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Regius College vmbo-bb                               Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: biologie
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

Thema 1 deel 3B: STEVIGHEID EN BEWEGING

Je leert:
- de namen van de botten van het skelet
- waar botten uit bestaan
- soorten botverbindingen
- bouw van een gewricht
- bouw / werking van spieren
- conditie en blessures

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja B41h BI/K
/8

1

Wk 45

Thema 4  deel 4B: VOEDING EN VERTERING

Je leert:
- welke soorten voedingsstoffen er zijn
- in welke voedingsmiddelen deze zitten

TSE 45 min 1 ja B42h BI/K
/9

BI/
K/9



- positieve en negatieve kanten van
micro-organismen met betrekking tot
voedselproductie/ziektes

- bouw en werking versteringsstelsel
- ziektes gerelateerd aan voedsel
- hoe je zetmeel aantoont

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

2

Wk 51

Thema 7 deel 4B 7e editie: OPSLAG /UITSCHEIDING/
BESCHERMING

Je leert:
- bouw en functie van de huid
- bouw en werking van de nieren
- taken van de lever
- werking afweer-/immuunsysteem
- homeostase en evenwicht in inwendig  milieu
- regulering van de bloedsuikerspiegel / diabetes

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja B43h BI/K
/10

- Basis doet geen Erfelijkheid



3

Wk 10

Thema 6 deel 3B: MENS EN MILIEU

Je leert:
- relaties tussen organismen en hun omgeving
- vaktaal; ecosysteem, producenten, consumenten,

reducenten
- functie reducenten in de kringloop omschrijven
- maken van een voedselketen / piramide van

aantallen en biomassa
- proces van fotosynthese plaatsen in groter geheel
- verschil en invloeden van biotische en abiotische

factoren benoemen

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja B45h BI/K
/7

Berekening eindcijfer schoolexamen: totaal van de 4 toetsen : 4 (B41h + B42h + B43h + B45h) : 4

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: rekenmachine De kerndoelen BI/K/1 en BI/K/2 komen terug in LOB.
BI/K/3 in de rest van het curriculum.



Regius College vmbo-kb                                Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: biologie
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

Thema 1 deel 3B: STEVIGHEID EN BEWEGING

Je leert:
- de namen van de botten van het skelet
- waar botten uit bestaan
- soorten botverbindingen
- bouw van een gewricht
- bouw / werking van spieren
- conditie en blessures

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja K41h BI/K
/8

1

Wk 45

Thema 4  deel 4B: VOEDING EN VERTERING

Je leert:
- welke soorten voedingsstoffen er zijn
- in welke voedingsmiddelen deze zitten

TSE 45 min 1 ja K42h BI/K
/9

BI/
K/9



- positieve en negatieve kanten van
micro-organismen met betrekking tot
voedselproductie/ziektes

- bouw en werking versteringsstelsel
- ziektes gerelateerd aan voedsel
- hoe je zetmeel aantoont

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

2

Wk 51

Thema 7 deel 4B 7e editie: OPSLAG / UITSCHEIDING /
BESCHERMING

Je leert
- bouw en functie van de huid
- bouw en werking van de nieren
- taken van de lever
- werking afweer-/immuunsysteem
- homeostase en evenwicht in inwendig  milieu
- regulering van de bloedsuikerspiegel / diabetes

Hiervoor
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja K43h BI/K
/10



2

Wk 5

Thema 3 deel 3A: ERFELIJKHEID

Je leert:
- termen en vaktaal genetica
- maken van kruisingsschema’s
- samenstelling DNA / genen
- oplossen van kruising vraagstukken
- geslachtsbepaling uitleggen

Hiervoor
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja K44h BI/K
/13

3

Wk 10

Thema 6 deel 3B: MENS EN MILIEU

Je leert:
- relaties tussen organismen en hun omgeving
- vaktaal; ecosysteem, producenten, consumenten,

reducenten
- functie reducenten in de kringloop omschrijven
- maken van een voedselketen / piramide van

aantallen en biomassa
- proces van fotosynthese plaatsen in groter geheel
- verschil en invloeden van biotische en abiotische

factoren benoemen

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom

TSE 45 min 1 ja K45h BI/K
/7



- stel je vragen aan de docent

Berekening eindcijfer schoolexamen: totaal van de 5 toetsen : 5 (K41h + K42h + K43h + K44h + K45h) : 5

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: rekenmachine De kerndoelen BI/K/1 en BI/K/2 komen terug in LOB.
BI/K/3 in de rest van het curriculum.



Regius College vmbo-bb                               Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Engels
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Kijk/luister
Voor dit schoolexamen oefen je jouw kijk- en
luistervaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het kijken van tv/film zonder Nederlandse
ondertiteling

- te oefenen op examensites
- het beluisteren van audiofragmenten

Tijdens het oefenen worden er meerkeuzevragen gesteld en
leer je verschillende accenten verstaan.

TSE 60 min 1 ja B41h MV
T/B
/5

MV
T/B
/5

1

Wk 45

SE leesvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw leesvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het lezen van
artikelen/boeken/websites/(Cito)leesopdrachten

TSE 45 min 1 ja B42h MV
T/B
/4

MV
T/B
/4



over verschillende onderwerpen
- te oefenen met het gebruik van het woordenboek

Tijdens het oefenen krijg je verschillende soorten vragen.
Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google
Classroom.

Tijdens het SE Leesvaardigheid mag je gebruik maken van
een woordenboek EN-NE.

2

Wk 5

SE Persoonlijke correspondentie
Voor dit schoolexamen oefen je jouw schrijfvaardigheid
door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning

- het schrijven van verschillende teksten
- te oefenen in het gebruik van het woordenboek
- te oefenen in het maken van goede zinnen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google
Classroom. Tijdens het SE Persoonlijke correspondentie mag
je gebruik maken van een woordenboek NE-EN.

TSE 90 min 1 ja B43h MV
T/B
/7

3

Wk 10

SE Gespreksvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw gespreksvaardigheid
door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning

- te spreken over jezelf / familie / vakanties / school /
vervolgopleiding

- foto’s te beschrijven en je mening daarover te
geven of een verhaal erbij te vertellen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google

MSE 15 min
per

tweetal

1 nee B44 MV
T/B
/6



Classroom.

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h + B42h + B43h + B44) : 4

Bijzonderheden: MVT/B/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.

Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-kb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Engels
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Kijk/luister
Voor dit schoolexamen oefen je jouw kijk- en luistervaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het kijken van tv/film zonder Nederlandse ondertiteling
- te oefenen op examensites
- het beluisteren van audiofragmenten

Tijdens het oefenen worden er meerkeuzevragen gesteld en leer je
verschillende accenten verstaan.

TSE 60 min 1 ja K41h MVT
/K/5

MVT/
K/5

1

Wk 45

SE leesvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw leesvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het lezen van artikelen/boeken/websites/(Cito)leesopdrachten
over verschillende onderwerpen

- te oefenen met het gebruik van het woordenboek

TSE 45 min 1 ja K42h MVT
/K/4

MVT/
K/4



Tijdens het oefenen krijg je verschillende soorten vragen. Veel van de
oefeningen zijn terug te vinden in Google Classroom.

Tijdens het SE Leesvaardigheid mag je gebruik maken van een
woordenboek EN-NE.

2

Wk 5

SE Persoonlijke correspondentie
Voor dit schoolexamen oefen je jouw schrijfvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning

- het schrijven van verschillende teksten
- te oefenen in het gebruik van het woordenboek
- te oefenen in het maken van goede zinnen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google Classroom. Tijdens
het SE Persoonlijke correspondentie mag je gebruik maken van een
woordenboek NE-EN.

TSE 90 min 1 ja K43h MVT
/K/7

3

Wk 10

SE Gespreksvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw gespreksvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning

- te spreken over jezelf / familie / vakanties / school /
vervolgopleiding

- foto’s te beschrijven en je mening daarover te geven of een
verhaal erbij te vertellen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google Classroom.

MSE 15 min
per

tweetal

1 nee K44 MVT
/K/6

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41h + K42h + K43h + K44) : 4

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: MVT/K/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.



Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: LO
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Teambuilding’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik ben op tijd in de les
- ik heb mijn gymspullen op orde
- ik ga veilig met het materiaal om
- ik sta open voor tips van de docent
- ik sta open voor tips van mijn klasgenoten
- ik houd rekening met mijn klasgenoten
- ik luister naar de uitleg
- ik ben positief in de les
- ik ben trots op mijzelf en mijn klasgenoten

De eindtermen; LO1/K/1;  De kandidaat kan het belang van
bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de
maatschappij verwoorden, LO1/K/2; De kandidaat kan in
bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken,
LO1/K/3; De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een
aantal vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen −
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden −
In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als
lukken en mislukken en winst en verlies − Verschillen in
prestatieniveau, motieven, interesses, culturele
achtergronden en geslacht hanteren binnen
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan
en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en
sport − Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden,
LO1/K/4; de kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen de volgende spelen uitvoeren: − Een slag- en
loopspel, drie doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm
van volleybal en keuze uit minstens één vorm van
badminton, tennis of tafeltennis), vormen van tik- en
afgooispelen en daarbij: − Zich houden aan afgesproken
regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken
uitvoeren, LO1/K/5; De kandidaat kan alleen en in
samenwerking met anderen één of meer van de volgende
turnactiviteiten uitvoeren: − Steun- en vrij springen,
herhaald springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek en
daarbij: − Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder hulpverlenen, LO1/K/6; De
kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de
volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren: −
Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele
vormen op muziek en daarbij regelende taken uitvoeren,
waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en
uitvoeren. dan wel: − indien het bevoegd gezag hier op
grond van de identiteit voor kiest, een vorm van bewegen
op muziek naar keuze, of een andere bewegingsactiviteit
waarbij ritme en tempo bepalend zijn en LO1/K/7; De
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen



vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: −
Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen,
stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van
training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben
voor veiligheid en regelende taken uitvoeren, LO1/K/8; de
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één
van de volgende vormen zelfverdediging uitvoeren: −
Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), trefspelen
(bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen of karate) en
daarbij − Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij
zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren
en LO1/K/9; de kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten
uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij voorkeur
niet behoort tot één van de hierboven genoemde
activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of
outdoorsporten) kunnen in de periode 1 t/m 5 worden
aangeboden.

2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Verbeter jezelf’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik houd rekening met het niveau van mijn
klasgenoten

- ik kom voor mezelf op
- ik heb genoeg zelfvertrouwen
- ik ben trots op mezelf
- ik schat in wat ik kan
- ik heb mezelf verbeterd in minimaal 2 onderdelen
- ik stel doelen op motorisch gebied

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Gezondheid’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik kan het verschil benoemen tussen mentale- en
fysieke gezondheid

- ik kan altijd een manier vinden om te bewegen
- ik beweeg voldoende volgens de beweegrichtlijnen
- voeding en bewegen is bij mij in balans
- ik kan bewegen op verschillende

inspanningsniveaus en daar kan ik plezier en
voldoening uit halen

- ik kan mezelf motiveren om te bewegen
- ik kan doorzetten wanneer het moeilijk wordt

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Wedstrijd’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik houd me aan de spelregels
- ik kan eerlijke teams maken
- ik kan de geoefende techniek toepassen
- ik hou rekening met mijn teamgenoten
- ik kan omgaan met winst en verlies
- ik kan de spelregels aanpassen als het nodig is
- ik kan een wedstrijd fluiten
- ik kan een klasgenoot coachen

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘een leven lang sporten’ met lukt, lukt een beetje of
lukt nog niet op de volgende punten:

- kennismaken met verschillende buitensporten
door verschillende keuzemogelijkheden het plezier
van sporten ervaren

De eindtermen; Zie Periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

Berekening eindcijfer schoolexamen:

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: LO
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Teambuilding’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik ben op tijd in de les
- ik heb mijn gymspullen op orde
- ik ga veilig met het materiaal om
- ik sta open voor tips van de docent
- ik sta open voor tips van mijn klasgenoten
- ik houd rekening met mijn klasgenoten
- ik luister naar de uitleg
- ik ben positief in de les
- ik ben trots op mijzelf en mijn klasgenoten

De eindtermen; LO1/K/1;  De kandidaat kan het belang van
bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de
maatschappij verwoorden, LO1/K/2; De kandidaat kan in
bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken,
LO1/K/3; De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een
aantal vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen −
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden −
In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als
lukken en mislukken en winst en verlies − Verschillen in
prestatieniveau, motieven, interesses, culturele
achtergronden en geslacht hanteren binnen
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan
en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en
sport − Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden,
LO1/K/4; de kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen de volgende spelen uitvoeren: − Een slag- en
loopspel, drie doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm
van volleybal en keuze uit minstens één vorm van
badminton, tennis of tafeltennis), vormen van tik- en
afgooispelen en daarbij: − Zich houden aan afgesproken
regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken
uitvoeren, LO1/K/5; De kandidaat kan alleen en in
samenwerking met anderen één of meer van de volgende
turnactiviteiten uitvoeren: − Steun- en vrij springen,
herhaald springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek en
daarbij: − Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder hulpverlenen, LO1/K/6; De
kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de
volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren: −
Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele
vormen op muziek en daarbij regelende taken uitvoeren,
waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en
uitvoeren. dan wel: − indien het bevoegd gezag hier op
grond van de identiteit voor kiest, een vorm van bewegen
op muziek naar keuze, of een andere bewegingsactiviteit
waarbij ritme en tempo bepalend zijn  en LO1/K/7; De
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen



vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: −
Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen,
stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van
training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben
voor veiligheid en regelende taken uitvoeren, LO1/K/8; de
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één
van de volgende vormen zelfverdediging uitvoeren: −
Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), trefspelen
(bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen of karate) en
daarbij − Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij
zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren
en LO1/K/9; de kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten
uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij voorkeur
niet behoort tot één van de hierboven genoemde
activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of
outdoorsporten) kunnen in de periode 1 t/m 5 worden
aangeboden.

2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Verbeter jezelf’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik houd rekening met het niveau van mijn
klasgenoten

- ik kom voor mezelf op
- ik heb genoeg zelfvertrouwen
- ik ben trots op mezelf
- ik schat in wat ik kan
- ik heb mezelf verbeterd in minimaal 2 onderdelen
- ik stel doelen op motorisch gebied

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Gezondheid’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik kan het verschil benoemen tussen mentale- en
fysieke gezondheid

- ik kan altijd een manier vinden om te bewegen
- ik beweeg voldoende volgens de beweegrichtlijnen
- voeding en bewegen is bij mij in balans
- ik kan bewegen op verschillende

inspanningsniveaus en daar kan ik plezier en
voldoening uit halen

- ik kan mezelf motiveren om te bewegen
- ik kan doorzetten wanneer het moeilijk wordt

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Wedstrijd’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik houd me aan de spelregels
- ik kan eerlijke teams maken
- ik kan de geoefende techniek toepassen
- ik hou rekening met mijn teamgenoten
- ik kan omgaan met winst en verlies
- ik kan de spelregels aanpassen als het nodig is
- ik kan een wedstrijd fluiten
- ik kan een klasgenoot coachen

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘een leven lang sporten’ met lukt, lukt een beetje of
lukt nog niet op de volgende punten:

- kennismaken met verschillende buitensporten
door verschillende keuzemogelijkheden het plezier
van sporten ervaren

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

Berekening eindcijfer schoolexamen:

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Maatschappijkunde
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

Digitale toets Analyse en Politiek en Beleid 1
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Analyse in digitale Methode M.

1. de analyse. Online opdrachten maken van dit
hoofdstuk;  Je weet welke onderdelen er zijn bij de
analyse van een maatschappelijk vraagstuk

2. maatschappelijk vraagstuk. Online opdrachten
maken van dit hoofdstuk; Je kunt de vier
kenmerken uitleggen van een maatschappelijk
vraagstuk. Je weet wanneer een vraagstuk een
politiek probleem wordt

3. benaderingswijzen. Online opdrachten maken van
dit hoofdstuk; Je weet wat de benaderingswijzen
zijn. Je kunt uitleggen hoe je een vraagstuk kunt
analyseren met behulp van benaderingswijzen

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. wie bestuurt ons land? Online opdrachten maken
van dit hoofdstuk; Je moet weten welke rol de
overheid op verschillende terreinen speelt.

TSE 45 min 1 ja B41h ML
2/K
/3

ML
2/K
/4

x



Uitleggen welke kenmerken een rechtsstaat heeft.
Uitleggen welke kenmerken een dictatuur heeft en
wat de verschillen zijn tussen een dictatuur en een
democratie

2. politieke stromingen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen dat je
standpunten kunt indelen met links en rechts. Dat
je standpunten kunt indelen met progressief en
conservatief en je weet wat de belangrijke
uitgangspunten zijn van de vijf verschillende
politieke stromingen

3. politiek partijen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten welke kenmerken en
functies politieke partijen hebben. Je kunt
uitleggen wat de standpunten zijn van de partijen
die in de Tweede Kamer zitten

1

Wk 45

Digitale toets Politiek en Beleid 2
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. verkiezingen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen hoe de
verkiezingen en de kabinetsformatie in
Nederlandse democratie verlopen

2. kabinet en parlement. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten welke kenmerken en
taken het kabinet heeft en je moet weten welke
kenmerken en taken het parlement heeft

3. wie heeft de macht? Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten waarom Nederland een
constitutionele monarchie is. Je kunt uitleggen wat
de taken en rollen zijn van de koning. je moet
weten wat de kenmerken van een parlementaire
democratie zijn

TSE 45 min 1 ja B42h ML
2/K
/4

x



2

Wk 51

Digitale toets Politiek en Beleid 3
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. besluiten nemen.  Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen welke fasen
het proces van politieke besluitvorming heeft. Je
weet welke rol ambtenaren daarin spelen. Je weet
wie welke taken heeft bij besluitvorming voor het
land en wie welke taken heeft bij besluitvorming in
een gemeente

2. invloed op besluiten. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten hoe burgers invloed
kunnen uitoefenen op besluitvorming. Je weet
welke kenmerken belangen- en pressiegroepen
hebben en weet hoe zij invloed kunnen uitoefenen
op de besluitvorming. Je kunt uitleggen welke
functies de media hebben in een democratie

3. Europese Unie. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten waarom landen in
Europa samenwerken. Je weet hoe landen kunnen
worden toegelaten tot de EU. Je weet welke doelen
de EU heeft en op welke terreinen de EU beleid
maakt. Je kunt uitleggen hoe Europese
besluitvorming werkt en welke instanties betrokken
zijn

TSE 45 min 1 ja B43h ML
2/K
/4

x

2

Wk 5

Digitale toets Criminaliteit en rechtsstaat 1
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit in digitale Methode M.

1. wat is criminaliteit? Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten wat er bedoeld wordt
met het begrip criminaliteit. Uitleggen wat de

TSE 45 min 1 ja B44h ML
2/K
/4

x



begrippen; waarde, norm, rechtsregel, geschreven
en ongeschreven regels betekenen. Verschil tussen
overtreding en misdrijf kunnen benoemen en
voorbeelden geven. weten wat kenmerken zijn van
veelvoorkomende criminaliteit. Voorbeelden van
wetboeken kunnen noemen

2. criminaliteit in Nederland. Opdrachten maken van
dit hoofdstuk;  Je weet het verschil tussen
geregistreerde en ongeregistreerde criminaliteit. Je
weet welke rol de media speelt bij beeldvorming
over criminaliteit. Je kunt uitleggen dat criminaliteit
een maatschappelijk vraagstuk is

3. rechtsstaat. Opdrachten maken van dit hoofdstuk;
Je moet uitleggen wat de kenmerken zijn van de
rechtsstaat. Je weet wat de uitgangspunten van het
strafrecht zijn

3

Wk 10

Digitale toets Criminaliteit en rechtsstaat 2
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit in digitale Methode M.

1. het strafrecht. Opdrachten maken behorende bij
dit hoofdstuk; Je weet welke taken de officier van
justitie heeft. Je weet de taken en bevoegdheden
van de politie en van een BOA. Je weet ook wat de
reclassering doet en welke taken zij heeft

2. naar de rechter. Opdrachten maken behorende bij
dit hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen welke
stappen er zijn in een strafzaak en in welke
volgorde ze plaatsvinden. Je weet welke
verschillende rechters er zijn en wat voor
rechtszaken zij behandelen

3. verdachte en slachtoffer. Opdrachten maken
behorende bij dit hoofdstuk; Je weet de
uitgangspunten van het strafproces zijn. Je kent de

TSE 45 min 1 ja B45h ML
2/K
/8

x



rechten en plichten van een verdachte. Je weet wat
de kenmerken zijn van het jeugdstrafrecht. Je weet
wat de rechten van een verdachte zijn

3

Wk 14

Digitale toets Criminaliteit en rechtsstaat 3
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit in digitale Methode M.

7. oorzaken van criminaliteit. Opdrachten maken
behorende bij dit hoofdstuk; Je kunt uitleggen
welke factoren de kans op criminaliteit vergroten of
verkleinen. Je weet waarom mensen minder
strafbare feiten plegen als ze ouder worden

8. doel van straffen. Opdrachten maken behorende
bij dit hoofdstuk; Je kunt uitleggen wat de
materiële en immateriële gevolgen zijn van
criminaliteit en voorbeelden kunnen noemen.
Je weet welke straffen en maatregelen er allemaal
kunnen worden opgelegd en uitleggen met welke
doelen daarmee straffen en maatregelen worden
opgelegd

9. rol van de overheid. Opdrachten maken behorende
bij dit hoofdstuk; Je weet welke
overheidsinstellingen zich bezig houden met
voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Je kunt
uitleggen op welke beleidsterreinen de overheid
criminaliteit bestrijdt. Je weet het verschil tussen
repressief en preventief beleid

TSE 45 min 1 ja B46h ML
2/K
/8

x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h + B42h + B43h + B44h + B45h + B46h) : 6

Bijzonderheden: Alle leerlingen woordenboek en voorleesfunctie digitale toets



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Maatschappijkunde
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

Digitale toets Analyse en Politiek en Beleid 1
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Analyse in digitale Methode M.

1. de analyse. Online opdrachten maken van dit
hoofdstuk;  Je weet welke onderdelen er zijn bij de
analyse van een maatschappelijk vraagstuk. Je kunt
een standpunt innemen en argumenten hierover
geven

2. maatschappelijk vraagstuk. Online opdrachten
maken van dit hoofdstuk; Je kunt de vier
kenmerken uitleggen van een maatschappelijk
vraagstuk. Je weet wanneer een vraagstuk een
politiek probleem wordt

3. benaderingswijzen. Online opdrachten maken van
dit hoofdstuk; Je weet wat de benaderingswijzen
zijn. Je kunt uitleggen hoe je een vraagstuk kunt
analyseren met behulp van benaderingswijzen

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. wie bestuurt ons land? Opdrachten maken van dit

TSE 45 min 1 ja K41h ML
2/K
/3
ML
2/K
/4

x



hoofdstuk; Je moet weten welke rol de overheid op
verschillende terreinen speelt. Uitleggen welke
kenmerken een rechtsstaat heeft. Uitleggen welke
kenmerken een dictatuur heeft en wat de
verschillen zijn tussen een dictatuur en een
democratie

2. politieke stromingen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen dat je
standpunten kunt indelen op de links/rechts-as en
op de progressief/conservatief-as. Je uitleggen wat
de belangrijke uitgangspunten zijn van de vijf
verschillende politieke stromingen

3. politiek partijen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten welke kenmerken en
functies politieke partijen hebben. Je kunt
uitleggen wat de standpunten zijn van de partijen
die in de Tweede Kamer zitten

1

Wk 45

Digitale toets maatschappijkunde Politiek en Beleid 2
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. verkiezingen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen hoe de
verkiezingen en de kabinetsformatie in
Nederlandse democratie verlopen

2. kabinet en parlement. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten welke kenmerken en
taken het kabinet heeft en je moet weten welke
kenmerken en taken het parlement heeft.
Je weet wat de verhouding is tussen het kabinet en
het parlement

3. wie heeft de macht? Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten waarom Nederland een
constitutionele monarchie is. Je kunt uitleggen wat

TSE 45 min 1 ja K42h ML
2/K
/4

x



de taken en rollen zijn van de koning.
Je moet uitleggen wat de kenmerken van een
parlementaire democratie zijn

2

Wk 51

Digitale toets maatschappijkunde Politiek en Beleid 3
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. besluiten nemen.  Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen welke fasen
het proces van politieke besluitvorming heeft.
Weten waarom bij besluitvorming vaak
compromissen worden gesloten. Je weet welke rol
ambtenaren hebben bij besluitvorming. Je weet
wie welke taken heeft bij besluitvorming voor het
land en wie welke taken heeft bij besluitvorming in
een gemeente

2. invloed op besluiten. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten hoe burgers invloed
kunnen uitoefenen op besluitvorming. Je weet
welke kenmerken belangen- en pressiegroepen
hebben en weet welke machtsmiddelen burgers,
pressie- en belangengroepen hebben om
besluitvorming te beïnvloeden. Je kunt uitleggen
welke functies de media hebben in een democratie

3. Europese Unie. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten waarom landen in
Europa samenwerken. Je weet hoe landen kunnen
worden toegelaten tot de EU. Je weet welke doelen
de EU heeft en op welke terreinen de EU beleid
maakt.
Je weet welke problemen en kritiek de EU
tegenkomt. Je kunt uitleggen hoe Europese
besluitvorming werkt en welke instanties betrokken
zijn

TSE 45 min 1 ja K43h ML
2/K
/4

x



2

Wk 5

Digitale toets maatschappijkunde Criminaliteit en
rechtsstaat 1
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit en rechtsstaat in digitale Methode M.

1. wat is criminaliteit? Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten wat er bedoeld wordt
met het begrip criminaliteit.
Je weet het verschil tussen overtredingen en
misdrijven en kunt daarin ook voorbeelden
noemen. Weten wat voorbeelden zijn van
verschillende wetboeken. Je weet de kenmerken
van veelvoorkomende criminaliteit. Je kunt
uitleggen wat de begrippen: waarde, norm,
rechtsregel, geschreven en ongeschreven regel
betekenen

2. criminaliteit in Nederland. Opdrachten maken van
dit hoofdstuk; Je weet het verschil tussen
geregistreerde en ongeregistreerde criminaliteit.
Weten hoe je criminaliteit kunt meten en weten
wat bij elke manier de voor- en nadelen zijn. Je
weet welke rol de media speelt bij beeldvorming
over criminaliteit. Je kunt uitleggen dat criminaliteit
een maatschappelijk vraagstuk is

3. rechtsstaat. Opdrachten maken van dit hoofdstuk;
Je kunt de kenmerken van de rechtsstaat uitleggen.
Je kunt uitleggen wat klassenjustitie is. Je weet wat
de uitgangspunten van het strafrecht zijn. Het
dilemma tussen rechtsbescherming en
rechtshandhaving kun je duidelijk uitleggen.

TSE 45 min 1 ja K44h ML
2/K
/8

x



3

Wk 10

Digitale toets maatschappijkunde Criminaliteit en
rechtsstaat 2
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit en rechtsstaat in digitale Methode M.

1. het strafrecht. Opdrachten maken behorende bij
dit hoofdstuk; Je weet welke taken de officier van
justitie heeft. Je weet de taken en bevoegdheden
van de politie en van een BOA. Je weet ook wat de
reclassering doet en welke taken zij heeft

2. naar de rechter. Opdrachten maken behorende bij
dit hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen welke
onderdelen aan bod komen in een strafzaak en in
welke volgorde ze plaatsvinden en verlopen. Je
weet welke gerechtelijke instanties er zijn en wat
voor rechtszaken zij behandelen

3. verdachte en slachtoffer. Opdrachten maken
behorende bij dit hoofdstuk; Je weet de
uitgangspunten van het strafproces. Je kent de
rechten en plichten van een verdachte. Je weet wat
de kenmerken zijn van het jeugdstrafrecht. Je weet
de rechten van een verdachte.

TSE 45 min 1 ja K45h ML
2/K
/8

x

3

Wk 14

Digitale toets maatschappijkunde Criminaliteit en
rechtsstaat 3
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit en rechtsstaat in digitale Methode M.

1. oorzaken van criminaliteit. Opdrachten maken
behorende bij dit hoofdstuk; Je kunt uitleggen
welke factoren de kans op criminaliteit vergroten of
verkleinen. Je weet waarom mensen minder
strafbare feiten plegen als ze ouder worden. Je
weet welke theorieën er zijn over criminaliteit

TSE 45 min 1 ja K46h ML
2/K
/8

x



2. doelen van straffen. Opdrachten maken behorende
bij dit hoofdstuk; Je kunt uitleggen wat de
materiële en immateriële gevolgen zijn van
criminaliteit en voorbeelden kunnen noemen.
Je weet welke straffen en maatregelen er allemaal
kunnen worden opgelegd en welke doelen
daarmee mogelijk bereikt worden

3. rol van de overheid. Opdrachten maken behorende
bij dit hoofdstuk; Je weet welke
overheidsinstellingen zich bezig houden met
voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Je kunt
uitleggen op welke beleidsterreinen de overheid
criminaliteit bestrijdt. Je weet het verschil tussen
repressief en preventief beleid. Je kent de
wenselijkheid en effectiviteit van
beleidsmaatregelen. Je weet hoe politieke
stromingen over criminaliteitsbestrijding denken

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41h + K42h + K43h + K44h + K45h + K46h) : 6

Bijzonderheden: Alle leerlingen woordenboek en voorleesfunctie digitale toets



Regius College vmbo-bb/kb                        Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Nederlands
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

SE 1

Wk 40

Toets werkwoordspelling
Je leert de spelling van de Nederlandse werkwoordsvormen.
Dit doe je tijdens de lessen Nederlands. Hiervoor gebruik je
de oefeningen en leerstof in de reader Spelling.

TSE 45 min 2 ja 41h x

SE 3

Wk 51

Toets spellen, formuleren, interpunctie & versterkende
uitdrukkingen
Je leert de spelling van Nederlandse woorden (zelfstandig
naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden), het gebruik van
voornaamwoorden, het gebruik van een juiste
woordvolgorde, het gebruik van een juiste interpunctie,
aanleren van versterkende uitdrukkingen. Dit doe je tijdens
de lessen Nederlands. Hiervoor gebruik je de oefeningen en
leerstof in de reader Spelling.

TSE 45 min 2 ja 42h x

SE 4

Wk 5

Lees- en schrijfvaardigheid
Je maakt een toets lees- en schrijfvaardigheid. Je oefent
tijdens de lessen Nederlands. De leerstof staat in de reader
leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

TSE 45 min 3 ja 43h x

SE 5

Wk 10

Fictie
Je levert je verwerkingsopdrachten in die je hebt gemaakt
over je gelezen boeken.

HD 45 min O/V/G ja 44h x x



SE 6

Wk 13

Spreekvaardigheid, presenteren
Je geeft een presentatie over een werkstuk dat je eerder
hebt gemaakt.

MSE 7 min
pp

15 min
per duo

4 nee 45 x

nvt Spreekvaardigheid, debat
Hiervoor maak je voorbereidende opdrachten in de les en
oefen je met debattechnieken. Je bereidt je voor door
middel van de lesstof in Google Classroom.

HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G nee 46 x

nvt Schrijfopdrachten
Je levert de schrijfopdrachten die in de reader
schrijfvaardigheid staan in. Indien dit onvoldoende is, krijg je
het werk met feedback terug. Pas dit aan en lever het
opnieuw in.

HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 47 x x

nvt Fictieopdracht 1 HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 48a x

nvt Fictieopdracht 2 HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 48b x

nvt Fictieopdracht 3 HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 48c x

Berekening eindcijfer schoolexamen: {(41h x 2) + (42h x 2) + (43h x 3) + (45 x 4)} : 11

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                        Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: wiskunde
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 45

Hoofdstuk 6 - Meetkunde vlakke figuren

● opgaven maken in 6.1
● theorie leren in 6.2
● maak de examenstof in 6.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja B41h x 1
week 45

2

Wk 50

Hoofdstuk 4 - Statistiek

● opgaven maken: Gemiddelde, grote getallen,
diagrammen, diagrammen tekenen, graaf en tabel,
combinaties, trainen op examenniveau

● theorie leren in de samenvatting
● diagnostische toets maken als oefentoets

TSE 90 min 1 ja B42h x 2
week 50

2

Wk 5

Hoofdstuk 8 - Ruimtemeetkunde

● opgaven maken in 8.1
● theorie leren in 8.2
● maak de examenstof in 8.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja B43h x 2
week 5



3

Wk 10

2F Rekenen (domein 2 en 3 op studiemeter)

● maak per domein eerst de instaptoets
● maak alle oefeningen waar je geen vrijstelling voor

hebt
● maak de oefentoets
● maak de eindtoets

TSE 90 min 1 ja B44h x 3
week 10

3

Wk 14

Hoofdstuk 7 - Verbanden

● opgaven maken in 7.1
● theorie leren in 7.2
● maak de examenstof in 7.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja B45h x 3
week 14

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h +  B42h + B43h + B44h + B45h) : 5

Bijzonderheden:
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vak: wiskunde
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Hoofdstuk 6 - Meetkunde vlakke figuren

● opgaven maken in 6.1
● theorie leren in 6.2
● maak de examenstof in 6.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja K41h x

2 Hoofdstuk 4 - Statistiek

● opgaven maken: Gemiddelde, grote getallen,
diagrammen, diagrammen tekenen, graaf en tabel,
combinaties, trainen op examenniveau

● theorie leren in de samenvatting
● diagnostische toets maken als oefentoets

TSE 90 min 1 ja K42h x

2 Hoofdstuk 8 - Ruimtemeetkunde

● opgaven maken in 8.1
● theorie leren in 8.2
● maak de examenstof in 8.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja K43h x



3 2F Rekenen (domein 2 en 3 op studiemeter)

● maak per domein eerst de instaptoets
● maak alle oefeningen waar je geen vrijstelling voor

hebt
● maak de oefentoets
● maak de eindtoets

TSE 90 min 1 ja K44h x

3 Hoofdstuk 7 - Verbanden

● opgaven maken in 7.1
● theorie leren in 7.2
● maak de examenstof in 7.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja K45h x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41h +  K42h + K43h + K44h + K45h) : 5

Bijzonderheden:
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vak: Zorg & Welzijn
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

nov/dec

Mens en Activiteit
P/ZW/3.1 en P/ZW/3.2
Informatie zoeken en geven over mogelijke activiteiten

Methode: mens en activiteit
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Hoofdstuk 1
● kennismaken met organisaties

Van kinderdagverblijf tot verpleeghuis, alle organisaties
komen voorbij

Hoofdstuk 2
● ontwikkelingsfasen
● motoriek, grove, fijne, sociale ontwikkeling,

geestelijke ontwikkeling, ontwikkeling door middel
van spelen bij de verschillende leeftijdsfasen

PvB 90 min

210 min

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
ja

B31a/
K31a

B31b/
K31b

x



Praktijk:
- draaiboek maken
- rollenspel
- powerpoint aanpassen
- zinnen beoordelen
- tabel maken

Mens en Gezondheid
P/ZW/1.1
P/ZW/1.2
P/ZW/1.3

Methode: mens en gezondheid
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Hoofdstuk 2
● voedingsstoffen

Hoofdstuk 3
● voeding

Hoofdstuk 9
● meten en wegen

Praktijk:
- de schijf van vijf
- recept omrekenen

Mens en Zorg
P/ZW/4.1



Methode: mens en zorg
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Hoofdstuk 1
Werken in de zorg

● verschillende zorgorganisaties

Hoofdstuk 2
Het zorgdossier

● zorgleefplan, vraaggericht werken

Hoofdstuk 3
Communiceren met de zorgvrager

● respectvolle omgang, normen en waarden

Praktijk:
- stabiele zijligging
- rautek
- handen wassen
- open en gesloten vragen

Mens en Omgeving
P/ZW/2.1
Deeltaak: schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren

Methode: mens en omgeving
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Periode 1:

Hoofdstuk 1
● beroepen binnen Zorg en Welzijn

Hoofdstuk 2



● schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
● werkvolgorde, schoonmaakplan opstellen

Hoofdstuk 3
● schoonmaakmiddelen, etiketten
● textiel, wasproces, voorschriften

Praktijk:
- schoonmaakplan
- de wassymbolen
- behandelingsetiketten/samenstellingsetiket
- strijken

2

mrt/apr

Mens en Activiteit
P/ZW/3.1
P/ZW/3.2
P/ZW/3.3

Hoofdstuk 3 ken je doelgroep
● heterogene/ homogene groepen, culturen.

Interesses, wensen en  behoeften achterhalen

Hoofdstuk 4 communicatie
● verbaal, non verbaal, ruis, omgaan met conflicten

Hoofdstuk 5 activiteiten voorbereiden
● doelen stellen, draaiboek maken, activiteit

uitvoeren

Praktijk:
- e-mail versturen
- telefoon notitie maken
- rooster maken
- objectief en subjectief
- speelgoed beoordelen

PvB 90 min

210 min

theorie
2x

praktijk
4x

theorie
ja

B32a/
K32a

B32b/
K32b

x



- telefoongesprek

Mens en Gezondheid
P/ZW/1.1
P/ZW/1.2
P/ZW/1.3

Hoofdstuk 4
● voedingsgewoonten

Hoofdstuk 5
● diëten en voedingspatronen

Hoofdstuk 6
● invloeden op gezondheid

Praktijk:
- BMI berekenen
- leefstijl

Mens en Zorg
P/ZW/4.1
P/ZW/4.2
P/ZW/4.3

Hoofdstuk 4
Ondersteunen bij persoonlijke verzorging

● basiszorg, autonomie en zelfredzaamheid

Hoofdstuk 5
Beperking in de motoriek

● motorische beperkingen, omgaan met
gezondheidsverlies, rollator, elektrische rolstoel



Hoofdstuk 6
Tillen en verplaatsen

● goede werkhouding, ergonomie
Hoofdstuk 7
Eerste hulp bij ongelukken

● eerste hulp verlenen, volgorde eerste hulp

Praktijk:
- ADL
- EHBO
- rollenspel in de zorg
- tillen en verplaatsen

Mens en Omgeving
P/ZW/2.3 Deeltaak: baliewerkzaamheden verrichten

Hoofdstuk 4
● balie, representatie en  communicatie, non-

verbaal, verbaal

Hoofdstuk 5
● baliewerkzaamheden, schriftelijke rapporteren
● ergonomie

Hoofdstuk 6
● hulpmiddelen, technologie en veiligheid

Praktijk:
- de was
- gevaarlijke situaties herkennen
- gevarensymbolen
- e-mail versturen
- telefoon notitie
- rollenspel



Berekening eindcijfer schoolexamen: B31 + (B32 x 2) : 3
K31 + (K32 x 2) : 3

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: rekenmachine
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vak: Zorg & Welzijn - keuzedelen
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Voorkomen van ongevallen en EHBO
K/ZW/12.1  K/ZW/12.2  K/ZW/12.3  K/ZW/12.4

Methode: voorkomen van ongevallen en EHBO, druk 2
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Periode 1:

Hoofdstuk 1:
● risico en gevaren opmerken

Hoofdstuk 2:
● functie van belangrijke organen en weefsels

Hoofdstuk 3:
● volgorde eerste hulp

Praktijk:
- AED
- stabiele zijligging
- professionele hulp inschakelen
- controle bewustzijn en ademhaling

TSE

PSE

45 min

120 min

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
ja

nee

B41ah/
K41ah

B41b/
K41b

x

x



1 Assisteren in de gezondheidszorg
K/ZW/7.1  K/ZW/7.2

Methode: assisteren in de gezondheidszorg
Uitgever: de uitgeversgroep

Hoofdstuk 1:
● beroepen en werkvelden

Hoofdstuk 2:
● frontoffice werkzaamheden

Hoofdstuk 3:
● de werkomgeving verzorgen

Praktijk:
- afspraak inplannen
- bestellijst maken
- plattegrond
- FIFO
- e-mail versturen

Kennismaken met uiterlijke verzorging
K/ZW/1.1 en K/ZW/1.2

Methode: kennismaken met de uiterlijke verzorging ZW K1
(uitgeversgroep)

Theorie hoofdstukken 1 t/m 6

Praktijk:
- klant ontvangen, bezoek afronden
- haarwassen
- knippen

theorie

praktijk

theorie

praktijk

45 min

90 min

45 min

120 min

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
ja

praktijk
nee

theorie
ja

praktijk
nee

B41ah
K41ah

B41b
K41b

x

x

x



1

1

- föhnen
- wikkels indraaien
- 9 vaks afdeling

Recreatie
Methode recreatie HBR P4 (uitgeversgroep)

Hoofdstuk 1:
● wat is recreatie

Hoofdstuk 2:
● recreatievormen en bedrijven

Hoofdstuk 3:
● recreatiemogelijkheden voor gasten

Praktijk:
- Sportcircuit uitschrijven
- Stadswandeling bedenken
- Powerpoint maken

Mode & Design
K/EO/8.1 Deeltaak: werkzaamheden binnen mode en design
uitvoeren ten aanzien van ontwerpen.

Methode: Mode & Design
Uitgeverij: de uitgeversgroep druk 2

Periode 1:
Het behandelen van de hoofdstukken 1, Mode en Design

theorie

praktijk

TSE

45 min

270 min

45 min

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

theorie
ja

praktijk
nee

theorie
ja

B42ah/
K42ah

B42b/
K42b



1

Hoofdstuk 5:
● kleur

Hoofdstuk 6:
● stijlen

Hoofdstuk 9:
● levenscyclus van een product

Praktijk:
- product maken van afval of gekozen materiaal wat

aanwezig is
- verslag over het werkproces

Welzijn kind en jongeren
Methode: uitgeversgroep

K/ZW/5.1
Deeltaak: ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling

K/ZW/5.2
Deeltaak: kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse
situaties en hierbij de zelfredzaamheid bevorderen

PSE 270 min praktijk
2x

praktijk
nee

2 Voorkomen van ongevallen en EHBO
K/ZW/12.5

Hoofdstuk 4:
● controleren van het bewustzijn en de ademhaling

Hoofdstuk 5:
● levensbedreigend letsel en ziekte

TSE 45 min theorie
1x

theorie
ja

B42ah/
K42ah

x



Praktijk:
- aanleggen van verschillende verbanden

Assisteren in de gezondheidszorg
K/ZW/7.3  K/ZW/7.4

Hoofdstuk 4:
● Informeren en adviseren over zorg

Hoofdstuk 5:
● gegevens verzamelen over de gezondheid

Hoofdstuk 6:
● veel voorkomende ziekten per leeftijdsfase

Hoofdstuk 7:
● thuiszorgmiddelen en zorgtechnologie

Hoofdstuk 8:
● mondverzorging

Praktijk:
- ADL hulpmiddelen
- bloeddruk
- gebitsverzorging
- presentatie ziektes

Kennismaken met uiterlijke verzorging
K/ZW/1.3 en K/ZW/1.4

Methode: kennismaken met de uiterlijke verzorging ZW K1

pse

theorie
en

praktijk

120 min

45 min

120 min

45 min

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

theorie
ja

theorie
ja

B42b/
K42b

B42ah
K42ah

x

x

x



(uitgeversgroep)
Theorie hoofdstuk 7, 8, 10 en 11

Praktijk:
- oppervlakte reiniging
- dagmake up
- manicure
- nagels lakken
- handmassage
- ontvangen en afscheid nemen klant

Recreatie:

Hoofdstuk 4:
● gastencontact

Hoofdstuk 5:
● het draaiboek

Praktijk:
- miniworld maken
- promotie camping
- groepsaccommodatie berekenen

Mode & Design
/EO/8.2 Deeltaak werkzaamheden binnen mode en design
uitvoeren ten aanzien van productietechnieken.

Het behandelen van de hoofdstuk 3 en 7

Hoofdstuk 3:
● technieken

Theorie

praktijk

theorie

praktijk

120 min

45 min

270 min

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
2x

praktijk
nee

B42b
K42b

x

x



Hoofdstuk 7:
● geschiedenis

Praktijk:
- maken van een artwork over gekozen bouwstijl in

2D
- presentatie
- presenteren
- verslag over de gekozen bouwstijl

Welzijn kind en jongeren
Methode; uitgeversgroep

K/ZW/5.3
Deeltaak: (re)creatieve activiteiten voor kinderen of
jongeren organiseren en hen stimuleren en begeleiden

K/ZW/5.4
Deeltaak: de omgeving verzorgen en inrichten voor een
leeftijdsgroep

K/ZW/5.5
Deeltaak: een dagrapportage maken volgens een
rapportagesysteem en dit mondeling toelichten

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
1x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2
(K41 + K42) : 2

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: rekenmachine
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