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HULPMIDDELEN VMBO 2023 

 

1 WAT IS ANDERS IN 2023 

Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de toegestane hulpmiddelen vmbo 2022. 

 

2 TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO 2023 

    

Vak leerweg hulpmiddel 

alle vakken alle 

leerwegen 

Basispakket, bestaande uit: 

- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- nietmachine (zie 4.4) 

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- rekenmachine (zie 3.2) 

alle centrale 
examens 

alle 
leerwegen 

Eendelig verklarend papieren woordenboek Nederlands (zie 
3.1.1) 

of 

Woordenboek Nederlands-thuistaal en/of thuistaal-Nederlands 
(zie 3.1.1) 

Fries, moderne 

vreemde talen 

alle 

leerwegen 

Woordenboek naar en van de doeltaal;  

Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook 
woordenboek Engels-Engels (zie 3.1.2) 

wiskunde alle 
leerwegen 

Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een 

windroos 
roosterpapier in cm2 

nask 1, nask 2 alle 
leerwegen 

Door het CvTE goedgekeurd informatiemateriaal (zie 3.3) 

cspe beroepsgericht  bb, kb en gl  De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, 

gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische 
opdrachten van het cspe wordt elk jaar o.a. in de instructie 
voor de examinator meegedeeld.  

cpe beeldend gl, tl Informatie over de afname wordt elk jaar in de instructie voor 
de examinator meegedeeld. 
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3 TOELICHTING  

3.1 WOORDENBOEK 

3.1.1 Woordenboek Nederlands  

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens, flexibele 

digitale examens bb en kb, centraal praktische examens gl/tl en de centraal schriftelijke praktische 

examens bb, kb en gl, kortom bij alle centrale examens vmbo. In plaats van het eendelig woordenboek 

Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar de thuistaal van 

de kandidaat (bijvoorbeeld Nederlands - Spaans) en/of een woordenboek vanuit de thuistaal van de 

kandidaat naar het Nederlands (bijvoorbeeld Spaans - Nederlands). Een woordenboek Nederlands-

thuistaal en thuistaal-Nederlands in één band is ook toegestaan. 

Het woordenboek kan een natuurlijk en vanzelfsprekend hulpmiddel zijn dat de kandidaat zekerheid 

verschaft bij een enkel woord; het kan ook leiden tot bijvoorbeeld tijdnood als een kandidaat 

zekerheidshalve te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek ook aanleiding 

geven tot verwarring. Een voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt 

met de beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals het voorbeeld bij het vak muziek is de 

vakinhoudelijke omschrijving de geldige; voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen 

punten toegekend, ook niet als de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft 

ontleend. 

Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens de huidige officiële 

spellingsregels toegestaan. 

3.1.2 Woordenboek moderne vreemde talen en Fries 

Bij de moderne vreemde talen en Fries is een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal – doeltaal 

toegestaan. Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus 

een woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft, mag in 

plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 'Thuistaal' hoeft in dit verband 

niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal - 

Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch. 

Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels - Engels te 

gebruiken naast een tweetalig woordenboek. 

3.1.3 Digitaal woordenboek 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.  

3.2 REKENMACHINE 

Bij wiskunde kb en gl/tl, nask 1 kb en gl/tl, nask 2 gl/tl en bij het cspe gl voor het profielvak bouwen, 

wonen en interieur moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen 

voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen).  

Bij wiskunde bb moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen voor x 

kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken.  

 

Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen 

voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende 

eigenschappen hebben:  

– lichtnetaansluiting tijdens het examen,  

– opladen tijdens het examen,  

– schrijfrol, alarm of ander geluid,  

– alfanumeriek (letters op scherm)*,  

– grafieken weergeven,  

– zend- of ontvanginstallatie.  

 

Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een meerregelige 

machine niet verboden is als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het zo dat de meerregelige 

machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige machine ontbreken, zoals het maken van tabellen. 
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Bij de huidige centrale examens is niet gebleken dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel 

bieden.  

Naast de rekenmachine van Facet is het voor kandidaten bij de flexibele digitale examens bb en kb 

toegestaan hun eigen rekenmachine te gebruiken.  

* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met de 

mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit verband dus niet als 

alfanumeriek beschouwd. 

3.3 INFORMATIEBOEK BIJ NASK 1 EN NASK 2 

Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 gl/tl heeft de kandidaat op het centraal 

examen informatiemateriaal nodig.  

Goedgekeurd zijn:  

– Voor bb: Binas vmbo-basis, informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 978-90-01-80067-3)  

– Voor kb en gl/tl: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN 

978.90.01.80069.7). 

 

Voor deze edities van Binas zijn errata uitgegeven. Zie voor deze errata de site www.noordhoffuitgevers.nl 

(zoekterm errata Binas). Het is toegestaan deze fouten in Binas te verbeteren.  

 

4 AANVULLENDE OPMERKINGEN 

4.1 FORMULE WISKUNDE 

Bij de exameneenheid Meetkunde van het centraal examen wiskunde in bb, kb en gl/tl moet de kandidaat 

enkele oppervlakte- en inhoudsformules kunnen toepassen, de kandidaat hoeft deze formules echter niet 

te kennen (zie de syllabus). Bij de examens bb worden de formules vermeld in het examen bij de 

opgave(n) waarvoor en indien zij relevant zijn. De kandidaat moet eenvoudige meetkundige berekeningen 

(zoals de oppervlakte in een rechthoekige driehoek) ook kunnen uitvoeren zonder de bijgeleverde formule. 

Bij de examens kb en gl/tl worden alle formules opgesomd in één tabel in het examen. 

4.2 COMPUTER ALS SCHRIJFGEREI BIJ DE CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS 

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat toestaan voor 

alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen kandidaten, bijvoorbeeld de 

dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer worden gebruikt bij centrale examens 

waarbij de spelling niet wordt beoordeeld.  

Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vmbo gl/tl en de 

papieren centrale examens Nederlands vmbo bb en kb dient de spellingcontrole bij niet-dyslectische 

kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens 

artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. De 

correctoren moeten de aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij leerlingen die met 

spellingcontrole hebben gewerkt. 

Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, is het van belang dat kandidaten geen toegang hebben tot 

verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal woordenboek), en moet ook o.m. de opslag (bijvoorbeeld 

uitprinten) worden geregeld. 

Op https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een staan aanwijzingen 

voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten. 

4.3 NOODZAKELIJK OF TOEGESTAAN? 

De tabel in paragraaf 2 geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. Een kandidaat die bij een 

vak een voor dat vak toegestaan hulpmiddel gebruikt, is niet in overtreding. Een kandidaat die zonder het 

hulpmiddel aan het examen wenst deel te nemen, mag echter niet op grond van het ontbreken van het 

hulpmiddel de toegang worden ontzegd. 

De mate waarin een toegestaan hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken, hulpmiddelen en 

kandidaten. Een feitelijk noodzakelijk hulpmiddel is de Binas bij nask 1 en nask 2: het lijkt niet 

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een
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aannemelijk dat een kandidaat alle informatie heeft gememoriseerd. Bij het verklarend woordenboek 

Nederlands is de behoefte en noodzaak kandidaat-afhankelijk: de een kent meer woorden dan de ander, 

de een heeft ook meer behoefte aan de zekerheid van het woordenboek dan de ander. Bij examens 

moderne vreemde talen zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek naar de vreemde taal eigenlijk 

overbodig – het is slechts toegestaan om de regelgeving eenvoudig te houden (bij examens met 

schrijfvaardigheid is het immers weer wel zinvol), en ter voorkoming van veronderstelde 

rechtsongelijkheid ten opzichte van kandidaten die beschikken over beide delen in één band. 

Of de school de hulpmiddelen ter beschikking stelt, of aan de kandidaat vraagt mee te nemen, is ter keuze 

aan de school. 

4.4 OVERIGE NIET GENOEMDE HULPMIDDELEN 

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die niet genoemd 

zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar die wel functioneel (kunnen) 

zijn, zoals een nietmachine, puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal (loep). Hulpmiddelen die een 

relatie kunnen hebben met exameneisen, zijn niet toegestaan. Daaronder vallen onder andere 

tekensjablonen en spellingkaarten. Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen 

enkele examenfunctie dienen, dienen te worden geweerd; niet omdat daardoor de exameneisen worden 

aangetast, maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte aantasting van 

exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een relatie tot de exameneisen heeft, wendt de school 

zich tot het College voor Toetsen en Examens. 

4.5 SCHOOLEXAMEN EN CENTRALE EXAMEN 

Deze regeling legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Er is geen voorschrift dat 

bij alle schoolexamens van een vak dezelfde hulpmiddelen zouden moeten worden voorgeschreven als bij 

het centraal examen. De school kan gegronde redenen hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij 

kleinere toetsen in de moderne vreemde talen geen woordenboek is toegestaan, of dat bij sommige 

toetsen in een vak met grafische rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische 

rekenmachine of dat zelfs helemaal geen rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd 

ook bij schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Herkansingen: 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om onderdelen van het schoolexamen te herkansen: 

- in het pta wordt aangegeven welke toetsen herkansbaar zijn: in het algemeen geldt dat herkansen betrekking 
heeft op afsluitende toetsen 
- het hoogste resultaat telt 
- een leerling mag één toets, per vak, per periode herkansen 
- uiterlijk 2 weken na afsluiting van de periode moeten de herkansingen uit de afgesloten periode zijn 
afgenomen 

 
Periode 1: 23 augustus 2021 t/m 26 november 2021 
Periode 2: 27 november 2021 t/m 18 maart 2022 
Periode 3: 19 maart 2022 t/m 8 juli 2022 
Periode 4: 29 augustus 2022 t/m 25 november 2022 
Periode 5: 26 november 2022 t/m 14 april 2023 
 
 
 

Inhaalregeling:  

Het inhalen van toetsen na verzuim wegens ziekte of andere geldige reden kan, in overleg met de docent. 

Bij ongeoorloofd verzuim op het moment van toetsen wordt conform het examenreglement het cijfer één (1) 

toegekend aan het werk.  

 

Leeswijzer PTA 
 
Schooljaar:   Het huidige schooljaar waarin de groep leerlingen gaan werken aan dit PTA. 
Vak:   Het betreffende vak waar dit PTA op van toepassing is.  
Leerweg:   De schoolsoort 
Leerjaar:   Het huidige leerjaar van de leerlingen  
Cohort:    De twee schooljaren waarvoor het PTA van toepassing is.  
Periode:  Hierin wordt de periode aangegeven waarin toetsen, praktische opdrachten enz. 

afgenomen worden.  
Stofomschrijving: Hierin wordt de inhoud van toets, praktische opdracht enz. aangegeven. Duidelijke 

omschrijving voor leerlingen (het alleen benoemen van hoofdstukken is niet 
toegestaan).  

Eindtermen:  Hierin worden de eindtermen en subdomeinen opgenomen die getoetst worden met 
de toets, praktische opdracht enz. De domeincodes verwijzen naar de 
examensyllabus van het betreffende vak op examenblad.nl. Hierin is te vinden welke 
domeinen verplicht in het schoolexamen aan bod komen en welke domeinen bij het 
centraal examen getoetst worden. De school kan ervoor kiezen bij het schoolexamen 
naast de verplichte eindtermen ook schooleigen eindtermen te toetsen. 

Vorm:   Hierin wordt de vorm aangegeven.  
- Digitaal 
- Mondeling 
- Schriftelijk 
- Praktijktoets 
- Workshop 

Duur:    Hierin wordt de duur van de toets, praktische opdracht enz. aangegeven. 
Herkansing: Hierin wordt per toets, praktische opdracht enz. aangegeven of dit onderdeel 

herkansbaar is volgens de herkansingsregeling. 
Weging:   Hierin wordt aangegeven hoe zwaar de toets telt binnen het totale SE-cijfer.  
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Studie:VMBO LWT MaT Leerjaar 4 Vak:Nederlands

Inleiding

Toetsen
Toets Fictiedossier over 1 film

Toets
Digitaal
20 uur

1Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Begin op tijd met lezen en/of kijken en houd
je aan de volgorde van de opdrachten die
je krijgt van je docent. Fictieverslag: Je bent
in staat om verschillende begrippen uit de
theorie van fictie toe te passen op
verschillende soorten vragen. Je hebt een
boek gelezen en / of een film gekeken en
bent in staat om hierover vragen te
beantwoorden.

Herkansing: Ja
Eindtermen: NE/K/8

Toets Toets leesvaardigheid

Toets
Schriftelijk
45 minuten

2Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Je kunt verschillende soorten teksten lezen
en daar vragen over beantwoorden. Je bent
in staat om verschillende leesstrategieën
toe te passen.Herkansing: Ja

Eindtermen: NE/K 3,6,7

Toets Het schrijven van een zakelijke brief

Toets
Digitaal
45 minuten

2Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Je bent in staat om een zakelijke brief te
schrijven, zoals een sollicitatiebrief. Je kunt
een persoonlijke CV opstellen aan de hand
van een aangeleverd format.Herkansing: Ja

Eindtermen: NE/K/1 en NE/K/7

Toets Het voeren van een formeel gesprek

Toets
Mondeling
20 minuten

1Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Naar aanleiding van de sollicitatiebrief die
de leerlingen hebben gemaakt, worden ze
uitgenodigd om een formeel (zakelijk)
gesprek te voeren. Leerlingen kunnen
kritisch luisteren, gerichte vragen stellen en
zichzelf laten zien en horen in een formeel
gesprek.

Herkansing: Ja
Eindtermen: NE/K/1 en NE/K/5

2
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Studie:VMBO LWT MaT Leerjaar 4 Vak:Nederlands
Toets Kijk- en luistertoets

Toets
Digitaal
90 minuten

2Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Je kunt kijk- en luisterstrategieën hanteren
voor zoekend luisteren en intensief
luisteren, waarbij je het doel van het
programma kunt aangeven. Je kunt het
onderwerp, hoofdgedachte en de
belangrijkste punten uit het fragment
aangeven.

Herkansing: Ja
Eindtermen: NE/K/4

Toets Het schrijven van een informele tekst

Toets
Digitaal
45 minuten

1Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Je kunt een informele brief schrijven,
rekening houdend met publiek, zinsbouw,
spelling, presentatie en conventies.

Herkansing: Ja
Eindtermen: NE/K/2 en NE/K/7

Toets Toets grammatica

Toets
Digitaal
45 minuten

1Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Leerlingen kunnen bij het onderdeel
“zinsdelen benoemen” de volgende
zinsdelen herkennen: werkwoordelijk
gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp.
Leerlingen kunnen bij het onderdeel
“woordsoorten benoemen” de volgende
woordsoorten herkennen: lidwoord,
zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoord, voorzetstel, persoonlijk
voornaamwoord en bezittelijk
voornaamwoord.

Herkansing: Ja
Eindtermen: NE/K/2

Toets Toets spelling

Toets
Digitaal
45 minuten

1Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: De leerling kan de werkwoordspelling
toepassen.

Herkansing: Ja
Eindtermen: NE/K/2 en NE/K/7

3
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Studie:VMBO LWT MaT Leerjaar 4 Vak:Werken en leven aan boord

Inleiding

Toetsen
Pr. Opdr. BPV boek Werken en leven aan boord

Praktische opdracht
praktische vaardigheden
600 minuten

4Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen: K/MaT/1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8

Pr. Opdr. Schiemanswerk

Praktische opdracht
Praktijktoets
180 minuten

2Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen: K/MaT/1.7

4
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Studie:VMBO LWT MaT Leerjaar 4 Vak:Ladingbehandeling aan boord

Inleiding

Toetsen
Pr. Opdr. BPV boek Lading behandeling aan boord

Praktische opdracht
praktische vaardigheden
600 minuten

4Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen: K/MaT/2.1.1 t/m 2.1.3, 2.1.5

Pr. Opdr. Praktijktoets ijken

Praktische opdracht
Praktijktoets
90 minuten

1Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: - De ijk aflezen met behulp van
elektronische ijkopname apparatuur
- De ijk opnemen
- IJktermen noemenHerkansing: Nee

Eindtermen: K/MaT/2.2.3

Toets Toets vakjargon, stabiliteit

Toets
Digitaal
90 minuten

2Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja
Eindtermen: K/MaT/2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4

5
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Studie:VMBO LWT MaT Leerjaar 4 Vak:Navigatie

Inleiding

Toetsen
Pr. Opdr. BPV boek Navigatie

Praktische opdracht
praktische vaardigheden
600 minuten

4Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen: K/MaT/3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6

Pr. Opdr. Praktijktoets koppelen

Praktische opdracht
Praktijktoets
180 minuten

1Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen: K/MaT/3.4.3

Toets Theorietoets Navigatie

Toets
Digitaal
45 minuten

1Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja
Eindtermen: K/MaT/3.1, 3.2

6
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Studie:VMBO LWT MaT Leerjaar 4 Vak:Scheepskennis

Inleiding

Toetsen
Pr. Opdr. BPV Boek Scheepskennis

Praktische opdracht
praktische vaardigheden
600 minuten

4Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen: K/MaT/4.1.2, 4.1.3, 4.5.2

Pr. Opdr. praktijk metaal en elektra

Praktische opdracht
Praktijktoets
180 minuten

2Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen: K/MaT/4.4, 4.5.1, 4.5.3

Toets Theorietoets dekwerktuigen, kennis schip, scheepsinstallaties

Toets
Digitaal
90 minuten

2Periode 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen: K/MaT/4.1.1, 4.2, 4.3
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:VMBO LWT MaT Leerjaar 4 Vak:Loopbaan orientatie en begeleiding

Inleiding

Toetsen
Hand.opdr. Beoordeling loopbaandossier 3e klas

Handelingsdeel
Praktijktoets

0Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen:

Hand.opdr. Beoordeling loopbaandossier 4e jaar

Handelingsdeel
Praktijktoets

0Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee
Eindtermen:
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