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Aan de leerlingen van leerjaar 3, 

 

Dit is het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor het schooljaar 2020-

2021. In dit PTA staan alleen de opdrachten en toetsen van leerjaar 3 die 

meetellen voor het schoolexamen. In september 2021 krijg je het PTA met de 

opdrachten en toetsen van leerjaar 4. 

Het PTA bevat algemene informatie èn informatie over de verschillende vakken. 

Dit PTA is voor jullie geschreven. Bewaar het goed en lees het regelmatig door. 

 

Bij het vaststellen van het overgangscijfer voor een vak tellen alle in 
leerjaar 3 behaalde cijfers mee, die vermeld staan in dit PTA en alle 

andere repetities/toetsen van het PTO. 
 
Ouders/verzorgers hebben voorlichting gekregen over de inrichting van 

het examen. Deze heeft plaatsgevonden op dinsdag 22 september 2020.  
De kandidaten worden door de mentor op school geïnformeerd tijdens 

een daarvoor bestemde les. 
 

Met vragen over de algemene informatie in dit PTA kun je terecht bij de 

secretaris van de examencommissie. Vragen die te maken hebben met een 

bepaald vak stel je uiteraard aan de betreffende docent. 

 

We wensen jullie veel succes dit schooljaar! 

 
Haarlem, september 2020. 

 
Namens de examencommissie: 
 

Dhr. M.C.J.M. Teulings,     Dhr. A. Bouchmal, 

voorzitter       examensecretaris  
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U2. BEGRIPPEN EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 

 

2.1. Belangrijke documenten en boekjes. 

 

 

 Examenreglement Het examenreglement is een boekje met alle regels die 

betrekking hebben op het examen.  

Het examenreglement VMBO kun je vinden op onze 

website: 13TUwww.haarlemcollege.nlU13T .> Examen. 

Vanaf 1 oktober kun je de schriftelijke versie van het  

reglement op verzoek aanvragen via de administratie. 

 

 PTA Programma van Toetsing en Afsluiting. 

In het PTA vind je behalve algemene informatie ook 

informatie per vak. Per vak worden alle toetsen en 

opdrachten beschreven die meetellen voor het examen.  

 

 Examendossier Het examendossier bevat een overzicht van de in het PTA 

opgenomen toetsen en opdrachten en een overzicht van 

de behaalde resultaten en vorderingen. 

 

 

2.2. Leerwegen en profielen. 

 

Sinds de invoering van het Nieuw VMBO is er sprake van leerwegen en 

profielen.  

Iedere leerling in klas 3 heeft gekozen voor een leerweg:  

• Leerwerktraject (LWT) 

• basis (BB) of kaderberoepsgerichte (KB) leerweg 

• gemengde leerweg (GL) of theoretische leerweg (MAVO) 

  

Voor Basis en Kader kiest iedere leerling in klas 3 een profiel uit:  

• Media en Vormgeving 

• Techniek en Energie 

• Podium en Presentatie 

• Sport en Veiligheid 

• Zorg en Welzijn 

• Economie en Ondernemen 

 

Voor de GL en MAVO kiest iedere leerling in klas 3 een profiel uit: 

• Economie 

• Techniek 

• Zorg & Welzijn 

• Daarnaast volgen de GL leerlingen het profiel D&P 

 

 

http://www.haarlemcollege.nl/
http://www.haarlemcollege.nl/
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2.3. Overige begrippen. 

 

Afvinken  Een handelingsopdracht wordt niet beoordeeld met een 

cijfer. Zodra de handelingsopdracht “naar behoren” is 

uitgevoerd, wordt dit geregistreerd in het examendossier. 

Dit registreren heet afvinken. 

 

Centraal examen Het centraal examen is een landelijk examen. 

  Voor BB en KB is dit het CSPE en het Digitaal Examen 

 

Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen.  

  Dit CSPE is een landelijk vastgesteld examen voor het 

beroepsgerichte en praktisch examenvak waarbij 

praktische vaardigheden (met name planning, 

presentatie, informatie, communicatie en evaluatie) en 

de bijbehorende vaktheorie in onderlinge samenhang 

getoetst worden. Dit examen wordt afgenomen aan het 

eind van leerjaar 4.    

  

Gewicht Als een toets of opdracht wordt beoordeeld met een 

cijfer, wordt aan dit cijfer een gewicht toegekend. 

  Het gewicht geeft aan hoe zwaar het cijfer meetelt. 

 

Handelingsopdracht Een handelingsopdracht is een opdracht die niet met een 

cijfer wordt beoordeeld. Bij de uitvoering van een 

handelingsopdracht staat het opdoen van ervaring 

centraal. 

Alle handelingsopdrachten die in dit PTA vermeld staan, 

moeten tijdens leerjaar 3 afgevinkt worden met een V 

(voldoende) of G (goed) Dit is één van de 

voorwaarden om over te gaan naar leerjaar 4! 

 

Praktische opdracht Een praktische opdracht is een activiteit die een leerling 

zo zelfstandig mogelijk uitvoert.  

  Zowel het proces als het product wordt beoordeeld. 

  De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer. 

 

Schoolexamen Het schoolexamen behoort tot de verantwoordelijkheid 

van de school. De school toetst of de 

onderwijsdoelstellingen bereikt zijn. De manier waarop 

dit getoetst wordt, staat beschreven in het PTA. 
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2.4. Gebruikte afkortingen. 

 Basis Basisberoepsgerichte leerweg 

 CE Centraal Examen 

 CSPE Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 

 CSE Centraal Schriftelijk Examen 

 GL Gemengde leerweg 

 HO Handelingsopdracht 

 Kader Kaderberoepsgerichte leerweg 

 LWT Leerwerktraject 

 M Mondelinge toets of opdracht 

MVI Media Vormgeving en ICT 

 P Praktijkopdracht 

 PO Praktische Opdracht 

 PTA Programma van Toetsing en Afsluiting 

 PTO Programma van Toetsing en Overgang 

 S Schriftelijke toets of opdracht 

 SE Schoolexamen 

 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 

DVPR Dienstverlening en Producten 

 

3. VMBO-examen 

 
3.1 Het vakkenpakket  
Basis en Kaderberoepsgerichte leerweg 3 

 
Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg kunnen leerwerktrajecten worden 

aangeboden. Zij zullen in het 4e leerjaar minimaal 640 stage moeten lopen in 

een erkend leerbedrijf. Zij doen examen in Nederlands en het hele 

beroepsgerichte programma (4 profiel- én 4 keuzevakken). Leerlingen die een 

leerwerktraject met goed gevolg hebben afgesloten krijgen een diploma 

basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject en zijn toelaatbaar tot een 

verwante niveau 2 opleiding op het mbo. Omdat lwt-leerlingen een diploma 

hebben zijn ze niet toelaatbaar tot een entree-opleiding. 
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MAVO 3 (gemengde leerweg) 

 
 
MAVO 3 (theoretische leerweg) 

 
 

3.2 Programma keuze  

Leerlingen zijn in het 3P

e
P leerjaar ingestroomd in de basisberoepsgerichte of 

de kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast kunnen leerlingen zijn 

ingestroomd met een gemengd advies (B/K). Deze leerlingen volgen tot aan 

de 1P

e
P rapportage  basisberoepsgerichte programma, krijgen daarnaast 

kaderstof aangeboden en worden volgens beide programma’s getoetst. Zij 

ontvangen een dubbele rapportage. Na de 1P

e
P rapportage volgt een evaluatie 

en wordt in overleg met de leerling en haar/zijn ouders/verzorgers bepaald 

of de leerling kan opstromen naar de kaderberoepsgerichte leerweg. Indien 

wenselijk kan deze evaluatie eerder of later plaatsvinden. 
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4. BEOORDELING. 

 

4.1. Beoordeling zonder cijfer. 

Een handelingsopdracht is een opdracht die niet met een cijfer wordt 

beoordeeld. Bij de uitvoering van een handelingsopdracht staat het opdoen 

van ervaring centraal. De docent beslist of de handelingsopdracht “naar 

behoren” is uitgevoerd. Alle handelingsopdrachten die in dit PTA vermeld 

staan, moeten tijdens leerjaar 3  afgevinkt worden. Dit is één van de 

voorwaarden om over te gaan naar leerjaar 4. 

  

4.2. Beoordeling met cijfer. 

 De overige toetsen en opdrachten worden beoordeeld met een cijfer. 

 Aan dit cijfer wordt een gewicht toegekend. 

 

4.3.  Herkansing in leerjaar 3. 
Elke kandidaat heeft het recht op 1 herkansing na periode 2 (PTA toetsen 

uit periode 1 en 2). Als in deze periode geen gebruik gemaakt wordt van de 
herkansing, dan mag de herkansing meegenomen worden naar periode 4. 
Daarnaast heeft elk kandidaat recht op een herkansing na periode 4 (PTA 

toetsen uit periode 1, 2, 3 en 4) en recht op een herkansing van het vak 
Maatschappijleer. 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:  
• alle toetsen van het PTA uit de betreffende periode zijn gemaakt 
• kandidaat doet schriftelijk het verzoek o.v.v. de toets naam 

• kandidaat tekent voor de afspraak. 
 

4.4.  Herkansing in leerjaar 3. 
Het vak maatschappijleer I wordt verplicht opgenomen in je pakket. Dit vak 
wordt afgesloten in leerjaar 3.  

Het eindcijfer van maatschappijleer  wordt afgerond op een heel 

getal en telt mee voor de slaag-zakregeling.  

 
4.5.  Doorstroom naar 4P

e
P leerjaar. 

De doorstroom naar de 4P

e
P klas wordt bepaald op basis van in leerjaar 3 

behaalde PTO en PTA cijfers en beoordelingen. Alle handelingsopdrachten 

en de stage van leerjaar 3 dienen naar behoren (V of G) te zijn afgerond. 
Alleen de beoordelingen van het PTA gelden voor het schoolexamen. 
 

4.6.  Beoordeling zonder cijfer 
Het profielwerkstuk van de Gemengde en Theoretische Leerweg en alle 

handelingsopdrachten van het gehele VMBO worden niet met een cijfer  
beoordeeld. Bij de uitvoering van een handelingsopdracht staat het opdoen 
van ervaring centraal. De docent beslist of de handelingsopdracht “naar 

behoren” is uitgevoerd. Alle handelingsopdrachten die in dit PTA vermeld 
staan, moeten afgevinkt worden. Dit is één van de voorwaarden om het 

diploma te kunnen krijgen.  
 
4.7.  Beoordeling met cijfer 

De overige toetsen en opdrachten worden beoordeeld met een cijfer. 
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4.8. Hoe wordt het eindcijfer van het schoolexamen bepaald? 

Het eindcijfer van het schoolexamen wordt bepaald door de cijfers die 

behaald zijn voor de toetsen en opdrachten die vermeld staan in het PTA. 

Deze toetsen worden afgenomen in leerjaar 3 én in leerjaar 4. Als een toets 

beoordeeld wordt met een cijfer dan wordt aan dit cijfer een gewicht 

toegekend.  

________________________________________ 

 

Voorbeeld 1:  

Het schoolexamen van vak X bestaat uit 4 toetsen. Alle cijfers hebben 

gewicht 1. Dan geldt: 

 

Cijfer SE 
cijfer toets 1 + cijfer toets 2 + cijfer toets 3 + cijfer toets 4 

4 

 

Voorbeeld 2: 

Het schoolexamen van vak Y bestaat uit 3 toetsen. Toets 1 heeft gewicht 1, 

toets 2 heeft gewicht 3 en toets 3 heeft gewicht 4. Dan geldt: 

 

Cijfer SE 
cijfer toets 1 + 3 x cijfer toets 2 + 4 x cijfer toets 3 

1 + 3 + 4 

     

 Het cijfer voor het SE wordt afgerond op één cijfer achter de komma. 

   

Dit laatste geldt niet voor het vak maatschappijleer. Dit vak is afgesloten in 

leerjaar 3. Het eindcijfer SE voor maatschappijleer is afgerond op een 

geheel getal. Het cijfer van maatschappijleer telt dus mee voor de 

slaag-zakregeling. 

 

4.9. Hoe wordt het eindcijfer van het centraal examen bepaald? 

Voor alle vakken (behalve Maatschappijleer en de beroeps-keuzevakken) 

volgt na het schoolexamen een centraal examen. Voor het beroepsgerichte 

profielvak is het een centraal schriftelijk èn praktisch examen (het CSPE). 

Voor de overige theoretische vakken MAVO is het een centraal schriftelijk 

examen.  

Voor BB en KB worden de theoretische vakken digitaal afgenomen. 

Het cijfer voor het centraal examen wordt afgerond op één cijfer achter de 

komma. Dit cijfer is het eindcijfer CE. 

 

4.10 Hoe wordt het eindcijfer van een vak bepaald? 

Het eindcijfer voor de vakken wordt voor alle leerwegen als volgt berekend: 

 

 eindcijfer 
SE cijfer + CE cijfer 

2 

 

Het eindcijfer wordt afgerond op een heel getal. 
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5. AFWEZIGHEID BIJ EEN ONDERDEEL VAN HET SCHOOLEXAMEN 

 

5.1. Verplichtingen. 

 Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij de toetsen. 

Je bent verplicht om je te houden aan de uiterste inleverdatum van een 

opdracht. 

 Je bent verplicht om je te houden aan met de docent gemaakte afspraken. 

 

5.2. Afwezigheid bij een onderdeel van het schoolexamen. 

  

Indien je door ziekte of om een andere geldige reden niet in staat bent om 

je verplichtingen na te komen dan moet je dit zo spoedig mogelijk (maar in 

ieder geval vóór het afgesproken tijdstip) telefonisch of persoonlijk melden 

bij de administratie van de school (telefoonnummer: 023-5311572). 

Als je 18 jaar of ouder bent, mag je dat zelf doen. In alle andere gevallen 

moet het gebeuren door één van je ouders/verzorgers. 

 

Als je weer terugkomt op school moet je binnen 48 uur schriftelijk de reden 

aangeven voor de afwezigheid. Deze ‘bevestiging van het verzuim 

schoolexamen’ moet je inleveren bij bovengenoemde administratie. 

Als je niet meldt of laat melden dat je afwezig bent of als je het genoemde 

formulier te laat of onvolledig ingevuld inlevert, dan wordt je afwezigheid 

als ongeldig worden aangemerkt. 

 Ongeldige afwezigheid wordt aangemerkt als een onregelmatigheid. 

 De consequenties kun je lezen in het examenreglement. 

 

Als de voorzitter en de secretaris van de examencommissie bepalen dat je 

een geldige reden had, dan mag je het gemiste onderdeel inhalen. 

 

Formulieren inhaalprocedure     

6. Buiten school - stage 

Een belangrijk onderdeel van het programma in het 3P

e
P leerjaar is de 

verplichte stage. De stage dient te worden afgesloten door middel van een 
verslag van de leerling en van de stagebegeleider; het betreft een 
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zogenaamde Handelingsopdracht en deze dient voldoende of goed te 

worden afgesloten.  Er is een stage verplichting van minimaal 60 klokuren.  
Er worden 1 of 2 weken stages of zogenaamde lintstages gevolgd. Dit is 

afhankelijk van de deelschool. Nadere informatie wordt verstrekt door de 
teamleider en de docenten van de deelschool.  
De leerlingen dienen deze weken stage te gaan lopen in een instelling of 

bedrijf dat past bij de sector, die de leerling op school volgt.  
 

7. Loopbaan oriëntatie 

 
Een verplicht examen onderdeel van het PTA is de loopbaan oriëntatie. In 
het kader van de LOB vinden er gesprekken plaats met de loopbaancoach. 

De voortgang van het loopbaankeuzetraject wordt door leerling en coach 
vastgelegd in het loopbaandossier als onderdeel van het PTA.  

 

8. Rapportage 
 

De rapportage verschijnt op onderstaande data, waarbij zowel over de 
vorderingen in de vaardigheden als over de cijfers wordt 
gerapporteerd. De gesprekken tijdens oudergespreksavonden zijn op 

uitnodiging van de docent of op verzoek van de ouders/verzorgers.  
 

• 1P

e
P periode: cijferkaart   
o een persoonlijk mentorgesprek in de week van 16 november 2020 

 

• 2P

e
P periode: rapport   
o schriftelijke rapportage op maandag 1 februari 2021 

 
• Oudergespreksavond:   

o maandag 16 en dinsdag 17 februari 2021 

 
• 3P

e
P rapportage: cijferkaart    

o een persoonlijk mentorgesprek in de week van 5 april 2021 
 

• 4P

e
P  periode: rapport 

o schriftelijke overgangsrapportage met examendossier 9 juli 2021 
 

Het bespreken van de 1 P

e
P en 3 P

e
P  rapportage wordt vooraf gegaan door een 

uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de mentor op school.  
  

9. Slotbepaling 
 

Deze aanvulling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020 en is een 
onderdeel van het Examenreglement Haarlem College 2020-2021. 

 
 
10. Bijlagen  

 
 De PTA’s per vak. 

 
 In de bijlage staan de verschillende PTA’s  per vak. 


