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INLEIDING
In dit informatieboekje vind je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle vakken, die op onze school in leerjaar 3 vmbo-tl
worden aangeboden als (school)examenvak. Zij het dat uitsluitend die vakken zijn opgenomen, waarvan de resultaten onderdeel zijn van het
Schoolexamen (SE) in het betreffende leerjaar. Per vak is beschreven welke toetsen of praktische opdrachten deel uitmaken van het
Schoolexamen (SE). Het volledige examenprogramma is na te lezen op examenblad.nl.

Moment van toetsing
Het leerjaar vmbo-tl leerjaar 3 kent geen aparte toetsweken. De schoolexamentoetsen (SE's), praktische opdrachten (PO) en
handelingsdelen (HD) worden in de les afgenomen.

Uitleg van het vak-PTA
De schoolexamentoetsen (SE's), praktische opdrachten (PO) en handelingsdelen (HD) tellen mee voor het schoolexamen (SE). De diverse
onderdelen van het schoolexamen (SE) zijn per vak opgenomen in het PTA. Van ieder onderdeel is het nummer vermeld, zodat bijvoorbeeld
in de cijferadministratie (Magister) 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 (SE) is aangegeven wanneer de toetsing plaats heeft, wat de duur is van de toets, in welke vorm de
toetsing plaats heeft (schriftelijke toets, luistertoets, mondelinge toets, handelingsdeel of praktische opdracht). Verder is ook aangegeven
wat het gewicht is van het examenonderdeel in verhouding tot de overige onderdelen in het schoolexamen. Op basis van deze weging wordt
het eindcijfer berekend. Tenslotte is aangegeven of het SE, PO of HD kan worden herkanst of niet.
De beoordeling van handelingsdelen (HD) en praktische opdrachten (PO) heeft plaats op grond van criteria, die vooraf zijn vastgesteld
en schriftelijk bij opdrachtverstrekking aan de kandidaat kenbaar zijn gemaakt.

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 (CE) en het schoolexamen (SE).
Daar waar een vak een centraal examen (CE) heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden/domeinen aangewezen
waarover het centraal examen (CE) zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal
examen (CE) duidelijk zijn, worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi worden vastgesteld
door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 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
In het PTA is aangegeven of een SE-onderdeel herkanst kan worden. Niet elk SE-onderdeel kan dus herkanst worden.

Absentie
Bij geoorloofde absentie, zoals in geval van ziekte, wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om het gemiste SE-onderdeel alsnog te
maken/af te ronden na afloop van de week/periode waarin dit SE-onderdeel is gemaakt. Hiertoe zal in overleg met de docent een afspraak
worden gemaakt. Het SE-onderdeel, die moet worden in gehaald, kan niet ook nog eens worden herkanst.

In geval van twijfel is het examenreglement van het Huygens College bindend. Het examenreglement is terug te vinden op de website van de
school bij de start van de maand oktober van het lopende schooljaar.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:3 VMBO-TL Vak: maatscha ïleer

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. De thema's worden getoetst aan de hand van een schriftelijke toets en een praktische opdracht.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
341 Wat is maatschappijleer/ Jongeren / Relaties Mll/Kl, 2, 3 en Mll/V/1 PO s Pl 25 40 0

342 Pluriforme samenleving ML1/K/1, 2, 3 PO s Pl/2 25 40

343 Politiek ML1/K/6 PO s P2/3 25 40

344 Media ML1/K/7 PO s P2 25 40

l
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-TL Vak: economie & ondernemen

Inleiding

Schoolexamens
In het praktijkgerichte vak Econome & ondernemen verstrekken externe opdrachtgevers een opdracht. Deze opdracht wordt in groepsverband uitgevoerd. De opdrachten worden geselecteerd aan de hand van
de eindtermen. De beoordeling van de opdracht hangt af van de algemene praktische vaardigheden, systematisch werken en loopbaanleren.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
341 Bedenken van sociale mediacampagne bij Max spellen E2, E6, F4 PO D Pl 10 □

Context Digitale innovatie binnen werkveld handel

342 Organiseren van een event gericht op duurzaamheid El, E3, Fl, F2 PO D P2 10 □
of welzijn.
Context 'van meerwaarde' binnen werkveld handel

343 Opdracht particuliere/collectieve sector over E4, Fl, F2 PO D P3 10 □
een sociaal vraagstuk
Context 'nieuwe waarde'

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-TL 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
examenprogramma).
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 gerraakte werk.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
341 Oriëntatie op kunst en architectuur KV/K1, 2, 3, 4 PO D Pl 1 n.v.t. □

342 Verdieping op muziek, beeldende kunst KV/K1, 2, 3, 4 PO D P2 1 n.v.t. □

343 Verdieping op film en theater, en eindbeoordeling KCKV KV/Kl, 2,3,4 PO D P3 1 n.v.t. □

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-TL Vak: loo

Inleiding

Schoolexamens
Het loopbaandossier bestaat uit handelingsdelen die met een voldoende moeten worden afgesloten. De beoordeling vindt plaats met een O (onvoldoende), V (voldoende) of G (goed). Hiernaast moeten bewijzen
van binnen- of buitenschoolse activiteiten ter ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten worden aangetoond.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
341 Elevator Pitch HD M Pl 1 n.v.t. □

Presentatie is naar behoren (voldoende of goed) gegeven.

342 Qompas, On stage en Studie Experience HD M P2 1 n.v.t. □
Qompas is geheel afgerond. On stage: paspoort is ingevuld, aan Doedag
deelgenomen, Studie experience: deelgenomen en verslag ingeleverd.

343 Loopbaangesprek (eindgesprek) HD M P3 1 lSmin. □
Gesprek is gevoerd.

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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