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INLEIDING
In dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) zijn van alle vakken de onderdelen opgenomen die meetellen voor het complete
schoolexamen van de leerlingen. Dit zijn dus niet alle toetsen die gedurende een schooljaar worden afgenomen. De overige toetsen tellen
alleen mee voor het rapport, wat we gebruiken om te bepalen of leerlingen overgaan van klas 3 naar klas 4.

Moment van toetsing
In de 3° klas worden de toetsen en praktische opdrachten vooral in de les afgenomen. In klas 4 organiseren we toets weken waarin
schoolexamentoetsen worden afgenomen.

Uitleg van het PTA
De schoolexamentoetsen en praktische opdrachten (PO) tellen mee voor het schoolexamen. De diverse onderdelen van het schoolexamen
zijn per vak opgenomen in het PTA. Van ieder onderdeel is het nummer vermeld, zodat bijvoorbeeld in de cijferadministratie gemakkelijk is
terug te vinden welk cijfer voor welk examenonderdeel is behaald. Naast de vermelding van een nummer is per onderdeel een
stofomschrijving opgenomen.
Per onderdeel van het schoolexamen is aangegeven wanneer de toetsing plaats vindt, hoe lang de toets duurt, in welke vorm de toets wordt
afgenomen (schriftelijke toets, luistertoets, mondelinge toets, handelingsdeel of praktische opdracht) en welke leerstof er getoetst wordt.
Verder is ook aangegeven wat het gewicht is van het examenonderdeel. Dit gewicht is uitgedrukt in procenten. Aan het einde van leerjaar 4,
moet voor elk vak 100% zijn afgerond. Tenslotte is aangegeven of het onderdeel kan worden herkanst of niet.
Het beroepsgerichte deel bestaat uit twee delen: Het profielvak HBR of E&O en het keuzepakket, dat bestaat uit vier keuzevakken.
Voor deze vakken geldt het volgende: Voor het profielvak worden toetsen afgenomen, die meetellen voor het schoolexamen. Dit cijfer wordt
gemiddeld met het centrale examen (CSPE).
In leerjaar 3 en 4 moet een leerling binnen het keuzepakket in totaal vier keuzevakken hebben afgerond.
De keuzevakken tellen samen als één cijfer mee voor het eindexamen.

Examenprogramma
De examenprogramma's voor de vakken worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma staat hoe de
leerstof is verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.
Daar waar een vak een centraal examen heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden/domeinen aangewezen waarover het
centraal examen zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk zijn,
worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi worden vastgesteld door het College voor Toetsen
en Examens. De specifieke examenprogramma's en syllabi zijn te vinden op de betreffende vak- en examenpagina's op www.examenblad.nl.
Op www.huygens.nl is een overzicht in te zien van de verdeling van de SE-toetsen over de leerjaren.



•

Herkansingen
De examinator(en) van een vak stel(t)(len) vooraf vast welke toetsen per leerjaar in aanmerking komen voor herkansing.
Kandidaten hebben het recht om in leerjaar 3 en leerjaar 4 drie toetsen te herkansen, met dien verstande dat per vak maximaal één
toets herkanst mag worden. Het hoogste resultaat telt bij de vaststelling van de uitslag.
Zie: PTA Artikel 2.5 - ExamenreglementHuygens College.

Absentie
Bij geoorloofde absentie, zoals in geval van ziekte, wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om de gemiste onderdelen later alsnog te
maken. Hiertoe zal in overleg met de docent een afspraak worden gemaakt.

In geval van twijfel is het examenreglement bindend. Deze is in te zien op www.huygens.nl.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 3 VMBO-KB Vak: maatscha ileer

Inleiding

Schoolexamens
Dit schoolvak gaat over de leer van de sarrenleving. Die leer van de sarrenleving gaat over burgerschap. Onderwerpen die aan de orde korren zijn onder andere: politiek (staatsinrichting), arbeidsmarkt, media
en socialisatie. Deze thema's worden aan de hand van de actualiteit behandeld.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
341 Jongeren + relaties ML2/K1, 2, 3 en ML2/V/l T s Pl 20 40 0

342 Pluriforme samenleving ML2/K/5, 6 T s Pl/2 20 40

343 Politiek ML2/K/4 T s P2/3 20 40

344 Massamedia ML2/K/7 T s P2 20 40

345 Criminaliteit ML2/K/8 T s P3 20 40 □

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 3 VMBO-KB Vak: economie

Inleiding

Schoolexamens
Methode: pincode 3 vmbo-kader 6e editie leerwerkboek

Toetsen
SE omschrijving
341 Overheid

eindtermen
EC/K/6

type vorm
T 5

moment weging
P3 5

duur
45

herkansing

D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 3 VMBO-KB Vak: economie en ondernemen

Inleiding

Schoolexamens
Aan het eind van het schooljaar mag 1 toets herkanst worden, rrits onvoldoende.

Toetsen
SE omschrijving
341 Secretarieel H 1 t/m 4 + office

H1 Communiceren, H2 Bedrijf presenteren, H3 Bellen en schrijven, H4 Post.

eindtermen
P/EO/2.1 en 2.2

type vorm moment weging
T S Pl 7,5

duur
75

herkansing
0

342

343

344

345

346

347

348

Secretarieel Hl t/m 4 + office
H1 Communiceren, H2 Bedrijf presenteren, H3 Bellen en schrijven, H4 Post.

Commercieel H 1 t/m 4
H1 Hoe presenteer ik artikelen, H2 Wat is marketing, H3 Hoe trekt de marktpositie
de doelgroepen, H4 Wat is distributie.
Commercieel H 1t/m4
H1 Hoe presenteer ik artikelen, H2 Wat is marketing, H3 Hoe trekt de marktpositie
de doelgroepen, H4 Wat is distributie.
Administratie Hl t/m 3
H1 Een bedrijf van dichtbij, H2 Samenwerken in een bedrijf, H3 Boekingsstukken
verwerken.
Administratie Hl t/m 3
H1 Een bedrijf van dichtbij, H2 Samenwerken in een bedrijf, H3 Boekingsstukken
verwerken.
Logistiek Hl t/m 4
H1 Welke weg legt een artikel af, H2 Wat kom ik tegen in een magazijn, H3 Hoe
verwerk ik inkomende goederen, H4 Hoe verwerk ik uitgaande goederen.
Logistiek H1 t/m 4
H1 Welke w eg legt een artikel af, H2 Wat kom ik tegen in een magazijn, H3 Hoe
verwerk ik inkomende goederen, H4 Hoe verwerk ik uitgaande goederen.

P/EO/2.1 en 2.2.

P/EO/1.1

P/EO/1.1

P/EO/4.1 en 4.2

P/EO/4.1 en 4.2

P/EO/3.1, 3.2 en 3.3

P/EO/3.1, 3.2 en 3.3

PO D Pl 5 75

T s P2 7,5 75

PO D P2 5 75

T s P3 7,5 75

PO D P3 5 75

T s P3 7,5 75

PO D P3 5 75

D

D

D

D

1

l

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE= wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:3 VMBO-KB Vak: horeca bakk recr

Inleiding

Schoolexamens
Er mag 1 combinatieoets per schooljaar herkanst worden.

Toetsen
SE omschrijving
341 Bakkerij - Combinatie praktische opdracht en theorietoets

H1 de bakkerij, H2 producten H3 grondstoffen, H4 brooddeeg

342 Recreatie - Combinatie praktische opdracht en theorietoets
H1 wat is recreatie, H2 recreatievormen, H3 recreatiemogelijkheden

343 Keuken - Combinatie praktische opdracht en theorietoets
H1 de keuken, H2 hygiéne, H3 HACCP, H4 mise & place

344 Gastheerschap - Combinatie praktische opdracht en theorietoets
H1 hoe werkt de horeca, H2 gasten, H3 de bar, H4 verkoop

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
2.1.1,2,3,4/2.2.1 T D Pl 12,5 200 0

4.1.1 t/m 5, en 7 T D P2 12,5 200 l
3.2.1,2, 3,4/3.1.1, 2, 3 T D P3 12,5 200

1.1.1 en 3 t/m 10 T D P3 12,5 200

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
p = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 3 VMBO-KB Vak: marketing

342

T S
type vorm

n.n.b. 50 □

□

herkansing
75

duur

n.v.t.50

moment weging

n.n.b.DPO

eindtermen
K/E0/1.1

K/E0/1.2

341 De leerling kan aan de hand van marketinginstrumenten
een bestaande retailformule beoordelen op het gebied van doelgroep,
assortiment en marktpositie.
De leerling kan aan de hand van marketinginstrumenten
een bestaande retailforrrule beoordelen op het gebied van doelgroep,
assortiment en marktpositie.

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving

1

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 3 VMBO-KB Vak: websho

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
341 Webshop K/EO/6 T s P2 en P3 50 75 D

342 Webshop K/EO/6 PO D P2 en P3 50 75 D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:3 VMBO-KB

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving
341 Theorietoets Patisserie - Kennis & beheer

342 Praktijktoets Patisserie - Vervaardigen van een
product uit de patisserie

Vak: atisserie

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
5.1.1 t/m 5.1.5 T s P2 50 50 0

Deeltaak 5.2.1 t/m 5.2.5 PO D P2 50 100 D

1
Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:3 VMBO-KBVak:debijzonderekeuken
Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving
341 Theorietoets Bijzondere keuken - Kennis & Beheer

eindtermen
6.1.1 t/m 6.1.5

type
T

vorm moment weging
S Pl 50

duur
50

herkansing
0

342 Praktijktoets Bijzondere keuken - Vervaardigen van een
gerecht uit de bijzondere keuken

Deeltaak 6.2.1/6.2.2 PO D Pl 50 100 □

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 3 VMBO-KB Vak: fotografie--------------------------~------------------------------------------~

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

i

341 Een fotografieconcept voor een opdrachtgever
ontwikkelen. Fotografische beelden realiseren en bewerken. Fotografie
apparatuur en materiaal onderhouden en beheren. Het werk presenteren en
promoten.
Toets: fotografie in theorie en praktijk

K/MVI/7.1 t/m 7.4

K/MVI/7.2 en 7.3

PO

T s P2 50

n.v.t.

45

D

342

D Pl 50

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 3 VMBO-KB Vak: tekenen schilderen en illustreren

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
341 Een personage bedenken en uitwerken met zelfgekozen

materiaal in een rrodelsheet en w alkcycle. Een plastische weergave maken van
een zelfbedachte omgeving op een 2D medium Een mediaproduct in de stijl van
een bepaalde kunststroming vormgeven, maken en presenteren.
Toets: Licht, vorm, ruimte, compositie, kleur en
structuur. Materiaal.

K/MVI/5.1 t/m 5.6

K/MVI/5.1

PO

T M P2 en 3 50

n.v.t.

20

□

342

D P2 en 3 50

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 3 VMBO-KB Vak: kunstvakken inclusief ckv

Inleiding

Schoolexamens
De verslagen van de praktische opdrachten (alle in de les door de docent opgegeven opdrachten) verzamel je gedurende de drie perioden van het voorexamenjaar in het Kunstdossier (zoals genoerrd in het
examenprograrrrra).
Op grond van artikel 2.11 van het Eindexamenbesluit wordt het vak KCKV beoordeeld met 'voldoende'(v) of 'goed'(g) en kan alleen beoordeeld worden als alle verslagen van de praktische opdrachten in het
Kunstdossier zijn opgenomen. De beoordeling van het Kunstdossier betreft het totaal van alle praktische opdrachten over het gehele examenjaar en na periode 1 en 2 wordt een tussentijdse (niet bindende)
beoordeling gegeven van het in de betreffende periode gemaakte werk.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
341 Cultureel Zelfportret, Film en Muziek, Culturele activiteit 1 KV/K/1, 2, 3, 4 PO D Pl n.v.t. 0

342 Vormgeving, Theater en Dans, Culturele activiteit 2 KV/K1, 2, 3, 4 PO D P2 n.v.t. l
343 Beeldende kunst en architectuur, KV/K1, 2, 3, 4 PO D P3 n.v.t.

Culturele activiteit 3 en 4 en Eindbeoordeling

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
p = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 3 VMBO-KB Vak: loo

Inleiding

Schoolexamens
Er wordt gewerkt met een loopbaandossier. In het loopbaandossier is opgenomen w elke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de loopbaancompetenties.
- Kw aliteitenreflectie: wat kan ik?
- Loopbaansturing: hoe kan ik het dan doen?
- Motievenreflectie: wat wil ik?
- Netwerken. wie kan mij daarbij helpen?
- Werkexploitatie: waar kan ik dat doen?

Het loopbaandossier in combinatie met de loopbaangesprekken vormen handelingsdelen die met een voldoende moeten w orden afgesloten. De beoordeling vindt plaats met een O(onvoldoende), V(voldoende) of
G(goed).

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
991 Handelingsdeel LOB HD s Plof P2 0

Het LOB verslag moet compleet zijn

992 Handelingsdeel LOB HD M Pl en P2
Alle LOB gesprekken moeten gevoerd zijn

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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