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Voor u ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Voor het VMBO geldt dat het diplomacijfer wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraal
examencijfer (CSE) De wijze waarop het schoolexamencijfer wordt opgebouwd staat vermeld in het PTA.
Naast het PTA krijgt iedere leerling een door de school aangeboden planner waarop wordt aangegeven op welk moment een schoolexamen gemaakt moet worden of wanneer
een werkstuk moet worden ingeleverd. Daarnaast worden de data voor toetsen en werkstukken ook door de docent opgegeven.
 
PTA
1. herkansingsregeling
2. procedure kaderleerling
3. inhalen van niet gemaakte toetsen
4. overstap van leerweg
5. procedure diploma stapeling
 
1. herkansingsregeling
De bovenbouw van het vmbo bestaat uit 2 leerjaren; leerjaar 3 en leerjaar 4. Leerjaar 3 wordt opgedeeld in 4 lesperioden van 9 à 10 weken per periode. Leerjaar 4 kent 3 van
deze periodes.
Herkansingen worden gemaakt op vaste momenten per maand.
Het laatste herkansingsmoment in leerjaar 4 wordt een week voor de start van de praktijkexamens ingepland.
· Een kaderleerling mag per periode maximaal 2 herkansingen doen, met een maximum van 3 per vak per schooljaar. De herkansing kan alleen schriftelijk aangevraagd worden
door ouders tijdens de mentorgesprekken.
·Een basisleerling mag 12 herkansingen per schooljaar doen. De herkansingsmogelijkheid wordt door de docent voorgesteld aan de leerling en zo snel mogelijk aangeboden.
In het geval van een herkansing voor een kaderleerling geldt het volgende. Het docententeam adviseert welke toets een leerling kan/mag herkansen. De mentor heeft tijdens de
mentoravond een ingevuld aanvraagformulier bij zich. Alleen een door ouders ondertekende aanvraag wordt verwerkt.
De mentor geeft alle aanvragen aan het examenbureau en zij zorgen voor de registratie van de herkansing en het aanvragen van de juiste toets bij de docent. De docent zorgt
zelf voor de toetsen.
 
2.procedure kaderleerling
·Een herkansing wordt aangevraagd vanuit het team.
·De ouders moeten de aanvraag voor akkoord ondertekenen.
·De aanvraag gaat retour naar mentor.
·Het examenbureau registreert herkansingen.
 
3. inhalen van niet gemaakte toetsen
Op een vast moment per week kunnen niet gemaakte toetsen worden ingehaald. Inhaaltoetsen worden aangevraagd bij de docent en ook door hem/haar ingepland.
 
4. overstap van leerweg
De teamleider kan op verzoek van de leerling en op advies van de docentenvergadering toestaan dat hij/zij een overstap maakt naar een andere leerweg in het vmbo onder de
volgende voorwaarden:
·een overstap van kaderberoepsgerichte leerweg naar basisberoepsgerichte leerweg (afstroom) dient vóór aanvang van het 4e leerjaar gerealiseerd te zijn.
·Opstroom van de basisberoepsgerichte leerweg naar de kaderberoepsgerichte leerweg kan toegestaan worden tot uiterlijk periode 2 in leerjaar 3. Opstroom is mogelijk indien
voor alle examenvakken samen gemiddeld tenminste een 8.0 is behaald.
·Een leerling dient te voldoen aan het volledige programma van de nieuwe leerweg, inclusief handelingsdelen, praktische opdrachten en het beroepsgerichte programma. Daar
waar gemaakte toetsen en opdrachten van de oude leerweg overeenkomen met de nieuwe leerweg, worden deze geherwaardeerd. Onderdelen die gemaakt zijn, maar niet tot
het programma van de nieuwe leerweg behoren, worden bij de herwaardering buiten beschouwing gelaten. De eventueel ontbrekende onderdelen uit de nieuwe leerweg dient de
leerling in te halen en worden beoordeeld aan de hand van de criteria die genoemd zijn in het PTA van de nieuwe leerweg.
· Indien meerdere toetsen niet gemaakt zijn op het nieuwe niveau kan een representatieve toets worden vastgesteld inclusief een vooraf bepaalde cesuur of andere aanduiding
van het vereiste beheersingsniveau.
·Het is niet toegestaan om behaalde resultaten middels een formule om te rekenen.
 
5. procedure diploma stapeling
De wettelijke regeling m.b.t. het "stapelen van diploma's" betekent dat een vmbo leerling na het behalen van zijn diploma nog een hoger vmbo diploma kan behalen.
Een leerling van onze school mag, na het behalen van zijn eerste diploma, op een hoger niveau examen doen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
De leerling doet examen in dezelfde vakken op KB niveau
Indien:



de leerling voor zijn basisexamen geslaagd is
het eindcijfer voor het schoolexamen van het beroepsgerichte programma een 7,0 of hoger is
het gemiddelde eindcijfer van het schoolexamen voor de avo-vakken een 7,0 of hoger is, mits geen
enkel afzonderlijk cijfer lager is dan 6,0 (niet afgerond)

het gemiddelde eindcijfer op de landelijke examens (CSE en CSPE) een 6,5 of hoger is.
Als een leerling op onderdelen niet aan bovenstaande uitgangspunten voldoet, kan de schoolleiding, op advies van de docentenvergadering, anders beslissen.
Na het eerste rapport in leerjaar 4 volgt een voortgangsgesprek met de mentor.

 

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Administratie Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1ED 4 ¨ED4 Adm1401 jaBedrijfsrekenen

T S 50 1ED 4 ¨Adm1402 jaInkoop- en verkoopadministratie

T S 50 1ED 4 ¨Adm1403 jaBoekhouden

T S 50 3ED 4 þAdm1404 jaEindtoets Administratie

V S 1ED 4 ¨Adm1405 jaStageopdracht

PO M/S 100 2ED 4 þAdm1406 jaVaardighedentoets

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

E&O4.1
1. Rechtsvormen en kenmerken van bedrijven herkennen                                       
2. Doelstellingen van bedrijven herkennen en benoemen                                   
3. Bedrijfsfuncties herkennen            
4. Bedrijfsfuncties herkennen en benoemen                                              
5. Bedrijfsprocessen herkennen                                   
6. Bedrijfsprocessen herkennen en benoemen
 
E&O4.2
1. De formulierenstroom in het bedrijf bijhouden                              
2. Financiële feiten verwerken in de boekhouding                                 
3. De boekingsgang afsluiten                    
4. Financiële data gebruiken: lezen, berekenen                                         
5. Financiële data gebruiken: lezen, berekenen, interpreteren



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: AandrijfRemsyst Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C P/S 150 1ED 4 þED4 Adrs1401 jaEen aandrijfsysteem controleren, vervangen en afstellen

C P/S 150 1ED 4 þAdrs1402 jaEen remsysteem controleren, metingenuitvoeren, testen, vervangen, ontluchten en
afstellen

C P/S 150 1ED 4 þAdrs1403 jaEen stuursysteem controleren, componenten vervangen en afstellen

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

De kandidaat kan:
1. De opbouw en het werkingsprincipe van een aandrijflijn noemen
2. Componenten van een koppeling controleren en vervangen
3. Componenten van een koppelingsbediening controleren, vervangen en afstellen
4. Een aandrijfas controleren en vervangen
5. Componenten van een eindaandrijving controleren, vervangen en afstellen
 
1. De opbouw en het werkingsprincipe van een remsysteem omschrijven
2. Componenten van een remsysteem controleren, vervangen en afstellen
3. Metingen uitvoeren aan het mechanische gedeelte van een remsysteem
4. Een schakeling van pneumatische componenten in een practicum opbouwen
5. Een hydraulisch remsysteem ontluchten
 
1. Componenten van een stuurinrichting controleren, vervangen en afstellen.
2. Wielbasis en spoorbreedte controleren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Commercieel Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C S 50 1ED 4 ¨ED4 Com1401 jaStageopdracht

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

E&O1.1
1. het begrip retailformule herkennen en toepassen
2. het begrip retailformule herkennen, omschrijven en toepassen
3. de belangrijkste elementen uit de retailformule herkennen, omschrijven en toepassen (doelgroep, assortiment, concurrentiepositie)
4. de samenhang tussen doelgroep en distributie herkennen en toepassen
5. het belang van vakkennis (artikelkennis) herkennen en toepassen
6. assortimentskennis verwerven, herkennen en toepassen
7. de samenhang tussen prijs en marktpositie herkennen
8. de samenhang tussen prijs en marktpositie herkennen en toepassen
9. de samenhang tussen promotie en presentatie en de marktpositie herkennen en toepassen
10. de samenhang tussen promotie en presentatie en marktpositie herkennen, uitleggen en toepassen
11. de samenhang tussen reclame en marktpositie herkennen en toepassen
 
E&O1.2
1. de verkoopfasen doorlopen
2. afrekenhandelingen verrichten



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Distributie Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1ED 4 ¨ED4 Dist1401 jaVoorraadbeheer

T S 50 1ED 4 ¨Dist1402 jaTransport en Milieu

T S 50 2ED 4 ¨Dist1403 jaVaardigheid: Werken in het magazijn

T S 50 3ED 4 þDist1404 jaEindtoets Distributie

HD 0ED 4 ¨Dist1405 jaWarehousetrainer

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Elektronica Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C P/S 150 1ED 4 þED4 Elek1401 jaEen laadsysteem controleren, meten, componenten vervangen en testen

C P/S 150 1ED 4 þElek1402 jaEen startsysteem controleren, meten, componenten vervangen en testen

C P/S 150 1ED 4 þElek1403 jaEen motor managementsysteem aansluiten, meten en testen

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

De kandidaat kan:
1. De opbouw en het werkingsprincipe van een laadsysteem noemen.
2. Componenten van een laadsysteem controleren, vervangen en testen.
3. Metingen uitvoeren aan een laadsysteem
4. De gelijk inrichting van een dynamo in een gesimuleerde omgeving opbouwen en verklaren
 
1. De opbouw en het werkingsprincipe van een gloei-installaties noemen
2. Componenten van een startsysteem controleren, vervangen en testen
3. Metingen uitvoeren aan een startsysteem
 
1. De opbouw en het werkingsprincipe van motormanagement noemen, met name: sensoren en acculatoren.
2. De schakelingen van een motormanagement opbouwen en de werking demonstreren
3. Metingen uitvoeren aan een motormanagementsysteem
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: FinancieelAdministratiefBeheer Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1ED 4 ¨ED4 Fabh1401 jaBoekhouden 2

T S 50 1ED 4 ¨Fabh1402 jaBedrijfsrekenen 2

T S 50 1ED 4 ¨Fabh1403 jaVaardigheid: Crediteuren- en debiteurenadministratie

T S 50 3ED 4 þFabh1404 jaEindtoets Financieel Administratief Beheer

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Fotograf Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

PO M/S 250 2ED 4 ¨ED4 Foto1401 jaOpdracht  Bruidsreportage en Opdracht bedrijfsreportage

PO M/S 250 2ED 4 þFoto1402 jaOpdracht CD hoes ontwerpen en Opdracht Portretfotogarfie

T S 50 2ED 4 þFoto1403 jaToets Fotografie apparatuur en materiaal

C M/S 250 2ED 4 ¨Foto1404 jaOpdracht Eindpresentatie

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

DVPR1.1
1. wensen en verwachtingen van de opdrachtgever inventariseren
2. onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever
 
DVPR1.2
1. een activiteit plannen en voorbereiden
2. berekeningen met betrekking tot kosten en baten van de te organiseren activiteit uitvoeren
3. voorzieningen, vergunningen, materialen, middelen en medewerkers regelen
4. een activiteit evalueren en suggesties geven voor verbetering
 
DVPR1.3
1. schoonmaakmiddelen en de effecten hiervan op het milieu benoemen
2. schoonmaakmiddelen, -materialen en apparatuur kiezen en gebruiken en de werkzaamheden uitvoeren volgens voorschriften
3. voorstellen doen voor de inrichting van een milieustraat en deze toepassen
4. werkzaamheden rondom hospitality uitvoeren
5. een ruimte inrichten en gebruiksklaar maken
 
DVPR1.4
1. preventieve maatregelen beschrijven om de negatieve gevolgen van de uit te voeren activiteit voor het milieu te beperken
2. pictogrammen en symbolen met betrekking tot veiligheid en milieu herkennen, uitleggen en toepassen
3. taken van hulpdiensten benoemen en inzetten
4. taken van beveiligers onderscheiden en benoemen
5. vluchtroutes herkennen, gebruiken en maken
6. nood- en hulpposten inrichten



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Logistiek Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

V S 1ED 4 ¨ED4 Log1401 jaStageopdracht

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

E&O3.1
1. Goederen ontvangen                   
2. Goederen opslaan                          
3. Goederen verplaatsen, intern transport,                                              
4. Derving tegengaan
 
E&O3.2
1. Goederen verzamelen                  
2. Goederen verpakken en verzendklaar maken                         
3. Goederen verzenden
 
E&O3.3
1. Begrippen met betrekking tot de voorraad herkennen                          
2. Begrippen met betrekking tot de voorraad herkennen en toepassen                                                      
3. Administratief voorraadbeheer uitvoeren, voorraad controleren en inventariseren                                                   
4. Goederen bestellen



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Marketing Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1ED 4 ¨ED4 Mark1401 jaMarketing en social media

T S 50 1ED 4 ¨Mark1402 jaConsumentenmarketing

T S 50 1ED 4 ¨Mark1403 jaBusinessmarketing

T S 50 2ED 4 ¨Mark1404 jaVaardighedentoets Marketing

T S 50 3ED 4 þMark1405 jaEindtoets Marketing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Multimedprod Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 250 2ED 4 þED4 Mmpm1401 jaTheorietoets Vakantiepark

T S 200 2ED 4 þMmpm1402 jaVaardighedentoets Vakantiepark

T S 50 2ED 4 þMmpm1403 jaTheorietoets Outdoorcentre

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Multimedprod Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

DVPR4.1
1. informatie verwerken en deze vormgeven in een lay ou
 
DVPR4.2
1. wensen en eisen van een opdrachtgever inventariseren en interpreteren
2. een camera hanteren vanuit verschillende camerastandpunten
3. genres in beeldmateriaal onderscheiden
4. op basis van gegeven informatie een script schrijven of een verhaal bedenken
5. een script uitwerken in een globaal storybord
6. het script voorleggen aan de opdrachtgever en de keuzes beargumenteren
7. een draaiboek en een taakverdeling maken
8. een apparatuur- en materialenlijst opstellen voor het maken van de opnames
9. opgenomen beelden bewerken en monteren
 
DVPR4.3
1. wensen van de opdrachtgever inventariseren, interpreteren en verwerken in een ontwerp voor een website
2. een begroting maken voor het bouwen, hosten en onderhouden van de website
3. het voorlopige ontwerp inclusief begroting voorleggen aan de opdrachtgever
4. een website bouwen
5. de website presenteren aan de opdrachtgever
6. de website presenteren aan de opdrachtgever en gemaakte keuzes beargumenteren
 
DVPR4.4
1. kenmerken van applicaties benoemen en concurrerende applicaties met elkaar vergelijken
2. de inrichting van applicaties analyseren
3. wensen van de opdrachtgever inventariseren en interpreteren
4. de functionaliteit van de applicatie beschrijven
5. een schematische weergave aanvullen van de werking van de applicatie
6. een schematische weergave maken van de werking van de applicatie
7. de functionaliteit omzetten in een ontwerp
8. op basis van aangereikte informatie de applicatie bouwen en toegankelijk maken voor gebruikers
9. de applicatie presenteren aan de opdrachtgever
10. de applicatie presenteren aan de opdrachtgever en gemaakte keuzes beargumenteren



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Motorsyst Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C P/S 150 1ED 4 þED4 Mots1401 jaEen ontstekingssysteem testen

C P/S 150 1ED 4 þMots1402 jaEen brandstofsysteem controleren, testen en onderdelen vervangen

C P/S 150 1ED 4 þMots1403 jaDistributie en klepbediening controleren, vervangen en afstellen

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

De kandidaat kan:
1. uitvoeringsvormen, opbouw en functie van ontstekingssystemen noemen
2. een ontstekingssysteem controleren
3. componenten van een ontstekingssysteem contoleren en vervangen
4. metingen verrichten aan bougies en bougiekabels
 
1. De uitvoeringsvorm, opbouw en functie van een benzinebrandstofsysteem noemen
2. Onderdelen van het benzinebrandstofsysteem controleren, testen en vervangen
3. De uitvoeringsvorm, opbouw en functie van een dieselbrandstofsysteem noemen
4. Onderdelen van het dieselbrandstofsysteem controleren testen en vervangen
5. De uitvoeringsvormen, opbouw en functie van een autogassysteem
 
1. De opbouw en het werkingsprincipe van klepbediening en distributie noemen
2. Componenten van een distributiesysteem controleren, vervangen en afstellen
3. Componenten van een klepbedieningssysteem controleren en afstellen
4. Het EGR controleren en vervangen
5. Componenten van een inlaat- en uitlaatsysteem controleren en vervangen
 
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Nederlands Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1þED3 Ne1301 jaToets leesvaardigheid 2F

PO S 50 1¨Ne1302 jaKort verhaal

PO M 15 1¨Ne1303 jaMondelinge presentatie

T S 100 1þNe1304 jaKijk- en luistertoets 2F

PO S 50 1¨Ne1305 jaSchrijftoets 2F

T S 50 1þED4 Ne1401 jaToets leesvaardigheid 2F

PO S 50 1¨Ne1402 jaKort verhaal

PO M 15 1¨Ne1403 jaMondelinge presentatie

T S 100 1¨Ne1404 jaKijk- en luistertoets 2F

PO S 50 1¨Ne1405 jaSchrijftoets 2F

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

Dit PTA geeft het totaal van alle toetsen en opdrachten voor het 3e en 4e leerjaar.
 
 

1. Er mag pas aan een toets worden deelgenomen als alle door de docent opgegeven opdrachten voldoende gemaakt zijn.
2. De datum van de afname van de schrijfopdracht 'zakelijke brief'kan per afdeling verschillen.
3. De kijk- en luistertoets wordt per klas op een vast moment afgenomen.
 
De methode geeft per paragraaf/onderdeel aan op welk niveau er gewerkt wordt. Het eindniveau is 2F.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: OrganiserenActiviteitOpdrachtg Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C M/S 250 3ED 4 ¨ED4 Oaog1401 jaStage leerjaar 4

PO M/S 250 2ED 4 þOaog1402 jaOpdracht outdoorcentre

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

DVPR1.1
1. wensen en verwachtingen van de opdrachtgever inventariseren
2. onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever
 
DVPR1.2
1. een activiteit plannen en voorbereiden
2. berekeningen met betrekking tot kosten en baten van de te organiseren activiteit uitvoeren
3. voorzieningen, vergunningen, materialen, middelen en medewerkers regelen
4. een activiteit evalueren en suggesties geven voor verbetering
 
DVPR1.3
1. schoonmaakmiddelen en de effecten hiervan op het milieu benoemen
2. schoonmaakmiddelen, -materialen en apparatuur kiezen en gebruiken en de werkzaamheden uitvoeren volgens voorschriften
3. voorstellen doen voor de inrichting van een milieustraat en deze toepassen
4. werkzaamheden rondom hospitality uitvoeren
5. een ruimte inrichten en gebruiksklaar maken
 
DVPR1.4
1. preventieve maatregelen beschrijven om de negatieve gevolgen van de uit te voeren activiteit voor het milieu te beperken
2. pictogrammen en symbolen met betrekking tot veiligheid en milieu herkennen, uitleggen en toepassen
3. taken van hulpdiensten benoemen en inzetten
4. taken van beveiligers onderscheiden en benoemen
5. vluchtroutes herkennen, gebruiken en maken
6. nood- en hulpposten inrichten



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Officemanagement Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1ED 4 ¨ED4 Offm1401 jaPersoneelszaken

T S 50 1ED 4 ¨Offm1402 jaReceptie werkzaamheden

HD S 0ED 4 ¨Offm1403 jaVaardigheid - Grote bijeenkomst organiseren

T S 50 3ED 4 þOffm1404 jaEindtoets Office Management

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Ondernemen Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

V S 1ED 4 ¨ED4 Ondn1401 jaMarketingplan

V S 1ED 4 ¨Ondn1402 jaFinancieel plan

T S 50 2ED 4 þOndn1403 jaEindtoets Ondernemen

T S 50 1ED 4 þOndn1404 jaVaardighedentoets

HD M 50 1ED 4 ¨Ondn1405 jaEindpresentatie Onderneming

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

E&O6.1 ONDN
1. De kandidaat kan persoonlijke gegevens noemen.                                     
2. De kandidaat kan persoonlijke motieven noemen.                                        
3. De kandidaat kan kwaliteiten noemen.                                                   
4. De kandidaat kan de keuze voor de ondernemingsvorm motiveren.
 
E&O6.2.ONDN
1. De kandidaat kan het doel van de onderneming noemen.              
2. De kandidaat kan de markt beoordelen.                                           
3. De kandidaat kan een marketingmix ontwerpen en toepassen.                                             
4. De kandidaat kan inkoop- en verkoopbeleid toepassen.
 
E&O6.3.ONDN
1. De kandidaat kan een investeringsplan maken.                    
2. De kandidaat kan een financieringsplan maken.                      
3. De kandidaat kan een exploitatiebegroting maken.                                         
4. De kandidaat kan een liquiditeitsbegroting maken.                      
5. De haalbaarheid van het plan beoordelen.
 
E&O6.4.ONDN
1. De kandidaat kan het ondernemingsplan uitvoeren          
2. De kandidaat kan een resultatenoverzicht presenteren                                      
3. De kandidaat kan de uitvoering nabespreken en evalueren.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Pres, prom, verk Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

PO M/S 250 2ED 4 þED4 Ppv1401 jaOpdracht vakantiepark

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

DVPR2.1
1. media-uitingen met elkaar vergelijken en een beargumenteerde keuze maken voor een medium gelet op bijvoorbeeld doel, doelgroep, functionaliteiten en duurzaamheid
2. voor een bepaald doel en een bepaalde doelgroep een media-uiting maken
3. kenmerken van media-uitingen benoemen en de verschillende functies daarvan aangeven
4. social media gebruiken en toepassen in een professionele zakelijke context
 
DVPR2.2
1. omschrijven, benoemen en uitleggen waarom promotie belangrijk is
2. een promotieplan maken en beoordelen
3. een verkoopgesprek voeren
 
DVPR2.3
1. met reacties van mensen omgaan
2. uitleg, instructie, voorlichting en informatie geven aan publiek, bezoekers en deelnemers
3. gespreksvaardigheden toepassen
4. gebruik maken van passende communicatiemiddelen



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Productmakverb Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 200 2ED 4 þED4 Prmv1401 jaVaardighedentoets Outdoorcentre

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

DVPR3.1
1. een ontwerp en een product beoordelen en suggesties doen voor verbetering
2. een product ontwerpen en tekenen in een 2D- en 3D-tekenprogramma
3. een ontwerp en een product vertalen naar een werktekening
4. 3D-printprincipes en printtechnieken uitleggen
 
DVPR3.2
1. werktekeningen lezen en interpreteren, tekentechnische symbolen begrijpen en aan de hand van de tekening een werkvoorbereiding opstellen
2. een product in elkaar zetten door gebruik te maken van verbindingen
3. het vervaardigde product controleren op de kwaliteit van de verbinding
4. een product vervaardigen met handgereedschappen, elektrische handgereedschappen en machines
5. handgereedschappen, elektrische handgereedschappen en machines veilig gebruiken



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Ritvoorb/Afhand Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C P/S 150 1ED 4 þED4 Rvra1401 jaEen rit voorbereiden

C P/S 150 1ED 4 þRvra1402 jaEen rit afhandelen en de vrachtauto in rijbare staat terugbrengen

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Ritvoorb/Afhand Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

De kandidaat kan:
1. De organisatie van transportondernemingen benoemen. Het gaat hier om:
- kennis van de brancheorganisatie
- bedrijfstypen binnen de branche
- functies en taakverdeling binnen de branche
2. Uitleggen hoe je fit, gezond en veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Het
gaat hier om:
- kennis van elementaire verkeersregels
- ergonomie
- effecten van medicijnen, alcohol en andere stoffen op het rijgedrag
- basiscyclus werk/rust
3. Een complex laadplan voorbereiden en maken. Het gaat hier om:
- de benodigde informatie over lading en bestemmingen verzamelen, en de verzamelde gegevens combineren tot een efficiënt laad-, route- en rit plan
- een vervoersadministratie voorbereiden, met name invullen en controleren van ladingdocumenten, de aanwezigheid en juistheid van de verplichte voertuigdocumenten en persoonlijke documenten
- inzicht in de verdeling van de belasting, specifieke gevolgen van overbelasting op de assen
- een lading- en zekeringsplan controleren en laad- en stuwtechnieken in een bedrijfsmatige beroepsomgeving toepassen
4. Een voertuigcontrole uitvoeren. Het gaat hier om de controle van:
- een vergelijking tussen lading en ladingdocumenten
- veilig- en goed vastgezette lading
- overbelasting
- verzegeling, zeilen, carrosserie en juiste afdekking ten behoeve van rij- en weersinvloeden
5. Aanwijzingen geven aan de vrachtwagenchauffeur. Het gaat hier om
aanwijzingen bij:
- het manoeuvreren van een vrachtauto
- assisteren bij aankoppelen en afkoppelen van een voertuigcombinatie
- spiegels (dode hoek)
 
1. Na de rit de vrachtauto zodanig reinigen dat deze veilig en schoon weer aan het verkeer kan deelnemen. Het gaat hier om:
- zeilen sluiten, schoonmaken en carrosserie controleren
- de vrachtauto, zowel binnenzijde als interieur reinigen
- de laadruimte reinigen
- hulpmiddelen opbergen
2. Kleine eenvoudige reparaties uitvoeren, zoals luchtslang, stekker en wiel verwisselen
3. Een rit administratief afhandelen zoals een vrachtbrief tekenen, afmelden in een systeem en een urenverantwoording invullen
 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.
 
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: Secretarieel Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C S 1ED 4 ¨ED4 Sec1401 jaStageopdracht

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

E&O2.1
1. het agendabeheer voeren    
2. bijeenkomsten organiseren   
3. communicatie verzorgen        
4. de post verzorgen                         
5. secretariële ondersteuning verrichten                                                         
6. data beheren
 
E&O2.2
1. communicatie verzorgen            
2. klachten afhandelen                 
3. klanten ontvangen                        
4. bezoekers ontvangen                        
5. het bedrijf presenteren                  
6. ontwikkelingen in de secretariële ondersteuning herkennen                                                   
7. ontwikkelingen in de secretariële ondersteuning herkennen en uitleggen



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: VoedingEnBeweging Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

PO M/S 200 1ED 4 ¨ED4 Vdbw1401 jaProduct op de markt zetten *

T S 50 2ED 4 þVdbw1402 jaTheorietoets

T S 50 2ED 4 þVdbw1403 jaTheorietoets

T M/S 100 2ED 4 þVdbw1404 jaVaardighedentoets

PO M 200 1ED 4 ¨Vdbw1405 jaBewegingsschema en fitschema **

T S 50 2þED3 Vdbw1302 jaTheorietoets 'plantaardig voedingsmiddel produceren en verkopen'

T S 50 2þVdbw1303 jaTheorietoets 'verantwoorde voeding kiezen en verwerken' (deel 1)

T S 50 2þVdbw1304 jaTheorietoets 'verantwoorde voeding kiezen en verwerken' (deel 2)

T M/S 100 2þVdbw1305 jaVaardighedentoets

PO M/S 200 1¨Vdbw1306 jaBewegingsschema en fitschema (Betreft een opdracht uit de praktijkkaart Bewegen
op Maat)

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vernieuwd VMBO ljr.4 BB LWT Vak: VoedingEnBeweging Ubbo Emmius 2019/2021 (loc: Sp)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

DVPR1.1
1. wensen en verwachtingen van de opdrachtgever inventariseren
2. onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever
 
DVPR1.2
1. een activiteit plannen en voorbereiden
2. berekeningen met betrekking tot kosten en baten van de te organiseren activiteit uitvoeren
3. voorzieningen, vergunningen, materialen, middelen en medewerkers regelen
4. een activiteit evalueren en suggesties geven voor verbetering
 
DVPR1.3
1. schoonmaakmiddelen en de effecten hiervan op het milieu benoemen
2. schoonmaakmiddelen, -materialen en apparatuur kiezen en gebruiken en de werkzaamheden uitvoeren volgens voorschriften
3. voorstellen doen voor de inrichting van een milieustraat en deze toepassen
4. werkzaamheden rondom hospitality uitvoeren
5. een ruimte inrichten en gebruiksklaar maken
 
DVPR1.4
1. preventieve maatregelen beschrijven om de negatieve gevolgen van de uit te voeren activiteit voor het milieu te beperken
2. pictogrammen en symbolen met betrekking tot veiligheid en milieu herkennen, uitleggen en toepassen
3. taken van hulpdiensten benoemen en inzetten
4. taken van beveiligers onderscheiden en benoemen
5. vluchtroutes herkennen, gebruiken en maken
6. nood- en hulpposten inrichten


