Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022

Vak: Nederlands
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Wat moet je kennen en kunnen
Nummer Exameneenheid SE* Exameneenheid CE* Extra SE

3.1

NE/K4

3.2

3.3

3.4

3.5

x

NE/K1/K7

NE/K6

NE/K8/5/2

NE/K7

NE/K6

Toetsstof (Syllabus)

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

Luister- en kijkvaardigheid

Toets bestaande uit kijk- en luisterfragmenten: Tekstbegrip,
sprekersbedoeling, luister- en kijkstrategieën hanteren.
Leerstof: Nieuw Nederlands hoofdstuk 1 t/m 6 (par. kijken en
luisteren)

Tt

45 min

1

1

Ja

Spelling

Interpunctie, hoofdletters en (werkwoord-)spelling. Lesstof
krijgt de leerling van de docent. Leerstof: Nieuw Nederlands
hoofdstuk 1 t/m 6 (par. taalverzorging)

Tt

45 min

2

1

Ja

Schrijfvaardigheid
Oriëntatie op leren en werken

Zakelijke brief schrijven: Gelet wordt op: taalgebruik, (spelling,
grammatica en interpunctie) inhoud en conventies. De leerling
ontvangt de leerstof via de docent.

Tt

45 min

2

2

Ja

Leesvaardigheid

Toets bestaande uit diverse leesteksten. Vragen gericht op:
onderwerp, hoofdgedachte, tekstdoel, publiek, verbanden,
signaalwoorden, mening, argument, conclusie en lay-out.
Leerstof: Nieuw Nederlands hoofdstuk 1 t/m 6 (par. lezen)

Tt

45 min

1

3

Ja

Fictie
Spreek- en gespreksvaardigheid Basisvaardigheden

Presentatie fictiewerk: Men presenteert op een creatieve wijze
een Nederlandstalig fictiewerk (boek) dat past bij de doelgroep.
Opdracht wordt door de docent aangeleverd. Leerstof: Nieuw
Nederlands hoofdstuk 1 t/m 6 (par. spreken en gesprekken)

Mo

15 min

2

3

Nee

Ruimte voor opmerkingen: Toets 3.2 bevat extra stof over spelling. Deze extra stof staat in de methode Nieuw Nederlands en wordt door de docent aangeleverd.
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen voor
toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per vak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: Mens en Zorg
Profiel: ZW
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

3.1

Exameneenheid CSPE* Extra SE

P/ZW/4.1/4.2/4.3/
4.4

x

Toetsstof (Syllabus)

P/ZW/4: Profielmodule mens en zorg
4.1 ondersteunen bij eenvoudige verzorgende
activiteiten
4.2 ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen
4.3 eenvoudige EHBO-technieken toepassen
4.4 ondersteunen bij vaak voorkomende
ziekteverschijnselen

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

Blok 1 t/m 8 Boek Mens & Zorg
Theorie en begrippen pagina 245 t/m 319

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

Tt

45 min

2

1

ja

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel Economie & Ondernemen wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken (Administratie, Commercieel, Logistiek en
Secretarieel) De inhoud van de profielvakken kunt u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: Mens en Omgeving
Profiel: ZW
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

3.1

Exameneenheid CSPE* Extra SE

P/ZW/2.1/2.2/2.3/
2.4/2.5

x

Toetsstof (Syllabus)

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

2 Profielmodule mens en omgeving
2.1 schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren
2.2 textiel verzorgen
2.3 baliewerkzaamheden verrichten
Boek Mens & Omgeving blok 1 t/m 8
2.4 informatie geven over aanpassingen en
hulpmiddelen in en rondom het gebouw die
toegankelijkheid en veiligheid bevorderen
2.5 bij het inrichten van een ruimte rekening houden
met het gebruik van een ruimte

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

Tt

45

2

2

ja

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel Economie & Ondernemen wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken (Administratie, Commercieel, Logistiek en
Secretarieel) De inhoud van de profielvakken kunt u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: Mens en activiteit
Profiel: ZW
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

3.1

3.3

Exameneenheid CSPE* Extra SE

P/ZW/3.1/3.2/3.3

Kern A&B

Toetsstof (Syllabus)

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

x

P/ZW/3: Profielmodule mens en activiteit
3.1 een eenvoudige activiteit voor een individu en
groep voorbereiden
3.2 een eenvoudige activiteit met een individu en
groep uitvoeren
3.3 een eenvoudige activiteit met een individu en
groep afsluiten

Boek Mens & activiteit blok 1 t/m 8
Theorie en begrippen pagina 199 t/m 254

x

Kern A: Algemene kennis en vaardigheden
Kern B: Professionele kennis en vaardigheden

Stage inclusief stageverslag
MACT

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

Tt

Ha

45

nvt

2

0

3

ja

3

zie
opme
rking
(1)

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel Economie & Ondernemen wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken (Administratie, Commercieel, Logistiek en
Secretarieel) De inhoud van de profielvakken kunt u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
1. Leerlingen lopen 2 weken stage op een door de school goedgekeurde stageplek. Leerlingen lopen gedurende deze periode minimaal 60 uur stage, maximaal 35 uur per week. De stage wordt als
handelingsdeel beoordeeld met een voldoende of een onvoldoende. De beoordeling van de stage omvat een praktijkbeoordeling en een beoordeling van het stageverslag. De eisen omtrent de beoordeling van
de stagepraktijk en het stageverslag ontvangen leerlingen via de profieldocenten. Het praktijkgedeelte van de stage dient afgerond te worden gedurende de stageperiode welke beschreven is in de jaarplanning
van school. Het stageverslag dient uiterlijk 10 werkdagen na de laatste stagedag te worden ingeleverd. Indien de stage met een onvoldoende afgesloten wordt mag de leerling 1 keer herkansen. Wanneer het
door ziekte of omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de leerling onmogelijk is om de stage af te ronden, mag de stage inhalen buiten de omschreven stageperiode. De duur en vorm van de
herkansing/ het inhaalmoment wordt door de docenten van het profiel in overleg met de examencommissie bepaald. Wanneer een leerling het handelingsdeel niet behaald met een voldoende, komt de leerling
niet in aanmerking voor een diploma.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

Exameneenheid SE* Extra SE

Toetsstof (Syllabus)

Keuzevak: Welzijn Volwassenen en Ouderen
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023
Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

3.1

K/ZW/8.1/8.2/8.3/
8.4

x

8.1 volwassenen en ouderen ondersteunen in
dagelijkse situaties en hierbij de
zelfredzaamheid bevorderen.
8.2 volwassenen en ouderen ondersteunen bij het
vinden van een geschikte
dagbesteding in de buurt, het dorp of de stad.
Boek Welzijn Volwassenen en Ouderen
8.3 een (re)creatieve activiteit voor volwassenen en Theorie en begrippen pagina 197 t/m 226
ouderen organiseren en
uitvoeren op het gebied van muziek, drama,
beeldende vorming.
8.4 een klant observeren tijdens het uitvoeren van
de activiteit en daarover rapporteren.

3.2

K/ZW/8.2

x

8.2 volwassenen en ouderen ondersteunen bij het
vinden van een geschikte
dagbesteding in de buurt, het dorp of de stad.

Digitale voorlichting maken m.b.t. dagbesteding volwassenen
en ouderen

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

Tt

45

2

3

ja

PO

30

2

3

ja

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** GL Leerlingen dienen minimaal 2 keuzevakken te volgen. Voor ieder keuzevak krijgt de leerling een eindcijfer SE dat meetelt in de bepaling van het combinatiecijfer voor de GL. In de GL is het
combinatiecijfer het gewogen gemiddelde van de eindcijfers voor het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het cijfer voor het profielvak zo vaak meetelt als het aantal beroepsgerichte
keuzevakken (minimaal 2) die de leerling afgerond heeft. In artikel 49 lid 1 van het examenbesluit staat dat voor ieder keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 mag worden behaald.
****BBL en KBL leerlingen dienen minimaal 4 keuzevakken te volgen. Het combinatiecijfer voor het profiel wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers SE van de keuzevakken die de leerling heeft
gekozen. Informatie over de inhoud van de keuzevakken is te vinden in de individuele PTA's van de keuzevakken. Het pakket aan keuzevakken kan per leerling verschillen. In artikel 49 lid 1 onderdeel d van het
examenbesluit staat dat voor ieder keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 mag worden behaald.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022

Het eindcijfer SE per keuzevak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: secretarieel
Profiel: E&O
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

Exameneenheid CSPE* Extra SE

Toetsstof (Syllabus)

3.1

P/EO/2.1

nvt

Communicatie verzorgen, post verzorgen

3.2

P/EO/2.1

nvt

nvt

3.3

P/EO/2.2

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

Post verzorgen + telefoongesprek voeren
(je bent verantwoordelijk voor de postverwerking en voert naar
aanleiding daarvan een telefoongesprek)

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

PO

90 min

2

1

ja

Agendabeheer voeren, bijeenkomsten organiseren, Kleinschalige bijeenkomst organiseren
communicatie verzorgen, secretariele ondersteuning (je organiseert zelfstandig een bijeenkomst met alle
verrichten, data beheren
bijbehorende backoffice taken)

PO

270 min

2

2

ja

Communicatie verzorgen, klachten afhandelen,
klanten ontvangen, bezoekers ontvangen, bedijf
presenteren, ontwikkelingen in secretariele
ondersteuning herkennen en uitleggen

PO

450 min

2

3

ja

Officemanager van Nike
(je kruipt in de huid van de officemanager van Nike en voert
verschillende frontoffice taken uit)

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel Economie & Ondernemen wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken (Administratie, Commercieel, Logistiek en
Secretarieel) De inhoud van de profielvakken kunt u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: Administratie
Profiel: E&O
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

Exameneenheid CSPE* Extra SE

Toetsstof (Syllabus)

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

3.2

P/EO/4.2

nvt

de administratie van een onderneming bijhouden

Blok 4: de jaarrekening (blz 95 t/m 114), Blok 5: Calculaties (blz
129 t/m 150)

3.3

P/EO/4.1

nvt

Bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen
herkennen en benoemen.

Blok 7: Ondernemingsvormen (blz 204 t/m 209), Blok 8:
Financieel advies (blz 213 t/m 236)

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

TT

90 min

2

2

ja

TT

90 min

2

3

ja

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel Economie & Ondernemen wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken (Administratie, Commercieel, Logistiek en
Secretarieel) De inhoud van de profielvakken kunt u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: Logistiek
Profiel: E&O
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

Exameneenheid CSPE* Extra SE

Toetsstof (Syllabus)

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

3.1

P/EO/3.2

nvt

Blok 2 blz 39 t/m 62. Praktische opdracht over het proces van
Verzamelen, verpakken en verzenden van goederen binnenkomen van bestelingen, inpakken van de goederen met
vulmateriaal.

3.2

P/EO/3.1

nvt

Ontvangst en opslag van goederen

Voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen

3.3

P/EO/3.3

nvt

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

PO

45

2

1

nee

Blok 3 blz 67 t/m 85 en blok 6 blz 136 t/m 153. Praktische
opdracht over het hele proces van binnenkomst van een
bestelling, controleren en het opslaan van de pakketten.

PO

45

2

2

nee

Blok 1 blz 19 t/m 34, blok 4 blz 89 t/m 108, blok 5 blz 113 t/m
132, blok 7 blz 156 t/m 174 en blok 8 blz 179 t/m 194.
Schriftelijke toets over het beheren van voorraden, bestellingen
plaatsen, inventariseren en inkopen van producten, het
bijhouden van de voorraad en vormen van derving.

TT

45

2

3

ja

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel Economie & Ondernemen wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken (Administratie, Commercieel, Logistiek en
Secretarieel) De inhoud van de profielvakken kunt u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: Commercieel
Profiel: E&O
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

3.1

Exameneenheid CSPE* Extra SE

P/EO/1.1

nvt

Toetsstof (Syllabus)

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

Marktonderzoek ten aanzien van doelgroep,
assortiment en marktpositie.

Blok 1 t/m 6 blz 19 t/m 183. Praktische opdracht waarin een
marktonderzoek wordt gedaan. Hierin wordt onderzocht naar
welke doelgroep, assortiment en welke marktpositie een winkel
heeft. Dit wordt gedaan aan de hand van de
marketinginstrumenten.

PO

45

2

P1

nee

PO

45

2

P2

nee

PO

45

2

P3

ja

3.2

P/EO/1.1

nvt

Artikelpresentatie

Blok 7 blz 187 t/m 207. Een praktische opdracht waarin één
product onder de aandacht wordt gebracht in een
artikelpresentatie, rekening houdend met een zelfgekozen
thema.

3.3

P/EO/1.2

nvt

Verkopen en afrekenen

Blok 8 blz 211 t/m 239. Praktische opdracht waarin kassa
handelingen worden getoetst. Het verwelkomen, helpen van
een klant, afsluitend met het afrekenen van de producten.

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel Economie & Ondernemen wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken (Administratie, Commercieel, Logistiek en
Secretarieel) De inhoud van de profielvakken kunt u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: PPV
Profiel: D&P
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

3.1

Exameneenheid CSPE* Extra SE

P/DP/1.3 A1, A4,
A7, A8, A9, A10,
A11, A12, A13,
A15, A16, A18, B1,
B4

nvt

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

PPV Grote D&P Diner Praktijktoets: Leerlingen leren diverse
hospitality vaardigheden en passen deze toe in een grote
1.3.: Werkzaamheden rondom hospitality uitvoeren
praktijksimulatie (D&P diner). Uiteindelijke cijfer bestaat uit 2
A. Algemene kennis en vaardigheden.
delen. Een beoordeling voor de praktische uitvoering van het
B. Professionele kennis en vaardigheden.
D&P diner (50%) en een beoordeling voor het draaiboek (50%)
(voorbereiding).

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

PO

90 min

3

1

Nee

P/DP/1.4 A1, A2,
A6, A7, A8, A9,
1.4.: Facilitaire werkzaamheden uitvoeren
PPV Koken + Schoonmaken Cijfer bestaat uit 2 onderdelen:
2 x 90
A10, A11, A12,
3.2
nvt A. Algemene kennis en vaardigheden.
Praktijkcijfer voor kookles (50%) en een cijfer voor het werkstuk PO/WE
2
1,2,3 Nee
min
A13, A14, A15,
B. Professionele kennis en vaardigheden.
schoonmaken (50%). Beide onderdelen wegen even zwaar.
A16, A18, B1, B2,
B4
P/DP/2.2 A1, A2,
2.2.: Een product en dienst presenteren, promoten
PPV Tellsell Leerlingen schrijven een promotieplan voor een
A3, A6, A7, A8, A9,
en verkopen
3.3
nvt
zelf bedacht product met als leidraad de marketingmix.
PO
360 min
2
3
Ja
A10, A11, A13,
A. Algemene kennis en vaardigheden.
Leerlingen presenteren, promoten en verkopen dit product.
A14, B1, B2, B4,
B. Professionele kennis en vaardigheden.
B5, B6
Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel D&P wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken OAOG,MMPM, PRMV, PPV De inhoud van de profielvakken kunt
u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: OAOG
Profiel: D&P
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

Exameneenheid CSPE* Extra SE

3.1

P/D&P/2.1,
P/D&P/2.3, A1,
A3, A10, A14, A17,
A18, A19

3.2

A13, A17, B3, B5,
B6

3.3

P/D&P/1.1,
P/D&P/1.2, A1,
A7, A8, A9, A10,
A11, A17, A18,
A19,B1,B4

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

nvt

2.1: Verschillende manieren van communicatie en
communicatiemiddelen (her)kennen, benoemen en
professioneel toepassen.
2.3: Doelgericht informatie verstrekken en instructie
geven.
A. Algemene kennis en vaardigheden
B. Professionele kennis en vaardigheden

Oaog.Communiceren en Telefoneren. Thema 1 reader module
communiceren OAOG. Theorieonderdelen worden in de lessen
OAOG behandeld. Uiteindelijke toets is een praktijktoets:
Communiceren in een zakelijk telefoongesprek in de praktijk .

nvt

A. Algemene kennis en vaardigheden
B. Professionele kennis en vaardigheden

Oaog. Praktische opdracht milieu. Werkstuk afvalverwerking in
eigen omgeving en upcycling. Als onderdeel van het werkstuk
maken leerlingen een upcycling product.

nvt

1.1: Een opdracht bespreken met de opdrachtgever,
onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en
uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever.
1.2: Een activiteit organiseren.
A. Algemene kennis en vaardigheden.
B. Professionele kennis en vaardigheden.

Oaog. Draaiboek en uitvoering poppenkastvoorstelling.
Praktijktoets: Cijfer bestaat uit 2 delen. Een beoordeling voor
de praktische uitvoering van de poppenkastvoorstelling (50%)
en een beoordeling voor het draaiboek (voorbereiding) (50%).

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

PO

15 min

2

1

Ja

WE

270 min
(3
blokure
n)

2

2

Ja

PO

720 min
(8
blokure
n)

4

3

Nee

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel D&P wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken OAOG,MMPM, PRMV, PPV De inhoud van de profielvakken kunt
u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak:MMPM
Profiel: D&P
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort:2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

3.1

3.2

Exameneenheid CSPE* Extra SE

P/DP/2.3
A1,A3,A4,A7,A10

P/DP/4.1
P/DP/4.3
A1,A2,A3,A4,A8,A
9,A10,A14,A16
B1, B2,B4

Toetsstof (Syllabus)

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

nvt

Presenteren. Presentatie in powerpoint over eigen te kiezen
onderwerp in overleg met de docent. 1. Voorbereiding (30%)
2.3: Doelgericht informatie verstrekken en instructie
middels voorbereidingsformulier. 2. Uitvoering (70%)
geven
presentatie. Eindcijfer PTA wordt bepaald door deel 1 (30%) en
deel 2 (70%).

nvt

Website. 1. Voorbereiding: Leerlingen krijgen de opdracht een
D&P website te bouwen, ontvangen materiaal en wensen en
eisen voor de website.
Leerlingen maken een digitaal ontwerp (40%). 2. Product:
Leerlingen bouwen een website naar aanleiding ontwerp van
een website (50%). 3. Presentatie: Leerlingen presenteren de
website via een opgenomen presentatie naar de klant (10%).
Eindcijfer PTA wordt bepaald door deel1 (40%), deel 2 (50%) en
deel 3 (10%).

4.1: Een digitaal ontwerp maken
4.3: Een website ontwerpen en maken
A. Algemene kennis en vaardigheden
B. Professionele kennis en vaardigheden

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

PO

10 min

2

1

Ja

PO

1080
min 12
Blokure
n

3

2

nee

3.3

P/DP/4.1
P/DP/4.2
A1,A3,A4,A7,A8,A
10,A11,A12,A14
B1,B4

nvt

4.2: Een film maken
A. Algemene kennis en vaardigheden
B. Professionele kennis en vaardigheden

Film. 1. Voorbereiding: Leerlingen bereiden de film voor
middels een storyboard, draaiboek en script (25%). 2. Proces:
Het schieten van de beelden van de film (25%) 3. Product:
Opnames worden uitgevoerd en uiteindelijk bewerkt in video
montage software. Het product is een daadwerkelijke film
(50%). Eindcijfer PTA 3.3 wordt bepaald door deel 1 (25%), deel
2 (25%) en deel 3 (50 %).

PO

810 min
9
Blokure
n

3

3

nee

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel D&P wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken OAOG, MMPM, PPV en PRMV. De inhoud van de profielvakken
kunt u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Profielvak: PRMV
Profiel: D&P
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

3.1

3.2

Exameneenheid CSPE* Extra SE

P/DP/3.2 A1, A2,
A3, A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12,
A13, A14, A16,
A18, A19, B1, B2,
B4, B5

P/DP/3.1 A1, A2,
A3, A4, A6, A8, A9,
A10, A11, A14, B1,
B2

nvt

nvt

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

3.2.: een product maken
A. Algemene kennis en vaardigheden.
B. Professionele kennis en vaardigheden.

Prmv. Werkstuk examengericht Vervaardigen van
werkstuk(en) bestaande uit diverse materialen. Er worden
verschillende gereedschappen en machines gebruikt om de
materialen door middel van verschillende productietechnieken
om het werkstuk te vervaardigen.

PO

360 min

3

1,2

Nee

3.1 een ontwerp en een product beoordelen,
ontwerpen, tekenen en printen in 3D
A. Algemene kennis en vaardigheden.
B. Professionele kennis en vaardigheden.

Prmv. Praktijk Cad tekenen (Sketchup) en Isometrische
tekening Technisch tekenen m.b.v sketchup: Deel 1:
Vaardigheid technisch tekenen m.b.v sketchup wordt
aangeleerd in de lessen PRMV. Cijfer 1 wordt bepaald uit het
gemiddelde van 5 tekeningen. Iedere tekening telt even zwaar
mee. Deel 2: Isometrische tekening maken m.b.v tekenbord.
Vaardigheid isometrisch tekenen wordt aangeleerd in de lessen
PRMV. Cijfer 2 wordt bepaald uit het gemiddelde van 4
tekeningen. Iedere tekening telt even zwaar mee. PTA 3.2
wordt bepaald door (Cijfer 1 + Cijfer 2)/2.

PO

90 min

2

1,2,3

Ja

3.3

P/DP/3.2 A1, A2,
A3, A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12,
A13, A14, A16,
A18, A19, B1, B2,
B4, B5

nvt

3.2.: een product maken
A. Algemene kennis en vaardigheden.
B. Professionele kennis en vaardigheden.

PRMV Bouwopdracht Praktijktoets: Poppenkast bouw t.b.v
poppenkastvoorstelling. Cijfer bestaat uit 2 onderdelen, een
cijfer voor het eindproduct (poppenkast) volgens werktekening
en een cijfer voor het doorlopen van de ontwerpcyclus naar het
eindproduct toe.

PO

720 min

3

3

Nee

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** Het SE cijfer voor het profiel D&P wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers die de leerling heeft behaald voor de profielvakken OAOG,MMPM, PRMV, PPV De inhoud van de profielvakken kunt
u terugvinden in de individuele PTA's van de beschreven profielvakken binnen het cohort van de leerling.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022
Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

3.1

Exameneenheid SE* Extra SE

K/Z&W/12.1 t/m
12.5

Toetsstof (Syllabus)

12.1 assisteren bij activiteiten op het gebied van
veiligheid en risicopreventie.
12.2 de functie van enkele organen en weefsels
uitleggen.
12.3 in acute situaties handelen volgens het 5
stappenplan.
12.4 stoornissen in de vitale functies signaleren en
direct professionele hulp
inschakelen.
12.5 aan de hand van de ongevalssituatie en de
verschijnselen letsels herkennen en
vaststellen van de noodzakelijke basis handelingen
en deze uitvoeren ( Eerste
Hulp B).

Keuzevak: EHBO (D&P)
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021-2023
Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

Praktijktoets EHBO. Van de in de les
aangeleerde vaardigheden,
reanimatie, aed, wondverzorging,
stabiele zijligging, heimlich, rautek en
vitale functies checken, worden 2
vaardigheden in een praktijkproef
getoetst.
De leerling wordt tijdens deze praktijktoets ook gevraagd om 1
van de volgende zaken te laten zien en of uit te leggen;
stoornissen in de vitale functies signaleren en direct
professionele hulp
inschakelen, in acute situaties handelen volgens het 5
stappenplan, de functie van enkele organen en weefsels
uitleggen of assisteren bij activiteiten op het gebied van
veiligheid en risicopreventie.

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

PO

20 min

2

3

Nee

Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
*** GL Leerlingen dienen minimaal 2 keuzevakken te volgen. Voor ieder keuzevak krijgt de leerling een eindcijfer SE dat meetelt in de bepaling van het combinatiecijfer voor de GL. In de GL is het
combinatiecijfer het gewogen gemiddelde van de eindcijfers voor het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het cijfer voor het profielvak zo vaak meetelt als het aantal beroepsgerichte
keuzevakken (minimaal 2) die de leerling afgerond heeft. In artikel 49 lid 1 van het examenbesluit staat dat voor ieder keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 mag worden behaald.
****BBL en KBL leerlingen dienen minimaal 4 keuzevakken te volgen. Het combinatiecijfer voor het profiel wordt bepaald door het gemiddelde van de eindcijfers SE van de keuzevakken die de leerling heeft
gekozen. Informatie over de inhoud van de keuzevakken is te vinden in de individuele PTA's van de keuzevakken. Het pakket aan keuzevakken kan per leerling verschillen. In artikel 49 lid 1 onderdeel d van het
examenbesluit staat dat voor ieder keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 mag worden behaald.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022

Het eindcijfer SE per keuzevak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

Schooljaar: 2021-2022
Periode 1: Van: 6-9-2021 tot 26-11-2021
Periode 2: Van: 29-11-2021 tot 18-3-2022
Periode 3: Van: 21-3-2022 tot 22-7-2022

LET OP: Dit PTA geldt voor alle LWT leerlingen in LJ3

Wat moet je kennen en kunnen
Nummer

3.1

3.2

Exameneenheid CSPE* Extra SE

Kern C (D&P,
Z&W, E&O)
Kern B (D&P,
Z&W, E&O)
Kern A (D&P,
Z&W, E&O)
K1
GS/BIO/MVT/WIS
K/ECO/ML/CKV/L
O

Kern C (D&P,
Z&W, E&O)
K1
GS/BIO/MVT/WIS
K/ECO/ML/CKV/L
O

LOB PTA
Leerjaar: 3
Niveau: LWT
Cohort: 2021 -2023

Toetsstof (Syllabus)

Wat ga je hiervoor doen
Omschrijving toetsstof (Methode)

ToetsvormToetsduur Gewicht Periode Herk**

nvt

Stage: LWT leerlingen lopen gedurende het hele schooljaar
stage op een door de school goedgekeurde stageplek. Het
C. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling (D&P, Z&W,
aantal stagedagen wordt in overleg met school bepaald.
E&O)
Leerlingen lopen gedurende Lj3 minimaal 320 uur stage. De
B. Professionele kennis en vaardigheden (D&P, Z&W,
beoordeling van de stage omvat een praktijkbeoordeling en een
E&O)
beoordeling van het stageverslag. De eisen omtrent de
A. Algemene kennis en vaardigheden (D&P, Z&W,
beoordeling van de stagepraktijk en het stageverslag ontvangen
E&O)
leerlingen via de profieldocenten. Het stageverslag over de
K1 Orientatie op leren en werken
periode dient per periode op de laatste dag van de periode te
worden ingeleverd.

HA

Zie
opm1

nvt

nvt

Beroepskeuzedagboek: Via de site beroepskeuzedagboek.nl
maakt de leerling opdrachten die hier klaarstaan. Het betreft de
volgende opdrachten:
- Vragenlijsten: Schoolvragenlijst, Talentenvragenlijst,
C. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling (D&P, Z&W, KIMdomeinen
E&O)
- Opdrachten: LoopbaanID, leerlingID, Talenten en Rollen,
K1 Orientatie op leren en werken
Motieven en vrije tijd, Motieven schoolvakken.
- Gesprek coach: Verslag gesprek mentorcoach 1 en verslag
gesprek mentor/coach 2 De leerling ontvangt de inlogggevens
via de mentor. De leerling dient het beroepskeuzedagboek
uiterlijk 22-7-2022 te hebben afgerond.
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Ruimte voor opmerkingen:
* Informatie over de te toetsen exameneenheden per vak is te vinden via https://www.examenblad.nl/
** Herkansingsregeling: Aan het einde van iedere periode mag een leerling 2 toetsen uit zijn/haar vakkenpakket herkansen. De herkansingen geschieden op vooraf vastgestelde data. Deze regeling geldt alleen
voor toetsen uit het PTA waarbij in het vak 'herkansing' 'Ja' vermeld staat.
1. LWT leerlingen lopen gedurende het hele schooljaar stage op een door de school goedgekeurde stageplek. Het aantal stagedagen wordt in overleg met school bepaald. Leerlingen lopen gedurende Lj3
minimaal 320 uur stage. De stage wordt als handelingsdeel beoordeeld met een voldoende of een onvoldoende. De beoordeling van de stage omvat een praktijkbeoordeling en een beoordeling van het
stageverslag. De eisen omtrent de beoordeling van de stagepraktijk en het stageverslag ontvangen leerlingen via de profieldocenten. Het stageverslag over de periode dient per periode op de laatste dag van de
periode te worden ingeleverd. Indien de stage met een onvoldoende afgesloten wordt mag de leerling 1 keer herkansen. Wanneer het door ziekte of omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de
leerling onmogelijk is om de stage af te ronden, mag de leerling stage inhalen buiten de omschreven stageperiode. De duur en vorm van de herkansing/ het inhaalmoment wordt door de docenten van het
profiel in overleg met de examencommissie bepaald. Wanneer een leerling het handelingsdeel niet behaald met een voldoende, komt de leerling niet in aanmerking voor een diploma. Belangrijk: Een LWT
leerling dient aan het eind van LJ4 minimaal 640 en maximaal 1280 uur stage te hebben gelopen!
2. Leerlingen bereiden zich voor op de keuze voor de vervolgopleiding middels opdrachten die klaarstaan in het beroepskeuzedagboek. Leerlingen kunnen op dit beroepskeuzedagboek inloggen via de site
beroepskeuzedagboek.nl. Inloggegevens ontvangt de leerling via de mentor. De mentor bewaakt in de mentorlessen de voortgang van de leerling. Daarnaast beoordeeld de mentor het beroepskeuzedagboek
en is de mentor verantwoordelijk voor de SOM registratie.
Herkansing periode 1: 29-11-2021 t/m 1-12-2021
Herkansing periode 2: 22-3-2022 t/m 25-3-2022
Herkansing periode 3: 14-7-2022 t/m 15-7-2022
Het eindcijfer SE per profielvak wordt per cohort als volgt berekend: ((SE<code> X <weging>) + (SE <code> X <weging) + .....) /totaal weging = Eindcijfer SE vak

