
1 

 

PTA’S KEUZEVAKKEN BASIS/KADER COHORT 2022-2024 

 

Aardbeving bestendig bouwen        Leerweg: vmbo                              profiel BWI         
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

 
K/BWI/xx.1 
K/BWI/xx.2 
K/BWI/xx.3  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

Bijzonder metselwerk     Leerweg: vmbo                                        profiel BWI 
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/BWI/10.1 
K/BWI/10.2 
K/BWI/10.3 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/BWI-keuzevak-xx-Aardbevingbestendig-bouwen.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/BWI-keuzevak-10-Bijzonder-metselwerk.pdf
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Bouw- en woonrijp maken     Leerweg: vmbo                                        profiel BWI 
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/BWI/17.1 
K/BWI/17.2 
K/BWI/17.3  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 
 

Bouwen van fundering                        Leerweg: vmbo                          profiel BWI               
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

 
P/BWI/2.1 
P/BWI/2.2 
P/BWI/2.3 
P/BWI/2.4 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 
 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/BWI-keuzevak-17-Bouw-en-woonrijp-maken.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/BWI-Module-2-Bouwen-vanaf-de-fundering.pdf
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Bouwproces en bouwvoorbereiding             Leerweg: vmbo                                    profiel BWI 
 periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

P/BWI/1.1 
P/BWI/1.2 
P/BWI/1.3 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

Design en decoratie     Leerweg: vmbo                                                     profiel BWI 
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

P/BWI/4.1 
P/BWI/4.2 
P/BWI/4.3 
P/BWI/4.4  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 
  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/BWI-Module-1-Bouwproces-en-bouwvoorbereiding.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/BWI-Module-4-Design-en-decoratie.pdf
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Hout- en meubelverbindingen     Leerweg: vmbo                                Profiel BWI         
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

P/BWI/2.1 
P/BWI/2.2 
P/BWI/2.3 
P/BWI/2.4 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

Ontwerp duurzame comfortwoning  Leerweg: vmbo                           Profiel BWI             
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/PIE/xx.1 
K/PIE/xx.2 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/BWI-Module-3-Hout-en-meubelverbindingen.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/BWI-keuzevak-xx-Ontwerp-duurzame-comfortwoning.pdf
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Organiseren van een activiteit       Leerweg: vmbo                              profiel D&P           
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

P/D&P/1.1 
P/D&P/1.2 

Activiteit organiseren Praktische opdracht (P2) Ja 50% 

P/D&P/1.3 facilitaire werkzaamheden uitvoeren Praktische opdracht (P2) Ja 25% 

P/D&P/1.4 Het ontwerpen van een plattegrond omtrent een 
activiteit 
 

Praktische opdracht (P3) Ja 25% 

 

Acteren en zingen                            Leerweg: vmbo                         profiel D&P                 
 Periode  
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen? Een overzicht van 
het complete examenprogramma vind 
je hier   

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/D&P/11.1  K/D&P/11.2  
K/D&P/11.3 K/D&P/11.4  
K/D&P/11.5  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een verslag 
van gemaakt en het eindproduct wordt vastgesteld (DOEL). 
Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door middel 
van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - Ja 
(Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/DP-Moduul-1-Organiseren-van-een-activiteit.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2021/09/dp-keuzevak-11-acteren-en-zingen.pdf
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Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid         Leerweg: vmbo                    Profiel D&P  
 Periode 

Leerjaar 

3/4 

  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/D&P/6.1  
K/D&P/6.2  
K/D&P/6.3  
K/D&P/6.4  
K/D&P/6.5  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

Robotica   Leerweg: vmbo                                                                       Profiel: D&P  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/D&P/2.1  
K/D&P/2.2  
K/D&P/2.3  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2022/07/dp-keuzevak-6-Geuniformeerde-dienstverlening-en-veiligheid.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/DP-keuzevak-2-Robotica.pdf
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Talentvak acteren zang & dans  Leerweg: vmbo                                        Profiel: D&P  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/D&P/xx.1  
K/D&P/xx.2  
K/D&P/xx.3  
K/D&P/xx.4  
K/D&P/xx.5  
K/D&P/xx.6  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

Werken aan natuur en milieu Leerweg: vmbo                                        Profiel: D&P  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/D&P/3.1  
K/D&P/3.2  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/DP-keuzevak-xx-Talentvak-acteren-zang-en-dans.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/DP-keuzevak-3-Werken-aan-natuur-en-milieu.pdf
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PTA Voeding en Beweging                              Leerweg: Basis / Kader                      Cohort 2022-2024 
Leerjaar 
3 / 4 

Eindtermen/deeltaken:  
wat moet je kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

 K/D&P/4.1 
 

Een plantaardig voedingsmiddel kweken, gebruiken 
in een product en verkopen  
 

Praktische opdracht  
P1 

Ja 25% 

 K/D&P/4.2 Verantwoorde voeding kiezen en verwerken.  
Snacks bereiden a.d.h.v. recept  
 

Praktische opdracht 
P2 
 

Ja 
 

25% 
 

 K/D&P/4.3 bewegingsactiviteiten in de open lucht 
organiseren en uitvoeren. 
anatomie / oefeningen bij beweegroutes 
 

Praktische opdracht 
P3 
 

Ja 25% 
 

 K/D&P/ 4.1  
K/D&P/ 4.2  
K/D&P/ 4.3 

Toets Voeding en Beweging Schriftelijke toets 
T1 

Ja 25% 

Totaal  100% 

 
  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/DP-keuzevak-4-Voeding-en-beweging.pdf
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Distributie*                                      Leerweg: vmbo                                        profiel E&O 
periode 

 

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/EO/3.1 
K/EO/3.2 
K/EO/3.3 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

*Dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule logistiek. 

 

Financieel en administratief beheer*         Leerweg: vmbo                  profiel E&O                       
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/EO/4.1 
K/EO/4.2 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

*Dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule Administratie. 

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-3-Distributie.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-4-Financieel-en-administratief-beheer.pdf
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Internationale handel         Leerweg: vmbo                                        profiel E&O 
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/EO/xx.1 
K/EO/xx.2 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

Marketing*                           Leerweg: vmbo                                        profiel E&O 
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/EO/1.1 
K/EO/1.2 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

*Dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule commercieel 
  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-xx-Internationale-handel.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-1-Marketing.pdf
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Mode & Design                                 Leerweg: vmbo                                  profiel E&O 
Periode  Eindtermen/deeltaken:  

wat moet je kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier.  

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm,-duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4  
  

K/EO/8.1 Het samenstellen van een portfolio op het gebied van 
mode met daarin; 

• Opdracht: Modestijlen en trends herkennen  

• Opdracht: Vormgeving op het gebied van 
modetechniek uitvoeren  

• Opdracht: Onderzoek doen  

• Opdracht: Textielwarenkennis  

• Opdracht: Kleurenleer  
 

Praktische opdracht  
P1 

Ja 50% 

K/EO/8.2 
K/EO/8.1  

Uitvoering praktisch werkstuk en presentatie bestaat 
uit:  

• Het maken van een naai-technisch werkstuk 
(het bedienen van apparatuur: naaimachine 
en strijkmachine) 

• Producten en materialen herkennen en 
toepassen  

• Het presenteren van het gemaakte werkstuk  
 

Praktische opdracht  
P2 

Ja 50% 

K/EO/8.1 
K/EO/8.2 

Eindgesprek  Handelingsdeel  
H1 

Ja O/V/G  

 
  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-8-Mode-en-design.pdf
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Modetechniek                                 Leerweg: vmbo                                  profiel E&O 
periode  Eindtermen/deeltaken:  

wat moet je kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier.  

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm,-duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
  

K/D&P/xx.1 Het samenstellen van een portfolio op het gebied 

van mode met daarin; 

• Opdracht: Modestijlen en trends 

herkennen  

• Opdracht: Vormgeving op het gebied van 

modetechniek uitvoeren  

• Opdracht: Onderzoek doen  

• Opdracht: Persoonlijke opdrachten m.b.t. 

naaiprojecten  

 

Praktische opdracht  
P1 

Ja 50% 

K/D&P/xx.2  Uitvoering praktisch werkstuk en presentatie 

bestaat uit:  

• Het maken van een naai-technisch 

werkstuk (het bedienen van apparatuur: 

o.a. naaimachine en strijkmachine) 

• Het presenteren van het gemaakte 

werkstuk  
 

Praktische opdracht  
P2 

Ja 50% 

K/D&P/xx.1 

K/D&P/xx.2 

Eindgesprek  Handelingsdeel  
H1 

Ja O/V/G  

 
  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-xx-Modetechniek.pdf
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Officemanagement*                          Leerweg: vmbo                                    profiel E&O             
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/EO/2.1 
K/EO/2.2 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

*Dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule secretarieel 

 
Ondernemen                       Leerweg: vmbo                                    profiel E&O 
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/EO/5.1 
K/EO/5.2 
K/EO/5.3 
K/EO/5.4 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-2-Officemanagement.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-5-Ondernemen.pdf
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Presentatie en styling                                 Leerweg: vmbo              profiel E&O 
Periode  Eindtermen/deeltaken:  

wat moet je kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier.  

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 

K/EO/7.1 
Presentatie en stylingtechnieken 
uitvoeren 

o De leerling kan artikelpresentaties maken aan de 
hand van thema en compositie;  

o De leerling kan etaleren, visual merchandising 

aan de hand van thema en compositie;  
o De leerling kan (etalage)poppen aankleden, 

draperen.  
o Decoratief inpakken 

Praktische opdracht P1 Ja 40% 

K/EO/7.1 
Presentatie en stylingtechnieken 
uitvoeren 

o Een logo ontwerpen  
o Een folder ontwerpen, advertentie ontwerpen  

Praktische opdracht P2 Ja 30% 

K/EO/7.1 
Presentatie en stylingtechnieken 
uitvoeren 

o een (doorlopende) presentatie ontwikkelen, 

bijvoorbeeld narrow casting  
o een commercial maken  
o een website bouwen  

Praktische opdracht P3 Nee 30% 

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-7-Presentatie-en-styling-v1.0.pdf


15 

 

Webshop                                   Leerweg: vmbo                                        profiel E&O 
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/EO/6.1 
K/EO/6.2 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

Wonen en design         Leerweg: vmbo                                                   profiel E&O 
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/EO/10.1 
K/EO/10.2 
K/EO/10.3 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-6-Webshop.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/EO-keuzevak-xx-Wonen-en-design.pdf
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 Actief in de natuur Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/Groen/xx.1  
K/Groen/xx.2  
K/Groen/xx.3  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

Bloemwerk Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  

   
Leerjaar 
3/4  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/4.1  
K/GR/4.2  
K/GR/4.3  
K/GR/4.4  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-xx-Actief-in-de-natuur.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-4-Bloemwerk.pdf
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PTA: Duurzame melkveehouderij Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/xx.1  
K/GR/xx.2  
K/GR/xx.3  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

PTA: Gezonde dieren Leerweg: vmbo                               Profiel: Groen           

   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/9.1  
K/GR/9.2  
K/GR/9.3  
K/GR/9.4  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2021/03/Groen-Keuzevak-duurzame-melkveehouderij.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-9-Gezonde-dieren.pdf
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PTA: Groei en oogst      Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/7.1  
K/GR/7.2  
K/GR/7.3  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

PTA: Groei voorbereiden  Leerweg: vmbo                                                           Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/6.1  
K/GR/6.2  
K/GR/6.3  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-7-Groei-en-oogst.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-6-Groei-voorbereiden.pdf
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PTA: Groene vormgeving en styling   Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/5.1  
K/GR/5.2  
K/GR/5.3  
K/GR/5.4  
K/GR/5.5  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

PTA: Groene zorg   Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/12.1  
K/GR/12.2  
K/GR/12.3  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-5-Groene-vormgeving-en-styling.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-12-Groene-zorg.pdf
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PTA: Het groene machinepark    Leerweg: vmbo                                           Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/1.1  
K/GR/1.2  
K/GR/1.3  
K/GR/1.4  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

Natuurlijk groen    Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/13.1  
K/GR/13.2  
K/GR/13.3  
K/GR/13.4  
K/GR/13.5  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-1-Het-groene-machinepark.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-13-Natuurlijk-groen.pdf


21 

 

PTA: Visstandbeheer en sportvisserij     Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/xx.1  
K/GR/xx.2  
K/GR/xx.3  
K/GR/xx.4  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

PTA: Voeding hoe maak je het Leerweg: vmbo                                          Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/11.1  
K/GR/11.2  
K/GR/11.3  
K/GR/11.4  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-xx-Visstandbeheer-en-sportvisserij.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-11-Voeding-hoe-maak-je-het.pdf
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PTA: Water    Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/10.1  
K/GR/10.2  
K/GR/10.3  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

PTA: Werk in tuin en landschap     Leerweg: vmbo                                        Profiel: Groen  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/GR/3.1  
K/GR/3.2  
K/GR/3.3  
K/GR/3.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-10-Water.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-3-Werk-in-tuin-en-landschap.pdf
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Het houden van dieren         Leerweg: vmbo                                         profiel Groen 
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/GR/8.1 
K/GR/8.2 
K/GR/8.3 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

tuinontwerp en -aanleg       Leerweg: vmbo                                          profiel Groen 
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/GR/2.1 
K/GR/2.2 
K/GR/2.3 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-8-Het-houden-van-dieren.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Groen-keuzevak-2-Tuinontwerp-en-%E2%80%93aanleg.pdf
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 De Bakkerij                                   Leerweg: vmbo                                    profiel HBR     
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

P/HBR/2.1 
P/HBR/2.2 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

PTA: Brood- en banketspecialisatie   Leerweg: vmbo                                        Profiel: HBR  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/HBR/2.1  
K/HBR/2.2  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/HBR-Module-2-Bakkerij.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/HBR-keuzevak-2-Brood-en-banketspecialisatie.pdf
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Gastheerschap                              Leerweg: vmbo                                   profiel HBR       
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

P/HBR/1.1 
P/HBR/1.2 
P/HBR/1.3 
P/HBR/1.4 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

Gastheerspecialisatie*                    Leerweg: vmbo                                   profiel HBR                        
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/HBR/1.1 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

*Dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule gastheerschap 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/HBR-Module-1-Gastheerschap.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/HBR-keuzevak-1-Gastheerspecialisatie.pdf
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Keuken                                              Leerweg: vmbo                                 profiel HBR 
Periode 

 

Eindtermen/deeltaken:  
wat moet je kennen en kunnen? Een 
overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 

P/HBR/3.1 
P/HBR/3.2 
 

Een bijdrage leveren aan het beheren van 
horecaproducten en bereiden van gerechten in een 
horecagelegenheid 
Praktische opdracht ‘Lekker vegetarisch koken voor 
iedereen’ 

Praktische Toets (PO) 
120 minuten 
P1 

Ja 40% 

P/HBR/3.1 
P/HBR/3.2 
 

Een bijdrage leveren aan het beheren van 
horecaproducten en bereiden van gerechten in een 
horecagelegenheid 
Schitteropdracht ‘lunch bereiden & uitserveren voor 
docenten’ 

Praktische Toets (PO) 
120 minuten 
P2 

Nee 60% 

 

De bijzondere keuken   Leerweg: vmbo                                        Profiel: HBR  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/HBR/6.1  
K/HBR/6.2  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/HBR-Module-3-Keuken.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/HBR-keuzevak-6-De-bijzondere-keuken.pdf
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Evenementen                                    Leerweg: vmbo                                        Profiel: HBR 

   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/HBR/4.1  
K/HBR/4.2  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

Facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud Leerweg: vmbo                                    Profiel: HBR  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/HBR/8.1  
K/HBR/8.2  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/HBR-keuzevak-4-Evenementen.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/HBR-keuzevak-8-Facilitaire-dienstverlening-beheer-en-onderhoud.pdf
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Patisserie                                        Leerweg: vmbo                                    Profiel: HBR  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/HBR/5.1  
K/HBR/5.2  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

 

Fotografie                                           Leerweg: vmbo                               profiel MVI 
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier. 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 
 

K1, K2, K3, K4 
 

Voortgang (Portfolio) Fotografieopdracht 1, 2, 3, 4, 5 Praktische Opdracht  P1 Ja 25% 

K1, K2, K3, K4 
 

Voortgang (Portfolio) Fotografieopdracht 6, 7, 8, 9, 10 Praktische Opdracht P2 Ja 25% 

K1, K2, K3, K4 
 

Schitteropdracht Fotografieopdracht 11 en 12 Praktische Opdracht P3 Nee 50% 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2022/07/hbr-keuzevak-5-patisserie.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-7-Fotografie.pdf
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Game-design                                    Leerweg: vmbo                                  Profiel: MVI 
 Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je  
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 

K/MVI/6.1 Een game bedenken, vastleggen en presenteren Praktische opdracht P1 Ja 30% 

K/MVI/6.2 Een game ontwerpen Praktische opdracht P2 Ja 30% 

K/MVI/6.3 Een game bouwen Praktische opdracht P3 
 
 
 

Ja 40% 

 

Tekenen, schilderen en Illustreren (TSI)         Leerweg: vmbo            profiel MVI 
Periode  Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? Een overzicht van 
het complete examenprogramma vind 
je hier 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 

K/MVI/5.1. 
K/MVI/5.2.  

Een personage bedenken en uitwerken met 
zelfgekozen materiaal in een modelsheet en 
walkcycle.  

Praktische opdracht  P1 nee 25% 

K/MVI/ 5.3. 
K/MVI/ 5.4. 

Een plastische weergave maken van een zelfbedachte 
omgeving op een 2D medium. 

Praktische opdracht P2 nee 25% 

K/MVI/ 5.5. 
K/MVI/ 5.6.   

Een mediaproduct in de stijl van een bepaalde of 
gekozen kunststroming vormgeven, maken en 
presenteren. 

Praktische opdracht P3 ja 50% 

 

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-5-Tekenen-schilderen-en-illustreren.pdf
https://www.vmbomvi.nl/wp-content/themes/vmbomvi/assets/pdf/51.pdf
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3D-vormgeving en –realisatie   Leerweg: vmbo                                        Profiel: MVI   
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/1.1  
K/MVI/1.2  
K/MVI/1.3  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

Applicatieontwikkeling   Leerweg: vmbo                                             Profiel: MVI  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/9.1  
K/MVI/9.2  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-9-Applicatieontwikkeling.pdf
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Digitale beveiliging   Leerweg: vmbo                                                    Profiel: MVI  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/10.1  
K/MVI/10.2  
K/MVI/10.3  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

PTA: Idee-ontwikkeling Leerweg: vmbo                                        Profiel: MVI  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/2.1  
K/MVI/2.2  
K/MVI/2.3  
K/MVI/2.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-10-Digitale-beveiliging.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-2-Idee-ontwikkeling.pdf
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PTA: Innovatie en prototyping   Leerweg: vmbo                                        Profiel: MVI  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/xx.1  
K/MVI/xx.2  
K/MVI/xx.3  
K/MVI/xx.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

PTA: Licht, geluid en decor   Leerweg: vmbo                                        Profiel: MVI  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/8.1  
K/MVI/8.2  
K/MVI/8.3  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-xx-Innovatie-en-prototyping.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-8-Licht-geluid-en-decor.pdf
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PTA: Netwerkbeheer Leerweg: vmbo                                        Profiel: MVI  
    
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/3.1  
K/MVI/3.2  
K/MVI/3.3  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

PTA: Printmediaproductie Leerweg: vmbo                                        Profiel: MVI  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/4.1  
K/MVI/4.2  
K/MVI/4.3  
K/MVI/4.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-3-Netwerkbeheer.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-4-Printmediaproductie.pdf
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PTA: Sign  Leerweg: vmbo                                        Profiel: MVI  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/11.1  
K/MVI/11.2  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

Vormgeven en typografie Leerweg: vmbo                                        Profiel: MVI 

  
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MVI/12.1  
K/MVI/12.2  
K/MVI/12.3  
K/MVI/12.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-11-Sign.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MVI-keuzevak-12-Vormgeven-en-typografie.pdf
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Aandrijf- en remsystemen            Leerweg: vmbo                                 profiel M&T      
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/MET/2.1 
K/MET/2.2 
K/MET/2.3 
 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

Autoschade en spuiten    Leerweg: vmbo                                            Profiel: M&T  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MET/8.1  
K/MET/8.2  
K/MET/8.3  
K/MET/8.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MT-keuzevak-2-Aandrijf-en-remsysteem.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MT-keuzevak-8-Autoschade-en-spuiten.pdf
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Bedrijfswagens Leerweg: vmbo                                        Profiel: M&T  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MET/4.1  
K/MET/4.2  
K/MET/4.3  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

Carrosseriebouw Leerweg: vmbo                                                          Profiel: M&T  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MET/7.1  
K/MET/7.2  
K/MET/7.3  
K/MET/7.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MT-keuzevak-4-Bedrijfswagens.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MT-keuzevak-7-Carrosseriebouw.pdf
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Elektrische Voertuigen Leerweg: vmbo                                                Profiel: M&T  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MET/xx.1  
K/MET/xx.2  
K/MET/xx.3  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

Elektronica Leerweg: vmbo                                                                        Profiel: M&T  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MET/3.1  
K/MET/3.2  
K/MET/3.3  
K/MET/3.4  
K/MET/3.5  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2021/05/Elektrische-voertuigen.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MT-keuzevak-3-Elektronica.pdf
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Fietstechniek Leerweg: vmbo                                                                    Profiel: M&T  
    
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/MET/5.1  
K/MET/5.2  
K/MET/5.3  
K/MET/5.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

Gemotoriseerde tweewielers      Leerweg: vmbo                                   profiel M&T      
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/MET/6.1 
K/MET/6.2 
K/MET/6.3 
K/MET/6.4 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MT-keuzevak-5-Fietstechniek.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MT-keuzevak-6-Gemotoriseerde-tweewieler.pdf
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Verbrandingsmotoren                  Leerweg: vmbo                                    profiel M&T   
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en evt. 
toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/MET/9.1  
K/MET/9.2 
K/MET/9.3 
K/MET/9.4 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 
  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/MT-keuzevak-9-Verbrandingsmotoren.pdf
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Haarverzorging       Leerweg: vmbo                                                             Profiel: ZW  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/ZW/2.1  
K/ZW/2.2  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

Assisteren in de gezondheidszorg Leerweg: vmbo                                        Profiel: ZW  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/ZW/7.1  
K/ZW/7.2  
K/ZW/7.3  
K/ZW/7.4  
K/ZW/7.5  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-2-Haarverzorging.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-7-assisteren-in-de-gezondheidszorg.pdf
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Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie                    Leerweg: vmbo                Profiel: ZW  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/ZW/10.1  
K/ZW/10.2  
K/ZW/10.3  
K/ZW/10.4  
K/ZW/10.5  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting              Leerweg vmbo                        Profiel: ZW  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/ZW/9.1  
K/ZW/9.2  
K/ZW/9.3  
K/ZW/9.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-10-Facilitaire-dienstverlening-onderhoud-en-receptie.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-9-Facilitaire-dienstverlening-catering-en-inrichting.pdf
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Huidverzorging Leerweg: vmbo                                                             Profiel: ZW  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/ZW/3.1  
K/ZW/3.2  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

Hand- en voetverzorging Leerweg: vmbo                                           Profiel: ZW  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/ZW/4.1  
K/ZW/4.2  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-3-Huidverzorging.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-4-Hand-en-voetverzorging.pdf
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PTA: Technologie binnen zorg en welzijn                                Leerweg: vmbo              Profiel: ZW  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/ZW/13.1  
K/ZW/13.2  
K/ZW/13.3  
K/ZW/13.4  
K/ZW/13.5  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

  

Kennismaking met uiterlijke verzorging        Leerweg: vmbo             profiel Z&W                                       
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en evt. 
toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/ZW/1.1   K/ZW/1.2 
K/ZW/1.3   K/ZW/1. 

Moodboard Praktische opdracht P1 Ja 25% 

K/ZW/1.1   K/ZW/1.2 
K/ZW/1.3   K/ZW/1.4 

Buitenschoolse opdracht Praktische opdracht P2 Nee 25% 

K/ZW/1.1   K/ZW/1.2 
K/ZW/1.3   K/ZW/1.4 

Make-up tuturial Praktische opdracht P3 Ja 25% 

K/ZW/1.1   K/ZW/1.2 
K/ZW/1.3   K/ZW/1.4 

Werkboek Theoretische opdracht T1 Nee 25% 

* Mix uit de eindtermen vormen de opdrachten (alle eindtermen komen naar behoren terug). Docent zal toelichten wanneer welk deelterm aanbod komt.  
* De weken van de inleveren wordt door de desbetreffende docent gemeld.  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/12/Technologie-binnen-zorg-en-welzijn.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-1-Kennismaking-met-uiterlijke-verzorging.pdf
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Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten                 Leerweg: vmbo   profiel Z&W                                      

Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen? Een overzicht van 
het complete examenprogramma vind 
je hier 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/ZW/11.1 
Deeltaak: informatie verstrekken over 
mogelijkheden om te bewegen en te 
sporten in de eigen regio 

Het maken en bijhouden van een sportfolio 
 

Praktische opdracht 
P1 
 

Ja  25% 

K/ZW/11.2 + K/ZW/11.3 
Deeltaak: voor een doelgroep een 
eenvoudig sportevenement of 
toernooi organiseren en uitvoeren. 

Ontwikkelen van een draaiboek voor een sportdag + 
uitvoeren van de sportdag  

Praktische opdracht 
P2 
 

Ja 25% 

K/ZW/11.3 + K/ZW/11.4 + K/ZW/11.5 Het maken van een lesvoorbereiding 
beweginsonderwijs en het uitvoeren van de les 
 

Praktische opdracht 
P3 
 

Ja  25% 

K/ZW/11.5 Het maken en uitvoeren van een fitnesschema. Praktische opdracht 
P4 
 

Ja  25% 

 
  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-11-Ondersteuning-bij-sport-en-bewegingsactiviteiten.pdf
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 Voorkomen van ongevallen en EHBO                     Leerweg: vmbo                                 profiel Z&W 
periode  Eindtermen/deeltaken:  

wat moet je kennen en kunnen?  Een 
overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

leerjaar 
3/4 

K/ZW/12.1 K/ZW/12.3 
K/ZW/12.4  K/ZW/12.5  

Een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie van 
ongelukken en eerste hulp verlenen bij ongelukken.  
 

Praktijkbundel 
uitvoeren praktische 
opdrachten   
10 uur 
P1 

Nee 60% 

K/ZW/12.2  
 

Een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie van 
ongelukken en eerste hulp verlenen bij ongelukken.  
 

Schriftelijke Toets   
45 minuten 
T1 

ja 40% 

 

Welzijn kind en jongere                   Leerweg: vmbo                                 profiel Z&W        
Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 

kennen en kunnen? 
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier 
 

Inhoud onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
3/4 
 
 

K/ZW/5.1 
K/ZW/5.2 
K/ZW/5.3 
K/ZW/5.4 
K/ZW/5.5 

 

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef. 

Verslag (praktische 
opdracht P1) 

Nee 20% 

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.  

Praktijk (praktische 
opdracht P2) 

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag) 

40% 

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.  

Praktijk (Praktische 
opdracht P3) 

Ja 40% 

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-12-Voorkomen-van-ongevallen-en-EHBO.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-5-Welzijn-kind-en-jongere.pdf
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Wonen en huishouden       Leerweg: vmbo                                        Profiel: ZW  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/ZW/6.1  
K/ZW/6.2  
K/ZW/6.3  
K/ZW/6.4  
K/ZW/6.5  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

 

Welzijn volwassenen en ouderen                            Leerweg: vmbo                                        Profiel: ZW  
   
Leerjaar 
3/4  
  

Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?  
Een overzicht van het complete 
examenprogramma vind je hier  
  

Inhoud onderwijsprogramma;   
wat ga je hiervoor doen?  

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode)  

Herkansing 
ja/nee?  

Weging  

  
K/ZW/8.1  
K/ZW/8.2  
K/ZW/8.3  
K/ZW/8.4  
  

Overleg met docent en bedrijf hoe de taken van het 
keuzevak behandeld gaan worden. Hier wordt een 
verslag van gemaakt en het eindproduct wordt 
vastgesteld (DOEL). Van begin tot Meesterproef.  

Verslag (praktische 
opdracht P1)  

Nee  20%  

Uitvoeren van de praktijk en verantwoorden door 
middel van procesverslag.   

Praktijk (praktische 
opdracht P2)  

Nee (praktijk) - 
Ja (Verslag)  

40%  

Eindproduct voldoet aan de doelen die vooraf zijn 
vastgesteld. De leerling presenteert dit.   

Praktijk (Praktische 
opdracht P3)  

Ja  40%  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-6-Wonen-en-huishouden.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/06/ZW-keuzevak-8-Welzijn-volwassenen-en-ouderen.pdf

