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TOETSING EN AFSLUITING 

 
Cohort 2021 - 2023 

 
Leerjaar 3 en 4 VMBO  

 
Gemengde en Theoretische Leerweg 

Kaderberoepsgerichte Leerweg 
Basisberoepsgerichte Leerweg 

  



 
Op deze webpagina treft u aan het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van examencohort 2021-
2023. Het volledige examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het SE wordt 
gedurende twee jaar door de school afgenomen. De resultaten van de schriftelijke en mondelinge toetsen, 
de praktische opdrachten, het profielwerkstuk, de handelingsopdrachten en van de grote praktische 
opdracht worden in het persoonlijke examendossier op school bewaard. 
Op de volgende pagina’s ziet u alle leervakken van leerjaar 3 en 4 van de niveaus GL/TL-Kader-Basis. 
 
Aan het einde van leerjaar 3 en 4 ontvangt de leerling een overzicht van de behaalde resultaten van de 
schoolexamencijfers (SE-cijfers). Dit overzicht wordt ondertekend door de ouder(s) en of verzorger(s) en 
vervolgens bewaard op school. 
 
Als alle SE-toetsen gemaakt zijn, KCKV en LO voldoende zijn afgerond en ook de handelingsdelen naar 
behoren zijn uitgevoerd, mag de leerling deelnemen aan het Centraal Examen om het diploma te halen. 
Elke leerling krijgt een mentor. Deze heeft inzicht in het examendossier en begeleidt de leerling richting 
het examen. 
 
Het loopbaan- en oriëntatiedossier (lob), een verplicht onderdeel van het examen, wordt beheerd door de 
leerling zelf. De vereisten waaraan het dossier moet voldoen, staan in een apart pta. De decaan ziet erop 
toe dat het dossier compleet is. 
 
Het Centraal Examen vindt plaats aan het einde van het vierde leerjaar. Het omvat een reeks digitale, 
schriftelijke en/of praktische toetsen voor de CE-vakken. 
 
Het spreekt vanzelf dat iedereen, docenten en leerlingen, gehouden is aan het pta. Alleen bij hoge 
uitzondering en uitsluitend in overleg met de directie of haar vertegenwoordiger kan van het pta worden 
afgeweken. 
 
Uiteraard ligt dit pta ook ter inzage bij de locatiedirectie en het eindexamensecretariaat.  
 
 
 
Mevr. M. Elemans      Dhr. A.G.W. Wijnants 
Dhr. A. van den Broek        
Examensecretariaat       Sectordirecteur 

  



Examenvakken VMBO GL/TL 

 
 
Wettelijke vaknaam       Afkorting in SOMtoday 
 

• Biologie       bi 
• Duitse taal (keuzevak)      du 
• Economie        ec 
• Engelse taal         en 
• Geschiedenis en Staatsinrichting    gst 
• Kunstvakken 1        kckv 
• Lichamelijke opvoeding       lo 
• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding    lob 
• Maatschappijleer      ma 
• Nederlandse taal       ne 
• Rekenen (verplicht indien geen wiskunde in pakket)  r2f 
• Wiskunde (keuzevak)       wi 

 
 

 
Profiel Dienstverlening en Producten 

• Profieldeel Organiseren van een Activiteit   oaog 

• Profieldeel Multimediaal product maken   mmpm 

• Keuzedeel Facilitaire catering en inrichting (verplicht)  fdci 

• Keuzedeel Presenteren, promoten en verkopen (facultatief) ppv 
  



Examenvakken VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB)  
  
Wettelijke vaknaam         Afkorting in SOMtoday  
  

• Biologie (verplicht bij Z&W)     bi  
• Duitse taal (keuzevak)      du  
• Economie (verplicht bij D&P)     ec  
• Engelse taal         en  
• Kunstvakken 1        kckv  
• Lichamelijke opvoeding       lo  
• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding      lob  
• Maatschappijleer      ma  
• Nederlandse taal       ne  
• Rekenen (indien geen wiskunde in pakket)   r2f 
• Wiskunde (keuzevak)       wi  

  
1. Profiel Dienstverlening en Producten   

• Profieldeel Multimediaal product maken   mmpm  
• Profieldeel Organiseren van een Activiteit   oaog  
• Profieldeel Presenteren, promoten en verkopen ppv  
• Profieldeel Product maken en verbeteren   prmv  

  
Keuzevakken (verplicht)  

• Keuzedeel Facilitaire catering en inrichting (verplicht) fdci  
• Keuzedeel evenementen    evem 

  
  
2. Profiel Zorg en welzijn  

• Profieldeel Mens en activiteit     mact  
• Profieldeel Mens en Gezondheid    mgez  
• Profieldeel Mens en Omgeving     momg  
• Profieldeel Mens en Zorg     mzrg  

  
Keuzevakken (verplicht)  

• Keuzedeel Welzijn Kind en Jongere    wzkj  
• Keuzedeel evenementen    evem 

  
  
3. De leerlingen kiezen uit de volgende zes vakken twee vakken  
     (leerjaar 4)  

• Assisteren in gezondheidszorg     aghz  
• Ehbo        ehbo  
• Recreatie       rec  
• Uiterlijke verzorging      kmuv  
• Voeding en Beweging      vdbw  
• Wonen en huishouden      whh  

  



 

Examenvakken VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg (BB)  
  
Wettelijke vaknaam         Afkorting in SOMtoday  
  

• Biologie (verplicht bij Z&W)     bi  
• Duitse taal (keuzevak)      du  
• Economie (verplicht bij D&P)     ec  
• Engelse taal         en  
• Kunstvakken 1        kckv 
• Lichamelijke opvoeding       lo  
• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding      lob  
• Maatschappijleer      ma  
• Nederlandse taal       ne  
• Rekenen (indien geen wiskunde in pakket)   r2f 
• Wiskunde (keuzevak)       wi  

  
1. Profiel Dienstverlening en Producten   

• Profieldeel Multimediaal product maken   mmpm  
• Profieldeel Organiseren van een Activiteit   oaog  
• Profieldeel Presenteren, promoten en verkopen  ppv  
• Profieldeel Product maken en verbeteren   prmv  

  
Keuzevakken (verplicht)  

• Keuzedeel Facilitaire catering en inrichting   fdci  
• Keuzedeel Evenementen     evem  

  
  
2. Profiel Zorg en welzijn  

• Profieldeel Mens en activiteit     mact  
• Profieldeel Mens en Gezondheid    mgez  
• Profieldeel Mens en Omgeving     momg  
• Profieldeel Mens en Zorg     mzrg  

  
Keuzevakken (verplicht)  

• Keuzedeel Welzijn Kind en Jongere    wzkj  
• Keuzedeel evenementen    evem 

  
  
3. De leerlingen kiezen uit de volgende zes vakken twee vakken  
     (leerjaar 4)  

• Assisteren in gezondheidszorg     aghz  
• Ehbo        ehbo  
• Recreatie       rec  
• Uiterlijke verzorging      kmuv  
• Voeding en Beweging      vdbw  
• Wonen en huishouden      whh  

  

 


