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Kennemer College Beroepsgericht
Vak: Economie en Ondernemen
Niveau: Basis
Leerjaar: 4
PTA
Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

P/EO/1.1
Afsluitende toets Economie & Ondernemen, bestaande uit:
1.
het begrip retailformule herkennen en toepassen
2.
de belangrijkste elementen uit
Profielvak Commercieel
de retailformule herkennen, omschrijven en toepassen
•
De retailformule en de marketinginstrumenten
(doelgroep, assortiment, concurrentiepositie)
herkennen en toepassen ten aanzien van de doelgroep, het
3.
de samenhang tussen doelgroep en distributie
assortiment en de marktpositie
herkennen en toepassen
•
Verkopen en afrekenen
4.
assortimentskennis verwerven, herkennen en
toepassen
Profielvak Logistiek
5.
de samenhang tussen prijs en marktpositie
Onderstaande magazijnwerkzaamheden worden in gesimuleerde
herkennen
omgeving uitgevoerd:
6.
de samenhang tussen promotie en presentatie en •
Ontvangst en opslag van goederen
de marktpositie herkennen en toepassen
•
Verzamelen, verpakken en verzenden van goederen
P/EO/1.2
•
Voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen
1.
de verkoopfasen doorlopen
2.
afrekenhandelingen verrichten
P/EO/3.1
1.
goederen ontvangen
2.
goederen opslaan
3.
goederen verplaatsen, interntransport
4.
derving tegengaan
P/EO/3.2
1.
goederen verzamelen
2.
goederen verpakken en verzendklaar maken
3.
goederen verzenden
P/EO/3.3
1.
begrippen met betrekking tot de voorraad
herkennen en toepassen
2.
administratief voorraadbeheer uitvoeren
3.
goederen bestellen

PTA

410

Toets vorm

Combitoets

Tijdsduur Weging

Maximaal
90 minuten

1

Herkansing
ja/nee?
ja

Kennemer College Beroepsgericht
Vak: Economie en Ondernemen
Leerjaar: 4
Niveau: Basis
PTA
Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
P/EO/2.1
1.
het agendabeheer voeren. bijeenkomsten
organiseren
2.
communicatie verzorgen
3.
post verzorgen
4.
secretariële ondersteuning verrichten
5.
data beheren
P/EO/2.2
1.
communicatie verzorgen
2.
klachten afhandelen
3.
klanten ontvangen
4.
het bedrijf presenteren
5.
ontwikkelingen in de secretariële ondersteuning
herkennen
P/EO/4.1
1.
rechtsvormen en kenmerken van bedrijven
herkennen
2.
doelstellingen van bedrijven herkennen en
benoemen
3.
bedrijfsfuncties herkennen
4.
bedrijfsprocessen herkennen
P/EO/4.2
1.
de formulierenstroom in het bedrijf bijhouden
2.
financiële feiten verwerken in de boekhouding
3.
financiële data gebruiken: lezen, berekenen

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?
Afsluitende toets Economie & Ondernemen
Profielvak Secretarieel
Backoffice werkzaamheden in gesimuleerde omgeving uitvoeren
Profielvak Administratie
Bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen herkennen en
benoemen
Werkzaamheden boekhouding van de (handels)onderneming
bijhouden in gesimuleerde omgeving uitvoeren

PTA

Toets vorm

411

Combitoets

Tijdsduur Weging

Maximaal 1
90 minuten

Herkansing
ja/nee?
nee

Kennemer College Beroepsgericht
Vak: Economie en Ondernemen
Leerjaar: 4
Niveau: Basis
Berekening eindcijfer schoolexamen:

•

Bijzonderheden

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021

∑ (cijfer x weging)
----------------------- = eindcijfer SE
Totale weging
•
•
•

* Binnen deze toets worden tevens de LOB leerdoelen meegenomen
Combitoetsen zijn toetsen waarin zowel theorievragen als praktijkopdrachten zijn opgenomen.
Het PTA voor de beroepsgerichte keuzevakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, (dit is afhankelijk van het moment waarop dit vak gegeven
wordt)
•
Iedere beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten met een Meesterproef, die 50% van het cijfer van het vak bepaalt
• De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden verzameld in de bovenbouw en bewaard in een keuzevakkendossier. Het gemiddelde
van deze afgeronde cijfers komt bij basis en kader op de eindlijst te staan (is combinatiecijfer)
• Het PTA voor alle overige vakken geldt alleen voor leerjaar 4
• Bij alle AVO-vakken mogelijkheid tot RV-toets (zie examenreglement)

Kennemer College Beroepsgericht
Vak: Marketing
Niveau: Basis
Leerjaar: 4
Eindtermen:
wat moet je kennen en kunnen?

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

K/EO/1.1
Afsluitende toets
het beoordelen van een bestaande Retail •
onderzoekvaardigheden herkennen en toepassen (denk
-bedrijfsformule
hierbij aan waarnemen, vragenlijsten opstellen, interviewen,
verzamelen, ordenen, analyseren

PTA

Toets vorm

410

Combitoets Max 90 min

K/EO/1.2
De meesterproef
470
Een bestaande Retail formule verbeteren •
aan de hand van de marketinginstrumenten een bestaande
Retail formule beoordelen op het gebied van doelgroep, assortiment
en marktpositie
a. een bijdrage leveren aan het opstellen van
een
marktonderzoek
b. het marktonderzoek uitvoeren
c. de onderzoekresultaten verwerken
d. conclusies trekken
•
presentatietechnieken herkennen en toepassen (denk
hierbij aan presenteren,
•
hanteren van presentatieprogramma’s, gebruik van
publicatievormen de onderzoeksresultaten presenteren

Combitoets

Tijdsduur Weging

1

1

Herkansing
ja/nee?
Nee

nee

Opmerking: In de studiewijzer zit per onderdeel de lijst met criteria waarop wordt
Berekening eindcijfer schoolexamen:
∑ (cijfer x weging)
----------------------- = eindcijfer SE
Totale weging
•
Bijzonderheden
• * Binnen deze toets worden tevens de LOB leerdoelen meegenomen
• Combitoetsen zijn toetsen waarin zowel theorievragen als praktijkopdrachten zijn opgenomen.
• Het PTA voor de beroepsgerichte keuzevakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, (dit is afhankelijk van het moment waarop dit vak gegeven
wordt)

•
•

Iedere beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten met een Meesterproef, die 50% van het cijfer van het vak bepaalt
De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden verzameld in de bovenbouw en bewaard in een keuzevakkendossier. Het gemiddelde
van deze afgeronde cijfers komt bij basis en kader op de eindlijst te staan (is combinatiecijfer)
• Het PTA voor alle overige vakken geldt alleen voor leerjaar 4
• Bij alle AVO-vakken mogelijkheid tot RV-toets (zie examenreglement)

Kennemer College Beroepsgericht
Vak: Economie & Ondernemen Keuzevak KEO5: Ondernemen
Niveau: Basis
Leerjaar: 4
Eindtermen:
wat moet je kennen en kunnen?
K/EO/5.1
Jezelf als ondernemer beschrijven
1.
De leerling kan persoonlijke gegevens noemen
2.
De leerling kan persoonlijke motieven noemen
3.
De leerling kan persoonlijke kwaliteiten noemen
K/EO/5.2
Je kan een marketingplan maken voor je onderneming
1.
De leerling kan het doel van de onderneming
noemen
2.
De leerling kan de markt beoordelen
3.
De leerling kan een marketingmix ontwerpen en
toepassen
4.
De leerling kan inkoop- en verkoopbeleid toepassen
K/EO/5.3
Een eenvoudig financieel plan maken
1.
De leerling kan een investeringsplan maken
2.
De leerling kan een financieringsplan maken
3.
De leerling kan een exploitatiebegroting maken
4.
De leerling kan een liquiditeitsbegroting maken
5.
De leerling kan de haalbaarheid van het plan
beoordelen
K/EO/5.4
Het uitvoeren van het ondernemingsplan
1.
De leerling kan het ondernemingsplan uitvoeren
3.
De leerling kan de uitvoering nabespreken en
evalueren

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

PTA

Toets vorm

Tijdsduur Weging

410

Dossier

n.v.t.

411

Dossier

n.v.t.

1

Herkansing
ja/nee?
Ja

Fase 1 [Het Team] Programma Jong
ondernemen, hoofdstuk 1 van het
ondernemingsplan (oa. Sollicitatiebrief)
Fase 2 [Het Product] Programma Jong
ondernemen, hoofdstuk 2 van het
ondernemingsplan
Fase 3 [Marketing] Programma Jong
ondernemen, hoofdstuk 3 van het
ondernemingsplan

Fase 4 [Financiën] Programma Jong
ondernemen, hoofdstuk 4 van het
ondernemingsplan

Fase 5 [Het bedrijf runnen] en fase 6
[afsluiten]
Programma Jong ondernemen
1.
Jaarverslag
2.
Evaluatie en Persoonlijke reflectie

1

ja

K/EO/5.4
*Het presenteren van jouw bedrijf
2.
De leerling kan een resultatenoverzicht presenteren gecombineerd met jouw andere
keuzevakken van Economie en Ondernemen

Berekening eindcijfer schoolexamen:

•

Bijzonderheden

470

Meesterproef

45 minuten

1

Nee

(410 +411/2) + cijfer Meesterproef
----------------------------------------------------------------------- = eindcijfer SE
2
• * Binnen deze toets worden tevens de LOB leerdoelen meegenomen
• Het PTA voor de vakken CKV en ML geldt voor leerjaar 3 (deze vakken worden tijdens het 3e leerjaar afgesloten)
• Het 3e leerjaar kent drie periodes
• Het PTA voor de beroepsgerichte keuzevakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4 (dit is afhankelijk van het moment waarop dit vak gegeven
wordt)
• De beroepsgerichte keuzevakken kennen slechts één periode. Iedere beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten met een Meesterproef, die
50% van het cijfer van het vak bepaalt
• De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden verzameld in de bovenbouw en bewaard in een keuzevakkendossier. Het
gemiddelde van deze afgeronde cijfers komt bij basis en kader op de eindlijst te staan. Bij de gemengde leerweg maakt het cijfer deel uit van het
combinatiecijfer.
• Het PTA voor alle overige vakken geldt alleen voor leerjaar 4

Kennemer College Beroepsgericht
Vak: Economie & Ondernemen Keuzevak K/EO/3 Distributie
Niveau: Basis
Leerjaar: 4
Eindtermen:
wat moet je kennen en kunnen?

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

K/EO/3.1
Aan de hand van lesbrieven en opdrachten de
Je kunt logistieke werkzaamheden uitvoeren ten aanzien verschillende kennisonderdelen en
van de ontvangst, de opslag, het verzamelen en het
vaardigheden doen en maken
verzenden van goederen.
1.
goederen ontvangen; signaleren van
Opdrachten kunnen zijn:
onvolkomenheden /verschillen in de geleverde partij
•
Simulaties
goederen, melden bij de leidinggevenden en contact
•
Rollenspelen
opnemen met de vervoerder of leverancier;
•
Groepsopdrachten
2.
goederen opslaan met hantering van een
•
Verslagen
opslagsysteem; maatregelen treffen ter voorkoming van •
Meerkeuzevragen
derving
•
Samenvattingen
3.
goederen verplaatsen (replenishment), intern en
extern transport
4.
goederen verzamelen, verpakken en
verzendklaar maken; transport van de verzamelde
goederen naar de expeditieruimte; assisteren bij het
inladen van goederen
5.
verschillende hulpmiddelen gebruiken
6.
vervoersmogelijkheden herkennen en toepassen,
transportmiddelen kennen en hanteren
7.
met (digitale) vervoersdocumenten werken
8.
leveringsvoorwaarden toepassen met
name franco,
niet - franco, onder rembours, levertijd

PTA

Toets vorm

410

Combitoets

Tijdsduur Weging

60 min

1

Herkansing
ja/nee?
ja

9.
gestelde eisen aan een magazijn herkennen en
toepassen, met name factoren die van belang zijn voor de
organisatie van een magazijn
10.
functies en soorten van magazijnen herkennen
en benoemen; soorten magazijnen en ontwikkelingen in
het magazijnbeheer
11.
wet - en regelgeving toepassen,
• hygiëne aspecten en schoonmaakaspecten
uitvoeren; aspecten van professioneel schoonmaken
herkennen; eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden
uitvoeren volgen een schoonmaakplan;
• werken volgens bedrijfsprocessen; toepassen van
veiligheids- en milieuregels
K/EO/3.2
Aan de hand van lesbrieven en opdrachten de
Je kunt logistieke werkzaamheden uitvoeren ten aanzien verschillende kennisonderdelen en vaardigheden
van voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen van doen en maken.
goederen.
Opdrachten kunnen zijn:
1. geautomatiseerd voorraadbeheer met een
•
Simulaties
warenhuis management systeem (WMS) uitvoeren •
Rollenspelen
2. verschillen tussen fysieke en administratieve
•
Groepsopdrachten
voorraad signaleren en analyseren
•
Verslagen
•
Meerkeuzevragen
•
Samenvattingen
K/EO/3.3
Je kunt logistieke werkzaamheden uitvoeren ten
aanzien van de organisatie en de planning van de
distributie van goederen.
1.
ontwikkelingen in de logistiek herkennen en
benoemen, met name:
• multichannel;
• afhaalservicepunten;
• distributie naar de eindafnemer;
• retouren;
• transportvormen;

Aan de hand van lesbrieven en opdrachten de
verschillende kennisonderdelen en vaardigheden
oefenen.
Opdrachten kunnen zijn:
•
Simulaties
•
Rollenspelen
•
Groepsopdrachten
•
Verslagen
•
Meerkeuzevragen
•
Samenvattingen

411

Combitoets

60 min

1

ja

412

Combitoets

60 min

1

ja

•

track and trace
* Aan de hand van jouw bedrijf bij Jong
470
Ondernemen laat je tijdens een presentatie zien
welke vaardigheden je hebt geleerd op het gebied
van de Distributie van goederen.

MEESTERPROEF

Berekening eindcijfer schoolexamen:

•

Bijzonderheden

•
•
•
•

∑ ((410+411+412)/3) + 470
----------------------------------- =
2

Praktische
opdracht /
mondeling*

30 min (of
deel van)

2

nee

eindcijfer SE

* Binnen deze toets worden tevens de LOB leerdoelen meegenomen
Het PTA voor de beroepsgerichte keuzevakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, (dit is afhankelijk van het moment waarop dit vak gegeven wordt)
Iedere beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten met een Meesterproef, die 50% van het cijfer van het vak bepaalt
De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden verzameld in de bovenbouw en bewaard in een keuzevakkendossier. Het gemiddelde van
deze afgeronde cijfers komt bij basis en kader op de eindlijst te staan (is combinatiecijfer)
•
Het PTA voor alle overige vakken geldt alleen voor leerjaar 4
•
Bij alle AVO-vakken mogelijkheid tot RV-toets (zie examenreglement)

Kennemer College Beroepsgericht
Vak: Mode & Design
Leerjaar: 4
Niveau: Basis
Eindtermen:
wat moet je kennen en kunnen?

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

K/EO/8.1
Onderzoek doen naar:
1.
stijlen en trends herkennen,
•
stijlen en trends, thema’s, kleurcombinaties in de
bijvoorbeeld op het gebied van wonen en
historie en de huidige tijd
kleding
•
diverse producten en materialen waar kleding
2.
beeldaspecten, vormgevingsprincipes en/of meubelstukken(stoffen) van gemaakt worden
en kleurenleer toepassen
•
technieken, handelingen en werkzaamheden
3.
research uitvoeren, bijvoorbeeld op
•
gereedschappen en apparatuur en met behulp
grond van een stijl, trend, thema,
daarvan een praktijkopdracht maken
kleurcombinatie
4.
een stylingmap samenstellen
Onderzoek 1: Vormen, kleur, ontwerpen, technieken
5.
producten en materialen herkennen en toepassen en apparatuur bedienen aan de hand van
toepassen
een opgegeven thema

PTA

Toets vorm

Tijdsduur Weging

410 Praktijkopdracht en
theorietoets

10 uur

K/EO/8.2
Onderzoek 2: Stijlen in interieur
1.
technieken toepassen, bijvoorbeeld
en mode, technieken toepassen en apparatuur bedienen,
timmeren, lijmen, naaien, zagen, knippen
aan de hand van een thema naar keuze
2.
apparatuur bedienen,
bijvoorbeeld tacker, lockmachine, naaimachine, De resultaten van de onderzoeken toepassen
strijkbout
in werkstukken/praktijkopdrachten

411 Praktijk-opdracht en
theorietoets

10 uur

Meesterproef

470

n.t.b.

Je gaat vaardigheden laten zien op het gebied van
ontwerpen en productietechnieken aan de hand van
een opgegeven thema

Praktijkopdracht,
theorietoets en
mondelinge
presentatie

Herkansing
ja/nee?

1

n.t.b.

1

n.t.b.

1

nee

Opmerking: In de studiewijzer zit per onderdeel de lijst met criteria waarop beoordeeld wordt

Berekening eindcijfer schoolexamen:

•

bijzonderheden

•

∑ (cijfer x weging)
----------------------- = eindcijfer SE
Totale weging

toets 410 en 411 bestaan uit een praktijkopdracht en een theoretische toets. De theoretische toets kan digitaal/schriftelijk of mondeling
worden afgenomen
• * Binnen deze toets worden tevens de LOB leerdoelen meegenomen
• Het PTA voor de beroepsgerichte keuzevakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, (dit is afhankelijk van het moment waarop dit vak gegeven wordt)
•
Iedere beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten met een Meesterproef, die 50% van het cijfer van het vak bepaalt
• De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden verzameld in de bovenbouw en bewaard in een keuzevakkendossier. Het gemiddelde van
deze afgeronde cijfers komt bij basis en kader op de eindlijst te staan (is combinatiecijfer)
• Het PTA voor alle overige vakken geldt alleen voor leerjaar 4
• Bij alle AVO-vakken mogelijkheid tot RV-toets (zie examenreglement)

Kennemer College Beroepsgericht
Vak: Presentatie & Styling
Niveau: Basis
Leerjaar: 4
Eindtermen:
wat moet je kennen en kunnen?

K/EO/7
presentatie- en stylingtechnieken uitvoeren
1.
artikelpresentatie maken aan de hand van
thema en compositie
2.
etaleren, visual merchandising aan de hand
van thema en compositie
3.
(etalage)poppen aankleden, draperen
4.
decoratief inpakken
5.
een logo ontwerpen
6.
een folder, advertentie ontwerpen
7.
een (doorlopende) presentatie ontwikkelen,
bijvoorbeeld narrow casting
8.
een commercial maken
9.
een website bouwen

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

PTA

Toets vorm

Tijdsduur Weging

Herkansing
ja/nee?

Je gaat verschillende presentaties maken:
410
•
door fysiek artikelen zo aantrekkelijk mogelijk te
presenteren
•
door een digitale presentatie te maken aan de
hand van een thema
•
door het maken van een poster

Praktische
opdracht en
theorie
[digitale] toets

n.t.b.

1

Ja

411

Praktische
opdracht en
theorie
[digitale] toets

n.t.b.

1

Ja

Je kan vaardigheden laten zien bij het ontwerpen van
bijvoorbeeld een commercial en website. De nadruk ligt
hierbij op de styling.

Meesterproef

Je gaat een bedrijf presenteren aan de hand van de
vaardigheden die je hebt geleerd op het gebied van
presenteren en stylen.

470

presenteren

n.t.b.

1

Nee

Het cijfer is opgebouwd uit twee delen:
•
het voorbereiden en maken van de presentatie
•
het presenteren

Opmerking: In de studiewijzer zit per onderdeel de lijst met criteria waarop beoordeeld wordt
Berekening eindcijfer schoolexamen:
∑ (cijfer x weging)
----------------------- = eindcijfer SE
Totale weging

•

Bijzonderheden

•
•

* Binnen deze toets worden tevens de LOB leerdoelen meegenomen
Het PTA voor de beroepsgerichte keuzevakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, (dit is afhankelijk van het moment waarop dit vak gegeven
wordt)
•
Iedere beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten met een Meesterproef, die 50% van het cijfer van het vak bepaalt
• De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden verzameld in de bovenbouw en bewaard in een keuzevakkendossier. Het
gemiddelde van deze afgeronde cijfers komt bij basis en kader op de eindlijst te staan (is combinatiecijfer)
• Het PTA voor alle overige vakken geldt alleen voor leerjaar 4
• Bij alle AVO-vakken mogelijkheid tot RV-toets (zie examenreglement)

