wij ondersteunen en begeleiden je tijdens BPV en bespreken regelmatig jouw 
ervaringen en voortgang. In leerjaar 4 loop je het hele jaar 1 dag in de week stage. 
 
4.6.1 Stageovereenkomst  
De wet wil dat voor elke stage een aantal afspraken wordt gemaakt. De afspraken worden vastgelegd 
in de Stageovereenkomst. In deze overeenkomst staat wat je gaat leren in de praktijk, hoe je 
begeleid en beoordeeld wordt en door wie en hoe lang de stage duurt. Lees deze overeenkomst 
altijd goed door en als je het eens bent met de inhoud, dan onderteken je de overeenkomst. De 
school en het BPV-bedrijf of instelling moeten de Stageovereenkomst ook ondertekenen. Pas als 
iedereen een handtekening heeft gezet, kun je aan de BPV beginnen.  
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4.6.2 Praktijkboek met opdrachten 
Tijdens je stage krijg je vanuit het beroepsvak praktijkopdrachten mee die je moet maken op de 
stage. De opdrachten staan beschreven in het Praktijkboek. Jouw praktijkopleider beoordeelt hoe je 
deze praktijkopdrachten hebt uitgevoerd. Alle opdrachten moeten voldoende zijn afgerond om je 
stage positief te kunnen afsluiten en je moet voldoen aan de minimale hoeveelheid BPV-uren (700 
uur in leerjaar 4 en 5). 
 
4.6.3 Aantal BPV-uren 
In VMR4 en VMR5 moet samen minimaal 580 klokuren stage (BPV) worden gelopen. In VMR4 wordt 
hiervoor één dag per week uitgeroosterd en in VMR5 twee dagen per week.  
 
Om de proeve van bekwaamheid aan het einde van je opleiding met een voldoende te kunnen 
afleggen, is het verstandig om in VMR5 minimaal 24 weken stage lopen á 16 klokuren per week met 
een totaal van 384 klokuren. 
 
Dat betekent dat je in VMR 4 minimaal 200 klokuren stage moet lopen. Dat komt overeen met 25 
weken. We adviseren om in VMR4 minimaal 30 weken stage te lopen (240 uur) om te voorkomen dat 
je in VMR5 te weinig stage hebt gelopen. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
Bij bepaalde bedrijven is het hebben van een VOG wettelijk verplicht indien men daar wil werken of 
stage wil lopen. Zonder VOG kun je niet toegelaten worden tot de BPV omdat bedrijven je dan niet 
mogen aannemen. Aan het begin van het schooljaar krijg je hierover schriftelijke informatie. 
 
Volg jij een mbo-opleiding en ben je bang dat je geen VOG krijgt? Nergens voor nodig. Kijk op de 
website www.kinderrechten.nl/?s=vog om een inschatting te maken van jouw kansen op een VOG.  
 
4.7 Lichamelijke opvoeding 
Bij Lichamelijke Opvoeding word je beoordeeld op je sociale vaardigheden én je sportieve prestaties. 
Het is belangrijk dat je goed leert samenwerken en sportief gedrag vertoont. Elke periode doe je 
verschillende praktijkgerichte oefeningen. Om je diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de 
eisen voor Lichamelijke Opvoeding en gemiddeld een voldoende hebben behaald voor de praktische 
oefeningen. 

 
4.8 Keuzedelen  
Keuzedelen zijn een verrijking van je opleiding. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden of 
verdiepen of je voorbereiden op doorstroom naar een vervolgopleiding. Keuzedelen zijn een 
verplicht onderdeel van je mbo-opleiding en je volgt (eventueel in het 4e  jaar) in het 5e leerjaar twee 
keuzedelen waarbij je de keuze hebt uit drie.  

• Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2); 
• Digitale vaardigheden 
• Engels A2/B1 

 
In het 4e jaar begin je na de VO-examens waarschijnlijk met een of beide keuzedelen. In het 5e jaar 
rond je de keuzedelen af op het Calvijn en maak je verschillende examens op het ROC van 
Amsterdam. In leerjaar 4 maak je de keuze uit de drie keuzedelen. Bovenstaand aanbod van 
keuzedelen kan nog gewijzigd worden in de loop van het vierde leerjaar. 

http://www.kinderrechten.nl/
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5. Het onderwijsprogramma van je opleiding 

5.1 Het programma 
Elk studiejaar bestaat uit vier periodes. In het schooljaar 2020 – 2021 is de periode-indeling als volgt: 

• Periode 1 18 augustus 2020 – 30 oktober 2020 (week 34 t/m week 44) 
• Periode 2 2 november 2020 – 22 januari  2021 (week 45 t/m week 3) 
• Periode 3 25 januari 2021 – 9 april 2021 (week 4  t/m week 14) 
• Periode 4 12 april 2021 – 2 juli 2021 (week 15 t/m week 26)  

 
In onderstaande tabel wordt per periode aangegeven welke vakken je volgt en hoeveel uur daarvoor 
is gepland. Let op: 1 lesuur is 45 minuten. Deze tabel wordt indien nodig aan het begin van iedere 
onderwijsperiode bijgesteld. Informatie hierover vind je op de website van het Bindelmeer College. 
 

Vakken leerjaar 4 
Lesuren per onderwijsperiode 
1 2 3 4 

Nederlands 4 4 4 4 

Rekenen/wiskunde 4 4 4 4 

Engels  2 2 2 2 

Beroepsvak Dienstverlening FDV 8 8 8 8 

Beroepsvak Dienstverlening Voeding W8 4    

Beroepsvak Dienstverlening Veiligheid W6  4   

Beroepsvak Dienstverlening Onderhoud W7   4  

Beroepsvak Dienstverlening Administratie W4    4 

BPV 11 11 11 11 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 

Loopbaan en Burgerschap 3 3 3 3 

Studieloopbaanbegeleiding 4 4 4 4 
 

Begeleide onderwijstijd 915 uur (40 weken) 

BPV 288 uur (36 weken) 

Totale onderwijstijd in leerjaar 4 1203 uur 
 
 
5.2 Begeleiding 
Als leerling ben je zelf verantwoordelijkheid voor je studievoortgang, maar natuurlijk helpt je 
studieloopbaanbegeleider (SLB’er) je hierbij. Gedurende het jaar volgt de SLB’er jouw voortgang en 
kan je bij hem / haar terecht met vragen. Samen maak je aan het begin van het schooljaar een 
Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), waarin je afspraken vastlegt over: 
• je leerdoelen voor de beroepsvaardigheden 
• wat je wilt bereiken in je persoonlijke ontwikkeling  
• de planning van jouw (leer)activiteiten voor de komende periode 
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Aan het eind van iedere periode kijk je samen met je SLB’er in de POP-week terug en stel je 
eventueel nieuwe doelen op. Het gaat om de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?  
 
5.3 Meten van je studievoortgang     
Je ontvangt in iedere POP-week een overzicht van de voortgang van je studie. Je bespreekt deze in 
een gesprek met je SLB’er en ouders. Dat kan ook betekenen dat je van je vakdocent of SLB-er extra 
opdrachten krijgt waarmee je vaardigheden, competenties of vakkennis kunnen toenemen.   
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6. Het Examenprogramma 

In de Vakmanschapsroute doe je een aantal examens op vmbo-niveau en doe je daarnaast het 
volledige mbo-examenprogramma. De examens vinden plaats in leerjaar 3, 4 en 5. In onderstaande 
tabel vatten we dit samen. Wat op het vmbo een schoolexamen heet, heet in het mbo een 
instellingsexamen. Centrale Examens zijn landelijke examens die iedere leerling in Nederland maakt. 
 

Examen Vmbo of mbo Wanneer Hoe 
Nederlands vmbo Leerjaar 3 en 4 

Leerjaar 4 
Schoolexamens 
Centraal Examen 

Engels vmbo Leerjaar 3 en 4 
Leerjaar 4 

Schoolexamens 
Centraal Examen 

Rekenen vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens 
Maatschappijleer vmbo Leerjaar 3 Schoolexamens 
KV1 vmbo Leerjaar 3 Handelingsdelen 
Lichamelijke Opvoeding vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens 
LOB vmbo Leerjaar 1 t/m 4 Handelingsdelen 
BPV (stage) mbo Leerjaar 4 en 5 Erkende plek en urennorm en 

stageverslag 
Nederlands  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen en instellingsexamens 
Rekenen  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen 
Beroepsvak mbo Leerjaar 5 Instellingsexamen(s) 
Loopbaan en Burgerschap mbo Leerjaar 4 en 5 Instellingsexamens 
Keuzedelen 1 en 2 mbo Leerjaar 5 Instellingsexamens 

 
De examens in bovenstaande tabel zijn summatief. Dat betekent dat ze meetellen voor het behalen 
van je diploma en dat ze het eindcijfer bepalen dat op je diploma (mbo) of cijferlijst (vmbo) komt. Er 
zijn twee soorten summatieve cijfers: 

5. School-/instellingsexamens: In de bovenbouw van het vmbo bouw je als leerling voor ieder 
vak geleidelijk een eindcijfer op.  Iedere toets of examen dat door het Calvijn College zélf 
wordt opgesteld en dat meetelt in dit eindcijfer, heet een schoolexamencijfer. In het mbo 
wordt niet gesproken van schoolexamens maar van instellingsexamens. 

6. Centrale examens: Voor sommige vakken zijn landelijke examens ontwikkeld, dit zijn de 
zogenaamde centrale examens. Dit geldt zowel in het vmbo als in het mbo. 

 
De schoolexamencijfers bepalen het eindcijfer op je cijferlijst VMBO. Bij Nederlands en Engels wordt 
het schoolexamencijfer gemiddeld met het cijfer voor het centraal schriftelijk examen.  
De MBO-instellingsexamens en de centrale examens MBO bepalen of je het MBO-diploma haalt.  
 
Voor rekenen wordt een centrale rekentoets afgenomen op niveau 2F die niet bepalend is voor de 
zak-/slaagregeling. Bij een voldoende ontvang je een getuigschrift van het Bindelmeer College dat 
aangeeft dat je rekenniveau 2F is.  
 
In het Programma voor Toetsing en Afsluiting vind je een overzicht van de verplichte vmbo-examens 
voor Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en CKV (plus rekenen).  
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In het vijfde jaar ontvang je een Onderwijs- en Examenregeling waarin een overzicht staat van de 
MBO-examens. 
 
Naast deze summatieve examens maak je tijdens het schooljaar voor ieder vak ook formatieve 
toetsen (A-toetsen). De beoordeling van deze toetsen tellen niet mee in het schoolexamencijfer maar 
zijn bedoeld om te kijken hoe je ervoor staat en om je goed voor te bereiden op de examens. Als je 
de toetsen voor een vak (gemiddeld) voldoende hebt gemaakt, heb je de kennis en vaardigheden die 
nodig zijn om het examen te kunnen halen. In de bijlage zijn de A-toetsen niet opgenomen. Deze A-
toetsen staan vermeld in de studiewijzers. Deze ontvang je van de vakdocent. In de studiewijzers 
staan de onderwerpen en opdrachten per week plus de A-toetsen die per periode worden 
afgenomen. 
 
6.1 Nederlands 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Rekenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

NEDERLANDS (vmbo) 
Naam examen Luisteren, schrijven en lezen 2F  
Examenvorm Centraal Examen - digitaal    
Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 4 
Naam examen Diverse examens Nederlands 
Examenvorm Schoolexamens - schriftelijk  of mondeling  
Periode van afname Leerjaar  4 – Periode 1 t/m 4 
Eindwaardering  Het cijfer voor het Centraal Examen is het gemiddelde van de 

cijfers voor luisteren, schrijven en lezen. 
In leerjaar 3 en 4 zijn er iedere periode verschillende 
schoolexamens. Op basis hiervan wordt in leerjaar 3 en 4 een 
gemiddelde berekend voor de schoolexamens. 
Het eindcijfer voor Nederlands is het gemiddelde van het cijfer 
voor het Centraal Examen en de (gemiddelde) cijfers voor de 
schoolexamens in leerjaar 3 en 4. 

REKENEN (vmbo) 
Naam examen Rekenen 2F 
Examenvorm Schoolexamen - digitaal    
Periode van afname Leerjaar 4 - Periode 3 en 4 
Eindwaardering  Het eindcijfer is een heel cijfer. Het cijfer telt niet mee voor het 

diploma, maar levert een getuigschrift op dat aangeeft dat je 
rekenniveau 2F is. 
 
Het eindcijfer voor het vak rekenen is het gemiddelde van vier 
scxhoolexamencijfers.   
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6.3 Engels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Lichamelijke Opvoeding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) 
 

LOB (vmbo) 
Naam examen Handelingsdeel 
Examenvorm LOB-dossier waarin LOB-opdrachtem en POP-gesprekken 
Periode van afname Leerjaar 3 en 4 – Periode 1 t/m 4 
Naam examen Handelingsdeel Stage 
Examenvorm Schriftelijk (verslag)  
Periode van afname Leerjaar 3 en 4, periode 1 t/m 4 
Eindwaardering Aan beide handelingsdelen moet zijn voldaan en met een 

voldoende zijn afgesloten. 
 
 
 
 
 

ENGELS (vmbo) 
Naam examen Luisteren, schrijven en lezen A2  
Examenvorm Centraal Examen - digitaal    
Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 4 
Naam examen Diverse examens Engels 
Examenvorm Schoolexamens - schriftelijk  of mondeling  
Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 1 t/m 4 
Eindwaardering  Het cijfer voor het Centraal Examen is het gemiddelde van de 

cijfers voor luisteren, schrijven en lezen. 
In leerjaar 3 en 4 zijn er iedere periode verschillende 
schoolexamens. Op basis hiervan wordt in leerjaar 3 en 4 een 
gemiddelde berekend voor de schoolexamens. 
Het eindcijfer voor Engels is het gemiddelde van het cijfer voor 
het Centraal Examen en de (gemiddelde) cijfers voor de 
schoolexamens in leerjaar 3 en 4. 

LICHAMELIJKE OPVOEDING (vmbo) 
Naam examen Diverse praktische oefeningen 
Examenvorm Schoolexamens - praktijkoefening 
Periode van afname Leerjaar 4 - Periode 1 t/m 4 
Eindwaardering In leerjaar 3 en 4 zijn er iedere periode verschillende 

praktijkoefeningen. Het eindcijfer voor Lichamelijke Opvoeding 
wordt bepaald door het gemiddelde van leerjaar 3 en  4 samen. 
Het eindcijfer moet een voldoende zijn om te voldoen aan de 
eisen voor Lichamelijke Opvoeding. 
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6.6 Beroepsvak  
 

BEROEPSVAK – FDV  (mbo) 
Naam examen Proeve van Bekwaamheid FDV 
Examenvorm Praktijktoetsen 
Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 1, 2, 3 en 4       
Eindwaardering De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit verschillende 

praktijktoetsen. Deze worden gedurende leerjaar 5 afgenomen 
en moeten allemaal minimaal voldoende worden afgerond om 
te slagen voor het beroepsvak. 

 
6.7 Loopbaan en Burgerschap 
 

LOOPBAAN & BURGERSCHAP (mbo) 
Naam examen Routegesprek 1 
Examenvorm Instellingsexamen - mondeling 
Periode van afname Leerjaar 4 - Periode 4 
Eindwaardering Zowel in leerjaar 4 als 5 wordt het vak Loopbaan & Burgerschap 

afgesloten met een routegesprek. Het routegesprek wordt 
beoordeeld met een onvoldoende,  voldoende of goed. Je moet 
zowel in leerjaar 4 als 5 minimaal een voldoende behalen om te 
voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. 
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7. Schoolexamenreglement van het Bindelmeer College 2020-2021  
 

Beste leerlingen en ouders, 
 
Het schoolexamenreglement en het algemeen Zaam- examenreglement vormen samen het 
examenreglement van de school dat geldt voor alle examens. 
 
In het examenreglement staat belangrijke informatie over de regelgeving van de schoolexamens en 
de eindexamens waarmee je te maken krijgt in de bovenbouw. In leerjaar 3 en leerjaar 4 ben je bezig 
met onderdelen van het schoolexamen. Leerjaar 4 sluit je af met een centraal examen.  
 
Het PTA is een overzicht van de leerstof van de verschillende vakken. Per vak staat beschreven wat er 
getoetst wordt, hoe de lesstof getoetst wordt en hoe zwaar het cijfer meetelt en/of je het mag 
herkansen. 
 
De mentor zal de belangrijkste zaken uit het schoolexamen reglement met de kandidaten bespreken. 
Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je rechten en je plichten. Het schoolexamen 
reglement kan je vinden op de website van de school. Alles wat met het PTA en het examen te 
maken heeft kun je vinden op Bindelmeercollege.nl onder “leerlingen PTA/ examens” 
 
Namens het gehele docententeam en de examencommissie wens ik je veel succes bij je studie.  
 
 
De Examensecretaris,     Wnd. Directeur, 
 
S.Sardha      A.Veelenturf 
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ALGEMEEN ZAAM-EXAMENREGLEMENT 
 

Het algemene ZAAM-examenreglement beschrijft de door de VO-Raad noodzakelijk geachte 
onderdelen van het examenreglement5 die voor elke school gelijk zijn. Naast dit algemene ZAAM-
examenreglement is elke ZAAM-school verplicht een schoolexamenreglement op te stellen waarin 
ten minste de door de VO-Raad als noodzakelijk aangemerkte onderdelen worden uitgewerkt die om 
een schoolspecifieke invulling vragen6. Samen vormen deze documenten het examenreglement van 
de school.  
 
1. Te allen tijde geldt dat het Eindexamenbesluit VO leidend is. 

 
2. In gevallen waarin het Eindexamenbesluit VO en/of het examenreglement niet voorzien beslist 

de directeur. 
 

3. Het opstellen van een examenreglement is wettelijk verankerd in artikel 31 van het 
Eindexamenbesluit VO. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het vaststellen van het 
examenreglement. 
 

4. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden jaarlijks door de 
directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. 
 

5. Bij onregelmatigheden kan alleen de directeur maatregelen nemen en mogen er geen andere 
maatregelen worden genomen dan de sanctiemogelijkheden genoemd in artikel 5 van het 
Eindexamenbesluit VO: 
5.1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of 

deeleindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig 
is, kan de directeur maatregelen nemen. 

5.2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 
onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of 

het centraal examen 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van 

het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend 
tijdvak van het centraal examen. 

5.3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt 
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig 
is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 

5.4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet 
onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen 

                                                           
5  Zie checklist VO-Raad: https://www.vo-

raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenregleme
nt_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779 

6  Deze staan beschreven in de notitie ’Richtlijn Examenreglement’. 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
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commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel 
uitmaken. 

5.5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet op het voortgezet onderwijs wordt het 
beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, 
schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en 
beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn 
gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar 
beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden 
gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen 
onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt 
haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers 
van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

 
6. De Commissie van Beroep bestaat uit Mevr. Mr. S. Stokman, voorzitter; de leden drs. P. Delsing 

en J. Pols Paardekooper. Ambtelijk secretaris is mevr. Mr. R. Steinvoort. Het adres is: Commissie 
van Beroep van Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam. Wat betreft de procedure 
bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen Examenbeslissingen van Stichting 
ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website.  https://www.zaam.nl/wp-
content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf 
 

7. Deelname aan de geplande toetsen uit het programma van toetsing en afsluiting is verplicht. 
 
8. Het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht op of voor de deadline is verplicht. 
 
9. Het afgerond hebben van het schoolexamen geldt als voorwaarde voor toelating aan het centraal 

examen in het betreffende vak. 
 
10. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat de 

eindbeoordelingen/cijfers van het schoolexamen en eventueel het profielwerkstuk bekend. 
 

11. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende 
van 1 tot en met 10. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, wordt een cijfer 
uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 gebruikt met de daartussen liggende cijfers 
met 1 decimaal. 
 

12. Conform artikel 47 van het Eindexamenbesluit VO wordt het eindcijfer eindexamen uitgedrukt in 
een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Indien de uitkomst van de berekening niet een 
geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar 
beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 
 

13. Het centraal examenwerk wordt tenminste zes maanden na afname bewaard op school. 
 
14. Conform artikel 37a van het Eindexamenbesluit VO is het mogelijk voor leerlingen om toegelaten 

te worden tot het centraal examen in een eerder leerjaar: 
14.1. Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande 

leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken 
van het eindexamen. 

14.2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken 
afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt. 

14.3. Artikel 49, zevende lid en artikel 50, vijfde lid uit het Eindexamenbesluit VO zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

14.4. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak aansluitend 
aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het College 

https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf
https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf


155 
 

voor toetsen en examens. 
14.5. Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het 

voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende 
leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens behaalde 
resultaten. 

 
15. Conform artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO kan de directeur een afwijkende wijze van 

examineren toestaan: 
15.1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of 

gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. 
In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met 
dien verstande dat aan de overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet 
hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

15.2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien 
van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog, 

orthopedagoog, neuroloog of psychiater is opgesteld, 
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen of de 

rekentoets in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de 
desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de 
onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel 
wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de 
begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

15.3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 
afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een 
kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste 
zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de 
moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: 
a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 
b. het vak Nederlandse taal; 
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is. 
15.4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het 

centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van 
het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot 
het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

15.5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 
 
Het volledige examenreglement van ZAAM kun je vinden op de website van ZAAM: 
www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/ 
 
Examenreglement MBO 
Op de website van het ROCvA www.rocva.nl onder “Info voor studenten” vind je de jongste en 
geldende versie van het examenreglement. Dit reglement is in de vierde klas alleen van toepassing 
op het routegesprek voor LL&B. In dit examenreglement van het ROCvA vind je informatie over: 

• Toegang en toelating tot de examens 
• Vrijstelling 
• Examenprogrammering 
• Aantal deelnamemogelijkheden examen 
• Centrale examens Nederlands, Engels en rekenen 

http://www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/
http://www.rocva.nl/
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• Aangepaste examinering 
• Topsporter 
• Aanwezigheid en verzuim (verplichte deelname, te laat komen, absentie) 
• Gebruik mobiele communicatiemiddelen en hulpmiddelen 
• Geheimhoudingsplicht 
• Fraude en onregelmatigheden 
• Maatregelen bij fraude en onregelmatigheden 
• Klacht / revisie, bezwaar en beroep 
• Uitslag 
 

In de volgende paragrafen vind je een aantal schoolspecifieke examenreglementen. Zie hiervoor ook 
de website van het Bindelmeer College: www.bindelmeercollege.nl/pta-examens/ 

 
 

  

http://www.bindelmeercollege.nl/pta-examens/
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7.1 Algemene bepalingen schoolspecifiek examenreglement Bindelmeer College 
 
7.1.1 Het PTA en de wet  
Alle officiële regels die te maken hebben met de organisatie van het eindexamen, zijn te vinden in 
het “Eindexamenbesluit”. Als je daarin geïnteresseerd bent, kun je kijken op “wetten.overheid.nl” De 
belangrijkste onderdelen hiervan worden echter al genoemd in het “Examenreglement”, dat aan het 
begin van het schooljaar op de site van het Bindelmeer College wordt gepubliceerd.  
Het Bindelmeer College baseert het PTA op de wet en het examenreglement van ZAAM. 
 
7.1.2 Examencommissie  
De examencommissie heeft als taken en bevoegdheden:  

g. Het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, passend bij 
de visie van het Bindelmeer College en passend bij het afsluitende karakter van het 
schoolexamen);  

h. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te 
stellen;  

i. Behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij een 
schoolexamen, wegens persoonlijke omstandigheden van de kandidaat;  

j. Behandelen van klachten van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing;  
k. Behandelen van klachten van kandidaten over een primair besluit van de examinator, 

waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen of toets;  
l. Behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden waaronder een 

schoolexamen of toets is afgelegd.  
 
Ook is het voorbereiden van en/of adviseren over besluiten van de directeur ten aanzien van 
onregelmatigheden, en het horen van leerlingen als onderdeel hiervan zijn taken en bevoegdheden 
van de examencommissie.  
 
De benoeming en samenstelling van de Examencommissie wordt bepaald door de directeur. De 
Examencommissie bestaat uit de directeur van de school, de secretaris van het examen en de 
leerjaar coördinator. Op het Bindelmeer College zijn dat respectievelijk mevrouw A.Veelenturf, de 
heer S.Sardha en de heer G.Kathusing. De examensecretaris wordt uit de personeelsleden door de 
directeur aangewezen als examensecretaris, en op het Bindelmeer is dit dhr. S.Sardha. De 
examensecretaris heeft als taken en bevoegdheden:  

a. Organiseren van alle (digitale) examens en communiceert hierover persoonlijk en via de 
website:www.bindelmeercollege.nl 

b. Ervoor zorgen dat iedere examenkandidaat tijdens de school- en centrale examens de juiste 
toetsen krijgt; 

c. Controleren en verwerken van de PTA’s van de leerjaren 3 en 4 in Magister; 
d. Controleren van de uitvoering van de PTA’s en spreekt docenten hierop aan; 
e. Onderhouden van contacten met Cito, DUO, Examenblad en CvTE en informeert 

betrokkenen over aanpassingen; 
f. Informeert de Onderwijsinspectie; 
g. Doet voorstellen voor aanpassing van het examenreglement; 
h. Bewaken van de correcte uitvoering van het examenreglement; 
i. Controleert de cijferregistratie van toetsen in Magister; 
j. Neemt deel aan de vergaderingen van de examencommissie; 
k. Informeert docenten over alle wijzigingen m.b.t. de examens. 
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7.1.3 Bijzondere gevallen  
In gevallen waarin het Examenreglement en het Schoolexamen reglement niet voorzien, beslist de 
Examencommissie.  
 
7.1.4 Betekenis afkortingen  
SE  schoolexamen  
CSPE centraal schriftelijk praktisch examen  
CE  centraal examen  
PO praktische opdracht 
HO handelingsopdracht 
 
 
7.2  Inrichting van het onderwijs  
 
7.2.1 Voor welke vakken geldt het PTA? 
Het PTA geldt voor alle vakken die je volgt in de bovenbouw. Voor drie vakken wordt het PTA 
afgerond in het derde leerjaar; KCKV en maatschappijleer.  
 
Vakken waarvoor alleen een SE wordt afgelegd 
De vakken KCKV en Maatschappijleer en worden met een SE afgesloten.  
 

• KCKV wordt afgesloten met de beoordeling “voldoende” of “onvoldoende”. 
• Maatschappijleer wordt afgesloten met een cijfer.  Indien een kandidaat aan het einde van 

de derde klas een onvoldoende heeft voor het vak Maatschappijleer, heeft hij/zij de 
mogelijkheid een aanvullende toets voor dat vak te maken. In die toets wordt de stof die in 
het gehele leerjaar aangeboden is, getoetst. Het cijfer voor deze toets vervangt het oude 
cijfer. 

 
Voor de beroepsvakken en LO geldt het PTA voor alle perioden in leerjaar 3 en 4. Alle beoordelingen 
tellen mee voor het Schoolexamen. 
 
Voor de vakken Nederlands en Engels is er een PTA vanaf leerjaar 3. De cijfers van leerjaar 3 en de 
cijfers van leerjaar 4 tellen daarom mee voor het schoolexamen.  
 
Leerlingen die de vakmanschapsroute (VMR) volgen, hebben een PTA voor het vak rekenen. Zij 
hebben de mogelijkheid om in leerjaar 4 en 5 de rekentoets op niveau 2F af te ronden. Het eindcijfer 
voor rekenen telt niet mee voor de zak-/ en slaagregeling. De leerling krijgt een separaat cijferlijst 
waarop het eindcijfer staat vermeld.  
 
7.2.2 Belangrijke data 
 
05 oktober t/m 09 oktober (week 41) Schoolexamen 02   
 
19 oktober   Uitreiking voorlopige SE-02 cijferlijsten. Mentoren adviseren kandidaten om 

een keuze te maken voor herkansing.  
21 oktober   Herkansingsformulier inleveren bij de administratie.  
26 oktober   Herkansing schoolexamen 02   
02 november  Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamens 02.   
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14 t/m 18 december (week 51) schoolexamen 3 - deel 1   
  
04 januari    Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 3 – deel 1. Mentoren adviseren 

kandidaten om een keuze te maken voor herkansing.  
06 januari   Inleveren herkansingsformulier bij de administratie  
11 januari   Herkansing schoolexamen 3 -deel 1  
  
25 januari t/m 29 (week 4) januari Schoolexamen 3 - deel 2.   
 
Kijk- en luistertoetsen Nederlands en Engels (deze zijn niet herkansbaar)  
 
05 februari  inhalen gemiste kijk- en luistertoetsen.  
01 maart   Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamens 2 en 3  
  
15 maart t/m 19 maart (week11) Schoolexamen 4   
  
29 maart   Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 4. Mentoren adviseren kandidaten 

om een keuze te maken voor herkansing.  
31 maart   Inleveren herkansingsformulier op de administratie  
06 april   Herkansing schoolexamen 4  
12 april   Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamen 1,2,3,4. Ook het tekenen van de 

akkoordverklaring.  
 
19 april t/m 23 april (week16) Praktijkexamens   
 
17 mei t/m 31 mei Centraal examens - eerste tijdvak  
 
09 juni    Uitslag CSPE. 
16 juni   Uitslag examens algemene vakken 1e tijdvak Vaststellingsvergadering eerste 

tijdvak (ex-cie.) om 12:00u met docenten om 14:00u Kandidaten worden na 
de vaststellingsvergadering gebeld.  

17 juni   Om 10:00uur komen de geslaagden om hun cijferlijst op te halen en 
eventueel herkansing op te geven.  
Om 12.00 uur komen de kandidaten die moeten herkansen op school.   
Mentoren bespreken de mogelijkheden en geven advies in welk(e) vak(ken) 
de kandidaat het beste zou kunnen herkansen.  

18 juni    herkansingformulier op de administratie.  
 
21 juni t/m 24 juni centraal examens en CSPE tweede tijdvak.  
  
02 juli    Uitslag examens algemene vakken 2e tijdvak 

Vaststellingsvergadering tweede tijdvak (ex-cie.)10:00u. 
Kandidaten worden daarna door de mentoren gebeld.  

02 juli    Diploma uitreiking vanaf 17:00 tot 20:00 uur.  
05 juli    Uitreiking certificaten om 10:00u  
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19 april t/m 23 april (week 16) Schoolexamen-01 leerjaar 3 
 
21 oktober   SE1-KZV 
16 december  SE2-KZV 
10 maart  SE3-KZV 
24 maart                     herkansing KZV.  
10 mei                              Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 1 en advies herkansing door 

mentoren  
11 mei    Inleveren herkansingsformulier op de administratie 
17 mei    herkansing SE-01algemen vakken. 
25 mei   SE-01 Profielvakken. 
08 juni   herkansing Profielvakken. 
09 juni   herkansing Ma1 

Uitreiking definitieve cijferlijst SE 1 bij overgangsrapport. 
 
7.3 Het VMBO examen  
 
7.3.1 Het centraal examen (CE) 
Het centraal examen is een landelijk examen en voor alle scholen gelijk. Het centraal examen kent 
verschillende soorten examens (praktijk en schriftelijk).  
 
7.3.1.1 Centraal schriftelijk praktische examen (CSPE) (alleen voor KB) 
Voor de profielen E&O, D&P, en Z&W wordt in het vierde leerjaar een CSPE afgelegd. De theorie 
wordt tegelijk met de praktijk getoetst.  
 
7.3.1.2  Centraal schriftelijk examen (CSE) 
De VMR en KB leerlingen leggen het eindexamen digitaal af in het programma FACET van DUO. 
De volgende vakken worden op het Bindelmeercollege digitaal afgenomen: 
Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, economie en de minitoetsen van het CSPE. 
Iedere leerling krijgt een examenrooster.  
 
De leerlingen van TL hebben hun CSE ook in mei. Deze examens worden door alle TL-leerlingen in 
Nederland op hetzelfde moment gemaakt.  
 
7.4 Schoolexamen  
Het schoolexamen bevat:  

• Schriftelijke, mondelinge en/of handelingsdelen 
• De meeste schoolexamens worden schriftelijk getoetst. Het schoolexamen gaat meestal over 

een afgebakend deel en is beschreven in het PTA.  
• Bij mondelinge schoolexamen wordt meestal de spreekvaardigheid getoetst. 
  Een voorbeeld daarvan is “Taaldorp”. Je gaat in het dorp waar verschillende situaties zijn 

uitgestald Je gaat vragen beantwoorden over de verschillende situaties in het Nederlands of 
Engels.  

• Een praktische opdracht is een toetsvorm waarbij vaardigheden worden getoetst in 
combinatie met leerstof. Voorbeelden van een praktische opdracht zijn: een interview, het 
opstellen (en afnemen) van een enquête, een practicumopdracht, het maken van een 
werkstuk of het houden van een presentatie. Deze worden beoordeeld met een cijfer.  

• Handelingsopdrachten kunnen bij alle vakken worden gegeven. Voorbeelden zijn het maken 
van een kunst-, lees-, of schrijfdossier, de oriëntatie op een vervolgopleiding of een bezoek 
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aan een bedrijf, instelling of museum. Handelingsopdrachten moeten tenminste voldoende 
zijn.  

 
7.4.1  Beoordeling  
Alle docenten die in een bepaald vak in de examenjaren lesgeven (de examinatoren), stellen voor 
hun vak gezamenlijk de wijze van beoordelen vast.  
Een praktische opdracht, die vakoverstijgend kan zijn, bv het sectorwerkstuk, wordt beoordeeld door 
de docenten die de totstandkoming hebben begeleid. Zij letten bij de beoordeling op het proces van 
de totstandkoming, de inzet, de eventuele samenwerking, het product zelf en de presentatie. De 
manier van beoordelen wordt vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt.  
 
Het eindschoolexamencijfer komt tot stand door alle schoolexamencijfers op te tellen en te delen 
door het aantal. Dit gemiddelde wordt afgerond op één decimaal, volgens de afrondingsregels.  
(Bijv.: 5,65 wordt 5,7 en 5,64 wordt 5,6).  
 
7.4.2  Weging  
Voor de meeste onderdelen van het schoolexamen wordt een beoordeling gegeven met de cijfers 
van 1 t/m 10, afgerond op één decimaal. Per vak staat in het PTA de weging per overhoring, 
proefwerk, toets en praktische opdracht aangegeven. Handelingsopdrachten zijn voldaan als de 
beoordeling tenminste voldoende is. Voor vakken die geheel uit een handelingsopdracht bestaan, 
zoals lichamelijke opvoeding, CKV en Sectorwerkstuk, drukken wij de beoordeling uit in 
“onvoldoende”, “voldoende”, of “goed”. Deze vakken moeten tenminste met “voldoende” zijn 
beoordeeld. 
 
7.4.3  Criteria voor herkansing van schoolexamens:  

• Na elke periode van schoolexamens mag de kandidaat dit schooljaar twee algemene vakken 
herkansen. 

• VMR en KB kandidaten mogen naast hun algemene vakken nog het profieldeel herkansen. 
• Schoolexamens worden in het geheel herkanst.  
• Herkansingen lijken qua moeilijkheid en tijdsduur op de oorspronkelijke examens.  
• Je bent niet verplicht om deel te nemen aan herkansingen; het is niet mogelijk herkansingen 

op te sparen.  
• Voordat een herkansing start, heb je voldoende tijd gekregen om de leerstof nog een keer te 

oefenen. De minimale tijd tussen het besluit tot herkansing en de herkansing is twee dagen. 
In bijzondere situaties wordt verwezen naar het Examenreglement. Het volgen van 
steunlessen (indien aangeboden) is verplicht om de deel te nemen aan een herkansing. 

• Als je zonder geldige reden te laat of afwezig bent bij een herkansing, wordt verondersteld 
dat je geen gebruik wilt maken van de herkansing.  

• Bij herkansing telt het hoogste cijfer.  
• De examencommissie stelt de herkansingsdata vast.  

 
7.4.4 Herkansingen VMR 
Mocht je een examen niet halen of niet kunnen maken, is er mogelijkheid om te herkansen. Voor de 
vmbo-examenvakken Nederlands en Engels geldt dat je één van beide vakken éénmaal per periode 
mag herkansen m.u.v. kijk- en luistertoetsen. 
 
Voor het vak rekenen heeft een leerling vier kansen om tot een voldoende beoordeling te komen. 
 

Vakken B-cijfers in leerjaar 3 B-cijfers in leerjaar 4 
Nederlands 1 3 
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Engels 1 3 
Rekenen 1 3 
CKV * 4 0 
Maatschappijleer ** 3 0 
LO *** 1 3 

 
*  Van de vijf behaalde beoordelingen, tellen de hoogste vier. Daarnaast mag er  
 herkanst worden tot het vak voldaan is. 
** Bij het vak maatschappijleer is de mogelijkheid bij een gemiddeld onvoldoende eindcijfer het 
  gehele vak te herkansen (zie 7.2.1). 
*** De beoordeling in leerjaar 3 mag herkanst worden. In leerjaar vier mag één van de  
  beoordelingen herkanst worden. 
 
Voor de mbo-examens en -toetsen geldt dat een leerling automatisch recht heeft op een herkansing, 
indien het cijfer van het examen/de toets lager is dan een 5,5. Voor een extra herkansing moet 
toestemming worden gevraagd bij de examencommissie. 
 
7.4.5 Afwezigheid bij schoolexamens 
Als je bij een schoolexamen afwezig bent geweest, heb je soms het 
recht om in te halen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:  

• De reden voor je afwezigheid moet legitiem (geldig) zijn; hierover beslist de 
examencommissie.  

• De reden van afwezigheid moet altijd vooraf bekend zijn; als je ziek bent, moeten je ouders 
tussen 8.00 en 8.30 uur naar school bellen.  

• Achteraf moet je afwezigheid schriftelijk bevestigd worden met een briefje dat ondertekend 
is door je ouder(s)/verzorger(s).  

• Een “in te leveren opdracht” moet je persoonlijk inleveren bij de betreffende docent. Als je 
niet op de inleverdatum aanwezig kunt zijn, moet de “in te leveren opdracht” op de 
eerstvolgende schooldag aan de betreffende docent persoonlijk overhandigd worden.  

• Leerlingen die niet voldaan hebben aan de 100% aanwezigheidsplicht bij Lichamelijke 
Opvoeding (handelingsopdracht), kunnen verplicht gesteld worden de gemiste tijd in te 
halen.  

 
Als je zonder geldige reden afwezig bent, (dit is ter beoordeling van de examencommissie) krijg je het 
cijfer 1,0 voor het gemiste schoolexamen.  
Bezwaar tegen bovenstaande regels kunnen bij de examencommissie worden ingediend binnen 3 
schooldagen na ontvangst van de beslissing.  
 
7.4.6  Gang van zaken bij het schoolexamen  

• Van kandidaten wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn bij het schoolexamen, zoals in 
het rooster is opgenomen. 

• Tijdens het schoolexamen word je toegelaten als je te laat komt. Je krijgt geen extra tijd.  
• Als je te laat komt tijdens het examen word je tot vijftien minuten na begin van de toets 

alsnog toegelaten. Ben je meer dan vijftien minuten te laat zijn, word je absent gemeld. Je 
kunt dan eventueel gebruik maken van de herkansing. Leerlingen die te laat zijn, hebben 
geen recht op extra tijd. Er wordt niet afgeweken van de vastgestelde eindtijd.  

• Bij mondelinge toetsen en praktische toetsen (bijvoorbeeld kijk- en luistertoetsen) mag je 
niet te laat komen. Kom je te laat dan word je uitgesloten van het mondeling of de praktische 
toets en moet je gebruik maken van de herkansing.  
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7.4.7 Toegestane hulpmiddelen bij (school-)examens  

• Voor alle vakken in alle leerwegen heb je een basispakket aan hulpmiddelen nodig, 
bestaande uit:  
q. Schrijfmateriaal (blauwe of zwarte pen);  
r. Tekenpotlood; 
s. Blauw en rood kleurpotlood;  
t. Liniaal met millimeterverdeling;  
u. Passer;  
v. Geometrische driehoek;  
w. Vlakgum;  
x. Rekenmachine.  

• Voor alle schriftelijke examens in alle leerwegen is een eendelig verklarend woordenboek 
Nederlands of eendelig woordenboek Nederlands-Thuistaal en Thuistaal-Nederlands 
toegestaan. Bij de moderne vreemde talen in alle leerwegen is een woordenboek naar en 
van de doeltaal; bij Engels (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels-
Engels. Bij wiskunde in alle leerwegen is naast of in plaats van de geometrische driehoek een 
windroos toegestaan. Ook is roosterpapier in cm2 toegestaan. Bij Nask 1 in alle leerwegen is 
een door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal toegestaan. Tot slot is bij het cspe 
beroepsgericht en cpe beeldend in de leerwegen BB, KB en GL (cspe), GL en TL (cpe 
beeldend) een woordenboek Nederlands niet toegestaan.  

 
7.4.8  Niet of te laat inleveren van praktische- en handelingsopdrachten                                                                                         

• Handelingsopdrachten en praktische opdrachten moeten worden ingeleverd op een door de 
docent vastgestelde datum.  

• Als je niet hebt voldaan aan de gestelde periode-eisen voor handelingsopdrachten en 
praktische opdrachten, moet je gebruik maken van de herkansing en moeten deze 
opdrachten op de herkansingsdatum voldaan zijn.  

• Indien het op het herkansingsmoment nog steeds niet is voldaan dan wordt het cijfer 
definitief 1,0. De praktische- of handelingsopdracht moet alsnog worden ingeleverd om 
verder te kunnen met het examenprogramma. 

• Het niet voldoende afronden van handelingsopdrachten en praktische opdrachten, kan 
leiden tot uitsluiting van deelname aan het centraal examen. Alleen de examencommissie 
kan een uitzondering hierop maken. 

 
7.4.9  Aanwezigheid bij de lessen  
Het volgen van alle lessen is verplicht. Ongeoorloofde afwezigheid bij de lessen van een vak kan 
leiden tot uitsluiting van een herkansing voor dat vak. De Examencommissie beslist hierover.  
 
7.4.10   Fraude bij het schoolexamen door een kandidaat 
Indien er fraude wordt geconstateerd, zal de examencommissie passende maatregelen nemen zoals 
opgenomen in art. 5 van het Algemeen- ZAAM examenreglement. In het ergste geval betekent dit 
uitsluiting van het examen. 
 
Onder fraude wordt verstaan: het op arglistige wijze geven van een onjuiste voorstelling van zaken, 
in eigen of andermans belang, door vervalsing van administratie of ontduiking van de voorschriften. 
 
Vormen van fraude die onderscheiden kunnen worden, zijn: 

• (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben; 
• examenwerk van een ander inleveren; 
• plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (internet); 
• gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen; 
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• afkijken of overleggen met anderen; 
• gelegenheid geven tot afkijken; 
• bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren. 

Naast bovengenoemde vormen van fraude kan een kandidaat ook van het examen worden 
uitgesloten wanneer hij zich misdraagt. Hierbij valt te denken aan: 

• De kandidaat zorgt door praten of anderszins storend gedrag er voor dat de docent niet met 
het afnemen van het examen kan beginnen; 

• Nadat hij met het examen klaar is, hindert de kandidaat door praten of anderszins storend 
gedrag de overige kandidaten tijdens het afmaken van hun examen. 

 
Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze 
handeling / misdraging stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk van in kennis. Bij 
herhaling  neemt de docent het werk in, wordt de kandidaat uit het lokaal verwijderd en wordt door 
de docent via het proces-verbaal  van het voorval melding gemaakt bij de examencommissie. De 
examencommissie hoort vervolgens de betrokkenen (in ieder geval de docent en de leerling) en 
neemt een beslissing (bijv. het toekennen van het cijfer 1 of het door de kandidaat opnieuw laten 
maken van (een deel van) het examen. Uiteraard wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld het 
examen te herkansen. 
De examensecretaris stelt de kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders, schriftelijk van de 
beslissing van de examencommissie in kennis.  
 
Een kandidaat die zich schuldig maakt aan een vergrijp dat niets te maken heeft met het examen kan 
daardoor niet uitgesloten worden van deelname aan het examen. 
 
7.4.11 Fraude bij het schoolexamen door een docent of surveillant 
Er is sprake van fraude door docenten of surveillanten indien: 
• wijzigingen in PTA’s worden aangebracht zonder toestemming van de examencommissie; 
• opzettelijk onrechtmatig punten worden toegekend of onthouden; 
• wijzigingen aangebracht worden in examenwerk van kandidaten; 
• kandidaten opzettelijk gehinderd of bevoordeeld worden bij examenonderdelen.  
 
Procedure fraude door een docent of surveillant: 
• De examensecretaris wordt van het voorval mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De 

examensecretaris stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord. 
• Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de examencommissie een beslissing. 
• De examencommissie stelt de genomen maatregel op schrift en deelt de beslissing mede aan de 

collega. 
 
7.4.12  Afronding van het schoolexamen  
Het schoolexamen is afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld. 
Ook moeten alle handelingsopdrachten minimaal “voldoende” zijn afgesloten. Indien het 
schoolexamen niet is afgerond voordat het Centraal Examen begint, word je uitgesloten van 
deelname aan het Centraal Examen.  
 
7.4.13  Bezwaar en beroep  
De beoordeling van een SE geschiedt aan de hand van een door de vaksectie vastgesteld 
correctiemodel, welke de leerling inzicht verschaft. Na elke toets wordt het gemaakte werk aan de 
leerling ter inzage gegeven. Indien er volgens de leerling iets niet klopt, dient deze dit binnen vier 
schooldagen aan de docent mondeling kenbaar te maken. Wanneer de leerling er in dit gesprek niet 
uitkomt met de docent, kan de leerling een klacht indienen bij de examencommissie, volgens de 
hieronder beschreven procedure.  
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Wanneer een kandidaat het niet eens is met de gang van zaken tijdens een toets, met een 
beoordeling of met een andere handeling die zij/hij in strijd vindt met dit reglement, dient zij/hij 
schriftelijk een met redenen omkleed bezwaar in bij de secretaris van de examencommissie. Deze 
doet binnen 14 dagen uitspraak. 
Wanneer een kandidaat het niet eens is met de cijfers op een SE-lijst dient zij/hij schriftelijk een met 
redenen omkleed verzoek in tot een revisievergadering. Dit verzoek wordt ingediend bij de secretaris 
van de examencommissie. Indien de leerling zich tevens niet kan vinden in het besluit van de 
secretaris van de examencommissie, staat beroep open bij de Commissie van Beroep. In het 
Reglement van de Commissie van Beroep is de beroepsprocedure nader beschreven (zie voorts punt 
4.12).  
 
7.4.14 Commissie van Beroep 
Wil je in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie, kun je de Commissie van 
Beroep voor examenbeslissingen aanschrijven. Het beroep moet binnen vijf werkdagen nadat je de 
beslissing hebt gehoord, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden ingesteld.  
 
Het adres is:  
Commissie van Beroep van Stichting ZAAM,  
Postbus 12426 
1100 AK Amsterdam.  
 
Wat betreft de procedure bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen 
Examenbeslissingen van Stichting ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website 
www.zaam.nl/regelingen.html. De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen 
twee weken, c.q. tien werkdagen, op het beroep, tenzij de commissie deze termijn gemotiveerd 
heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Commissie van Beroep deelt haar beslissing 
schriftelijk mee aan de kandidaat, en bij minderjarigheid aan de ouders, voogden of verzorgers van 
de kandidaat, aan de directeur en aan de Onderwijsinspectie. 
 
7.4.15 Bewaren examenwerk  
Ieder gemaakt schoolexamenonderdeel wordt door de examencommissie ten minste zes maanden 
na afname of inleveren in een kluis bewaard, ter inzage voor belanghebbenden. Na deze termijn zal 
het werk worden vernietigd.  
  

http://www.zaam.nl/regelingen.html
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7.5 Het centraal examen 
 
7.5.1 Wanneer ben ik geslaagd voor het MBO? 
 
Je bent geslaagd voor je mbo-opleiding als voldaan is aan onderstaande eisen. 
 
Voor de vmbo-vakken: 

11. Je hebt de verplichte vmbo-examens voor Nederlands, Rekenen, Engels, Maatschappijleer, 
Lichamelijke Opvoeding en CKV behaald en/of hier een voldoende of goed voor behaald. 

 
Voor de mbo-vakken: 

12. Elke kerntaak uit het kwalificatiedossier is tijdens de Proeve van Bekwaamheid met een 
voldoende of goed beoordeeld 

13. Het eindcijfer voor generiek Nederlands is niet lager dan een 5 
14. Er is deelgenomen aan het Centraal Examen rekenen 
15. Er is voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan & Burgerschap 
16. Er is voldaan aan de eisen ten aanzien van de BPV 
17. De keuzedelen zijn beoordeeld met Voldoende of Goed.  

 
De behaalde resultaten van rekenen en de keuzedelen worden vermeld op je mbo-cijferlijst. Je 
ontvangt daarnaast een cijferlijst van je vmbo-vakken. 
 
7.5.2  De berekening van het eindcijfer VMBO 
Per vak staan er meestal 3 cijfers, namelijk een schoolexamencijfer, een examencijfer en een 
eindcijfer. Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal 
examen, afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt 
het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het eerste cijfer achter de komma 
een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50 is dus een 6. Als er voor een vak 
geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer. 
 
7.5.3  Herkansing Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE)  
De basis- en kaderleerlingen hebben het recht om naast een algemeen vak het CSPE van het 
beroepsgerichte vak geheel of gedeeltelijk te herkansen.  
 
7.5.4  Herkansing Centraal Examen (CE) 
Voor het herkansen van de centrale examens geldt dat je het recht hebt om één algemeen vak 
eenmaal te herkansen.  
 
7.5.5  Cum Laude 
Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfer voor Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, de vakken in je sectordeel en het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel een 
8,0 of hoger is. De rekentoets telt niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de 
uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan 6. 
TL: Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfer voor Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, de vakken in het sectordeel en het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel een 
8,0 of hoger is. De rekentoets telt hierbij niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de 
uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan een 6.  
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8. PROGRAMMA VOOR TOETSING EN AFSLUITING VMR 3 en 4 
 

Per vak vind je de schoolexamens van leerjaar 3 en leerjaar 4.  
 
Eindtermen  
In het PTA is bij de vakken per schoolexamen of handelingsdeel aangegeven welke eindtermen 
getoetst worden. Een toelichting op deze eindtermen is te vinden op de site www.examenblad.nl. Ga 
naar VMBO BB, kies het vak waarvan je de eindterm wilt zien en klik op syllabus. 
 
Eindterm 1 betreft een algemene eindterm (oriëntatie op leren en werken). Deze eindterm wordt 
getoetst bij LOB. 
 
LOB 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is gedurende de vier leerjaren onderdeel van het 
onderwijsprogramma. In leerjaar 3 en 4 is het opgenomen binnen het PTA. Aan het einde van 
leerjaar 3 en 4 wordt telkens het loopbaandossier en de stage beoordeeld door de 
studieloopbaanbegeleider. Beide onderdelen moeten ieder jaar met een voldoende zijn beoordeeld. 
 
Voortgezet onderwijs (VO) 
In dit hoofdstuk staan de VO-schoolexamens vermeld die in leerjaar 3 en 4 zijn of worden 
afgenomen. Naast schoolexamens maak je in het vierde jaar ook centrale VMBO-examens (zie 
hiervoor hoofdstuk 5 van deze opleidingsgids).  
 
In VMR 3 is een eerste kans gepland voor het schoolexamen rekenen In VMR 4 zijn nog drie kansen 
voor deze toets.  
 
In VMR 3 en 4 worden voor de volgende vakken schoolexamens of handelingsdelen afgenomen.  

• Nederlands 
• Engels 
• Rekenen 
• Maatschappijleer  
• CKV 
• LO 
• LOB 

 
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
In leerjaar 3 zijn MBO-instellingsexamens en de centrale examens MBO nog niet aan de orde.  
 
In leerjaar 4 wordt het eerste  mondelinge MBO-instellingsexamen voor Loopbaan & Burgerschap 
afgenomen. De overige MBO-examens zijn gepland in leerjaar 5. 
 
In hoofdstuk 6 van deze opleidingsgids vind je een overzicht van de vakken die in het 5e jaar worden 
geëxamineerd. Gedetailleerde informatie hierover ontvang je bij aanvang van het 5e leerjaar.

http://www.examenblad.nl/
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8.1  PTA Nederlands  
     

Studie Periode Kolomnr. 
Magister 

Exameneenheden Leerstof omschrijving Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Toegestane 
hulpmiddel 

Herkansba
ar 

Beoordeling/ 
weging 

 
3VMR 

 
SE1 

Vervallen ivm 
Coronacrisis 

 
 

NE341 
 

 
 
NE/K/1,2,4,8 
 

 
Signaalwoorden en 
verbanden  
 

 
H2.3 
H3.3 + Eigen stencil 

 
Schriftelijk  
60 minuten 
 

 
Woordenboek 

 
Ja 
 
 
 

 
Cijfer 
 
0% 
 

 
4VMR 

 
SE2 

Week 41  
5/10-9/10 

 

 
 

NE411 
 

 
 
NE/K/1,2,3,8,9 
NE/K/1,2,4,8 
 

 
Spelling en 
Signaalwoorden en 
verbanden  
 

 
H6 
H2 

 
Schriftelijk 
90 minuten 
 

 
Woordenboek 

 
Ja 
 
 
 

 
Cijfer 
 
33,3% 
 

 
4VMR 

 
SE3 

Week 04  
25/01-29/01 

2021 

 
 

NE421 

 
 
NE/K/1,2,3,6,7,8,9 

 
Kijk- en luistertoets 

4.4  
H4 
Oude examens 

 
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
Nee 

 
Cijfer 
 
33,3% 
 

 
4VMR 

 
SE4 

Week 11  
15/03-19/03 

2021 

 
NE431 

 
 

 
NE/K/1,2,3,4,6,7,8,9 
 

 
Taaldorp. 
 

 
H3  

 
Mondeling 
30 minuten 
 
 

 
Geen 
 
 

 
Nee 

 
Cijfer 
 
33,3% 
 

   
Berekening eindcijfer Schoolexamen :     (SE2+SE3+SE4)/3 

 

  

 
Gebruikte  methode : Talent, Nederlands voor de bovenbouw van het vmbo 
Auteur                         : Erna Mulder e.a. 
Uitgeverij                    : Malmberg       
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Auteur 
Uitgeverij 

: A.Leher e.a.Erna Mulder e.a. 
: Noordhoff. 

8.2  PTA Engels   
 
  

Studie Periode Kolomnr. 
Magister 

Exameneenheden Leerstof 
omschrijving 

Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Toegestane 
hulpmiddel 

Herkans 
baar 

Beoordeling/ 
weging 

 
3VMR 

 
SE1 

 Vervallen ivm 
Coronacrisis 

 
EN341 

 
MVT/K/1,2,3,4 

 
Tekstbegrip. 

 
H1 t/m H6 Reading & 
Early blackbirds 

 
Schriftelijk 
60 minuten 

 
Woordenboek 
NE - EN 

 
Ja Cijfer 0% 

 
4VMR 

 
SE2 

Week 41  
5/10-9/10 

2020 

 
 

EN411 

 
 
MVT/K/1,2,3,7 

Deel 1: 
grammaticale 
opdrachten. 

 
Deel 2: 
schrijfopdrachten 

 
H1 t/m H6 

 
Stones & Grammar 

 
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
 

Woordenboek 
NE- EN 

 
Ja 

 
Cijfer 33,3% 

 
4VMR 

 
SE3 

Week 04  
25/01-29/01 

2021 

 
EN421 

 
MVT/K/2,5 

 
Kijk- en 
luistertoets 

 
H1 t/m H6 Listening 
&Cito 

 
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
Nee Cijfer 33.3% 

4VMR 
 

SE4 
Week 11  

15/03-19/03 
2021 

EN431 MVT/K/1,2,4,6 Taaldorp H1 t/m H6 Speaking 
Assingnment Syllabus 
“Taaldorp” 

Mondeling 
30 minuten 

Geen Nee Cijfer 33,3% 

  Berekening eindcijfer Schoolexamen:(SE2+SE3+SE4)/3   

Gebruikte methode : Stepping Stones 3/4 - vmbo BB (vijfde editie)  
 
 

  



170 
 

8.3  PTA Rekenen  
  

Leer-
jaar 

Periode Toets-nummer Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Waar- 
dering 

Klas 3 4 SE 1 
Vervallen ivm 
Coronacrisis 

C341 Rekenniveau 2F 
 
 

Getallen 
Verhouding 
 

Digitaal/schriftelijk 
 ( 60 Minuten) 

nee  Cijfer 
0% 

Klas 4 
 

2 SE 2 
 

C421 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
 

Digitaal/schriftelijk 
 (60 Minuten) 

nee  Cijfer 
30% 

Klas 4 
 

3 SE 3 
 

C431 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
 

Digitaal/schriftelijk 
 (60 Minuten) 

nee  Cijfer 
30% 

Klas 4 
 

4 SE 4 
 

C441 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
Verbanden 

Digitaal/schriftelijk 
 (90 Minuten) 

ja  Cijfer 
40% 

 Berekening eindcijfer: (SE2+SE3+SE4) /3 

 
Gebruikte  methode: Startrekenen 2F 
Uitgeverij                   : Deviant 
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8.5  PTA LO  
  

Studie Periode Toets-
nummer 

Kolomnr 
Magister 

Examen- 
eenheden 

Leerstof omschrijving Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Hulp-
middelen 

Her-
kansbaar 

Weging 

3VMR 4 SE1 LO341 
 

LO1/K/2,3,4,7 60m sprint  
 
 
Voetbal 

Startkennis- en techniek 
 
Regels en toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
 

Handelings-
delen 

NVT 
 
 

Ja 
 

V/NV 
 

4VMR 
 
 
 

1 SE2 LO421 
 

LO1/K/2,3,4,7 
 
 
 

Kogelstoten of 
Speerwerpen 
 
Softbal  

Afstand en techniek 
 
 
Regelkennis en technieken 

Handelings-
delen 
 
 
 

NVT 
 

Ja 
 

V/NV 

4VMR 2 SE3 LO431 
 

LO1/K/2,3,4,5 Basketbal 
 
 
 
Turnen  

Regels en toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
 
 
Ringzwaaien 

4.4  
Handelings-
delen 

 
NVT 

 

 
Ja 
 

 
V/NV 

4VMR 3 SE4 LO441 
 

LO1/K/2,3,4,8 Volleybal  
 
 
 
 
Boksen 

Regels en toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
Actief deelnemen aan de sportdag 
Volleybal 
 
3 combinaties 

 
Handelings-
delen 

 
NVT 

 

 
Ja 
 

 
V/NV 

   Berekening eindcijfer Schoolexamen: ieder handelingsdeel moet met voldoende zijn afgesloten   
 
Gebruikte leerboeken:NVT 
Titel: PTA LO lj 3 en lj 4 
Auteur: Rico, Bob, Karel, Pieter  
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8.7  PTA LOB  
  

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Toets-
duur 

Waar- 
dering 

4 
 
 

1 t/m 4 SE 1 LB441 K1 en C1.4 
Oriëntatie op leren 
en werken en 
loopbaansturing 
C1.2 
Motievenreflectie  
C1.1 
Kwaliteiten reflectie 
 

LOB-dossier 3 
SLB-opdrachten 
waarop in de vier POP-
gesprekken (wie ben 
ik, wat kan ik, wat wil 
ik) wordt 
gereflecteerd. 

Handelingsdelen: 
schriftelijk en 
mondeling 

Ja  n.v.t.  
 
 
 
 
 
 
 
Voldaan 
/ Niet 
voldaan 
 

4 
 

1 t/m 4 SE 1 LB442 K1 en C1.3 
Oriëntatie op leren 
en werken en 
werkexploratie 
 

Stage: Oriënteren op 
de beroepspraktijk. 
Stagelopen en 
stagedossier/boek 
opbouwen.   
 
 

Handelingsdelen: 
Stageboek met 
opdrachten en 
urenverantwoording. 

Ja  n.v.t. 

  Berekening eindcijfer schoolexamen: ieder handelingsdeel moet met een voldoende zijn afgesloten 
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8.8  PTA Maatschappijleer 1 
 

    
*Na SE3 mag één werkstuk + één open boektoets herkanst worden. 
Gebruikte  methode :  Thema’s maatschappijleer VMBO 
Auteur                         :  Bas Schijut Theo Rijpkema Theo Schuurman  Marian Meijer 
Uitgeverij                    :  Essener       

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Examen-
eenheid 

Inhoud Toetsvorm Her- 
kansing 

Toets- 
duur 

Hulp-
middelen 

Weging 

klas 3 P 1: 2020 
Week 44 

 

SE 1 MA341 
 
 
 
 

MA342 
 
 

K/1, K/3, K/7 
K/2, K/3, K/6 

 

Thema: Wat is maatschappijleer?                   
Paragrafen 1 t/m 3 
Thema: Criminaliteit                                    
Paragrafen 1 t/m 4 
Thema: Jongeren                                       
Paragrafen 1 t/m 5 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal in 
de vorm van een (60 
minuten) 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 

klas 3 P 2: 
2020/ 2021 

Week 3 
 

SE2 MA321 
 
 

     MA322 

K/3, K/4, K/5 
K/1, K/2, K/3 

 

Thema: Pluriforme Samenleving 
Paragrafen 1 t/m 4 
Thema: Relaties 1 t/m 4 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal in 
de vorm van een (60 
minuten 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 

klas 3 P 3: 2021 
Week 14 

 

SE 3 MA331 
 

     MA332 

K/1, K/3 , K/4, 
K/5, K/6 

 
 

Thema: Politiek                                          
Paragrafen 1 t/m 6 
Thema: Media                                              
Paragrafen 1 t/m 5 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal in 
de vorm van een (60 
minuten 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 
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8.9  PTA KV1 
 
 

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Examen-
eenheid 

Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Toets-
duur 

Waar- 
dering 

3 1: 2020 
 

SE 1 CK311 CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

 CKV PTA 1 Beeldende vorming  
De leerling krijgt een herhaling van de 2d 
en 3d technieken en past dit toe in 2 
opdrachten, een 2D tekening en een 3D 
kunstwerk. Deze cijfers samen bepalen de 
eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht 
 

 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t.   O/V 
 

3 2: 2020 
 

SE 2 CK321 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 2 Identiteit  
De leerling krijgt 2 opdrachten hoe maak 
je een zelfportret, wat is een zelfportret? 
en hoe druk je stof uit in je tekening. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht.  
 

 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t. O/V 

3 3: 2021 
 

SE 3 CK331 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 3 Fotografie & Mode  
De leerling krijgt les in de verschillende 
camera standen en hoe je die gebruikt, in 
fotografie en film. Naast het maken van 
een fotostrip maakt de leerling ook een 
modepop aan de hand van een collage. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t. O/V 

3 4: 2021 
 
 
 

 

SE 4 CK341 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 4 ARCHITECTUUR 
De leerling krijgt les in de verschillende 
stromingen in de architectuur, de 
verschillende bouwstijlen in Amsterdam en 
omgeving. De leerling maakt zelf een 3D 
huis. Daarnaast bezoeken we ARTZuid. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
. 
 
 

Ja 
vervangende 
opdracht 

2d en 3d 
materiaal 

 O/V 

  Berekening eindcijfer schoolexamen: Voldaan / Onvoldaan 
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8.10    PTA Leren, Loopbaan en Burgerschap 
 

 
 
Gebruikte  methode :  Schokland ‘Handboek burgerschap voor het mbo’ 
Auteur                         :  Marjan Dorresteijn, Sander Heebels, Jan Verwijlen, Annelien Tienstra, Ron Visser, Menno Beekhuizen, Anne-Marie Bruinen, Daphne  
                                        Kievit.  
Uitgeverij                    :  Deviant  

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Her- 
kansing 

Toets-
duur 

Hulp-
middelen 

Weging 

Klas 4 4 
Week 26 

SE1 441 K. 3/ K.5 • Kern van Burgerschap  
• Sociaal-maatschappelijke 

dimensie  
• Politiek-juridische dimensie  
• Economische dimensie 

Route-gesprek 1 
Handelingsdeel: 
Schriftelijk (verslag) en 
mondeling 
(presentatie) 

Ja 30 
minuten 

Aftekenlijst 
VMR4 

O/V 

Klas 5 3 
Week 15 

SE2 531     K. 6/ K. 7 • Vitaal burgerschap  
• Wereldburgerschap 

Route-gesprek 2 
Handelingsdeel: 
Schriftelijk (verslag) en 
mondeling 
(presentatie) 

Ja 30 
minuten 

Aftekenlijst 
VMR5 

O/V 

  Berekening eindcijfer: Voldaan / Onvoldaan 



 
 

 

9. Studiewijzers VMR 4 
 
Een studiewijzer geeft per vak inzicht in de inhoud van de lesstof per week. Bovendien staat in een 
studiewijzer aangegeven welke toetsen of opdrachten je krijgt naast de B- en C-toetsen. Dit zijn A-
cijfers. Zoals eerder gezegd tellen A-cijfers niet mee voor de zak/slaagregeling. Met de cijfers voor 
deze toetsen of opdrachten kunnen de docenten je ontwikkeling volgen. 

 

9.1 Nederlands 
 

Vak: 
Ned 

Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar  
Herhalen verbanden en 
signaalwoorden: tijd,tegenstelling uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
Spelling: tt, vt  blz 210 opdracht 1,2, 3 
Talent Max  

          SE1               Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

35 Verbanden en Signaalwoorden: 
oorzaak/gevolg,doel/middel. Uit stencil 
verbanden en verbingswoorden. 
Spelling: vd: blz 210 0pdracht 3: bijv 
nw: blz 216 opdracht 1,2, vd als bijv 
nw: opdracht 3, blz 217 
Talent Max 

           SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

36 Verbanden en Signaalwoorden: 
voorbeeldgevend en reden 
Oefenopdrachten uit stencil verbanden 
en verbindingswoorden 
Spelling: Meervoud: blz 212,213 
opdracht 1,2,3 
 :samenstellingen opdracht 1,2 blz 214, 
215 oefenopdrachten spelling stencil 

            SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

37 Verbanden en signaalwoorden: 
opsomming, voorwaarde Uit stencil 
verbanden en verbindingswoorden. 
Spelling: blz 218, 219:  hoofdletters en 
leestekens opdracht 1,2,3 
Talent Max 
 

              SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/ K/1,2,3,6,7,8 

38 Verbanden en verbindingswoorden: 
voorwaarde, conclusie 
Oefenopdrachten uit stencil verbanden 
en verbindingswoorden 
 
Spelling: Engelse ww, aanhalingstekens 
oefenopdrachten spelling stencil 

             SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
ver  
Spelling: 
oefenopdrachten uit 
spelling stencil  

NE/ K/1,2,3,6,7,8 

39 Herhaling verbanden en 
verbindingswoorden en spelling 

             SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
Spelling: 
oefenopdrachten uit 
spelling stencil 

 



 
 

 

40 

Herhaling verbanden en 
verbingswoorden en spelling 

SE1 Oefenopdrachten uit  
stencil verbanden  
en verbindings- 
woorden 
 
Spelling:  
oefenopdrachten   
spelling stencil 

 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

41 SE 1, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Oefenopdrachten spelling /verbanden 

en verbindingswoorden voor 
herkansing. Spelling- en verbanden 
stencil 

 SE 1 herkansing  NE/K/1,2,3,6,7,8 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Kijk- en luister oefenen. Oude examens 
 

                SE2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

46 Tekstbegrip: hfds 1.2, tekst 1 t/m 6. 
Talent Max 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

 

47 Kijken en luisteren oefenen oude 
examens 

 SE 2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

48 Tekstbegrip: hfds 1.2, tekst 7 t/m 10 
Talent Max 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

49 Kijken en luisteren oefenen oud 
examen 

SE 2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

50 Oefenexamen kijk en luister oude 
examen 

SE2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Tekstbegrip hfds 1.2 tekst 11 en 1.3 

advertentie 
Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
2 Herkansing SE-2    
3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 2 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Schrijven : 2.2 , brieven en emails, 
opdracht 1 t/m 8 
Talent Max 

       Centraal 
examen 

Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

6 Schrijven : 2.2, brieven en emails, 
opdracht 9 t/m 19 
Talent Max 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

7 Spreken: tweegesprek hfds 3.3 Talent 
Max 

SE3  NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Spreken: presentatie,  hfds 3.2 

Talent Max 
SE3  NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
10 Oefenen spreken mbv stencil Taaldorp  SE3  NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
11 SE 3, 1 lesdag    
12 Examentraining 

Oude examens  
Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
13 Examentraining 

Oude examens 
Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Examentraining 
Oude examens 

Centraal examen Oude eaxamens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

16 Examentraining  
Oude examens 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 



 
 

 

 

  

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19  Examentraining 

Oude examens, ook  op de 
computer 

Centraal examen Oud examen NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

20 Centraal examen 
21 Schrijven: hfds 2.3 Talent Max   NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
22 Spreken: tweegesprek hfds 3.3 Talent 

Max 
  NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
23 Schrijven: hfds 2.4, Talent Max   NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
24 Herhaling Tekstbegrip/spelling   NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.2 Engels  
 

Vak: …… Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar    
35 Grammatica - Stepping Stones H1 t/m 3 

- Syllabus 
Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

36 Grammatica - Stepping Stones H4 t/m 6 
- Syllabus 

Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

37 Stones/Vocab - Stepping Stones H1 t/m 3 
- Syllabus 

Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

38 Stones/Vocab - Stepping Stones H4 t/m 6 
- Syllabus 

Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

39 Schrijfvaardigheid - Syllabus   
40 Schrijfvaardigheid - Syllabus   
41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43     
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Kijk- en Luistervaardigheid 
- Stepping Stones H1 
- Oefenexamens  

  

46 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H2 
- Oefenexamens 

  

47 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H3 
- Oefenexamens 

  

48 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H4 
- Oefenexamens 

  

49 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H5 
- Oefenexamens 

  

50 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H6 
- Oefenexamens 

  

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 

1 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
2 Herkansing SE-3 

Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
6 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
7 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   

10 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
11 SE 4, 1 lesdag    
12 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
13 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Lees- en Luistervaardigheid 
- Examentraining   

16 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   



 
 

 

 

  

20 Centraal examen 
21     

22     
23     
24     
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.3 Rekenen  
 

Vak: 
Reken 

Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Domein meten en 
meetkunde. Maten en 
hoeveelheden  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

35 Domein meten en 
meetkunde. Maten en 
hoeveelheden  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

36 Domein meten en 
meetkunde. 
Lijnen en figuren 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

37 Domein meten en 
meetkunde. 
Lijnen en figuren 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

38 Domein meten en 
meetkunde. 
Omtrek en oppervlakte 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

39 Domein meten en 
meetkunde. 
Omtrek en oppervlakte 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

40 Domein meten en 
meetkunde. 
Omtrek en oppervlakte 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Domein meten en 

meetkunde: Inhoud 
 Start rekenen online 

2F 
 

Rekenniveau 2F 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Domein meten en 

meetkunde: Inhoud 
 Start rekenen online 

2F 
 

Rekenniveau 2F 

46 Domein meten en 
meetkunde:  
Tijd en snelheid 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

47 Domein meten en 
meetkunde:  
Tijd en snelheid 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

48 Domein meten en  
meetkunde: 
Kaarten en routes 

 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

49 Domein meten en 
meetkunde: herhaling  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

50 Domein verbanden: 
gegevens verwerken, 
gegevens samenvatten 
 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 

1 Domein verbanden: 
gegevens verwerken, 
gegevens samenvatten 
 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 



 
 

 

 

  

2 Herhaling van  alle 
domeinen 

Digitale Examentraining  Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B, 
Cijfer B: Rekenexamen 2e 
afname 

  

5 Domein verbanden: 
Tabellen en schema’s 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

6 Domein verbanden: 
Tabellen en schema’s 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

7 Domein verbanden: 
diagrammen 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Herhaling van  alle 

domeinen 
Digitale Examentraining  Start rekenen online 

2F 
Rekenniveau 2F 

10 Herhaling van  alle 
domeinen 

Digitale Examentraining  Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

11 SE 4, 1 lesdag Cijfer B: Rekenexamen 3e 
afname 

  

12     
13     
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4    
16 Herhaling van  alle 

domeinen 
Digitale Examentraining  Start rekenen 2F 

 
Rekenniveau 2F 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 Herhaling van  alle 
domeinen 

Digitale Examentraining  Start rekenen 2F 
 

Rekenniveau 2F 

20 Centraal examen                                          Cijfer B: Rekenexamen 4e afname 
21 Domein Getallen Gehele getallen Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 

22 Domein Getallen Gebroken getallen Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 
23 Domein Getallen Machtsverheffen & wortels Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 
24 Domein Getallen Rekenregels Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 

28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.4 Lichamelijk Opvoeding  
 

Vak: LO Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Kenningsmakingsspelen 

   

35 Kenningsmakingsspelen    
36 Kogelstoten/Speerwerpe

n 
   

37 Kogelstoten/Speerwerpe
n 

   

38 Kogelstoten/Speerwerpe
n 

Kogelstoten/Speerwerpen 
afstand en techniek 
Handelingsdeel PTA  SE2 

  

39 Softbal    
40 Softbal    
41 SE 2, slechts 1 lesdag 

Softbal 
Softbal Regelkennis en 
techniek  
Handelingsdeel PTA SE2 

  

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Superspel    
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Bewegen op muziek 
 

   

46 Turnen: Ringzwaaien    
47 Basketbal; vaardigheid 

en regels herhalen 
   

48 Basketbal; vaardigheid 
en eindvorm 

   

49 Basketbal; eindvorm 
spelen 

Basketbal; regels en 
toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
Handelingsdeel PTA SE3 

  

50 Afsluitend (super) spel    
51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 

Turnen; Ringzwaaien  
Turnen; Ringzwaaien  
Handelingsdeel PTA SE3 

  

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Zelfverdediging    
2 Turnen: 

Ringzwaaien/Basketbal Herkansing SE-3   

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen 
lesdagen 

   

5 Boksen    
6 Boksen    
7 Boksen Boksen; 3 combinaties 

Handelingsdeel PTA SE4 
  

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Volleybal    



 
 

 

  

10 Volleybal    
11 SE 4, 1 lesdag 

Volleybal 
Volleybal; regels en 
toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
Handelingsdeel PTA SE4 

  

12 60 m sprint    
13 Afsluitend (super) spel    
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

60 mtr Sprint 
 

   

16 Toernooivormen    
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Voetbal    
20 Centraal examen 
21 Softbal    
22 Softbal    
23 Voetbal    
24 Superspel    
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.5 Beroepsvak FDV 
 

Vak: 
…… 

Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 H1 veiligheid: 
1.1/1.2/1.3/1.4 

 Alleen theorie B1-K1-W6 
B1-K1-W3 

35 H1 veiligheid: 
1.5/1.6/1.7/1.8/1.9 

 -Leren fouilleren 
-Politie agent les 

B1-K1-W6 
B1-K1-W3 

36 H1 veiligheid: 
1.10/1.11/1.12/1.13 

  B1-K1-W6 
B1-K1-W3 

37 H1 veiligheid: 
1.10/1.11/1.12/1.13 

  B1-K1-W6 
B1-K1-W3 

38 H9: goederen 9.1 t/m 
9.5 

  B1-K1 W8 
B1-K1 W5 
B1-K1-W3 
P1-k1-w2 

39 H9: goederen 9.5 t/m 
9.8 

 Uitje naar een 
sorteer bedrijf 

B1-K1 W8 
B1-k1 W5 
B1-K1-W3 
P1-k1-w2 

40 H14: vergaderservice 
14.1 t/m 14.5 

  B1-K1-W2 
B1-K1-W1 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 H14: vergaderservice 

14.6 t/m 14.9 
F: Assessment 
F: Werkboek 
F: Eindverslag 

 B1-K1-W2 
B1-K1-W1 
B1-K1-W9 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 H5 post verwerking: 5.1 

t/m 5.9 
 Uitje post sorteer 

bedrijf 
B1-k1 (W6-W7-W4) 

46 H6 uitgaande post: 6.1 
t/m 6.7 

  B1-k1 (W6-W7-W4) 

47 H7 
reprowerkzaamheden: 
H7.1 t/m H7.6 

  B1-k1 (W7-W3) 

48 H7 
reprowerkzaamheden: 
H7.1 t/m H7.6 

  B1-k1 (W7-W3) 

49 Klant ontvangen   B1-K1 W4 W3 
 

50 Klant helpen   B1-K1 W4 W3 
 

51 H8 archief: 8.1 t/m 8.9   B1-K1 W4 
b1-K1-W3 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 H8 archief: 8.1 t/m 8.9  Uitje historisch 

archief 
B1-K1 W4 
b1-K1-W3 

2 Organiseren 
Herkansing SE-3 

F: Assessment 
F: Werkboek 
F: Eindverslag 

 B1-K1 W4 W3 W9 
 

3 POP-WEEK 



 
 

 

4.4   
  

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen 
lesdagen 

   

5 H10 schoonmaken 10.1/ 
10.4 

 Schoonmaken met 
schoonmaker op 
school 

B1-K1-W7 W2  
P1-K1-W1 
B1-K1-W7 W2 
P1-K1-W1 
B1-K1-W7 W2 W1 
P1-K1-W1 

6 H10 schoonmaken 
10.5t/m10.8 

  

7 H 11 planning: 11.1 T/m 
11.6 

  

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 H12 Veilig 

schoonmaken: H12.1 
t/m 12.4 

  B1-K1-W7 W2 W1 W6 
P1-K1-W1 

10 H12 Veilig 
schoonmaken: H12.1 
t/m 12.4 

 Schoonmaken 
gehele school 

B1-K1-W7 W2 W1 W6 
P1-K1-W1 

11 SE 4, 1 lesdag    
12 H13 Afval: 13.1 t/m 13.7  Tripje naar stort of 

JP groot 
B1-K1-W7 W2 W1 W6 
P1-K1-W1 

13 H13 Afval: 13.1 t/m 13.7 F: Assessment 
F: Werkboek 
F: Eindverslag 

 B1-K1-W7 W2 W1 W6 
P1-K1-W1 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 H15 introductie: 15.1 

t/m 15.4 
  B1-K1-W4 W3 W1 

 
16 H16 meldingen beheer: 

16.1 t/m 16.8 
  B1-K1-W4 W3 W1 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 H17 reserveringsbeheer: 

17.1 t/m 17.5 
  B1-K1-W4 W3 W1 

20 Centraal examen 
21 H17 reserveringsbeheer: 

17.1 t/m 17.5 
  B1-K1-W4 W3 W1 

22 H2: Electra: 2.1 t/m 2.6   B1-K1-W7 
P1-K1-W1 

23 H3: 
werktuigbouwkundige 
H3.1 t/m 3.5 

  B1-K1-W7 
P1-K1-W1 

24 H4 waterinstallatie: H4.1 
t/m 4.4 

  B1-K1-W7 
P1-K1-W1 

25 eindopdracht F: Assessment 
F: Werkboek 
F: Eindverslag 
F: Eindopdracht 
 

 B1-K1-W1 W2 W3 W4 

26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.6 Dienstverlening Moduul Voeding 
 

Je volgt de moduul in één van de vier perioden. 

 

Vak: 
Voeding 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1, 2, 3 of 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

  
B1-K1-W8 en W3 

35 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

36 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 
groentesoep en cupcakes 

 B1-K1-W8 

37 H.4: Materialen en 
apparatuur 

Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

38 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

39 H.6: tafels opdekken Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

 B1-K1-W8 

40 H.7: Afrekenen Opdrachten H.7  B1-K1-W8 en W4 
41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 H.8: Ruimte 

gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H. 8 en 9  B1-K1-W2 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 

45 Start periode 2 
H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

 B1-K1-W8 en W3 

46 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

47 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 
groentesoep en cupcakes 

 B1-K1-W8 

48 H.4: Materialen en 
apparatuur 

Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

49 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

50 H.6: tafels opdekken Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

 B1-K1-W8 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 
H.7: Afrekenen 

 
Opdrachten H.7 

 B1-K1-W8 en W4 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 H.8: Ruimte 

gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H. 8 en 9  B1-K1-W2 

2 Herkansing SE-3 
Reserveweek voor de 
moduul Voeding 

 
  

3 POP-WEEK 
Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 

4 Start periode 3    



 
 

 

 

  

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
5 H. 1 Gastvrijheid en 

klantvriendelijkheid 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

 B1-K1-W8 en W3 

6 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

7 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 
groentesoep en cupcakes 

 B1-K1-W8 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 H.4: Materialen en 

apparatuur 
Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

10 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

11 SE 4, 1 lesdag 
H.6: tafels opdekken 

 
Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

  
B1-K1-W8 

12 H.7: Afrekenen Opdrachten H.7  B1-K1-W8 en W4 
13 H.8: Ruimte 

gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H. 8 en 9  B1-K1-W2 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 

15 Start P4 
H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

  
B1-K1-W8 en W3 

16 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 

groentesoep en cupcakes 
 B1-K1-W8 

20 Centraal examen 

21 H.4: Materialen en 
apparatuur 

Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

22 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

23 H.6: tafels opdekken Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

 B1-K1-W8 

24 H.7: Afrekenen 
H.8: Ruimte 
gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H.7 
Opdrachten H. 8 en 9 

 B1-K1-W8 en W4 en W2 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 

Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 
27 Rapporten/ boeken 

28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.7 Dienstverlening  Moduul Veiligheid 
 

Vak: 
Veilig-
heid 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1, 2, 3 of 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

 
Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

  
B1-K1-W6 

35 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

36 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

37 H.7: Milieubewust werken 
H.8: Energieverbruik 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

38 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

39 H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

 B1-K1-W6 

40 H.13: Ongewenst gedrag 
H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 H.15: Social Media Opdrachten 1 en 2  B1-K1-W6 
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 

De opdrachten moeten zijn voldaan. 
45 Start Periode 2 

H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

 
Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

46 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

47 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

48 H.7: Milieubewust werken 
H.8: Energieverbruik 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

49 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

50 H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

 B1-K1-W6 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 H.13: Ongewenst gedrag 

H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

2 Herkansing SE-3 
H.15: Social Media Opdrachten 1 en 2  B1-K1-W6 

3 POP-WEEK 
De opdrachten moeten zijn voldaan. 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

6 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 



 
 

 

7 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 H.7: Milieubewust werken 

H.8: Energieverbruik 
Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

10 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

11 SE 4, 1 lesdag 
H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

 
Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

  
B1-K1-W6 

12 H.13: Ongewenst gedrag 
H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

13 H.15: Social Media Opdrachten 1 en 2  B1-K1-W6 
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 

De opdrachten moeten zijn voldaan. 
15 Start Periode 4 

H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

 
Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

  
B1-K1-W6 

16 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

20 Centraal examen 
21 H.7: Milieubewust werken 

H.8: Energieverbruik 
Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

22 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

23 H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

 B1-K1-W6 

24 H.13: Ongewenst gedrag 
H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

25 CE 2e tijdvak 
H.15: Social Media 

 
Opdrachten 1 en 2 

  
B1-K1-W6 

26 POP-WEEK eind periode 4 
De opdrachten moeten zijn voldaan. 

27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 

  



 
 

 

9.8 Dienstverlening Moduul Onderhoud 
 

Vak: 
Onder-
houd 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1 t/m 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-
werkprocessen 

34 Start periode 1 
Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

35   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 

36 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

37  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

38 Schilderen  
Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

39  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

40 Waterinstalallatie 
Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

41 Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Uitloop week/ eindopdrachten 

afronden  
Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W 9 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

46   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 

47 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

48  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

49 Schilderen   Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 



 
 

 

Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

50  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Waterinstalallatie 

Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

2 Herkansing SE-3 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

6   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 

7 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9  Praktijk:  

Eindopdracht O/V 
 B1-K1-W1 

B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

10 Schilderen  
Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

11 SE 4, 1 lesdag Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

12 Waterinstalallatie 
Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

13 Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

16   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 



 
 

 

  

B1-K1-W 9 
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    

Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

20 Centraal examen 
21 Schilderen  

Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

22  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

23 Waterinstalallatie 
Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

24 Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.9 Dienstverlening Moduul Administratie 
 

Vak: 
Admini-
stratie 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1, 2, 3 of 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

 
V/O 
Opdrachten in het boek maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

35 Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

V/O 
 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

36 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

37 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

38 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 
B1-K1-W9 

39 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W9 

40 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O  B1-K1-W4  

41 SE 2, slechts 1 lesdag 
Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W5 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 

6 Het maken van een 
werkplanning 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
Presentatie Administratie 

45 Start periode 2 
Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

 
V/O 
Opdrachten in het boek maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

46 Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

V/O 
 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

47 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

48 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

49 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 
B1-K1-W9 

50 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W9 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 
Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O  B1-K1-W4  

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 

bijhouden en begroting 
V/O  B1-K1-W5 



 
 

 

Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

2 Herkansing SE-3 
Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 
6 Het maken van een 
werkplanning 

 
V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

  
B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

3 POP-WEEK 
Presentatie Administratie 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

V/O 
Opdrachten in het boek maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

6 Hoofdstuk 1 Het verwerken 
van post 

V/O 
 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

7 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 

bewaren van documenten 
V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

10 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 
B1-K1-W9 

11 SE 4, 1 lesdag 
Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W9 

12 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  

13 Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 
6 Het maken van een 
werkplanning 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
Presentatie Administratie 

15 Start periode 4 
Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Postverwerking 

 
V/O 
Opdrachten in het boek maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

16 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

20 Centraal examen 
21 Hoofdstuk 3 Administratieve 

ICT - vaardigheden 
V/O 
 

  

22 Hoofdstuk 3 Administratieve 
ICT - vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

  

23 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  

24 Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 
6 Het maken van een 
werkplanning 

V/O 
Opdrachten in het boek maken 
en eindopdrachten uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4Presentatie Administratie 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.10  LOB 
 

Vak: …… Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Introductie LOB 
Thema 1, les 1 en 2: 
Opleidingsgids en PTA 

  Loopbaansturing 

35 Zoeken van een stageplaats  
Thema 4, les 1 en 2 

Onderzoek, de werkplek, de 
route, op stage, even 
voorstellen 

Houding, kleding en 
omgangsvormen 

Netwerken, motieven 

36 Schrijven van een CV en 
motivatiebrief Thema 4, les 
3 

CV en sollicitatiebrief  Netwerken, motieven 

37 Sollicitatiegesprek Thema 
4, les 3 

Rollenspel sollicitatiegesprek  Kwaliteiten 

38 Kennismaking  
Thema 4, les 4 en 5 

Kennismaken, telefoneren, 
bellen m et mijn nieuwe 
stage 

 Werkexploratie 

39 Planning van stage-
werkzaamheden 
Thema 4, les 4 en 5 

Verkennen stageboek, taken 
van verschillende mensen, 
stageplanning 

 Werkexploratie 

40 Stagedoelen formuleren  
Thema 4, les 4 en 5 

Wat wil je gaan leren  Motieven 

41 SE 2, slechts 1 lesdag 
 

Eindopdracht thema 4   

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Reflectie en beoordeling 

Eindopdracht thema 3 
Reflectie Thema 4 

Reflectie thema 4 en 
beoordeling thema 4 

 Reflectie 
 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Studievaardigheden: 
leerstijlen.   
Thema 2: les 1 

Leerstijlen van Kolb  Loopbaansturing 

46 Studievaardigheden: leren. 
Thema 2: les 3 

Woordweb, hoe leer ik, klaar 
voor de start, huiswerk-
planning, leer met sfeer 

 Loopbaansturing 

47 Studievaardigheden: 
mindmap. 
Thema 2: les 4 

Leerstrategieën, mindmap, 
help!. 

 Loopbaansturing 

48 Eindopdracht, Reflectie en 
beoordeling.  
Thema 2: les 5 

Eindopdracht thema 2, 
Reflectie 
Beoordeling thema 2 

 Loopbaansturing, 
Reflectie 

49 Competentie 
Samenwerken. 
Thema 3: les 1 

Mooi en zwaar weer, 
teamtopics, teamcontract, 
spijkers met koppen. 

 Kwaliteitenrefelectie 

50 Samenwerken: plannen en 
taken verdelen. 
Thema 3: les 2 

Planning per week,  brainen, 
vragenvuur. 

 Kwaliteitenrefelectie 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 
Samenwerken: overleggen 
en discussiëren. 
Thema 3: les3 

Respectvolle discussie, blz. 87 
t/m 90 

Blz. 91 en 92 Kwaliteitenrefelectie 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Herkansing SE-3 Feedback geven, logboek  Kwaliteitenrefelectie 



 
 

 

 

  

Samenwerken: feedback 
geven. Thema 3: les 4  

2 Eindopdracht, Reflectie en 
beoordeling. 
Thema 3 

Eindopdracht thema 3, 
Reflectie 
Beoordeling thema 3 

 Reflectie 

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Competentie reflecteren. 
Thema 5: les 1 en 2 

Topervaringen, 
complimentenpagina, 
feedback om van te leren 

 Kwaliteitenrefelectie 

6 Reflecteren. 
Thema 5: les 3 

Wat is reflecteren, reflectie 
en feedback, reflecteren 
volgens ABCD,  

 Kwaliteitenrefelectie 

7 Reflecteren: STARR. 
Thema 5: les 4 

Deel je successen en tips, 
.STARR-opdracht blz. 151 en 
152 

 Kwaliteitenrefelectie 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Eindopdracht, Reflectie en 

beoordeling. 
Thema 5 

Eindopdracht thema 3, 
Reflectie 
Beoordeling thema 3 

 Reflectie 

10 Kennis en vaardigheden. 
Thema 7, les 1 en 2 

Waar ben je beter in 
geworden?, je ontwikkeling, 
inzoomen. 

 Kwaliteitenrefelectie 

11 SE 4, 1 lesdag    
12 Wat wil ik?  

Thema 7, les 3 en 4 
Ik wil meer!  Kwaliteitenrefelectie 

13 Eindopdracht 
competenties. 
Thema 7 

Voorbereiding POP-gesprek  Kwaliteiten 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Assertiviteit, Thema 6 
Hoe kom ik voor mezelf op? 
Hoe spreek je waar? 

 Kwaliteiten 

16 Hier sta ik. Presenteren. 
Thema 8, les 1 

Blik vooruit.   Motieven 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Thema 8, les 2 Presentatieplan  Reflectie en motieven 

20 Centraal examen 
21 Thema 8, les 3 Powerpoint of Prezie  Reflectie en motieven 
22 Thema 8, les 4 Try-out  Reflectie en motieven 

23 Eindpresentaties Beoordeling presentatie  Reflectie en motieven 
24 Eindpresentaties Beoordeling presentatie  Reflectie en motieven 
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 



 
 

 

9.11  Leren, Loopbaan en Burgerschap 
 

Vak: BS Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + bron/methode 
Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-
werkprocessen 

34 Kern van burgerschap 
-H. 1 Vrijheid  
-H. 2 Rechten 

Start schooljaar 
 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

35 -H. 3 Regels en wetten 
Sociaal-maatschappelijke 
dimensie 
Cultuur en identiteit 
-H.1 Cultuur  

Deelname Debat SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.2 

36 -H. 2 Identiteit 
-H. 3 Gedrag  
Multiculturele samenleving 
-H. 1 Immigratie 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

37 -H. 2 Integratie 
-H. 3 Discriminatie en    
         emancipatie  
Veiligheid 
-H. 1 Veiligheid 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

38 -H. 2 Criminaliteit  
-H. 3 Straffen 
Media 
-H. 1 Communicatie en   
          media 

Gastles ‘Week van 
de rechtspraak’ 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

39 H. 2 Invloed van media 
H. 3 Omgaan met media 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

40 Digitale toets Sociaal 
Maatschappelijke Dimensie 

Bezoek Liberaal 
Joodse Gemeente  

 W.1.2/ 
W.1.3/W.1.4/W.6.2 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Verwerking Periode 1  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 

W.1.5/ W. 2.1 
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Economische dimensie 
Werk 
-H. 1 Werken 
-H. 2 Werk vinden  
-H. 3 Aan het werk 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.5.1 

46 Werk en de samenleving 
-H. 1 Arbeidsmarkt  
-H. 2 Rechten van   
    Werknemers 
-H. 3 Verzorgingsstaat 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.5.1 

47 Kritisch consumeren 
-H. 1 Omgaan met geld  
-H. 2 Consumeren 
-H. 3 Duurzaamheid 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.5.1 

48  Documentaire je 
werk of je leven 

 W.5.1 

49  Hoe word je rijk?  W.5.1 
50 Digitale toets Economische 

Dimensie 
  W.1.2/ 

W.1.3/W.1.4/W.5.1 
51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 



 
 

 

53 KERSTVAKANTIE 
1 Verwerking Periode 4 +  

Voorbereiding voortgangsgesprek 
1 

 Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 
W1..5/ W. 2.1 

2 Herkansing SE-3 
Verwerking Periode 2 +  
Voorbereiding voortgangsgesprek 
1 

 Evaluatie/ reflectie 

W.1.1/ W.1.4/ 
W1..5/ W. 2.1 

3 POP-WEEK                  
 VOORTGANGSGESPREK 1 aan de hand van aftekenlijst (O/V/G) 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 Politiek-juridische dimensie 
Democratie 
-H. 1 Politiek   
-H. 2 Democratie in  
  Nederland 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 

6 -H. 3 Invloed op de politiek 
Verkiezingen  
-H. 1 Politieke partijen 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 
 

7 -H. 2 Stemmen Bezoek Tweede 
Kamer Woensdag 
18 feb. 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 
 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 -H. 3 Na de verkiezingen Bestuur 

van Nederland 
-H. 1 Regering 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 

10 -H. 2 Parlement 
-H. 3 Gemeente en    
 provincie 

Stemwijzer SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1/ W.3.2/ 
W.3.3 
 

11 SE 4, 1 lesdag Scholierenverkiezin
gen 17 maart 

 W.3.2/ W.3.3 

12 Verwerking Periode 3  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W1..4/ 
W1..5/ W. 2.1 

13 Verwerking Periode 3  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W1..4/ 
W1..5/ W. 2.1 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
 

15 Start periode 4 
Rechtsstaat en rechtspraak  
H. 1 Rechtspraak  
H. 2 Rechtsstaat 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

16 H. 3 Rechtszaken Gastles 
Rechtspraak  
Donderdag 22 april 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Digitale toets Politiek-Juridische 

Dimensie 
  W. 1.2/ W.1.3/ 

W.1.4/W.3.1 
20 Centraal examen 
21 Verwerking Periode 4  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 

W.1.5/ W.2.1 
22 Verwerking Periode 4  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 

W.1.5/ W.2.1 
23 Voorbereiding Routegesprek 1    

24 Voorbereiding Routegesprek 1    
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 

ROUTEGESPREK 1 B-Cijfer 1 
27 Rapporten/ boeken 



 
 

 

2.  
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1. Welkom 

Dit is de Opleidingsgids voor leerjaar 4 van de Vakmanschapsroute-opleiding  van het Bindelmeer 
College en het ROC van Amsterdam. Deze Opleidingsgids is bedoeld voor leerlingen, maar bevat ook 
nuttige informatie voor ouders, docenten en andere geïnteresseerden. We informeren je hiermee 
over je opleiding en over algemene zaken die te maken hebben met je studie.  
 
Je vindt in deze Opleidingsgids: 

• informatie over je opleiding zoals de vakken die je volgt, de data van de vier perioden, de 
lessentabellen, informatie over de stage enz.; 

• het examenreglement van het Bindelmeer College waarin je rechten en plichten staan met 
betrekking tot de schoolexamens; 

• het programma van toetsing en afsluiting heb je vorig jaar al ontvangen.  In deze gids staan 
de VO-schoolexamens vermeld die samen met decentrale examens je eindcijfer bepalen op 
je VO-cijferlijst. 

• De studiewijzers per vak waarin per week de onderwerpen staan aangegeven plus de 
bijbehorende lesstof, opdrachten en toetsen. 

 
In het vijfde jaar ontvang je een Onderwijs- en Examenregeling waarin de MBO-examens staan 
beschreven. 
 
Actuele informatie zoals je rooster of de lokalen waar je les hebt, kan je vinden op de website van 
het Bindelmeer College: http://www.bindelmeercollege.nl/dagrooster/ 
 
Is iets niet duidelijk of wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk altijd terecht bij je 
studieloopbaanbegeleider. 
 
Wij wensen je veel succes en plezier met je opleiding!  
 
Kees Buijtelaar     Daniel Jansen 
Directeur Bindelmeer College  Opleidingsmanager S&R  

ROC van Amsterdam, College Zuid 
 
 
 

 

 



206 
 

2. De Vakmanschapsroute: een toelichting 

De Vakmanschapsroute is een bijzonder traject. Het betekent dat je tijdens je opleiding op het 
Bindelmeer College een route volgt die uiteindelijk leidt tot een mbo-2 diploma van het ROC van 
Amsterdam. De Vakmanschapsroute start in leerjaar 3 van het vmbo en duurt in principe drie jaar. 
Dat betekent dat je vanaf je start op het Bindelmeer College dus in totaal binnen vijf jaar je mbo-2 
diploma haalt; dat is een jaar sneller dan wanneer je na een gewone vmbo-basis opleiding naar het 
ROC gaat. 
 
In de Vakmanschapsroute word je in leerjaar 3 van je vmbo-opleiding voorbereid op het volgen van 
de mbo-opleiding. Het Bindelmeer College werkt hiervoor samen met het ROC van Amsterdam. 
Samen zorgen we ervoor dat je een goed programma volgt en dat je in drie jaar je mbo-diploma kan 
halen. Bij dit diploma krijg je ook een cijferlijst van de vmbo-vakken die je hebt behaald. 
 
In principe krijg je in het derde en vierde jaar al je onderwijs op het Bindelmeer College. In het vijfde 
jaar is het mogelijk dat je voor sommige onderdelen (examens en lessen) in verschillende keren naar 
een locatie van het ROC van Amsterdam gaat. Dit biedt je een mooie kans om de sfeer op die school 
te proeven en kan je helpen bij het maken van een goede keuze voor wat je na de 
Vakmanschapsroute gaat doen. Wij vinden het erg belangrijk om je te helpen bij het maken van die 
keuze: werken of verder studeren en een mbo-3 of mbo-4 diploma halen. 
 

 

vmbo 
1

vmbo 
2

VMR 
3

VMR 
4

VMR 
5

MBO 2 
diploma 

MBO 

3/4 

Werk 
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3. De beroepengroep 

Jouw opleiding Sport & Recreatie is een beroepsopleiding. Aan het einde van je opleiding moet je het 
beroep waar je voor opgeleid wordt kunnen uitoefenen en je moet als goede burger kunnen 
functioneren in de Nederlandse samenleving. De onderwijsonderdelen die je in je opleiding krijgt, 
zijn hierop gericht.  
 
3.1 Inhoud beroepengroep 
Als je de opleiding Sport & Recreatie hebt afgerond kun je aan het werk als begeleider van sportieve 
en recreatieve activiteiten. Je bent gastvrij en je kunt gasten/deelnemers op een leuke manier 
enthousiast maken om mee te doen aan sport- en spelactiviteiten. Je kunt hierbij denken aan: 

• Werken in een sporthal 
• Gastheer of vrouw bij sportverenigingen 
• Sportevenementen begeleiden 
• Fitnesscentra 
• Indoor en outdoor centra voor sport en spel 
• recreatiebedrijven,  
• zwembaden,  
• (attractie)parken. 
 

Tijdens de opleiding en je stage kom je in aanraking met verschillende doelgroepen zoals  kleuters,  
basisschoolkinderen, leerlingen uit het voortgezet onderwijs en volwassenen. Je gaat over deze 
verschillende doelgroepen informatie krijgen en verzamelen. Voor de beroepspraktijkvorming (stage) 
betekent dit, dat je bij één of meerdere van deze doelgroepen stage gaat lopen.  
 
Als begeleider Sport en Recreatie assisteer je bij diverse werkzaamheden binnen een instelling. De 
kerntaken (belangrijkste taken) liggen vooral op het gebied van conciërgetaken, sporthal 
beheerstaken en  begeleiding van sport en spel activiteiten. 
 
Voor toelating tot de VMR5 wordt een fitheidstest afgenomen. Op grond van deze test wordt 
vastgesteld of een extra trainingsprogramma moet worden uitgevoerd om uiteindelijk te voldoen aan 
de fitheidstest. 
 
Voor het volgen van keuzedelen in leerjaar 5, is het vereist dat de leerling alleen in het 5e leerjaar kan 
starten als de leerling in bezit is van minimaal een zwemdiploma B. 
 
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld doorstromen naar deze vervolgopleiding op het ROC van 
Amsterdam: Sport en Bewegen (niveau 3). 
 
3.2 Verder studeren na je opleiding 
Na de opleiding die je nu volgt, kun je bijvoorbeeld doorstromen naar deze vervolgopleiding op het 
ROC van Amsterdam: 

• Sport en Bewegen (niveau 3) 
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4. De structuur van de opleiding 

4.1 Kwalificatiedossier  
Wat je precies moet kunnen binnen je toekomstige beroep, is vastgelegd in het kwalificatiedossier 
Medewerker sport & recreatie. Daarin staan de werksituaties en taken van jouw beroep en 
soortgelijke beroepen. Het onderwijsprogramma wordt dus niet zomaar samengesteld. Het 
onderwijs zorgt ervoor dat je straks voldoet aan alle eisen die aan jou gesteld worden als je begint 
met werken. 
 
Jouw opleiding bestaat in leerjaar 4 uit:  

• Beroepsvak Sport & Recreatie 
• Generieke vakken: Nederlands, Engels en rekenen 
• Loopbaan en burgerschap 
• Beroepspraktijkvorming (BPV) 
• Lichamelijke Opvoeding 
• Engels in de beroepscontext 
• Start keuzedeel (onder voorbehoud: digitale vaardigheden)  

 
Je kunt het kwalificatiedossier van jouw opleiding vinden op http://kwalificaties.s-bb.nl/. 
 
4.2 Kerntaken en werkprocessen 
In het kwalificatiedossier staan voor elk beroep verschillende kerntaken. Kerntaken zijn belangrijke 
werkzaamheden die centraal staan in dat beroep. Elke kerntaak bestaat uit werkprocessen. De 
kerntaken en werkprocessen zijn beschreven in het kwalificatiedossier. In onderstaande tabel zijn de 
kerntaken en werkprocessen voor jouw opleiding weergegeven.  
 

Kerntaak  Werkproces 

Basisdeel    

Voert dienstverlenende 
werkzaamheden uit 

• Bereidt werkzaamheden voor en stemt af 
• Maakt ruimtes gebruiksklaar  
• Treedt op als aanspreekpunt  
• Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit  
• Assisteert bij voorraadbeheer  
• Draagt bij aan een veilige situatie  
• Voert eenvoudige onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden uit  
• Voert werkzaamheden uit gericht op voeding  
• Evalueert de werkzaamheden  

Profieldeel    
Assisteert bij activiteiten en 
evenementen 

• Assisteert bij de uitvoering van activiteiten 
• Begeleidt gasten / deelnemers 
• Houdt toezicht 
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4.3 Beroepsvak 
Het beroepsvak Sport & Recreatie bestaat uit drie onderdelen: 

1. Sport & Recreatie theorie: je doet hier de kennis op de nodig is voor jouw beroep. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het menselijk lichaam, het opbouwen van een sportles en het 
organiseren van een activiteit 

2. Sport & Recreatie praktijk: tijdens de praktijkuren ga je zelf aan de slag met verschillende 
sporten en spelvormen en oefen je met het organiseren en uitvoeren van activiteiten. De 
praktijkuren worden gecombineerd met het vak Lichamelijke Opvoeding. 

3. Extern sporten: tenslotte ga je wekelijks een sport beoefenen op een locatie buiten het 
Calvijn College. Zo doe je ervaring op met verschillende sporten en leer je sportlocaties 
Kwalificatiedossier  

 
4.4 Generieke vakken: Nederlands, Engels en rekenen 
Nederlands, Engels en rekenen zijn belangrijke vakken die je nodig hebt om je opleiding goed te 
kunnen volgen. Maar ook in je latere beroep en om goed te kunnen functioneren in de samenleving 
is het nodig dat je deze vakken goed beheerst. Dat vindt de overheid ook en daarom heeft zij bepaald 
wat de algemene eisen voor Nederlands, Engels en rekenen zijn. Ben je niet zo goed in taal of 
rekenen? Vraag bij je studieloopbaanbegeleider naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning. 
 
4.5 Loopbaan en Burgerschap 
Bij Loopbaan en Burgerschap wordt aandacht besteed aan je capaciteiten en motivatie, aan het 
plannen van je loopbaan, het zoeken naar een stage of baan en aan netwerken. Tijdens de opleiding 
leer je hoe jij je hierin verder kunt ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld om na te denken over datgene 
wat je wilt bereiken in je opleiding of je beroep en hoe je dit kunt bereiken. Daarnaast is het 
belangrijk dat je leert hoe je actief deel uit kunt maken van de Nederlandse samenleving. Daarbij kun 
je onder andere denken aan het maken van politieke keuzes, je rechten en plichten als werknemer 
en je gedragen als kritische consument. Al deze vaardigheden leer je bij het vak Loopbaan en 
Burgerschap. Om je diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de eisen voor Loopbaan en 
Burgerschap en alle opdrachten hebben afgerond. 
 
4.6 Beroepspraktijkvorming 
Om een beroep goed te leren moet je natuurlijk in de praktijk aan de slag. Een belangrijk deel van je 
opleiding loop je daarom stage bij een bedrijf of instelling. Het bedrijf of de instelling maakt met de 
school afspraken over wat je in de praktijk gaat leren en hoe je daarbij wordt begeleid. De school en 
het bedrijf of de instelling zorgen er samen voor, dat wat je op school en in de praktijk leert, op 
elkaar is afgestemd. Tijdens BPV doe jij enorm veel ervaring op en kunnen wij je prestaties in de 
praktijk boordelen. Wij ondersteunen en begeleiden je tijdens BPV en bespreken regelmatig jouw 
ervaringen en voortgang. In leerjaar 4 loop je het hele jaar 1 dag in de week stage. 
 
4.6.1 Stageovereenkomst  
De wet wil dat voor elke stage een aantal afspraken wordt gemaakt. De afspraken worden vastgelegd 
in de Stageovereenkomst. In deze overeenkomst staat wat je gaat leren in de praktijk, hoe je 
begeleid en beoordeeld wordt en door wie en hoe lang de stage duurt. Lees deze overeenkomst 
altijd goed door en als je het eens bent met de inhoud, dan onderteken je de overeenkomst. De 
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school en het BPV-bedrijf of instelling moeten de Stageovereenkomst ook ondertekenen. Pas als 
iedereen een handtekening heeft gezet, kun je aan de BPV beginnen.  
 
4.6.2 Praktijkboek met opdrachten 
Tijdens je stage krijg je vanuit het beroepsvak praktijkopdrachten mee die je moet maken op de 
stage. De opdrachten staan beschreven in het Praktijkboek. Jouw praktijkopleider beoordeelt hoe je 
deze praktijkopdrachten hebt uitgevoerd. Alle opdrachten moeten voldoende zijn afgerond om je 
stage positief te kunnen afsluiten en je moet voldoen aan de minimale hoeveelheid BPV-uren (700 
uur in leerjaar 4 en 5). 
 
4.6.3 Aantal BPV-uren 
In VMR4 en VMR5 moet samen minimaal 580 klokuren stage (BPV) worden gelopen. In VMR4 wordt 
hiervoor één dag per week uitgeroosterd en in VMR5 twee dagen per week.  
 
Om de proeve van bekwaamheid aan het einde van je opleiding met een voldoende te kunnen 
afleggen, is het verstandig om in VMR5 minimaal 24 weken stage lopen á 16 klokuren per week met 
een totaal van 384 klokuren. 
 
Dat betekent dat je in VMR 4 minimaal 200 klokuren stage moet lopen. Dat komt overeen met 25 
weken. We adviseren om in VMR4 minimaal 30 weken stage te lopen (240 uur) om te voorkomen dat 
je in VMR5 te weinig stage hebt gelopen. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
Bij bepaalde bedrijven is het hebben van een VOG wettelijk verplicht indien men daar wil werken of 
stage wil lopen. Zonder VOG kun je niet toegelaten worden tot de BPV omdat bedrijven je dan niet 
mogen aannemen. Aan het begin van het schooljaar krijg je hierover schriftelijke informatie. 
 
Volg jij een mbo-opleiding en ben je bang dat je geen VOG krijgt? Nergens voor nodig. Kijk op de 
website www.kinderrechten.nl/?s=vog om een inschatting te maken van jouw kansen op een VOG.  
 
4.7 Lichamelijke opvoeding 
Bij Lichamelijke Opvoeding word je beoordeeld op je sociale vaardigheden én je sportieve prestaties. 
Het is belangrijk dat je goed leert samenwerken en sportief gedrag vertoont. Elke periode doe je 
verschillende praktijkgerichte oefeningen. Om je diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de 
eisen voor Lichamelijke Opvoeding en gemiddeld een voldoende hebben behaald voor de praktische 
oefeningen. 
 
4.8 Keuzedelen  
Keuzedelen zijn een verrijking van je opleiding. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden of 
verdiepen of je voorbereiden op doorstroom naar een vervolgopleiding. Keuzedelen zijn een 
verplicht onderdeel van je mbo-opleiding en je volgt (eventueel in het 4e  jaar) in het 5e leerjaar twee 
keuzedelen waarbij je de keuze hebt uit drie.  

• Lifeguard 
• Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2); 
• Digitale vaardigheden 

http://www.kinderrechten.nl/
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• Engels A2/B1 
 
In het 4e jaar begin je na de VO-examens waarschijnlijk met een of beide keuzedelen. In het 5e jaar 
rond je de keuzedelen af op het Calvijn en maak je verschillende examens op het ROC van 
Amsterdam. In leerjaar 4 maak je de keuze uit de drie keuzedelen. Bovenstaand aanbod van 
keuzedelen kan nog gewijzigd worden in de loop van het vierde leerjaar. 
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5. Het onderwijsprogramma van je opleiding 

5.1 Het programma 
Elk studiejaar bestaat uit vier periodes. In het schooljaar 2020 – 2021 is de periode-indeling als volgt: 

• Periode 1 18 augustus 2020 – 30 oktober 2020 (week 34 t/m week 44) 
• Periode 2 2 november 2020 – 22 januari  2021 (week 45 t/m week 3) 
• Periode 3 25 januari 2021 – 9 april 2021 (week 4  t/m week 14) 
• Periode 4 12 april 2021 – 2 juli 2021 (week 15 t/m week 26)  

 
In onderstaande tabel wordt per periode aangegeven welke vakken je volgt en hoeveel uur daarvoor 
is gepland. Let op: 1 lesuur is 45 minuten. Deze tabel wordt indien nodig aan het begin van iedere 
onderwijsperiode bijgesteld. Informatie hierover vind je op de website van het Bindelmeer College. 
 

Vakken leerjaar 4 
Lesuren per onderwijsperiode 
1 2 3 4 

Nederlands 4 4 4 4 

Rekenen/wiskunde 4 4 4 4 

Engels  2 2 2 2 

Beroepsvak Dienstverlening S&R 8 8 8 8 

Beroepsvak Dienstverlening Voeding W8 4    

Beroepsvak Dienstverlening Veiligheid W6  4   

Beroepsvak Dienstverlening Onderhoud W7   4  

Beroepsvak Dienstverlening Administratie W4    4 

BPV 11 11 11 11 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 

Loopbaan en Burgerschap 3 3 3 3 

Studieloopbaanbegeleiding 4 4 4 4 
 

Begeleide onderwijstijd 915 uur (40 weken) 

BPV 288 uur (36 weken) 

Totale onderwijstijd in leerjaar 4 1203 uur 
 
5.2 Begeleiding 
Als leerling ben je zelf verantwoordelijkheid voor je studievoortgang, maar natuurlijk helpt je 
studieloopbaanbegeleider (SLB’er) je hierbij. Gedurende het jaar volgt de SLB’er jouw voortgang en 
kan je bij hem / haar terecht met vragen. Samen maak je aan het begin van het schooljaar een 
Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), waarin je afspraken vastlegt over: 
• je leerdoelen voor de beroepsvaardigheden 
• wat je wilt bereiken in je persoonlijke ontwikkeling  
• de planning van jouw (leer)activiteiten voor de komende periode 
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Aan het eind van iedere periode kijk je samen met je SLB’er in de POP-week terug en stel je 
eventueel nieuwe doelen op. Het gaat om de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?  
 
5.3 Meten van je studievoortgang     
Je ontvangt in iedere POP-week een overzicht van de voortgang van je studie. Je bespreekt deze in 
een gesprek met je SLB’er en ouders. Dat kan ook betekenen dat je van je vakdocent of SLB-er extra 
opdrachten krijgt waarmee je vaardigheden, competenties of vakkennis kunnen toenemen.   
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6. Het Examenprogramma 

In de Vakmanschapsroute doe je een aantal examens op vmbo-niveau en doe je daarnaast het 
volledige mbo-examenprogramma. De examens vinden plaats in leerjaar 3, 4 en 5. In onderstaande 
tabel vatten we dit samen. Wat op het vmbo een schoolexamen heet, heet in het mbo een 
instellingsexamen. Centrale Examens zijn landelijke examens die iedere leerling in Nederland maakt. 
 

Examen Vmbo of mbo Wanneer Hoe 
Nederlands vmbo Leerjaar 3 en 4 

Leerjaar 4 
Schoolexamens 
Centraal Examen 

Engels vmbo Leerjaar 3 en 4 
Leerjaar 4 

Schoolexamens 
Centraal Examen 

Rekenen vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens 
Maatschappijleer vmbo Leerjaar 3 Schoolexamens 
KV1 vmbo Leerjaar 3 Handelingsdelen 
Lichamelijke Opvoeding vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens 
LOB vmbo Leerjaar 1 t/m 4 Handelingsdelen 
BPV (stage) mbo Leerjaar 4 en 5 Erkende plek en urennorm en 

stageverslag 
Nederlands  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen en instellingsexamens 
Rekenen  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen 
Beroepsvak mbo Leerjaar 5 Instellingsexamen(s) 
Loopbaan en Burgerschap mbo Leerjaar 4 en 5 Instellingsexamens 
Keuzedelen 1 en 2 mbo Leerjaar 5 Instellingsexamens 

 
De examens in bovenstaande tabel zijn summatief. Dat betekent dat ze meetellen voor het behalen 
van je diploma en dat ze het eindcijfer bepalen dat op je diploma (mbo) of cijferlijst (vmbo) komt. Er 
zijn twee soorten summatieve cijfers: 

7. School-/instellingsexamens: In de bovenbouw van het vmbo bouw je als leerling voor ieder 
vak geleidelijk een eindcijfer op.  Iedere toets of examen dat door het Calvijn College zélf 
wordt opgesteld en dat meetelt in dit eindcijfer, heet een schoolexamencijfer. In het mbo 
wordt niet gesproken van schoolexamens maar van instellingsexamens. 

8. Centrale examens: Voor sommige vakken zijn landelijke examens ontwikkeld, dit zijn de 
zogenaamde centrale examens. Dit geldt zowel in het vmbo als in het mbo. 

 
De schoolexamencijfers bepalen het eindcijfer op je cijferlijst VMBO. Bij Nederlands en Engels wordt 
het schoolexamencijfer gemiddeld met het cijfer voor het centraal schriftelijk examen.  
De MBO-instellingsexamens en de centrale examens MBO bepalen of je het MBO-diploma haalt.  
 
Voor rekenen wordt een centrale rekentoets afgenomen op niveau 2F die niet bepalend is voor de 
zak-/slaagregeling. Bij een voldoende ontvang je een getuigschrift van het Bindelmeer College dat 
aangeeft dat je rekenniveau 2F is.  
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In het Programma voor Toetsing en Afsluiting vind je een overzicht van de verplichte vmbo-examens 
voor Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en CKV (plus rekenen).  
 
In het vijfde jaar ontvang je een Onderwijs- en Examenregeling waarin een overzicht staat van de 
MBO-examens. 
 
Naast deze summatieve examens maak je tijdens het schooljaar voor ieder vak ook formatieve 
toetsen (A-toetsen). De beoordeling van deze toetsen tellen niet mee in het schoolexamencijfer maar 
zijn bedoeld om te kijken hoe je ervoor staat en om je goed voor te bereiden op de examens. Als je 
de toetsen voor een vak (gemiddeld) voldoende hebt gemaakt, heb je de kennis en vaardigheden die 
nodig zijn om het examen te kunnen halen. In de bijlage zijn de A-toetsen niet opgenomen. Deze A-
toetsen staan vermeld in de studiewijzers. Deze ontvang je van de vakdocent. In de studiewijzers 
staan de onderwerpen en opdrachten per week plus de A-toetsen die per periode worden 
afgenomen. 
 
6.1 Nederlands 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 Rekenen 

 
 
 
 

NEDERLANDS (vmbo) 
Naam examen Luisteren, schrijven en lezen 2F  
Examenvorm Centraal Examen - digitaal    
Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 4 
Naam examen Diverse examens Nederlands 
Examenvorm Schoolexamens - schriftelijk  of mondeling  
Periode van afname Leerjaar  4 – Periode 1 t/m 4 
Eindwaardering  Het cijfer voor het Centraal Examen is het gemiddelde van de 

cijfers voor luisteren, schrijven en lezen. 
In leerjaar 3 en 4 zijn er iedere periode verschillende 
schoolexamens. Op basis hiervan wordt in leerjaar 3 en 4 een 
gemiddelde berekend voor de schoolexamens. 
Het eindcijfer voor Nederlands is het gemiddelde van het cijfer 
voor het Centraal Examen en de (gemiddelde) cijfers voor de 
schoolexamens in leerjaar 3 en 4. 

REKENEN (vmbo) 
Naam examen Rekenen 2F 
Examenvorm Schoolexamen - digitaal    
Periode van afname Leerjaar 4 - Periode 3 en 4 
Eindwaardering  Het eindcijfer is een heel cijfer. Het cijfer telt niet mee voor het 

diploma, maar levert een getuigschrift op dat aangeeft dat je 
rekenniveau 2F is. 
 
Het eindcijfer rekenen is het gemiddelde van vier 
schoolexamens.  
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6.3 Engels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4 Lichamelijke Opvoeding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) 
 

LOB (vmbo) 
Naam examen Handelingsdeel 
Examenvorm LOB-dossier waarin LOB-opdrachten en POP-gesprekken 
Periode van afname Leerjaar 3 en 4 – Periode 1 t/m 4 
Naam examen Handelingsdeel stage 
Examenvorm Schriftelijk (verslag) en mondeling (presentatie) 
Periode van afname Leerjaar 3 en 4, periode 1 t/m 4 
Eindwaardering Aan beide handelingsdelen moet zijn voldaan en met een 

voldoende zijn afgesloten. 
 
  

ENGELS (vmbo) 
Naam examen Luisteren, schrijven en lezen A2  
Examenvorm Centraal Examen - digitaal    
Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 4 
Naam examen Diverse examens Engels 
Examenvorm Schoolexamens - schriftelijk  of mondeling  
Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 1 t/m 4 
Eindwaardering  Het cijfer voor het Centraal Examen is het gemiddelde van de 

cijfers voor luisteren, schrijven en lezen. 
In leerjaar 3 en 4 zijn er iedere periode verschillende 
schoolexamens. Op basis hiervan wordt in leerjaar 3 en 4 een 
gemiddelde berekend voor de schoolexamens. 
Het eindcijfer voor Engels is het gemiddelde van het cijfer voor 
het Centraal Examen en de (gemiddelde) cijfers voor de 
schoolexamens in leerjaar 3 en 4. 

LICHAMELIJKE OPVOEDING (vmbo) 
Naam examen Diverse praktische oefeningen 
Examenvorm Schoolexamens - praktijkoefening 
Periode van afname Leerjaar 4 - Periode 1 t/m 4 
Eindwaardering In leerjaar 3 en 4 zijn er iedere periode verschillende 

praktijkoefeningen. Het eindcijfer voor Lichamelijke Opvoeding 
wordt bepaald door het gemiddelde van leerjaar 3 en  4 samen. 
Het eindcijfer moet een voldoende zijn om te voldoen aan de 
eisen voor Lichamelijke Opvoeding. 
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6.6 Beroepsvak basis- en profieldeel Sport en Recreatie S&R  
 

 
6.7 Loopbaan en Burgerschap 
 

LOOPBAAN & BURGERSCHAP (mbo) 
Naam examen Routegesprek 1 
Examenvorm Instellingsexamen - mondeling 
Periode van afname Leerjaar 4 - Periode 4 
Eindwaardering Zowel in leerjaar 4 als 5 wordt het vak Loopbaan & Burgerschap 

afgesloten met een routegesprek. Het routegesprek wordt 
beoordeeld met een onvoldoende,  voldoende of goed. Je moet 
zowel in leerjaar 4 als 5 minimaal een voldoende behalen om te 
voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. 

 

  

BEROEPSVAK SPORT en RECREATIE (mbo) 
Examenonderdeel Kerntaak 1 (B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit) 
Examenvorm Instellingsexamen –  Proeve van Bekwaamheid  

In een simulatie omgeving op school en/of in de praktijk. 
Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 4     
Examenonderdeel Kerntaak 2 (P3-K1: Assisteert bij activiteiten en evenementen) 
Examenvorm Instellingsexamen –  Proeve van Bekwaamheid  

In een simulatie omgeving op school en/of (bij voorkeur)  in de praktijk. 
Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 4     
Eindwaardering  Basisdeel: Alle werkprocessen moeten minimaal met een voldoende zijn 

beoordeeld. In de examenopdracht(en) is beschreven hoe ieder 
werkproces wordt beoordeeld, en hoe de eindbeoordeling van de 
kerntaak tot stand komt.  
Profieldeel: De student heeft de PvB (examen) behaald als hij het 
voorbereidingsverslag en de drie werkprocessen met minimaal een 
voldoende heeft afgesloten. 
In de examenopdracht(en) is beschreven hoe ieder werkproces wordt 
beoordeeld, en hoe de eindbeoordeling van de kerntaak tot stand komt.   
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7. Schoolexamenreglement van het Bindelmeer College 2020-2021  
 
Beste leerlingen en ouders, 
 
Het schoolexamenreglement en het algemeen Zaam- examenreglement vormen samen het 
examenreglement van de school dat geldt voor alle examens. 
 
In het examenreglement staat belangrijke informatie over de regelgeving van de schoolexamens en 
de eindexamens waarmee je te maken krijgt in de bovenbouw. In leerjaar 3 en leerjaar 4 ben je bezig 
met onderdelen van het schoolexamen. Leerjaar 4 sluit je af met een centraal examen.  
 
Het PTA is een overzicht van de leerstof van de verschillende vakken. Per vak staat beschreven wat er 
getoetst wordt, hoe de lesstof getoetst wordt en hoe zwaar het cijfer meetelt en/of je het mag 
herkansen. 
 
De mentor zal de belangrijkste zaken uit het schoolexamen reglement met de kandidaten bespreken. 
Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je rechten en je plichten. Het schoolexamen 
reglement kan je vinden op de website van de school. Alles wat met het PTA en het examen te 
maken heeft kun je vinden op Bindelmeercollege.nl onder “leerlingen PTA/ examens” 
 
Namens het gehele docententeam en de examencommissie wens ik je veel succes bij je studie.  
 
 
De Examensecretaris,     Wnd. Directeur, 
 
S.Sardha      A.Veelenturf 
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ALGEMEEN ZAAM-EXAMENREGLEMENT 
 

Het algemene ZAAM-examenreglement beschrijft de door de VO-Raad noodzakelijk geachte 
onderdelen van het examenreglement7 die voor elke school gelijk zijn. Naast dit algemene ZAAM-
examenreglement is elke ZAAM-school verplicht een schoolexamenreglement op te stellen waarin 
ten minste de door de VO-Raad als noodzakelijk aangemerkte onderdelen worden uitgewerkt die om 
een schoolspecifieke invulling vragen8. Samen vormen deze documenten het examenreglement van 
de school.  

 
1. Te allen tijde geldt dat het Eindexamenbesluit VO leidend is. 

 
2. In gevallen waarin het Eindexamenbesluit VO en/of het examenreglement niet voorzien beslist 

de directeur. 
 

3. Het opstellen van een examenreglement is wettelijk verankerd in artikel 31 van het 
Eindexamenbesluit VO. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het vaststellen van het 
examenreglement. 
 

4. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden jaarlijks door de 
directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. 
 

5. Bij onregelmatigheden kan alleen de directeur maatregelen nemen en mogen er geen andere 
maatregelen worden genomen dan de sanctiemogelijkheden genoemd in artikel 5 van het 
Eindexamenbesluit VO: 
5.1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of 

deeleindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig 
is, kan de directeur maatregelen nemen. 

5.2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 
onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of 

het centraal examen 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van 

het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend 
tijdvak van het centraal examen. 

5.3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt 
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig 
is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 

                                                           
7  Zie checklist VO-Raad: https://www.vo-

raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenregleme
nt_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779 

8  Deze staan beschreven in de notitie ’Richtlijn Examenreglement’. 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2019-2020_juli2019.pdf?1562748779
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5.4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet 
onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen 
commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel 
uitmaken. 

5.5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet op het voortgezet onderwijs wordt het 
beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, 
schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en 
beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn 
gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar 
beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden 
gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen 
onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt 
haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers 
van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

 
6. De Commissie van Beroep bestaat uit Mevr. Mr. S. Stokman, voorzitter; de leden drs. P. Delsing 

en J. Pols Paardekooper. Ambtelijk secretaris is mevr. Mr. R. Steinvoort. Het adres is: Commissie 
van Beroep van Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam. Wat betreft de procedure 
bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen Examenbeslissingen van Stichting 
ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website.  https://www.zaam.nl/wp-
content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf 
 

7. Deelname aan de geplande toetsen uit het programma van toetsing en afsluiting is verplicht. 
 
8. Het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht op of voor de deadline is verplicht. 
 
9. Het afgerond hebben van het schoolexamen geldt als voorwaarde voor toelating aan het centraal 

examen in het betreffende vak. 
 
10. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat de 

eindbeoordelingen/cijfers van het schoolexamen en eventueel het profielwerkstuk bekend. 
 

11. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende 
van 1 tot en met 10. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, wordt een cijfer 
uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 gebruikt met de daartussen liggende cijfers 
met 1 decimaal. 
 

12. Conform artikel 47 van het Eindexamenbesluit VO wordt het eindcijfer eindexamen uitgedrukt in 
een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Indien de uitkomst van de berekening niet een 
geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar 
beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 
 

13. Het centraal examenwerk wordt tenminste zes maanden na afname bewaard op school. 
 
14. Conform artikel 37a van het Eindexamenbesluit VO is het mogelijk voor leerlingen om toegelaten 

te worden tot het centraal examen in een eerder leerjaar: 
14.1. Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande 

leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken 
van het eindexamen. 

14.2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken 
afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt. 

14.3. Artikel 49, zevende lid en artikel 50, vijfde lid uit het Eindexamenbesluit VO zijn van 

https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf
https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/05/Regeling_Beroep_tegen_Examenbeslissingen.pdf
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overeenkomstige toepassing. 
14.4. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak aansluitend 

aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het College 
voor toetsen en examens. 

14.5. Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het 
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende 
leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens behaalde 
resultaten. 

 
15. Conform artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO kan de directeur een afwijkende wijze van 

examineren toestaan: 
15.1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of 

gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. 
In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met 
dien verstande dat aan de overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet 
hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

15.2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien 
van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog, 

orthopedagoog, neuroloog of psychiater is opgesteld, 
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen of de 

rekentoets in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de 
desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de 
onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel 
wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de 
begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

15.3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 
afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een 
kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste 
zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de 
moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: 
a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 
b. het vak Nederlandse taal; 
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is. 
15.4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het 

centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van 
het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot 
het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

15.5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 
 
Het volledige examenreglement van ZAAM kun je vinden op de website van ZAAM: 
www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/ 
 
Examenreglement MBO 
Op de website van het ROCvA www.rocva.nl onder “Info voor studenten” vind je de jongste en 
geldende versie van het examenreglement. Dit reglement is in de vierde klas alleen van toepassing 
op het routegesprek voor LL&B. In dit examenreglement van het ROCvA vind je informatie over: 

• Toegang en toelating tot de examens 

http://www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/
http://www.rocva.nl/
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• Vrijstelling 
• Examenprogrammering 
• Aantal deelnamemogelijkheden examen 
• Centrale examens Nederlands, Engels en rekenen 
• Aangepaste examinering 
• Topsporter 
• Aanwezigheid en verzuim (verplichte deelname, te laat komen, absentie) 
• Gebruik mobiele communicatiemiddelen en hulpmiddelen 
• Geheimhoudingsplicht 
• Fraude en onregelmatigheden 
• Maatregelen bij fraude en onregelmatigheden 
• Klacht / revisie, bezwaar en beroep 
• Uitslag 
 

In de volgende paragrafen vind je een aantal schoolspecifieke examenreglementen. Zie hiervoor ook 
de website van het Bindelmeer College: www.bindelmeercollege.nl/pta-examens/ 

 
  

http://www.bindelmeercollege.nl/pta-examens/
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7.1 Algemene bepalingen schoolspecifiek examenreglement Bindelmeer College 
 
7.1.1 Het PTA en de wet  
Alle officiële regels die te maken hebben met de organisatie van het eindexamen, zijn te vinden in 
het “Eindexamenbesluit”. Als je daarin geïnteresseerd bent, kun je kijken op “wetten.overheid.nl” De 
belangrijkste onderdelen hiervan worden echter al genoemd in het “Examenreglement”, dat aan het 
begin van het schooljaar op de site van het Bindelmeer College wordt gepubliceerd.  
Het Bindelmeer College baseert het PTA op de wet en het examenreglement van ZAAM. 
 
7.1.2 Examencommissie  
De examencommissie heeft als taken en bevoegdheden:  

m. Het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, passend bij 
de visie van het Bindelmeer College en passend bij het afsluitende karakter van het 
schoolexamen);  

n. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te 
stellen;  

o. Behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij een 
schoolexamen, wegens persoonlijke omstandigheden van de kandidaat;  

p. Behandelen van klachten van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing;  
q. Behandelen van klachten van kandidaten over een primair besluit van de examinator, 

waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen of toets;  
r. Behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden waaronder een 

schoolexamen of toets is afgelegd.  
 
Ook is het voorbereiden van en/of adviseren over besluiten van de directeur ten aanzien van 
onregelmatigheden, en het horen van leerlingen als onderdeel hiervan zijn taken en bevoegdheden 
van de examencommissie.  
 
De benoeming en samenstelling van de Examencommissie wordt bepaald door de directeur. De 
Examencommissie bestaat uit de directeur van de school, de secretaris van het examen en de 
leerjaar coördinator. Op het Bindelmeer College zijn dat respectievelijk mevrouw A.Veelenturf, de 
heer S.Sardha en de heer G.Kathusing. De examensecretaris wordt uit de personeelsleden door de 
directeur aangewezen als examensecretaris, en op het Bindelmeer is dit dhr. S.Sardha. De 
examensecretaris heeft als taken en bevoegdheden:  

a. Organiseren van alle (digitale) examens en communiceert hierover persoonlijk en via de 
website:www.bindelmeercollege.nl 

b. Ervoor zorgen dat iedere examenkandidaat tijdens de school- en centrale examens de juiste 
toetsen krijgt; 

c. Controleren en verwerken van de PTA’s van de leerjaren 3 en 4 in Magister; 
d. Controleren van de uitvoering van de PTA’s en spreekt docenten hierop aan; 
e. Onderhouden van contacten met Cito, DUO, Examenblad en CvTE en informeert 

betrokkenen over aanpassingen; 
f. Informeert de Onderwijsinspectie; 
g. Doet voorstellen voor aanpassing van het examenreglement; 
h. Bewaken van de correcte uitvoering van het examenreglement; 
i. Controleert de cijferregistratie van toetsen in Magister; 
j. Neemt deel aan de vergaderingen van de examencommissie; 
k. Informeert docenten over alle wijzigingen m.b.t. de examens. 
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7.1.3 Bijzondere gevallen  
In gevallen waarin het Examenreglement en het Schoolexamen reglement niet voorzien, beslist de 
Examencommissie.  
 
7.1.4 Betekenis afkortingen  
SE  schoolexamen  
CSPE centraal schriftelijk praktisch examen  
CE  centraal examen  
PO praktische opdracht 
HO handelingsopdracht 
 
7.2 Inrichting van het onderwijs  
 
7.2.1 Voor welke vakken geldt het PTA? 
Het PTA geldt voor alle vakken die je volgt in de bovenbouw. Voor drie vakken wordt het PTA 
afgerond in het derde leerjaar; KCKV en maatschappijleer.  
Vakken waarvoor alleen een SE wordt afgelegd 
De vakken KCKV en Maatschappijleer worden met een SE afgesloten.  

• KCKV wordt afgesloten met de beoordeling “voldoende” of “onvoldoende”. 
• Maatschappijleer wordt afgesloten met een cijfer.  Indien een kandidaat aan het einde van 

de derde klas een onvoldoende heeft voor het vak Maatschappijleer, heeft hij/zij de 
mogelijkheid een aanvullende toets voor dat vak te maken. In die toets wordt de stof die in 
het gehele leerjaar aangeboden is, getoetst. Het cijfer voor deze toets vervangt het oude 
cijfer.  

 
Voor de beroepsvakken en LO geldt het PTA voor alle perioden in leerjaar 3 en 4. Alle beoordelingen 
tellen mee voor het Schoolexamen. 
 
Voor de vakken Nederlands en Engels is er een PTA vanaf leerjaar 3. De cijfers van leerjaar 3 en de 
cijfers van leerjaar 4 tellen daarom mee voor het schoolexamen.  
 
Leerlingen die de vakmanschapsroute (VMR) volgen, hebben een PTA voor het vak rekenen. Zij 
hebben de mogelijkheid om in leerjaar 4 en 5 de rekentoets op niveau 2F af te ronden. Het eindcijfer 
voor rekenen telt niet mee voor de zak-/ en slaagregeling. De leerling krijgt een separaat cijferlijst 
waarop het eindcijfer staat vermeld.  
 
7.2.2 Belangrijke data 
 
05 oktober t/m 09 oktober (week 41) Schoolexamen 02   
 
19 oktober   Uitreiking voorlopige SE-02 cijferlijsten. Mentoren adviseren kandidaten om 

een keuze te maken voor herkansing.  
21 oktober   Herkansingsformulier inleveren bij de administratie.  
26 oktober   Herkansing schoolexamen 02   
02 november  Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamens 02.   
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14 t/m 18 december (week 51) schoolexamen 3 - deel 1   
  
04 januari    Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 3 – deel 1. Mentoren adviseren 

kandidaten om een keuze te maken voor herkansing.  
06 januari   Inleveren herkansingsformulier bij de administratie  
11 januari   Herkansing schoolexamen 3 -deel 1  
  
25 januari t/m 29 (week 4) januari Schoolexamen 3 - deel 2.   
 
Kijk- en luistertoetsen Nederlands en Engels (deze zijn niet herkansbaar)  
 
05 februari  inhalen gemiste kijk- en luistertoetsen.  
01 maart   Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamens 2 en 3  
  
15 maart t/m 19 maart (week11) Schoolexamen 4   
  
29 maart   Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 4. Mentoren adviseren kandidaten 

om een keuze te maken voor herkansing.  
31 maart   Inleveren herkansingsformulier op de administratie  
06 april   Herkansing schoolexamen 4  
12 april   Uitreiking definitieve cijferlijst schoolexamen 1,2,3,4. Ook het tekenen van de 

akkoordverklaring.  
 
19 april t/m 23 april (week16) Praktijkexamens   
 
17 mei t/m 31 mei Centraal examens - eerste tijdvak  
 
09 juni    Uitslag CSPE. 
16 juni   Uitslag examens algemene vakken 1e tijdvak Vaststellingsvergadering eerste 

tijdvak (ex-cie.) om 12:00u met docenten om 14:00u Kandidaten worden na 
de vaststellingsvergadering gebeld.  

17 juni   Om 10:00uur komen de geslaagden om hun cijferlijst op te halen en 
eventueel herkansing op te geven.  
Om 12.00 uur komen de kandidaten die moeten herkansen op school.   
Mentoren bespreken de mogelijkheden en geven advies in welk(e) vak(ken) 
de kandidaat het beste zou kunnen herkansen.  

18 juni    Inleveren herkansingformulier op de administratie.  
 
21 juni t/m 24 juni centraal examens en CSPE tweede tijdvak.  
  
02 juli    Uitslag examens algemene vakken 2e tijdvak 

Vaststellingsvergadering tweede tijdvak (ex-cie.)10:00u. 
Kandidaten worden daarna door de mentoren gebeld.  

02 juli    Diploma uitreiking vanaf 17:00 tot 20:00 uur.  
05 juli    Uitreiking certificaten om 10:00u  
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19 april t/m 23 april (week 16) Schoolexamen-01 leerjaar 3 
 
21 oktober   SE1-KZV 
16 december  SE2-KZV 
10 maart  SE3-KZV 
24 maart                     herkansing KZV.  
10 mei                              Uitreiking voorlopige cijfers schoolexamen 1 en advies herkansing door 

mentoren  
11 mei    Inleveren herkansingsformulier op de administratie 
17 mei    herkansing SE-01 algemene vakken. 
25 mei   SE-01 Profielvakken. 
08 juni   herkansing Profielvakken. 
09 juni   herkansing Ma1 

Uitreiking definitieve cijferlijst SE 1 bij overgangsrapport. 
 
7.3 Het VMBO examen  
 
7.3.1 Het centraal examen (CE) 
Het centraal examen is een landelijk examen en voor alle scholen gelijk. Het centraal examen kent 
verschillende soorten examens (praktijk en schriftelijk).  
 
7.3.1.1 Centraal schriftelijk praktische examen (CSPE) ( alleen voor  KB) 
Voor de profielen E&O, D&P, en Z&W wordt in het vierde leerjaar een CSPE afgelegd. De theorie 
wordt tegelijk met de praktijk getoetst.  
 
7.3.1.2  Centraal schriftelijk examen (CSE) 
De VMR en KB leerlingen leggen het eindexamen digitaal af in het programma FACET van DUO. 
De volgende vakken worden op het Bindelmeercollege digitaal afgenomen: 
Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, economie en de minitoetsen van het CSPE. 
Iedere leerling krijgt een examenrooster.  
 
De leerlingen van TL hebben hun CSE ook in mei. Deze examens worden door alle TL-leerlingen in 
Nederland op hetzelfde moment gemaakt.  
 
7.4 Schoolexamen  
Het schoolexamen bevat:  

• Schriftelijke, mondelinge en/of handelingsdelen 
• De meeste schoolexamens worden schriftelijk getoetst. Het schoolexamen gaat meestal over 

een afgebakend deel en is beschreven in het PTA.  
• Bij mondelinge schoolexamen wordt meestal de spreekvaardigheid getoetst. 
  Een voorbeeld daarvan is “Taaldorp”. Je gaat in het dorp waar verschillende situaties zijn 

uitgestald Je gaat vragen beantwoorden over de verschillende situaties in het Nederlands of 
Engels.  

• Een praktische opdracht is een toetsvorm waarbij vaardigheden worden getoetst in 
combinatie met leerstof. Voorbeelden van een praktische opdracht zijn: een interview, het 
opstellen (en afnemen) van een enquête, een practicumopdracht, het maken van een 
werkstuk of het houden van een presentatie. Deze worden beoordeeld met een cijfer.  
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• Handelingsopdrachten kunnen bij alle vakken worden gegeven. Voorbeelden zijn het maken 
van een kunst-, lees-, of schrijfdossier, de oriëntatie op een vervolgopleiding of een bezoek 
aan een bedrijf, instelling of museum. Handelingsopdrachten moeten tenminste voldoende 
zijn.  

 
7.4.1  Beoordeling  
Alle docenten die in een bepaald vak in de examenjaren lesgeven (de examinatoren), stellen voor 
hun vak gezamenlijk de wijze van beoordelen vast.  
Een praktische opdracht, die vakoverstijgend kan zijn, bv het sectorwerkstuk, wordt beoordeeld door 
de docenten die de totstandkoming hebben begeleid. Zij letten bij de beoordeling op het proces van 
de totstandkoming, de inzet, de eventuele samenwerking, het product zelf en de presentatie. De 
manier van beoordelen wordt vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt.  
 
Het eindschoolexamencijfer komt tot stand door alle schoolexamencijfers op te tellen en te delen 
door het aantal. Dit gemiddelde wordt afgerond op één decimaal, volgens de afrondingsregels.  
(Bijv.: 5,65 wordt 5,7 en 5,64 wordt 5,6).  
 
7.4.2  Weging  
Voor de meeste onderdelen van het schoolexamen wordt een beoordeling gegeven met de cijfers 
van 1 t/m 10, afgerond op één decimaal. Per vak staat in het PTA de weging per overhoring, 
proefwerk, toets en praktische opdracht aangegeven. Handelingsopdrachten zijn voldaan als de 
beoordeling tenminste voldoende is. Voor vakken die geheel uit een handelingsopdracht bestaan, 
zoals lichamelijke opvoeding, CKV en Sectorwerkstuk, drukken wij de beoordeling uit in 
“onvoldoende”, “voldoende”, of “goed”. Deze vakken moeten tenminste met “voldoende” zijn 
beoordeeld. 
 
7.4.3  Criteria voor herkansing van schoolexamens:  

• Na elke periode van schoolexamens mag de kandidaat dit schooljaar twee algemene vakken 
herkansen. 

• VMR en KB kandidaten mogen naast hun algemene vakken nog het profieldeel herkansen. 
• Schoolexamens worden in het geheel herkanst.  
• Herkansingen lijken qua moeilijkheid en tijdsduur op de oorspronkelijke examens.  
• Je bent niet verplicht om deel te nemen aan herkansingen; het is niet mogelijk herkansingen 

op te sparen.  
• Voordat een herkansing start, heb je voldoende tijd gekregen om de leerstof nog een keer te 

oefenen. De minimale tijd tussen het besluit tot herkansing en de herkansing is twee dagen. 
In bijzondere situaties wordt verwezen naar het Examenreglement. Het volgen van 
steunlessen (indien aangeboden) is verplicht om de deel te nemen aan een herkansing. 

• Als je zonder geldige reden te laat of afwezig bent bij een herkansing, wordt verondersteld 
dat je geen gebruik wilt maken van de herkansing.  

• Bij herkansing telt het hoogste cijfer.  
• De examencommissie stelt de herkansingsdata vast.  

 
7.4.4 Herkansingen VMR 
Mocht je een examen niet halen of niet kunnen maken, is er mogelijkheid om te herkansen. Voor de 
vmbo-examenvakken Nederlands en Engels geldt dat je één van beide vakken éénmaal per periode 
mag herkansen m.u.v. kijk- en luistertoetsen. 
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Vakken B-cijfers in leerjaar 3 B-cijfers in leerjaar 4 
Nederlands 1 3 
Engels 1 3 
Rekenen 1 3 
CKV * 4 0 
Maatschappijleer ** 6 0 
LO *** 1 3 

 
*  Van de vijf behaalde beoordelingen, tellen de hoogste vier. Daarnaast mag er  
 herkanst worden tot het vak voldaan is. 
** Bij het vak maatschappijleer is de mogelijkheid bij een gemiddeld onvoldoende eindcijfer het 
  gehele vak te herkansen (zie 7.2.1). 
*** De beoordeling in leerjaar 3 mag herkanst worden. In leerjaar vier mag één van de  
  beoordelingen herkanst worden. 
 
Voor de mbo-examens en -toetsen geldt dat een leerling automatisch recht heeft op een herkansing, 
indien het cijfer van het examen/de toets lager is dan een 5,5. Voor een extra herkansing moet 
toestemming worden gevraagd bij de examencommissie. 
 
7.4.5 Afwezigheid bij schoolexamens 
Als je bij een schoolexamen afwezig bent geweest, heb je soms het 
recht om in te halen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:  

• De reden voor je afwezigheid moet legitiem (geldig) zijn; hierover beslist de 
examencommissie.  

• De reden van afwezigheid moet altijd vooraf bekend zijn; als je ziek bent, moeten je ouders 
tussen 8.00 en 8.30 uur naar school bellen.  

• Achteraf moet je afwezigheid schriftelijk bevestigd worden met een briefje dat ondertekend 
is door je ouder(s)/verzorger(s).  

• Een “in te leveren opdracht” moet je persoonlijk inleveren bij de betreffende docent. Als je 
niet op de inleverdatum aanwezig kunt zijn, moet de “in te leveren opdracht” op de 
eerstvolgende schooldag aan de betreffende docent persoonlijk overhandigd worden.  

• Leerlingen die niet voldaan hebben aan de 100% aanwezigheidsplicht bij Lichamelijke 
Opvoeding (handelingsopdracht), kunnen verplicht gesteld worden de gemiste tijd in te 
halen.  

 
Als je zonder geldige reden afwezig bent, (dit is ter beoordeling van de examencommissie) krijg je het 
cijfer 1,0 voor het gemiste schoolexamen.  
Bezwaar tegen bovenstaande regels kunnen bij de examencommissie worden ingediend binnen 3 
schooldagen na ontvangst van de beslissing.  
 
7.4.6  Gang van zaken bij het schoolexamen  

• Van kandidaten wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn bij het schoolexamen, zoals in 
het rooster is opgenomen. 

• Tijdens het schoolexamen word je toegelaten als je te laat komt. Je krijgt geen extra tijd.  
• Als je te laat komt tijdens het examen word je tot vijftien minuten na begin van de toets 

alsnog toegelaten. Ben je meer dan vijftien minuten te laat zijn, word je absent gemeld. Je 
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kunt dan eventueel gebruik maken van de herkansing. Leerlingen die te laat zijn, hebben 
geen recht op extra tijd. Er wordt niet afgeweken van de vastgestelde eindtijd.  

• Bij mondelinge toetsen en praktische toetsen (bijvoorbeeld kijk- en luistertoetsen) mag je 
niet te laat komen. Kom je te laat dan word je uitgesloten van het mondeling of de praktische 
toets en moet je gebruik maken van de herkansing.  

 
7.4.7 Toegestane hulpmiddelen bij (school-)examens  

• Voor alle vakken in alle leerwegen heb je een basispakket aan hulpmiddelen nodig, 
bestaande uit:  
y. Schrijfmateriaal (blauwe of zwarte pen);  
z. Tekenpotlood; 
aa. Blauw en rood kleurpotlood;  
bb. Liniaal met millimeterverdeling;  
cc. Passer;  
dd. Geometrische driehoek;  
ee. Vlakgum;  
ff. Rekenmachine.  

• Voor alle schriftelijke examens in alle leerwegen is een eendelig verklarend woordenboek 
Nederlands of eendelig woordenboek Nederlands-Thuistaal en Thuistaal-Nederlands 
toegestaan. Bij de moderne vreemde talen in alle leerwegen is een woordenboek naar en 
van de doeltaal; bij Engels (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels-
Engels. Bij wiskunde in alle leerwegen is naast of in plaats van de geometrische driehoek een 
windroos toegestaan. Ook is roosterpapier in cm2 toegestaan. Bij Nask 1 in alle leerwegen is 
een door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal toegestaan. Tot slot is bij het cspe 
beroepsgericht en cpe beeldend in de leerwegen BB, KB en GL (cspe), GL en TL (cpe 
beeldend) een woordenboek Nederlands niet toegestaan.  

 
7.4.8  Niet of te laat inleveren van praktische- en handelingsopdrachten                                                                                         

• Handelingsopdrachten en praktische opdrachten moeten worden ingeleverd op een door de 
docent vastgestelde datum.  

• Als je niet hebt voldaan aan de gestelde periode-eisen voor handelingsopdrachten en 
praktische opdrachten, moet je gebruik maken van de herkansing en moeten deze 
opdrachten op de herkansingsdatum voldaan zijn.  

• Indien het op het herkansingsmoment nog steeds niet is voldaan dan wordt het cijfer 
definitief 1,0. De praktische- of handelingsopdracht moet alsnog worden ingeleverd om 
verder te kunnen met het examenprogramma. 

• Het niet voldoende afronden van handelingsopdrachten en praktische opdrachten, kan 
leiden tot uitsluiting van deelname aan het centraal examen. Alleen de examencommissie 
kan een uitzondering hierop maken. 

 
7.4.9  Aanwezigheid bij de lessen  
Het volgen van alle lessen is verplicht. Ongeoorloofde afwezigheid bij de lessen van een vak kan 
leiden tot uitsluiting van een herkansing voor dat vak. De Examencommissie beslist hierover.  
 
7.4.10   Fraude bij het schoolexamen door een kandidaat 
Indien er fraude wordt geconstateerd, zal de examencommissie passende maatregelen nemen zoals 
opgenomen in art. 5 van het Algemeen- ZAAM examenreglement. In het ergste geval betekent dit 
uitsluiting van het examen. 
 
Onder fraude wordt verstaan: het op arglistige wijze geven van een onjuiste voorstelling van zaken, 
in eigen of andermans belang, door vervalsing van administratie of ontduiking van de voorschriften. 
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Vormen van fraude die onderscheiden kunnen worden, zijn: 

• (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben; 
• examenwerk van een ander inleveren; 
• plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (internet); 
• gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen; 
• afkijken of overleggen met anderen; 
• gelegenheid geven tot afkijken; 
• bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren. 

Naast bovengenoemde vormen van fraude kan een kandidaat ook van het examen worden 
uitgesloten wanneer hij zich misdraagt. Hierbij valt te denken aan: 

• De kandidaat zorgt door praten of anderszins storend gedrag er voor dat de docent niet met 
het afnemen van het examen kan beginnen; 

• Nadat hij met het examen klaar is, hindert de kandidaat door praten of anderszins storend 
gedrag de overige kandidaten tijdens het afmaken van hun examen. 

 
Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze 
handeling / misdraging stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk van in kennis. Bij 
herhaling  neemt de docent het werk in, wordt de kandidaat uit het lokaal verwijderd en wordt door 
de docent via het proces-verbaal  van het voorval melding gemaakt bij de examencommissie. De 
examencommissie hoort vervolgens de betrokkenen (in ieder geval de docent en de leerling) en 
neemt een beslissing (bijv. het toekennen van het cijfer 1 of het door de kandidaat opnieuw laten 
maken van (een deel van) het examen. Uiteraard wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld het 
examen te herkansen. 
De examensecretaris stelt de kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders, schriftelijk van de 
beslissing van de examencommissie in kennis.  
 
Een kandidaat die zich schuldig maakt aan een vergrijp dat niets te maken heeft met het examen kan 
daardoor niet uitgesloten worden van deelname aan het examen. 
 
7.4.11 Fraude bij het schoolexamen door een docent of surveillant 
Er is sprake van fraude door docenten of surveillanten indien: 
• wijzigingen in PTA’s worden aangebracht zonder toestemming van de examencommissie; 
• opzettelijk onrechtmatig punten worden toegekend of onthouden; 
• wijzigingen aangebracht worden in examenwerk van kandidaten; 
• kandidaten opzettelijk gehinderd of bevoordeeld worden bij examenonderdelen.  
 
Procedure fraude door een docent of surveillant: 
• De examensecretaris wordt van het voorval mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De 

examensecretaris stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord. 
• Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de examencommissie een beslissing. 
• De examencommissie stelt de genomen maatregel op schrift en deelt de beslissing mede aan de 

collega. 
 
7.4.12  Afronding van het schoolexamen  
Het schoolexamen is afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld. 
Ook moeten alle handelingsopdrachten minimaal “voldoende” zijn afgesloten. Indien het 
schoolexamen niet is afgerond voordat het Centraal Examen begint, word je uitgesloten van 
deelname aan het Centraal Examen.  
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7.4.13  Bezwaar en beroep  
De beoordeling van een SE geschiedt aan de hand van een door de vaksectie vastgesteld 
correctiemodel, welke de leerling inzicht verschaft. Na elke toets wordt het gemaakte werk aan de 
leerling ter inzage gegeven. Indien er volgens de leerling iets niet klopt, dient deze dit binnen vier 
schooldagen aan de docent mondeling kenbaar te maken. Wanneer de leerling er in dit gesprek niet 
uitkomt met de docent, kan de leerling een klacht indienen bij de examencommissie, volgens de 
hieronder beschreven procedure.  
 
Wanneer een kandidaat het niet eens is met de gang van zaken tijdens een toets, met een 
beoordeling of met een andere handeling die zij/hij in strijd vindt met dit reglement, dient zij/hij 
schriftelijk een met redenen omkleed bezwaar in bij de secretaris van de examencommissie. Deze 
doet binnen 14 dagen uitspraak. 
Wanneer een kandidaat het niet eens is met de cijfers op een SE-lijst dient zij/hij schriftelijk een met 
redenen omkleed verzoek in tot een revisievergadering. Dit verzoek wordt ingediend bij de secretaris 
van de examencommissie. Indien de leerling zich tevens niet kan vinden in het besluit van de 
secretaris van de examencommissie, staat beroep open bij de Commissie van Beroep. In het 
Reglement van de Commissie van Beroep is de beroepsprocedure nader beschreven (zie voorts punt 
4.12).  
 
7.4.14 Commissie van Beroep 
Wil je in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie, kun je de Commissie van 
Beroep voor examenbeslissingen aanschrijven. Het beroep moet binnen vijf werkdagen nadat je de 
beslissing hebt gehoord, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden ingesteld.  
 
Het adres is:  
Commissie van Beroep van Stichting ZAAM,  
Postbus 12426 
1100 AK Amsterdam.  
 
Wat betreft de procedure bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen 
Examenbeslissingen van Stichting ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website 
www.zaam.nl/regelingen.html. De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen 
twee weken, c.q. tien werkdagen, op het beroep, tenzij de commissie deze termijn gemotiveerd 
heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Commissie van Beroep deelt haar beslissing 
schriftelijk mee aan de kandidaat, en bij minderjarigheid aan de ouders, voogden of verzorgers van 
de kandidaat, aan de directeur en aan de Onderwijsinspectie. 
 
7.4.15 Bewaren examenwerk  
Ieder gemaakt schoolexamenonderdeel wordt door de examencommissie ten minste zes maanden 
na afname of inleveren in een kluis bewaard, ter inzage voor belanghebbenden. Na deze termijn zal 
het werk worden vernietigd.  
 
7.5 Het centraal examen 
 
7.5.2 Wanneer ben ik geslaagd voor het MBO? 
 
Je bent geslaagd voor je mbo-opleiding als voldaan is aan onderstaande eisen. 
 
Voor de vmbo-vakken: 

http://www.zaam.nl/regelingen.html
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18. Je hebt de verplichte vmbo-examens voor Nederlands, Rekenen, Engels, Maatschappijleer, 
Lichamelijke Opvoeding en CKV behaald en/of hier een voldoende of goed voor behaald. 

 
Voor de mbo-vakken: 

19. Elke kerntaak uit het kwalificatiedossier is tijdens de Proeve van Bekwaamheid met een 
voldoende of goed beoordeeld 

20. Het eindcijfer voor generiek Nederlands is niet lager dan een 5 
21. Er is deelgenomen aan het Centraal Examen rekenen 
22. Er is voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan & Burgerschap 
23. Er is voldaan aan de eisen ten aanzien van de BPV 
24. De keuzedelen zijn beoordeeld met Voldoende of Goed.  

 
De behaalde resultaten van rekenen en de keuzedelen worden vermeld op je mbo-cijferlijst. Je 
ontvangt daarnaast een cijferlijst van je vmbo-vakken. 
 
7.5.2  De berekening van het eindcijfer VMBO 
Per vak staan er meestal 3 cijfers, namelijk een schoolexamencijfer, een examencijfer en een 
eindcijfer. Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal 
examen, afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt 
het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het eerste cijfer achter de komma 
een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50 is dus een 6. Als er voor een vak 
geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer. 
 
7.5.3  Herkansing Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE)  
De basis- en kaderleerlingen hebben het recht om naast een algemeen vak het CSPE van het 
beroepsgerichte vak geheel of gedeeltelijk te herkansen.  
 
7.5.4  Herkansing Centraal Examen (CE) 
Voor het herkansen van de centrale examens geldt dat je het recht hebt om één algemeen vak 
eenmaal te herkansen.  
 
7.5.5  Cum Laude 
Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfer voor Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, de vakken in je sectordeel en het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel een 
8,0 of hoger is. De rekentoets telt niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de 
uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan 6. 
TL: Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfer voor Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, de vakken in het sectordeel en het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel een 
8,0 of hoger is. De rekentoets telt hierbij niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de 
uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan een 6.  
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8. PROGRAMMA VOOR TOETSING EN AFSLUITING VMR 3 en 4 
 

Per vak vind je de schoolexamens van leerjaar 3 en leerjaar 4.  
 
Eindtermen  
In het PTA is bij de vakken per schoolexamen of handelingsdeel aangegeven welke eindtermen 
getoetst worden. Een toelichting op deze eindtermen is te vinden op de site www.examenblad.nl. Ga 
naar VMBO BB, kies het vak waarvan je de eindterm wilt zien en klik op syllabus. 
 
Eindterm 1 betreft een algemene eindterm (oriëntatie op leren en werken). Deze eindterm wordt 
getoetst bij LOB. 
 
LOB 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is gedurende de vier leerjaren onderdeel van het 
onderwijsprogramma. In leerjaar 3 en 4 is het opgenomen binnen het PTA. Aan het einde van 
leerjaar 3 en 4 wordt telkens het loopbaandossier en de stage beoordeeld door de 
studieloopbaanbegeleider. Beide onderdelen moeten ieder jaar met een voldoende zijn beoordeeld. 
 
Voortgezet onderwijs (VO) 
In dit hoofdstuk staan de VO-schoolexamens vermeld die in leerjaar 3 en 4 zijn of worden 
afgenomen. Naast schoolexamens maak je in het vierde jaar ook centrale VMBO-examens (zie 
hiervoor hoofdstuk 5 van deze opleidingsgids).  
 
In VMR 3 is een eerste kans gepland voor het schoolexamen rekenen In VMR 4 zijn nog drie kansen 
voor deze toets.  
 
In VMR 3 en 4 worden voor de volgende vakken schoolexamens of handelingsdelen afgenomen.  

• Nederlands 
• Engels 
• Rekenen 
• Maatschappijleer  
• CKV 
• LO 
• LOB 

 
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
In leerjaar 3 zijn MBO-instellingsexamens en de centrale examens MBO nog niet aan de orde.  
 
In leerjaar 4 wordt het eerste  mondelinge MBO-instellingsexamen voor Loopbaan & Burgerschap 
afgenomen. De overige MBO-examens zijn gepland in leerjaar 5. 
 
In hoofdstuk 6 van deze opleidingsgids vind je een overzicht van de vakken die in het 5e jaar worden 
geëxamineerd. Gedetailleerde informatie hierover ontvang je bij aanvang van het 5e leerjaar.

http://www.examenblad.nl/
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8.1  PTA Nederlands  
     

Studie Periode Kolomnr. 
Magister 

Exameneenheden Leerstof omschrijving Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Toegestane 
hulpmiddel 

Herkansba
ar 

Beoordeling/ 
weging 

 
3VMR 

 
SE1 

Vervallen ivm 
Coronacrisis 

 
 

NE341 
 

 
 
NE/K/1,2,4,8 
 

 
Signaalwoorden en 
verbanden  
 

 
H2.3 
H3.3 + Eigen stencil 

 
Schriftelijk  
60 minuten 
 

 
Woordenboek 

 
Ja 
 
 
 

 
Cijfer 
 
0% 
 

 
4VMR 

 
SE2 

Week 41  
5/10-9/10 

 

 
 

NE411 
 

 
 
NE/K/1,2,3,8,9 
NE/K/1,2,4,8 
 

 
Spelling en 
Signaalwoorden en 
verbanden  
 

 
H6 
H2 

 
Schriftelijk 
90 minuten 
 

 
Woordenboek 

 
Ja 
 
 
 

 
Cijfer 
 
33,3% 
 

 
4VMR 

 
SE3 

Week 04  
25/01-29/01 

2021 

 
 

NE421 

 
 
NE/K/1,2,3,6,7,8,9 

 
Kijk- en luistertoets 

4.4  
H4 
Oude examens 

 
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
Nee 

 
Cijfer 
 
33,3% 
 

 
4VMR 

 
SE4 

Week 11  
15/03-19/03 

2021 

 
NE431 

 
 

 
NE/K/1,2,3,4,6,7,8,9 
 

 
Taaldorp. 
 

 
H3  

 
Mondeling 
30 minuten 
 
 

 
Geen 
 
 

 
Nee 

 
Cijfer 
 
33,3% 
 

   
Berekening eindcijfer Schoolexamen :     (SE2+SE3+SE4)/3 

 

  

 
Gebruikte  methode : Talent, Nederlands voor de bovenbouw van het vmbo 
Auteur                         : Erna Mulder e.a. 
Uitgeverij                    : Malmberg       
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Auteur 
Uitgeverij 

: A.Leher e.a.Erna Mulder e.a. 
: Noordhoff. 

8.2  PTA Engels  
 
  

Studie Periode Kolomnr. 
Magister 

Exameneenheden Leerstof 
omschrijving 

Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Toegestane 
hulpmiddel 

Herkans 
baar 

Beoordeling/ 
weging 

 
3VMR 

 
SE1 

 Vervallen ivm 
Coronacrisis 

 
EN341 

 
MVT/K/1,2,3,4 

 
Tekstbegrip. 

 
H1 t/m H6 Reading & 
Early blackbirds 

 
Schriftelijk 
60 minuten 

 
Woordenboek 
NE - EN 

 
Ja Cijfer 0% 

 
4VMR 

 
SE2 

Week 41  
5/10-9/10 

2020 

 
 

EN411 

 
 
MVT/K/1,2,3,7 

Deel 1: 
grammaticale 
opdrachten. 

 
Deel 2: 
schrijfopdrachten 

 
H1 t/m H6 

 
Stones & Grammar 

 
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
 

Woordenboek 
NE- EN 

 
Ja 

 
Cijfer 33,3% 

 
4VMR 

 
SE3 

Week 04  
25/01-29/01 

2021 

 
EN421 

 
MVT/K/2,5 

 
Kijk- en 
luistertoets 

 
H1 t/m H6 Listening 
&Cito 

 
Schriftelijk 
90 minuten 

 
Geen 

 
Nee Cijfer 33.3% 

4VMR 
 

SE4 
Week 11  

15/03-19/03 
2021 

EN431 MVT/K/1,2,4,6 Taaldorp H1 t/m H6 Speaking 
Assingnment Syllabus 
“Taaldorp” 

Mondeling 
30 minuten 

Geen Nee Cijfer 33,3% 

  Berekening eindcijfer Schoolexamen:(SE2+SE3+SE4)/3   

Gebruikte methode : Stepping Stones 3/4 - vmbo BB (vijfde editie)  
 
 

  



236 
 

8.3  PTA Rekenen  
  

Leer-
jaar 

Periode Toets-nummer Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Waar- 
dering 

Klas 3 4 SE 1 
Vervallen ivm 
Coronacrisis 

C341 Rekenniveau 2F 
 
 

Getallen 
Verhouding 
 

Digitaal/schriftelijk 
 ( 60 Minuten) 

nee  Cijfer 
0% 

Klas 4 
 

2 SE 2 
 

C421 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
 

Digitaal/schriftelijk 
 (60 Minuten) 

nee  Cijfer 
30% 

Klas 4 
 

3 SE 3 
 

C431 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
 

Digitaal/schriftelijk 
 (60 Minuten) 

nee  Cijfer 
30% 

Klas 4 
 

4 SE 4 
 

C441 Rekenniveau 2F Getallen 
Verhouding 
Meten / Meetkunde 
Verbanden 

Digitaal/schriftelijk 
 (90 Minuten) 

ja  Cijfer 
40% 

 Berekening eindcijfer: (SE2+SE3+SE4) /3 

 
Gebruikte  methode: Startrekenen 2F 
Uitgeverij                   : Deviant 
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8.5  PTA LO  
  

Studie Periode Toets-
nummer 

Kolomnr 
Magister 

Examen- 
eenheden 

Leerstof omschrijving Inhoud Toetsvorm/ 
Duur 

Hulp-
middelen 

Her-
kansbaar 

Weging 

3VMR 4 SE1 LO341 
 

LO1/K/2,3,4,7 60m sprint  
 
 
Voetbal 

Startkennis- en techniek 
 
Regels en toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
 

Handelings-
delen 

NVT 
 
 

Ja 
 

V/NV 
 

4VMR 
 
 
 

1 SE2 LO421 
 

LO1/K/2,3,4,7 
 
 
 

Kogelstoten of 
Speerwerpen 
 
Softbal  

Afstand en techniek 
 
 
Regelkennis en technieken 

Handelings-
delen 
 
 
 

NVT 
 

Ja 
 

V/NV 

4VMR 2 SE3 LO431 
 

LO1/K/2,3,4,5 Basketbal 
 
 
 
Turnen  

Regels en toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
 
 
Ringzwaaien 

4.4  
Handelings-
delen 

 
NVT 

 

 
Ja 
 

 
V/NV 

4VMR 3 SE4 LO441 
 

LO1/K/2,3,4,8 Volleybal  
 
 
 
 
Boksen 

Regels en toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
Actief deelnemen aan de sportdag 
Volleybal 
 
3 combinaties 

 
Handelings-
delen 

 
NVT 

 

 
Ja 
 

 
V/NV 

   Berekening eindcijfer Schoolexamen: ieder handelingsdeel moet met voldoende zijn afgesloten   
 
Gebruikte leerboeken:NVT 
Titel: PTA LO lj 3 en lj 4 
Auteur: Rico, Bob, Karel, Pieter  
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8.7   PTA LOB  
  

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Toets-
duur 

Waar- 
dering 

4 
 
 

1 t/m 4 SE 1 LB441 K1 en C1.4 
Oriëntatie op leren 
en werken en 
loopbaansturing 
C1.2 
Motievenreflectie  
C1.1 
Kwaliteiten reflectie 
 

LOB-dossier 3 
SLB-opdrachten 
waarop in de vier POP-
gesprekken (wie ben 
ik, wat kan ik, wat wil 
ik) wordt 
gereflecteerd. 

Handelingsdelen: 
schriftelijk en 
mondeling 

Ja  n.v.t.  
 
 
 
 
 
 
 
Voldaan 
/ Niet 
voldaan 
 

4 
 

1 t/m 4 SE 1 LB442 K1 en C1.3 
Oriëntatie op leren 
en werken en 
werkexploratie 
 

Stage: Oriënteren op 
de beroepspraktijk. 
Stagelopen en 
stagedossier/boek 
opbouwen.   
 
 

Handelingsdelen: 
Stageboek met 
opdrachten en 
urenverantwoording. 

Ja  n.v.t. 

  Berekening eindcijfer schoolexamen: ieder handelingsdeel moet met een voldoende zijn afgesloten 
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8.8  PTA Maatschappijleer 1 
 

    
*Na SE3 mag één werkstuk + één open boektoets herkanst worden. 
Gebruikte  methode :  Thema’s maatschappijleer VMBO 
Auteur                         :  Bas Schijut Theo Rijpkema Theo Schuurman  Marian Meijer 
Uitgeverij                    :  Essener       

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Examen-
eenheid 

Inhoud Toetsvorm Her- 
kansing 

Toets- 
duur 

Hulp-
middelen 

Weging 

klas 3 P 1: 2020 
Week 44 

 

SE 1 MA341 
 
 
 
 

MA342 
 
 

K/1, K/3, K/7 
K/2, K/3, K/6 

 

Thema: Wat is maatschappijleer?                   
Paragrafen 1 t/m 3 
Thema: Criminaliteit                                    
Paragrafen 1 t/m 4 
Thema: Jongeren                                       
Paragrafen 1 t/m 5 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal in 
de vorm van een (60 
minuten) 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 

klas 3 P 2: 
2020/ 2021 

Week 3 
 

SE2 MA321 
 
 

     MA322 

K/3, K/4, K/5 
K/1, K/2, K/3 

 

Thema: Pluriforme Samenleving 
Paragrafen 1 t/m 4 
Thema: Relaties 1 t/m 4 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal in 
de vorm van een (60 
minuten 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 

klas 3 P 3: 2021 
Week 14 

 

SE 3 MA331 
 

     MA332 

K/1, K/3 , K/4, 
K/5, K/6 

 
 

Thema: Politiek                                          
Paragrafen 1 t/m 6 
Thema: Media                                              
Paragrafen 1 t/m 5 

Werkstuk: 
Schriftelijk/digitaal  

*Ja N.v.t. Werkboek 1 

open boektoets: 
Schriftelijk/digitaal in 
de vorm van een (60 
minuten 

*Ja 60 
minuten 

Werkboek 1 
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8.9  PTA KV1 
 
 

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Examen-
eenheid 

Inhoud Toetsvorm Herkansing Hulp-
middelen 

Toets-
duur 

Waar- 
dering 

3 1: 2020 
 

SE 1 CK311 CKV/K48 
CKV/K50 
CKV/K52 

 CKV PTA 1 Beeldende vorming  
De leerling krijgt een herhaling van de 2d 
en 3d technieken en past dit toe in 2 
opdrachten, een 2D tekening en een 3D 
kunstwerk. Deze cijfers samen bepalen de 
eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht 
 

 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t.   O/V 
 

3 2: 2020 
 

SE 2 CK321 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 2 Identiteit  
De leerling krijgt 2 opdrachten hoe maak 
je een zelfportret, wat is een zelfportret? 
en hoe druk je stof uit in je tekening. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht.  
 

 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t. O/V 

3 3: 2021 
 

SE 3 CK331 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 3 Fotografie & Mode  
De leerling krijgt les in de verschillende 
camera standen en hoe je die gebruikt, in 
fotografie en film. Naast het maken van 
een fotostrip maakt de leerling ook een 
modepop aan de hand van een collage. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
 

Ja, 
vervangende 
opdracht 

2d en 3d 
materiaal 

N.v.t. O/V 

3 4: 2021 
 
 
 

 

SE 4 CK341 CKV/K48 
CKV/K49 
CKV/K50 
CKV/K51 
CKV/K52 

CKV PTA 4 ARCHITECTUUR 
De leerling krijgt les in de verschillende 
stromingen in de architectuur, de 
verschillende bouwstijlen in Amsterdam en 
omgeving. De leerling maakt zelf een 3D 
huis. Daarnaast bezoeken we ARTZuid. 
Beide cijfers bepalen de eindwaardering 

Opdrachten zijn 
ingeleverd aan 
het einde van 
het blok. 
. 
 
 

Ja 
vervangende 
opdracht 

2d en 3d 
materiaal 

 O/V 

  Berekening eindcijfer schoolexamen: Voldaan / Onvoldaan 
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8.10    PTA Leren, Loopbaan en Burgerschap 
 

 
 
Gebruikte  methode :  Schokland ‘Handboek burgerschap voor het mbo’ 
Auteur                         :  Marjan Dorresteijn, Sander Heebels, Jan Verwijlen, Annelien Tienstra, Ron Visser, Menno Beekhuizen, Anne-Marie Bruinen, Daphne  
                                        Kievit.  
Uitgeverij                    :  Deviant  

Leer-
jaar 

Periode Toets-
nummer 

Kolomcode 
Magister 

Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Her- 
kansing 

Toets-
duur 

Hulp-
middelen 

Weging 

Klas 4 4 
Week 26 

SE1 441 K. 3/ K.5 • Kern van Burgerschap  
• Sociaal-maatschappelijke 

dimensie  
• Politiek-juridische dimensie  
• Economische dimensie 

Route-gesprek 1 
Handelingsdeel: 
Schriftelijk (verslag) en 
mondeling 
(presentatie) 

Ja 30 
minuten 

Aftekenlijst 
VMR4 

O/V 

Klas 5 3 
Week 15 

SE2 531     K. 6/ K. 7 • Vitaal burgerschap  
• Wereldburgerschap 

Route-gesprek 2 
Handelingsdeel: 
Schriftelijk (verslag) en 
mondeling 
(presentatie) 

Ja 30 
minuten 

Aftekenlijst 
VMR5 

O/V 

  Berekening eindcijfer: Voldaan / Onvoldaan 
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9. Studiewijzers VMR 4 
 
Een studiewijzer geeft per vak inzicht in de inhoud van de lesstof per week. Bovendien staat in een 
studiewijzer aangegeven welke toetsen of opdrachten je krijgt naast de B- en C-toetsen. Dit zijn A-
cijfers. Zoals eerder gezegd tellen A-cijfers niet mee voor de zak/slaagregeling. Met de cijfers voor 
deze toetsen of opdrachten kunnen de docenten je ontwikkeling volgen. 

 
9.1 Nederlands 
 

Vak: 
Ned 

Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar  
Herhalen verbanden en 
signaalwoorden: tijd,tegenstelling uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
Spelling: tt, vt  blz 210 opdracht 1,2, 3 
Talent Max  

          SE1               Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

35 Verbanden en Signaalwoorden: 
oorzaak/gevolg,doel/middel. Uit stencil 
verbanden en verbingswoorden. 
Spelling: vd: blz 210 0pdracht 3: bijv 
nw: blz 216 opdracht 1,2, vd als bijv 
nw: opdracht 3, blz 217 
Talent Max 

           SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

36 Verbanden en Signaalwoorden: 
voorbeeldgevend en reden 
Oefenopdrachten uit stencil verbanden 
en verbindingswoorden 
Spelling: Meervoud: blz 212,213 
opdracht 1,2,3 
 :samenstellingen opdracht 1,2 blz 214, 
215 oefenopdrachten spelling stencil 

            SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/K/1,2,3,6,7,8 

37 Verbanden en signaalwoorden: 
opsomming, voorwaarde Uit stencil 
verbanden en verbindingswoorden. 
Spelling: blz 218, 219:  hoofdletters en 
leestekens opdracht 1,2,3 
Talent Max 
 

              SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
verbindingswoorden 
 
Spelling: 
oefenopdrachten 
spelling stencil 

NE/ K/1,2,3,6,7,8 

38 Verbanden en verbindingswoorden: 
voorwaarde, conclusie 
Oefenopdrachten uit stencil verbanden 
en verbindingswoorden 
 
Spelling: Engelse ww, aanhalingstekens 
oefenopdrachten spelling stencil 

             SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
ver  
Spelling: 
oefenopdrachten uit 
spelling stencil  

NE/ K/1,2,3,6,7,8 

39 Herhaling verbanden en 
verbindingswoorden en spelling 

             SE1 Oefenopdrachten uit 
stencil verbanden en 
Spelling: 
oefenopdrachten uit 
spelling stencil 

 

40 
Herhaling verbanden en 
verbingswoorden en spelling 

SE1 Oefenopdrachten uit  
stencil verbanden  
en verbindings- 
woorden 

NE/K/1,2,3,6,7,8 
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Spelling:  
oefenopdrachten   
spelling stencil 

 

41 SE 1, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Oefenopdrachten spelling /verbanden 

en verbindingswoorden voor 
herkansing. Spelling- en verbanden 
stencil 

 SE 1 herkansing  NE/K/1,2,3,6,7,8 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Kijk- en luister oefenen. Oude examens 
 

                SE2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

46 Tekstbegrip: hfds 1.2, tekst 1 t/m 6. 
Talent Max 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

 

47 Kijken en luisteren oefenen oude 
examens 

 SE 2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

48 Tekstbegrip: hfds 1.2, tekst 7 t/m 10 
Talent Max 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

49 Kijken en luisteren oefenen oud 
examen 

SE 2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

50 Oefenexamen kijk en luister oude 
examen 

SE2  NE/K/1,2,3,4 
NE/K/1,2,3,6,7,8 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 

1 Tekstbegrip hfds 1.2 tekst 11 en 1.3 
advertentie 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

2 Herkansing SE-2    
3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 2 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Schrijven : 2.2 , brieven en emails, 
opdracht 1 t/m 8 
Talent Max 

       Centraal 
examen 

Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

6 Schrijven : 2.2, brieven en emails, 
opdracht 9 t/m 19 
Talent Max 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

7 Spreken: tweegesprek hfds 3.3 Talent 
Max 

SE3  NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Spreken: presentatie,  hfds 3.2 

Talent Max 
SE3  NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
10 Oefenen spreken mbv stencil Taaldorp  SE3  NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
11 SE 3, 1 lesdag    
12 Examentraining 

Oude examens  
Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
13 Examentraining 

Oude examens 
Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 

NE/k/1,2,3,6,7,8 
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Examentraining 
Oude examens 

Centraal examen Oude eaxamens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

16 Examentraining  
Oude examens 

Centraal examen Oude examens NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19  Examentraining 

Oude examens, ook  op de 
computer 

Centraal examen Oud examen NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 
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20 Centraal examen 

21 Schrijven: hfds 2.3 Talent Max   NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

22 Spreken: tweegesprek hfds 3.3 Talent 
Max 

  NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

23 Schrijven: hfds 2.4, Talent Max   NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

24 Herhaling Tekstbegrip/spelling   NE/K/1,2,3,7 
NE/k/1,2,3,6,7,8 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.2 Engels  
 

Vak: …… Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar    
35 Grammatica - Stepping Stones H1 t/m 3 

- Syllabus 
Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

36 Grammatica - Stepping Stones H4 t/m 6 
- Syllabus 

Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

37 Stones/Vocab - Stepping Stones H1 t/m 3 
- Syllabus 

Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

38 Stones/Vocab - Stepping Stones H4 t/m 6 
- Syllabus 

Herhaling & Verrijking 
Test Yourself 

 

39 Schrijfvaardigheid - Syllabus   
40 Schrijfvaardigheid - Syllabus   
41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43     
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Kijk- en Luistervaardigheid 
- Stepping Stones H1 
- Oefenexamens  

  

46 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H2 
- Oefenexamens 

  

47 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H3 
- Oefenexamens 

  

48 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H4 
- Oefenexamens 

  

49 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H5 
- Oefenexamens 

  

50 Kijk- en Luistervaardigheid - Stepping Stones H6 
- Oefenexamens 

  

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
2 Herkansing SE-3 

Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
6 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
7 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   

10 Spreekvaardigheid - Taaldorp training (syllabus)   
11 SE 4, 1 lesdag    
12 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
13 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Lees- en Luistervaardigheid 
- Examentraining   

16 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Lees- en Luistervaardigheid - Examentraining   
20 Centraal examen 

21     
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22     

23     
24     
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.3 Rekenen  
 

Vak: 
Reken 

Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Domein meten en 
meetkunde. Maten en 
hoeveelheden  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

35 Domein meten en 
meetkunde. Maten en 
hoeveelheden  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

36 Domein meten en 
meetkunde. 
Lijnen en figuren 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

37 Domein meten en 
meetkunde. 
Lijnen en figuren 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

38 Domein meten en 
meetkunde. 
Omtrek en oppervlakte 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

39 Domein meten en 
meetkunde. 
Omtrek en oppervlakte 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

40 Domein meten en 
meetkunde. 
Omtrek en oppervlakte 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Domein meten en 

meetkunde: Inhoud 
 Start rekenen online 

2F 
 

Rekenniveau 2F 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Domein meten en 

meetkunde: Inhoud 
 Start rekenen online 

2F 
 

Rekenniveau 2F 

46 Domein meten en 
meetkunde:  
Tijd en snelheid 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

47 Domein meten en 
meetkunde:  
Tijd en snelheid 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

48 Domein meten en  
meetkunde: 
Kaarten en routes 

 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

49 Domein meten en 
meetkunde: herhaling  

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

50 Domein verbanden: 
gegevens verwerken, 
gegevens samenvatten 
 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Domein verbanden: 

gegevens verwerken, 
gegevens samenvatten 
 

 Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 

2 Herhaling van  alle 
domeinen 

Digitale Examentraining  Start rekenen online 
2F 
 

Rekenniveau 2F 
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3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B, 
Cijfer B: Rekenexamen 2e 
afname 

  

5 Domein verbanden: 
Tabellen en schema’s 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

6 Domein verbanden: 
Tabellen en schema’s 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

7 Domein verbanden: 
diagrammen 

 Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Herhaling van  alle 

domeinen 
Digitale Examentraining  Start rekenen online 

2F 
Rekenniveau 2F 

10 Herhaling van  alle 
domeinen 

Digitale Examentraining  Start rekenen online 
2F 

Rekenniveau 2F 

11 SE 4, 1 lesdag Cijfer B: Rekenexamen 3e 
afname 

  

12     
13     
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4    
16 Herhaling van  alle 

domeinen 
Digitale Examentraining  Start rekenen 2F 

 
Rekenniveau 2F 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Herhaling van  alle 

domeinen 
Digitale Examentraining  Start rekenen 2F 

 
Rekenniveau 2F 

20 Centraal examen                                          Cijfer B: Rekenexamen 4e afname 

21 Domein Getallen Gehele getallen Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 
22 Domein Getallen Gebroken getallen Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 
23 Domein Getallen Machtsverheffen & wortels Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 

24 Domein Getallen Rekenregels Start rekenen 3F Rekenniveau 3F 
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.4 Lichamelijk Opvoeding  
 

Vak: LO Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Kenningsmakingsspelen 

   

35 Kenningsmakingsspelen    
36 Kogelstoten/Speerwerpe

n 
   

37 Kogelstoten/Speerwerpe
n 

   

38 Kogelstoten/Speerwerpe
n 

Kogelstoten/Speerwerpen 
afstand en techniek 
Handelingsdeel PTA  SE2 

  

39 Softbal    
40 Softbal    
41 SE 2, slechts 1 lesdag 

Softbal 
Softbal Regelkennis en 
techniek  
Handelingsdeel PTA SE2 

  

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Superspel    
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Bewegen op muziek 
 

   

46 Turnen: Ringzwaaien    
47 Basketbal; vaardigheid 

en regels herhalen 
   

48 Basketbal; vaardigheid 
en eindvorm 

   

49 Basketbal; eindvorm 
spelen 

Basketbal; regels en 
toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
Handelingsdeel PTA SE3 

  

50 Afsluitend (super) spel    
51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 

Turnen; Ringzwaaien  
Turnen; Ringzwaaien  
Handelingsdeel PTA SE3 

  

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Zelfverdediging    
2 Turnen: 

Ringzwaaien/Basketbal Herkansing SE-3   

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen 
lesdagen 

   

5 Boksen    
6 Boksen    
7 Boksen Boksen; 3 combinaties 

Handelingsdeel PTA SE4 
  

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Volleybal    

10 Volleybal    
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11 SE 4, 1 lesdag 
Volleybal 

Volleybal; regels en 
toepassen van technieken 
tijdens wedstrijdvormen 
Handelingsdeel PTA SE4 

  

12 60 m sprint    
13 Afsluitend (super) spel    
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

60 mtr Sprint 
 

   

16 Toernooivormen    
17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Voetbal    
20 Centraal examen 
21 Softbal    
22 Softbal    
23 Voetbal    
24 Superspel    
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.5 Beroepsvak S&R Theorie  
 

Vak 
S&R 

Leerjaar 4 Niveau: VMR Periode 1 t/m 4 2020/20
21 

Week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

VMR-
werk-
processe
n 

34 Start schooljaar 
De leerlingen maken kennis met het profieldeel 
dienstverlening, waarbij ze aangeven wat zij 
denken te gaan leren. 
 
Vragen: 
• Wat denk je te gaan leren? 
• Welke kwaliteiten/ competenties denkt je 

te bezitten? 
• Hoe kan jij de kwaliteiten/competenties 

bevorderen? 
• Hoe denk jij dat te gaan uitvoeren?  

Theorie formatief  
 
Handelingsdeel 1: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en inleiding 
(lesgeven) aftekenen 
voor portfolio als 
bewijs. 
 
A-cijfer - NV/ V 
 

Extra stof:  
 
Mind-map maken 
 
Ontwikkelsportfol
io invullen m.b.t. 
dienstverlening  
POP 

B1-K1-
W1 
B1-K1-
W2 
 

35 De leerlingen maken kennis met het basisdeel: 
Bereidt werkzaamheden voor en stemt af. 

Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: Inleiding 
Blz.: 9-33  
Maken: opdracht 1 t/m 16. 
• Vraag: 

Wat verstaan we onder bereidt 
werkzaamheden voor en stemt af  

Theorie formatief  
 
Handelingsdeel 1: 
 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en ‘bereidt 
werkzaamheden voor 
en stemt af’, aftekenen 
voor portfolio als 
bewijs. 
 
A-cijfer - NV/ V 

Extra stof: 
 
Casus ’Bereidt 
werkzaamheden 
voor en stemt af’ 
maken. Bespreek 
de casus na met 
elkaar en 
vervolgens met 
jouw docent, 
benoem 
tenminste 2 
tips/tops. 
 
 
 
 
 

B1-K1-
W1 
 

36 De leerlingen krijgen beter inzicht over het 
gebruiksklaar maken van ruimtes in de sport. 
De leerlingen worden geïntroduceerd met de 
verschillende accommodaties binnen sport en 
recreatiebranche. 

Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 2 en 9 
Paragraaf: Inleiding 2.1 en 9.1 
Blz.: 39-42 en 297-302 
Maken: casus werken in een recreatieteam op 
een vakantiepark Blz. 40-42 
 

Theorie formatief  
 
Handelingsdeel 1: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek ‘maakt 
ruimtes gebruiksklaar’, 
‘evalueert de 
werkzaamheden’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
 
A-cijfer - NV/ V  

Extra stof: 
 
Casus ’maak 
ruimte 
gebruiksklaar’ 
maken. Bespreek 
de casus na met 
elkaar en 
vervolgens met 
jouw docent, 
benoem 
tenminste 2 
tips/tops en  
schrijf deze op.  
 
Maak gebruik van 
de 

B1-K1-
W2 
B1-K1-
W9 
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• Vraag: 
Wat verstaan we onder het gebruiksklaar 
maken van ruimtes in de sport? 

planningscyclus: 
Voorbereiden 
(informatie 
verzamelen) -> 
Uitvoeren 
(informatie 
verwerken)->  
Evalueren 
(verbeterpunten 
vaststellen). 

37 De leerlingen krijgen kennis over de 
administratieve werkzaamheden binnen sport 
en recreatie. 

Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 4 
Paragraaf: 4.4 
Blz.: 123-134 
Maken: opdracht 4.3 en begin met 4.4 
 
• Vraag: 

Wat is administratie binnen sport en 
recreatie? 

Theorie formatief 
 
Handelingsdeel 2: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek ‘voert 
eenvoudige 
administratieve 
werkzaamheden uit’ en 
‘evalueert op 
werkzaamheden’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
 
A-cijfer - NV/ V  

Extra stof: 
 
Maak een 
planning voor een 
dag met wat je op 
welk moment 
gaat doen. 
Beschrijf hoe de 
werkzaamheden 
zijn verlopen en 
waarom/waardoo
r je wel/niet aan 
de gemaakte 
planning kon 
houden. 
 
 

B1-K1-
W4 
B1-K1-
W9 

38 De leerlingen krijgen beter inzicht over het 
gebruiksklaar maken van ruimtes. 

Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 2 
Paragraaf: 2.2 
Blz.: 48-51 
Maken: opdracht 2.2 en opdracht 2.3, 2.4  

Theorie formatief 
 
Handelingsdeel 2: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek ‘maakt 
ruimtes gebruiksklaar’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
 
A-cijfer - NV/ V  

Extra stof: 
 
Verwerkingsopdr
acht over ‘ruimtes 
gebruiksklaar 
maken’ en 
plattegrond 
maken. 
 

B1-K1-
W2 

39 De leerlingen krijgen 
beter inzicht over het 
gebruiksklaar maken van 
ruimtes d.m.v. een 
opdracht te maken over 
afspraken 

Boek: Dienstverlening 
Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 2 
Paragraaf: 2.5 
Blz.: 59-61 

 

Theorie formatief 
 
Handelingsdeel 2: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek ‘maakt 
ruimtes gebruiksklaar’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
 
A-cijfer - NV/ V 

Extra stof: 

 

Verwerkingsopdracht in 
het boek: 
verwerkingsopdracht 
2.5 opdracht 14. 
 
 

 

 
 

B1-K1-
W2 

40 De leerlingen ronden hun opdrachten af en 
leveren die in bij de desbetreffende docent. 

Theorie formatief 
 
Handelingsdeel 2: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en ‘maakt 
ruimtes gebruiksklaar’, 

Het afronden van: 
• Potfolio 

opdrachten 
• Mind-map 

opdrachten 
1, 3, 4 vanaf 

B1-K1-
W2 
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aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
 
A-cijfer - NV/ V 

i, 5, 11 en 
14. 

 

41 SE 2 slechts 1 lesdag beschikbaar 
42 HERFSTVAKANTIE 
43 
 

Herhaling van periode 1 Theorie formatief 
 
Handelingsdeel 1&2: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘bereidt 
werkzaamheden voor 
en stemt af’, ‘maakt 
ruimtes gebruiksklaar’, 
‘voert eenvoudige 
administratieve 
werkzaamheden uit’ en 
‘evalueert de 
werkzaamheden’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
 
A-cijfer - NV/ V 
 

Extra stof: 
‘Werkruimte 
inrichten’. 
‘Evalueert de 
werkzaamheden’ 
 
 
 
 

B1-K1-
W1 
B1-K1-
W2 
B1-K1-
W4 
B1-K1-
W9 
 
 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
Assessment wordt afgenomen  

   

45 Start periode 2 
De leerlingen maken een mind-map over de 
taken binnen sport en recreatie en welke 
administratieve vaardigheden moeten zij 
bezitten en welke administratieve handelingen 
moet zij zelf verrichten.  
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 4 
Paragraaf: 4.1 
Blz.: 107-114 
 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 3: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en ‘voert 
eenvoudige 
administratieve 
werkzaamheden uit’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 
 
 
 
 

Extra stof: 
- Urenregistratie 
maken 
- 
Lesvoorbereiding 
maken 

B1-K1-
W4 

46 De leerlingen krijgen kennis over de 
administratieve werkzaamheden binnen sport 
en recreatie.  
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 4 
Paragraaf: 4.1 
Blz.: 107-114 
Maken: opdracht 4.1 
 
Vraag: 
- Wat is administratie binnen sport en 
recreatie? 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 3: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en ‘voert 
eenvoudige 
administratieve 
werkzaamheden uit’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra stof: 
Opdrachten 1 en 
2. 

B1-K1-
W4 

47 De leerlingen krijgen kennis over de 
administratieve werkzaamheden binnen sport 
en recreatie d.m.v. opdrachten.  
 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 3: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en ‘voert 

Extra stof: 
Eigen ervaringen 
beschrijven 
a.d.h.v. de 

B1-K1-
W4 
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Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 4 
Paragraaf: 4.2 
Blz.: 114-120 
Maken: opdracht 4.2 
 
Vraag: 
- Wat is administratie binnen sport en 
recreatie? 

eenvoudige 
administratieve 
werkzaamheden uit’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 

digitale 
administratie in 
de sport. 

48 De leerlingen krijgen kennis over de 
administratieve werkzaamheden binnen sport 
en recreatie. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 4 
Paragraaf: 4.4 
Blz.: 123-134 
Maken: opdracht 4.3 en 4.4 
 
Vraag: 
- Wat is administratie binnen sport en 
recreatie? 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 3: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en ‘voert 
eenvoudige 
administratieve 
werkzaamheden uit’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 

Extra Stof: 
Maak in 
tweetallen een 
overzicht van het 
materiaal in de 
gymzaal.  

B1-K1-
W4 

49 De leerlingen krijgen kennis over de 
administratieve werkzaamheden binnen sport 
en recreatie. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 4 
Paragraaf: 4.4 
Blz.: 123-134 
Maken: Opdracht 4.4 afmaken en opdracht 17. 
 
Vraag: 
- Wat is administratie binnen sport en 
recreatie? 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 3: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en ‘voert 
eenvoudige 
administratieve 
werkzaamheden uit’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 
 

Extra Stof: 
Maak een 
overzicht van 
benodigde 
materialen voor 
een activiteit voor 
6 personen. 

B1-K1-
W4 

50 De leerlingen maakt kennis over het bijdragen 
aan een veilige situatie binnen sport en 
recreatie.   
 
De leerlingen maken opdracht 6.4 uit het boek. 
- Opdracht 11, 13 en 14. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 6 
Paragraaf: 6.4 
Blz.: 197-210 
 
Vraag: 
- Hoe ga je om met veiligheid op het werk en 
hoe ga je deze bevorderen? 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 4: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en ‘draagt bij 
aan een veilige situatie’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
Schrijf de 
basisregels van 
E.H.B.O. op en 
leer deze uit je 
hoofd, overhoor 
elkaar in 
tweetallen. 

B1-K1-
W6 

51 SE-week 3 Deel A, 2 lesdagen beschikbaar 
De leerlingen maakt kennis over het bijdragen 
aan een veilige situatie binnen sport en 
recreatie.   
 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 4: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek en ‘draagt bij 
aan een veilige situatie’, 

Extra Stof: 
Beschrijf een 
situatie waarin jij 
voor de veiligheid 
moest zorgen, 

B1-K1-
W6 
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Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 6 
Paragraaf: 6.4 
Blz.: 197-210 
Maken: opdracht 6.4 uit het boek.  
Opdracht 11, 13 en 14. 
 
Vraag: 
- Hoe ga je om met veiligheid op het werk en 
hoe ga je deze bevorderen? 
 

aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

beschrijf wat er 
gebeurde en hoe 
je bij hebt 
gedragen om de 
veiligheid te 
waarborgen. 
 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 De leerlingen maakt kennis over de 

administratieve werkzaamheden en over het 
bijdragen aan een veilige situatie binnen sport 
en recreatie.  
De leerlingen maken hoofdstuk 4 en 6 van het 
boek. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 4 en 6 
Blz.: 103-145 en 171-216 
Maken: Hoofdstuk 4 ne Hoofdstuk 6 
 
Opdrachten afmaken/afronden. 
 
 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 4: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘voert 
eenvoudige 
administratieve 
werkzaamheden uit’ en 
‘draagt bij aan een 
veilige situatie’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
Maak een 
overzicht met 
welke materialen 
in een E.H.B.O-
koffer moeten 
zitten. 
 

B1-K1-
W4 
B1-K1-
W6 

2 Herkansing SE-3 
 
Herhaling periode 2 
 
Opdrachten afmaken. 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 3&4: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘maakt 
ruimte gebruiksklaar’, 
‘voert eenvoudige 
administratieve 
werkzaamheden uit’ en 
‘draagt bij aan een 
veilige situatie’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
Samenvatting 
maken van: 
Hoofdstuk 4 en 
Hoofdstuk 6. 

B1-K1-
W1 
B1-K1-
W2 
B1-K1-
W4 
B1-K1-
W6 

3 POP-WEEK                                      
4 Start periode 3 en  

SE 3, Deel B, geen lesdagen 
   

5 De leerlingen krijgen kennis bij het optreden als 
aanspreekpunt binnen sport en recreatie. 
 
De leerlingen leren hoofdstuk 3. 

- Casus 
- Mind-map 
- Discussie uit het boek 

 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 3 
Paragraaf: 3.2 
Blz.: 71 – 103  

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 5: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘treedt op als 
aanspreekpunt’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
Vul de casus 
‘aanspreekpunt’ 
in. 
 
Oefen met hoe ga 
je gastvrij om met 
je doelgroep. 

B1-K1-
W3 
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Maken: Alle opdrachten van 3.2, behalve 
opdracht 5. 
Vraag: 
- Hoe ga je om met je gasten? 
- Hoe ga je met hen in gesprek? 

6 De leerlingen krijgen kennis bij het optreden als 
aanspreekpunt binnen sport en recreatie. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 3 
Paragraaf: 3.2 
Blz.: 82-87 
Maken: Alle opdrachten van 3.2, behalve 
opdracht 5. 
Vraag: 
- Hoe ga je om met je gasten? 
- Hoe ga je met hen in gesprek? 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 5: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘treedt op als 
aanspreekpunt’, 
‘evalueert op 
werkzaamheden’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
Maak opdracht 
‘paniek in de tent’ 
in een tweetal en 
bespreek deze na 
met een ander 
tweetal. 

B1-K1-
W3 
B1-K1-
W9 

7 De leerlingen krijgen kennis bij het treden als 
aanspreekpunt binnen sport en recreatie. 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 3 
Paragraaf: 3.2 
Blz.: 82-87 
Maken: Paragraaf 3.2 afmaken. 
Vraag: 
- Hoe handel je een klacht af? 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 5: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘treedt op als 
aanspreekpunt’, 
‘evalueert op 
werkzaamheden’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
Maak opdracht 
‘paniek in de tent’ 
in een tweetal en 
bespreek deze na 
met een ander 
tweetal, 
tenminste als je 
deze opdracht 
nog moet doen.. 

B1-k1-
W3 
B1-K1-
W9 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 De leerlingen krijgen kennis bij het treden als 

aanspreekpunt binnen sport en recreatie. 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 3 
Paragraaf: 3.2 
Blz.: 82-87 
Maken: Paragraaf 3.2 afmaken. 
Vraag: 
- Hoe handel je een klacht af? 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 5: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘treedt op als 
aanspreekpunt’, 
‘evalueert op 
werkzaamheden’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
Maak opdracht 
‘paniek in de tent’ 
in een tweetal en 
bespreek deze na 
met een ander 
tweetal, 
tenminste als je 
deze opdracht 
nog moet doen.. 

B1-k1-
W3 
B1-K1-
W9 

10 De leerlingen krijgen kennis  
over welke soort materialen er zijn en hoe je 
deze onderhoudt en registreert. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 7 
Paragraaf: 7.1 en 7.2 
Blz.: 222-234 
Maken: paragraaf 7.1 en 7.2 uit het boek. 
- verwerkingsopdracht 1 en 5. 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 6: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘voer 
eenvoudige 
onderhouds-en 
herstelwerkzaamheden 
uit’, aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 
 

Extra Stof: 
Voer in 
tweetallen een 
klusje uit die je in 
opdracht van een 
conciërge hebt 
gekregen. 
 

B1-K1-
W7 

11 SE 4, 1 LESDAG BESCHIKBAAR    
12 De leerlingen krijgen kennis  

over welke soort materialen er zijn en hoe je 
deze onderhoudt en registreert. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 7 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 6: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘voer 
eenvoudige 
onderhouds-en 
herstelwerkzaamheden 

Extra Stof: 
Voer alleen een 
klusje uit die je in 
opdracht van 
jouw S&R Docent 
hebt gekregen. 
 

B1-K1-
W7 
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Paragraaf: 7.3 
Blz.: 234-244 
Maken: paragraaf 7.3 uit het boek. 
- verwerkingsopdracht 6 en 7. 

uit’, aftekenen voor 
portfolio als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 

13 Herhaling periode 3  
 
Opdrachten afmaken  

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 5&6: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘treedt op als 
aanspreekpunt’, ‘voert 
eenvoudige 
onderhouds-en 
herstelwerkzaamheden 
uit’, ‘evalueert op 
werkzaamheden’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
Samenvatting 
maken Hoofdstuk 
3 en Hoofdstuk 7. 
 

B1-K1-
W1 
B1-K1-
W3 
B1-K1-
W7 
B1-K1-
W9 
 

14 POP-WEEK  en herkansing SE 4                                          
15 Start periode 4: 

 
De leerlingen leren over voorraad beheren.  
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 5 
Paragraaf: 5.1 en 5.2 
Blz.: 146-154 
Maken: paragraaf 5.1 en 5.2. uit het boek. 
- Verwerkingsopdracht 10 
- Helft van de klas gaat in drietallen een 
bergingskast inventariseren en verwerkt dit in 
excel. 
 
Vragen: 
- Wat is de goede manier om je voorraad op pijl 
te houden? 
- Welke kosten komen erbij kijken om je 
voorraad op pijl te houden? 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 7: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘assisteren 
bij voorraadbeheer’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 
 

Extra Stof: 
 

B1-K1-
W5 

16 De leerlingen leren hoe je volgens een 
stappenplan een voorraadbeheer moet 
toepassen.  
De leerling leert om werkzaamheden uit te 
voeren gericht op voeding.  
De leerlingen leren paragraaf 5.3 uit het boek. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 5 
Paragraaf: 5.3 
Blz.: 154-158 
Maken: paragraaf 5.3 
- Verwerkingsopdracht 10 
In tweetallen helpen in de schoolkeuken. 
 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 7: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘assisteren 
bij voorraadbeheer’, 
‘voert werkzaamheden 
uit gericht op voeding’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 
 

Extra Stof: 
Stappenplan 
maken om 
voorraad bij te 
houden. Verwerk 
dit puntsgewijs. 
 
 
 

B1-K1-
W5 
B1-K1-
W8 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19     
20 Centraal Examen    
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21 
 

De leerlingen maken kennis met de volgende 
termen: inkoop, ontvangen en het uitgeven van 
goederen. 
De leerlingen leren hoe je dit op goede wijze 
moet uitvoeren. 
De leerlingen leren paragraaf 5.4 uit het boek. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 5 
Paragraaf: 5.4 
Blz.: 158-164 
Maken: paragraaf 5.4 
-Verwerkingsopdracht 12 
In tweetallen helpen in de schoolkeuken. 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 7: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘assisteren 
bij voorraadbeheer’, 
‘voert werkzaamheden 
uit gericht op voeding’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
Casus: ‘goedkoop 
inkopen’ 
 
In tweetallen 
helpen in de 
schoolkeuken. 
 
 

B1-K1-
W5 
B1-K1-
W8 
 

22 Behandelde stof van periode 4 herhalen en 
voorbereiden voor de toets. 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 7: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘assisteren 
bij voorraadbeheer’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 

Extra Stof: 
 

B1-K1-
W5 
 

23 De leerlingen leren over voorraad beheren. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 5 
Blz.: 141-165 
Maken: Hoofdstuk 5 
De helft van de klas gaat in 3-tallen een kast 
inventariseren en een schema maken in Excel. 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 8: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘assisteren 
bij voorraadbeheer’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 
 

Extra Stof: 
Voer in 
tweetallen een 
klusje uit die je in 
opdracht van een 
conciërge hebt 
gekregen. 
 

B1-K1-
W5 
 

24 De leerlingen leren over voorraad beheren. 
 
Boek: Dienstverlening Sport en Recreatie 
basisboek 
Hoofdstuk: 5 
Blz.: 141-165 
Maken: Hoofdstuk 5 
De helft van de klas gaat in 3-tallen een kast 
inventariseren en een schema maken in Excel. 

Theorie formatief: 
Handelingsdeel 8: 
Schriftelijke opdrachten 
werkboek, ‘assisteren 
bij voorraadbeheer’, 
aftekenen voor portfolio 
als bewijs. 
A-cijfer - NV/ V 
 
 

Extra Stof: 
 

B1-K1-
W5 
 

25 CE 2e tijdvak 
 
Herhaling leerjaar VMR 4 
 

Afmaken opdrachten 
- voor portofolio 

Extra Stof: 
 

B1-K1-
W5 

26 POP-WEEK eind periode 4       
27 Rapporten/ boeken    
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.6 S&R Praktijk en externe sporten  
 

Vak:  
S&R 

praktijk 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1 t/m 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/ 
extra oefenstof 

VMR-werk-
processen 

34/1 Start schooljaar 
De leerling leert kennis maken met 
softbal en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Softbal:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Gooien, vangen, fielden, slaan, 
spelvorm   
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 1: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 
 

35/2 De leerling leert kennis maken met 
softbal en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Softbal:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Gooien, vangen, fielden, slaan, 
spelvorm   
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 1: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 
 

36/3 De leerling leert kennis maken met 
softbal en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Softbal:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Gooien, vangen, fielden, slaan, 
spelvorm   
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 1: Beoordeling: 
Formatief. 

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

37/4 De leerling leert kennis maken met 
Atletiek en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Atletiek:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
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3.Loopscholing, sprinten, verspringen 
en hoogspringen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

 
Handelingsdeel 2: Beoordeling: 
Formatief.  

38/5 De leerling leert kennis maken met 
Atletiek en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Atletiek:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Loopscholing, sprinten, verspringen 
en hoogspringen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 2: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

39/5 De leerling leert kennis maken met 
Atletiek en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Atletiek:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Loopscholing, sprinten, verspringen 
en hoogspringen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 2: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 
 

40/6 De leerling leert kennis maken met 
Atletiek en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Atletiek:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Loopscholing, sprinten, verspringen 
en hoogspringen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 2: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 
 

41/7 SE 2, slechts 1 lesdag 
Herhaling periode 1 

   

42 HERFSTVAKANTIE 
43/8 Herhaling periode 1 Handelingsdelen 1 en 2 afronden Extra stof:  

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45/1 Start periode 2 

De leerling leert kennis maken met 
mikspelen en leert verschillende 
spelen aan 
  
Lesonderwerpen:  
Mikspelen:  
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
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3.1 wegspeelspel, 1 mikspel 
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

Handelingsdeel 3: Beoordeling: 
Formatief.  

46/2 De leerling leert kennis maken met 
mikspelen en leert verschillende 
spelen aan 
  
Lesonderwerpen:  
Mikspelen:  
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.1 wegspeelspel, 1 mikspel 
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  
 

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt.  
 
Handelingsdeel 3: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

47/3 De leerling leert kennis maken met 
tikspelen en leert verschillende 
tikspelen aan 
  
Lesonderwerpen:  
Mikspelen:  
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.1 tikspel, 1 afgooispel, 1 
honkloopspel 
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  
 

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt.  
 
Handelingsdeel 3: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

48/4 De leerling leert kennis maken met 
Kickboks en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Kickboksen:  
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Stoten, trappen, combinaties 
maken en sparren  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt.  
 
Handelingsdeel 4: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

49/5 Lesonderwerpen:  
Kickboksen:  
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Stoten, trappen, combinaties 
maken en sparren  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt.  
 
Handelingsdeel 4: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

50/6 De leerling leert kennis maken met 
Kickboks en verschillende 
oefenvormen van de sport.  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
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Lesonderwerpen:  
Kickboksen:  
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Stoten, trappen, combinaties 
maken en sparren  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt.  
 
Handelingsdeel 4: Beoordeling: 
Formatief.  

B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

51/7 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 
Vrije invulling  

   

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1/8 De leerling leert kennis maken met 

Kickboks en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Kickboksen:  
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Stoten, trappen, combinaties 
maken en sparren  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt.  
 
Handelingsdeel 4: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

2/9 Herkansing SE-3 
Vrije invulling    

3 POP-WEEK 
4/1 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5/2 De leerling leert kennis maken met 
Basketbal en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Basketbal:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Set shot, lay up, chest pass,  
bounce pass en wedstrijd 5 vs 5  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. .  
 
Handelingsdeel 5: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

6/3 De leerling leert kennis maken met 
Basketbal en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Basketbal:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Set shot, lay up, chest pass, 
bounce pass en wedstrijd 5 vs 5  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt.  
 
Handelingsdeel 5: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
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-Les geven  
7/4 De leerling leert kennis maken met 

Basketbal en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Basketbal:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Set shot, lay up, chest pass,  
bounce pass en wedstrijd 5 vs 5  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 5: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9/5 De leerling leert kennis maken met 

Free running en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Free running:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Salto vooruit, salto achteruit, 
wendsprong, arabier en van kast tot 
kast springen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
 
Handelingsdeel 6: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

10/6 De leerling leert kennis maken met 
Free running en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Free running:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Salto vooruit, salto achteruit, 
wendsprong, arabier en van kast tot 
kast springen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 6: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

11/7 SE 4, 1 lesdag 
Vrije invulling 

   

12/8 De leerling leert kennis maken met 
Free running en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Free running:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.Salto vooruit, salto achteruit, 
wendsprong, arabier en van kast tot 
kast springen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 6: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
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-Les geven  
13/9 Herhaling periode 3    

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15/1 Start periode 4 

De leerling leert kennis maken met 
Voetbal en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Voetbal:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.w-up, 2 passvormen, 2 
dribbelvormen, 2 afwerkvormen, 2 
wedstrijdvormen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 7: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

16/2 De leerling leert kennis maken met 
Voetbal en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Voetbal:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.w-up, 2 passvormen, 2 
dribbelvormen, 2 afwerkvormen, 2 
wedstrijdvormen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 7: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19/3 De leerling leert kennis maken met 
Voetbal en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
  
Lesonderwerpen:  
Voetbal:   
1.Introductie   
2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken   
3.w-up, 2 passvormen, 2 
dribbelvormen, 2 afwerkvormen, 2 
wedstrijdvormen  
  
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden   
-Ruimtes gebruiksklaar maken   
-Les geven  
 

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 7: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

20 Centraal examen 

21/4 De leerling leert kennis maken met 
Bootcamp en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
 
Lesonderwerpen: Bootcamp:  
1.Introductie 
 2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken  
3.Fitness, krachttraining, 
conditietraining en afvaltrainingen  

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 8: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 



265 
 

  

 
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden -Ruimtes 
gebruiksklaar maken -Les geven 

22/5 De leerling leert kennis maken met 
Bootcamp en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
 
Lesonderwerpen: Bootcamp:  
1.Introductie 
 2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken  
3.Fitness, krachttraining, 
conditietraining en afvaltrainingen  
 
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden -Ruimtes 
gebruiksklaar maken -Les geven 

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 8: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

23/6 De leerling leert kennis maken met 
Bootcamp en verschillende 
oefenvormen van de sport.  
 
Lesonderwerpen: Bootcamp:  
1.Introductie 
 2.Ruimte (s) gebruiksklaar maken  
3.Fitness, krachttraining, 
conditietraining en afvaltrainingen  
 
Oefenen met voor de groep staan: 
lesonderdeel aanbieden -Ruimtes 
gebruiksklaar maken -Les geven 

De leerlingen bereiden een inleiding 
voor.   
Aandachtspunt: houding van de 
leerling tijdens het lesgeven.  
Elke week komen twee leerlingen 
aan de beurt. 
 
Handelingsdeel 8: Beoordeling: 
Formatief.  

Extra stof: B1-K1-W1  
B1-K1-W2  
B1-K1-W6  
B1-K1-W9  
P3-K1-W1  
P3-K1-W2   
P3-K1-W3  
 

24/7 Herhaling periode 4    
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.7  Dienstverlening Moduul Voeding 
 

Je volgt de moduul in één van de vier perioden. 

 

Vak: 
Voeding 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1, 2, 3 of 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

  
B1-K1-W8 en W3 

35 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

36 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 
groentesoep en cupcakes 

 B1-K1-W8 

37 H.4: Materialen en 
apparatuur 

Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

38 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

39 H.6: tafels opdekken Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

 B1-K1-W8 

40 H.7: Afrekenen Opdrachten H.7  B1-K1-W8 en W4 
41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 H.8: Ruimte 

gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H. 8 en 9  B1-K1-W2 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 

45 Start periode 2 
H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

 B1-K1-W8 en W3 

46 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

47 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 
groentesoep en cupcakes 

 B1-K1-W8 

48 H.4: Materialen en 
apparatuur 

Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

49 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

50 H.6: tafels opdekken Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

 B1-K1-W8 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 
H.7: Afrekenen 

 
Opdrachten H.7 

 B1-K1-W8 en W4 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 H.8: Ruimte 

gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H. 8 en 9  B1-K1-W2 

2 Herkansing SE-3 
Reserveweek voor de 
moduul Voeding 

 
  

3 POP-WEEK 
Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

Praktijkopdracht: 
representativiteit 

 B1-K1-W8 en W3 
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6 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

7 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 
groentesoep en cupcakes 

 B1-K1-W8 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 H.4: Materialen en 

apparatuur 
Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

10 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

11 SE 4, 1 lesdag 
H.6: tafels opdekken 

 
Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

  
B1-K1-W8 

12 H.7: Afrekenen Opdrachten H.7  B1-K1-W8 en W4 
13 H.8: Ruimte 

gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H. 8 en 9  B1-K1-W2 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 

15 Start P4 
H. 1 Gastvrijheid en 
klantvriendelijkheid 

 
Praktijkopdracht: 
representativiteit 

  
B1-K1-W8 en W3 

16 H.2: Functie van voeding Praktijkopdrachten: warme 
maaltijd en sportvoeding 

 B1-K1-W8 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 H.3: Bereidingstechnieken Praktijkopdrachten: 

groentesoep en cupcakes 
 B1-K1-W8 

20 Centraal examen 

21 H.4: Materialen en 
apparatuur 

Praktijkopdracht: voedsel 
bereiden 

 B1-K1-W8 

22 H.5: HACCP Praktijkopdrachten HACCP 
koelen, bestellingen 
controleren en Fifo-systeem 

 B1-K1-W8 

23 H.6: tafels opdekken Praktijkopdrachten placemats 
en bloemstukken 

 B1-K1-W8 

24 H.7: Afrekenen 
H.8: Ruimte 
gebruiksklaarmaken 
H.9: Begrippen 

Opdrachten H.7 
Opdrachten H. 8 en 9 

 B1-K1-W8 en W4 en W2 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 

Praktijkopdrachten Voeding moeten zijn voldaan. 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.8 Dienstverlening  Moduul Veiligheid 
 

Vak: 
Veilig-
heid 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1, 2, 3 of 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

 
Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

  
B1-K1-W6 

35 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

36 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

37 H.7: Milieubewust werken 
H.8: Energieverbruik 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

38 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

39 H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

 B1-K1-W6 

40 H.13: Ongewenst gedrag 
H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 H.15: Social Media Opdrachten 1 en 2  B1-K1-W6 
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 

De opdrachten moeten zijn voldaan. 
45 Start Periode 2 

H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

 
Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

46 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

47 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

48 H.7: Milieubewust werken 
H.8: Energieverbruik 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

49 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

50 H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

 B1-K1-W6 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 H.13: Ongewenst gedrag 

H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

2 Herkansing SE-3 
H.15: Social Media Opdrachten 1 en 2  B1-K1-W6 

3 POP-WEEK 
De opdrachten moeten zijn voldaan. 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

6 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 
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7 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 H.7: Milieubewust werken 

H.8: Energieverbruik 
Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

10 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

11 SE 4, 1 lesdag 
H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

 
Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

  
B1-K1-W6 

12 H.13: Ongewenst gedrag 
H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

13 H.15: Social Media Opdrachten 1 en 2  B1-K1-W6 
14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 

De opdrachten moeten zijn voldaan. 
15 Start Periode 4 

H.1: Veiligheid 
H.2: ARBO 

 
Opdrachten 1 t/m 7 
Opdrachten 1 t/m 5 

  
B1-K1-W6 

16 H.3: Persoonsgegevens 
H.4: Ergonomisch werken 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdrachten 1 t/m 5 

 B1-K1-W6 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 

19 H.5: Regels voor veiligheid 
H.6: Kwaliteitszorg 

Opdrachten 1 t/m 3 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

20 Centraal examen 
21 H.7: Milieubewust werken 

H.8: Energieverbruik 
Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 en 2 

 B1-K1-W6 

22 H.9: Veiligheid en risico’s 
H.10: Beschermings-
middelen 

Opdrachten 1 t/m 4 
Opdracht 1  

 B1-K1-W6 

23 H.11: Calamiteiten 
H.12: EHBO 

Opdrachten 1 t/m 4 
Praktijkopdrachten EHBO 

 B1-K1-W6 

24 H.13: Ongewenst gedrag 
H.14: Omgaan met 
ongewenst gedrag 

Opdrachten 1 t/m 5 
Opdrachten 1 t/m 7 
 

 B1-K1-W6 

25 CE 2e tijdvak 
H.15: Social Media 

 
Opdrachten 1 en 2 

  
B1-K1-W6 

26 POP-WEEK eind periode 4 
De opdrachten moeten zijn voldaan. 

27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.9 Dienstverlening Moduul Onderhoud 
 

Vak: 
Onder-
houd 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1 t/m 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-
werkprocessen 

34 Start periode 1 
Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

35   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 

36 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

37  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

38 Schilderen  
Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

39  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

40 Waterinstalallatie 
Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

41 Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Uitloop week/ eindopdrachten 

afronden  
Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W 9 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

46   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 

47 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

48  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 
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49 Schilderen  
Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

50  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Waterinstalallatie 

Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

2 Herkansing SE-3 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

6   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 

7 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9  Praktijk:  

Eindopdracht O/V 
 B1-K1-W1 

B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

10 Schilderen  
Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

11 SE 4, 1 lesdag Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

12 Waterinstalallatie 
Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

13 Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Houtbewerking  
Werken met een boormachine 
Verschillende materialen boren 
 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7   
B1-K1-W1  

16   Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W 7 
B1-K1-W 9 
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17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Tekening lezen en uitvoeren Dienstverlening (reader)    

Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7  
B1-K1-W9 

20 Centraal examen 
21 Schilderen  

Afplakken 
Verschillende soorten 
verf/materiaal 

 Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

22  Praktijk:  
Eindopdracht O/V 

 B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

23 Waterinstalallatie 
Aanvoer netwerk aanleggen 
Kraan vervangen 
Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

24 Wc ontstoppen 
Sifon vervangen 

Dienstverlening (reader)    B1-K1-W1 
B1-K1-W7 
B1-K1-W 9 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.10 Dienstverlening Moduul Administratie 
 

Vak: 
Admini-
stratie 

Leerjaar:  
4 

Niveau:  
VMR 

Periode:  
1, 2, 3 of 4 

2020-2021 

week Lesstof/taken/ 
opdrachten + bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken van post 

 
V/O 
Opdrachten in het boek 
maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

35 Hoofdstuk 1 Het verwerken van post V/O 
 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

36 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

37 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

38 Hoofdstuk 3 Administratieve ICT - 
vaardigheden 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 
B1-K1-W9 

39 Hoofdstuk 3 Administratieve ICT - 
vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W9 

40 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O  B1-K1-W4  

41 SE 2, slechts 1 lesdag Hoofdstuk 4 
Kassa, Kasboek bijhouden en 
begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W5 

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 6 Het 

maken van een werkplanning 
V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
Presentatie Administratie 

45 Start periode 2 
Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken van post 

 
V/O 
Opdrachten in het boek 
maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

46 Hoofdstuk 1 Het verwerken van post V/O 
 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

47 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

48 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

49 Hoofdstuk 3 Administratieve ICT - 
vaardigheden 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 
B1-K1-W9 

50 Hoofdstuk 3 Administratieve ICT - 
vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W9 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen V/O  B1-K1-W4  
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Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 

Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W5 

2 
Herkansing SE-3 
Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 6 
Het maken van een werkplanning 

 
V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

  
B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

3 POP-WEEK 
Presentatie Administratie 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken van post 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

6 Hoofdstuk 1 Het verwerken van post V/O 
 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

7 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 

bewaren van documenten 
V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

10 Hoofdstuk 3 Administratieve ICT - 
vaardigheden 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 
B1-K1-W9 

11 SE 4, 1 lesdag 
Hoofdstuk 3 Administratieve ICT - 
vaardigheden 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W9 

12 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W4  

13 Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 6 
Het maken van een werkplanning 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
Presentatie Administratie 

15 Start periode 4 
Oriëntatie  
Hoofdstuk 1 Het verwerken van post 

 
V/O 
Opdrachten in het boek 
maken. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

16 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 
bewaren van documenten 

V/O  B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Hoofdstuk 2 Het opruimen en 

bewaren van documenten 
V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

20 Centraal examen 
21 Hoofdstuk 3 Administratieve ICT - 

vaardigheden 
V/O 
 

  

22 Hoofdstuk 3 Administratieve ICT - 
vaardigheden 

V/O   
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Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

23 Hoofdstuk 4 Kassa, Kasboek 
bijhouden en begroting 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W4  

24 Hoofdstuk 5 Reprofaciliteiten & 6 
Het maken van een werkplanning 

V/O 
Opdrachten in het boek 
maken en eindopdrachten 
uitvoeren. 

 B1-K1-W4  
B1-K1-W5 

25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 

Presentatie Administratie 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.11  LOB 
 

Vak: …… Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + 
bron/methode 

Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ 
verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-werkprocessen 

34 Start schooljaar 
Introductie LOB 
Thema 1, les 1 en 2: 
Opleidingsgids en PTA 

  Loopbaansturing 

35 Zoeken van een stageplaats  
Thema 4, les 1 en 2 

Onderzoek, de werkplek, de 
route, op stage, even 
voorstellen 

Houding, kleding en 
omgangsvormen 

Netwerken, motieven 

36 Schrijven van een CV en 
motivatiebrief Thema 4, les 
3 

CV en sollicitatiebrief  Netwerken, motieven 

37 Sollicitatiegesprek Thema 
4, les 3 

Rollenspel sollicitatiegesprek  Kwaliteiten 

38 Kennismaking  
Thema 4, les 4 en 5 

Kennismaken, telefoneren, 
bellen m et mijn nieuwe 
stage 

 Werkexploratie 

39 Planning van stage-
werkzaamheden 
Thema 4, les 4 en 5 

Verkennen stageboek, taken 
van verschillende mensen, 
stageplanning 

 Werkexploratie 

40 Stagedoelen formuleren  
Thema 4, les 4 en 5 

Wat wil je gaan leren  Motieven 

41 SE 2, slechts 1 lesdag 
 

Eindopdracht thema 4   

42 HERFSTVAKANTIE 
43 Reflectie en beoordeling 

Eindopdracht thema 3 
Reflectie Thema 4 

Reflectie thema 4 en 
beoordeling thema 4 

 Reflectie 
 

44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Studievaardigheden: 
leerstijlen.   
Thema 2: les 1 

Leerstijlen van Kolb  Loopbaansturing 

46 Studievaardigheden: leren. 
Thema 2: les 3 

Woordweb, hoe leer ik, klaar 
voor de start, huiswerk-
planning, leer met sfeer 

 Loopbaansturing 

47 Studievaardigheden: 
mindmap. 
Thema 2: les 4 

Leerstrategieën, mindmap, 
help!. 

 Loopbaansturing 

48 Eindopdracht, Reflectie en 
beoordeling.  
Thema 2: les 5 

Eindopdracht thema 2, 
Reflectie 
Beoordeling thema 2 

 Loopbaansturing, 
Reflectie 

49 Competentie 
Samenwerken. 
Thema 3: les 1 

Mooi en zwaar weer, 
teamtopics, teamcontract, 
spijkers met koppen. 

 Kwaliteitenrefelectie 

50 Samenwerken: plannen en 
taken verdelen. 
Thema 3: les 2 

Planning per week,  brainen, 
vragenvuur. 

 Kwaliteitenrefelectie 

51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen 
Samenwerken: overleggen 
en discussiëren. 
Thema 3: les3 

Respectvolle discussie, blz. 87 
t/m 90 

Blz. 91 en 92 Kwaliteitenrefelectie 

52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
1 Herkansing SE-3 

Samenwerken: feedback 
geven. Thema 3: les 4  

Feedback geven, logboek  Kwaliteitenrefelectie 

2 Eindopdracht, Reflectie en 
beoordeling. 

Eindopdracht thema 3, 
Reflectie 

 Reflectie 
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Thema 3 Beoordeling thema 3 
3 POP-WEEK 
4 Start periode 3 

SE 3 Deel B,  geen lesdagen 
   

5 Competentie reflecteren. 
Thema 5: les 1 en 2 

Topervaringen, 
complimentenpagina, 
feedback om van te leren 

 Kwaliteitenrefelectie 

6 Reflecteren. 
Thema 5: les 3 

Wat is reflecteren, reflectie 
en feedback, reflecteren 
volgens ABCD,  

 Kwaliteitenrefelectie 

7 Reflecteren: STARR. 
Thema 5: les 4 

Deel je successen en tips, 
.STARR-opdracht blz. 151 en 
152 

 Kwaliteitenrefelectie 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 Eindopdracht, Reflectie en 

beoordeling. 
Thema 5 

Eindopdracht thema 3, 
Reflectie 
Beoordeling thema 3 

 Reflectie 

10 Kennis en vaardigheden. 
Thema 7, les 1 en 2 

Waar ben je beter in 
geworden?, je ontwikkeling, 
inzoomen. 

 Kwaliteitenrefelectie 

11 SE 4, 1 lesdag    
12 Wat wil ik?  

Thema 7, les 3 en 4 
Ik wil meer!  Kwaliteitenrefelectie 

13 Eindopdracht 
competenties. 
Thema 7 

Voorbereiding POP-gesprek  Kwaliteiten 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
15 Start periode 4 

Assertiviteit, Thema 6 
Hoe kom ik voor mezelf op? 
Hoe spreek je waar? 

 Kwaliteiten 

16 Hier sta ik. Presenteren. 
Thema 8, les 1 

Blik vooruit.   Motieven 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Thema 8, les 2 Presentatieplan  Reflectie en motieven 
20 Centraal examen 

21 Thema 8, les 3 Powerpoint of Prezie  Reflectie en motieven 
22 Thema 8, les 4 Try-out  Reflectie en motieven 
23 Eindpresentaties Beoordeling presentatie  Reflectie en motieven 

24 Eindpresentaties Beoordeling presentatie  Reflectie en motieven 
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 
27 Rapporten/ boeken 
28 ZOMERVAKANTIE 
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9.12  Leren, Loopbaan en Burgerschap 
 

Vak: BS Leerjaar: 4 Niveau: VMR Periode: 1 t/m 4 2020-2021 
week Lesstof/taken/ 

opdrachten + bron/methode 
Toets/Afronding/ 
Beoordeling:  
wat en hoe 

Verdieping/ verrijking/extra 
oefenstof 

Opmerking/ 
voorwaarde/ 
VMR-
werkprocessen 

34 Kern van burgerschap 
-H. 1 Vrijheid  
-H. 2 Rechten 

Start schooljaar 
 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

35 -H. 3 Regels en wetten 
Sociaal-maatschappelijke 
dimensie 
Cultuur en identiteit 
-H.1 Cultuur  

Deelname Debat SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.2 

36 -H. 2 Identiteit 
-H. 3 Gedrag  
Multiculturele samenleving 
-H. 1 Immigratie 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

37 -H. 2 Integratie 
-H. 3 Discriminatie en    
         emancipatie  
Veiligheid 
-H. 1 Veiligheid 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

38 -H. 2 Criminaliteit  
-H. 3 Straffen 
Media 
-H. 1 Communicatie en   
          media 

Gastles ‘Week van 
de rechtspraak’ 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

39 H. 2 Invloed van media 
H. 3 Omgaan met media 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

40 Digitale toets Sociaal 
Maatschappelijke Dimensie 

Bezoek Liberaal 
Joodse Gemeente  

 W.1.2/ 
W.1.3/W.1.4/W.6.2 

41 SE 2, slechts 1 lesdag    
42 HERFSTVAKANTIE 
43 Verwerking Periode 1  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 

W.1.5/ W. 2.1 
44 POP-WEEK en Herkansing SE-2 
45 Start periode 2 

Economische dimensie 
Werk 
-H. 1 Werken 
-H. 2 Werk vinden  
-H. 3 Aan het werk 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.5.1 

46 Werk en de samenleving 
-H. 1 Arbeidsmarkt  
-H. 2 Rechten van   
    Werknemers 
-H. 3 Verzorgingsstaat 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.5.1 

47 Kritisch consumeren 
-H. 1 Omgaan met geld  
-H. 2 Consumeren 
-H. 3 Duurzaamheid 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.5.1 

48  Documentaire je 
werk of je leven 

 W.5.1 

49  Hoe word je rijk?  W.5.1 
50 Digitale toets Economische 

Dimensie 
  W.1.2/ 

W.1.3/W.1.4/W.5.1 
51 SE 3 Deel A, 2 lesdagen    
52 KERSTVAKANTIE 
53 KERSTVAKANTIE 
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1 Verwerking Periode 4 +  
Voorbereiding voortgangsgesprek 
1 

 Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 
W1..5/ W. 2.1 

2 Herkansing SE-3 
Verwerking Periode 2 +  
Voorbereiding voortgangsgesprek 
1 

 Evaluatie/ reflectie 

W.1.1/ W.1.4/ 
W1..5/ W. 2.1 

3 POP-WEEK                  
 VOORTGANGSGESPREK 1 aan de hand van aftekenlijst (O/V/G) 

4 Start periode 3 
SE 3 Deel B,  geen lesdagen 

   

5 Politiek-juridische dimensie 
Democratie 
-H. 1 Politiek   
-H. 2 Democratie in  
  Nederland 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 

6 -H. 3 Invloed op de politiek 
Verkiezingen  
-H. 1 Politieke partijen 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 
 

7 -H. 2 Stemmen Bezoek Tweede 
Kamer Woensdag 
18 feb. 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 
 

8 VOORJAARSVAKANTIE 
9 -H. 3 Na de verkiezingen Bestuur 

van Nederland 
-H. 1 Regering 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1 

10 -H. 2 Parlement 
-H. 3 Gemeente en    
 provincie 

Stemwijzer SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

W.3.1/ W.3.2/ 
W.3.3 
 

11 SE 4, 1 lesdag Scholierenverkiezin
gen 17 maart 

 W.3.2/ W.3.3 

12 Verwerking Periode 3  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W1..4/ 
W1..5/ W. 2.1 

13 Verwerking Periode 3  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W1..4/ 
W1..5/ W. 2.1 

14 POP-WEEK en Herkansing SE-4 
 

15 Start periode 4 
Rechtsstaat en rechtspraak  
H. 1 Rechtspraak  
H. 2 Rechtsstaat 

 SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

16 H. 3 Rechtszaken Gastles 
Rechtspraak  
Donderdag 22 april 

SCHOKLAND Handboek 
burgerschap voor het vmbo 

 

17 MEIVAKANTIE 
18 MEIVAKANTIE 
19 Digitale toets Politiek-Juridische 

Dimensie 
  W. 1.2/ W.1.3/ 

W.1.4/W.3.1 
20 Centraal examen 

21 Verwerking Periode 4  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 
W.1.5/ W.2.1 

22 Verwerking Periode 4  Evaluatie/ reflectie W.1.1/ W.1.4/ 
W.1.5/ W.2.1 

23 Voorbereiding Routegesprek 1    

24 Voorbereiding Routegesprek 1    
25 CE 2e tijdvak    
26 POP-WEEK eind periode 4 

ROUTEGESPREK 1 B-Cijfer 1 
27 Rapporten/ boeken 

28 ZOMERVAKANTIE 
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