
PTA 3 Niveau

Schooljaar 2020 - 2021 4

Cohort

Periode Eindtermen

5 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

5 K/1 Oriëntatie op leren en werken.

K/2 Basisvaardigheden.

K/3 Leervaardigheden in het vak economie.

K/4A.1 Keuzeproblemen beschrijven.

K/4A.2 Verschillende vormen van inkomen 

beschrijven.

K/4A.3 Verandering consumentengedrag 

beschrijven.

K/4A.4 Belang van geld en het betalingsverkeer 

beschrijven.

K/4A.5 Motieven voor en gevolgen van sparen en 

lenen benoemen.

K/4A.8 Uit een huishoudbudgetplan conclusies 

trekken.

K/4B Spaarvormen en leenvormen beschrijven.

C1

5 K/1 Oriëntatie op leren en werken.

K/2 Basisvaardigheden.

K/3 Leervaardigheden in het vak economie.

K/4A.6 Met consumenteninformatie een 

koopbeslissing beoordelen.

K/4A.7 Met consumenteninformatie een 

koopbeslissing nemen.

K/4B Spaarvormen en leenvormen beschrijven.

K/4B Motieven en kenmerken van verzekeren 

benoemen.

K/4B Informatie van consumentenorganisaties 

toepassen.

K/8 De gevolgen van consumptie en productie 

voor het milieu benoemen.
B1

Leerjaar

Consumptie + procentsommen

H1 en H2

Rekenmachine en woordenboek toegestaan

Herkansing is mogelijk middels b variant

Consumptie en

consumentenorganisaties

PO Vergelijkend warenonderzoek

Deadline 20 oktober 2020

Herkansing is mogelijk middels aanpassen bestaande 

opdracht

Inhoud programma
Weging code

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

DuurToetsing Her- 

kansing



Periode Eindtermen

6 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

6

K/1 Oriëntatie op leren en werken

K/2 Basisvaardigheden

K/3 Leervaardigheden in het vak economie

K/5A.1 Berekenen van opbrengsten, toegevoegde 

waarde, consumentenprijs en nettoresultaat. 

Investeren, kapitaalintensieve productie en 

arbeidsintensieve productie beschrijven.

K/5A.2 Arbeidsverdeling, arbeidsmotieven, 

arbeidsproductiviteit, productiecapaciteit, 

economische groei, crisis, recessie, welzijn en 

welvaart beschrijven.

K/5A.3 Betaalde en onbetaalde arbeid noemen en 

beschrijven.

K/5A.4 Oorzaken en gevolgen van geregistreerde 

en verborgen werkloosheid aan de hand van 

voorbeelden noemen.

K/5A.5 Aan de hand van voorbeelden 

mogelijkheden tot bestrijding van werkloosheid 

noemen en beschrijven.

K/5A.6 Maatschappelijke kosten en baten 

benoemen en beschrijven.

K/5B De fasen die een product doorloopt 

benoemen. Verschillende economische sectoren 

beschrijven.

C2

6

K/1 Oriëntatie op leren en werken

K/2 Basisvaardigheden

K/3 Leervaardigheden in het vak economie

K/6.1 De overheid in de Nederlandse economie 

beschrijven.

K/6.2 Overheidsontvangsten en 

overheidsuitgaven noemen en beschrijven.

K/6.3 Verschillende vormen van sociale zekerheid 

beschrijven.

B2

Inhoud programma Toetsing Duur Her- 

kansing

Overheid en bestuur

Prinsjesdag

Deadline: 12 januari 2021

Herkansing is mogelijk middels aanpassen bestaande 

opdracht

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Arbeid en productie + arbeid en bedrijfsleven

H3 en H4

Rekenmachine en woordenboek toegestaan

Herkansing is mogelijk middels b variant

Weging code



Periode Eindtermen

7 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

7

K/1 Oriëntatie op leren en werken

K/2 Basisvaardigheden

K/3 Leervaardigheden in het vak economie

K/7.1 Het belang van het buitenland voor de 

Nederlandse economie beschrijven.

K/7.2 Het belang van de Europese Unie en 

Europese Monetaire Unie beschrijven.

K/7.3a Oorzaken en gevolgen van 

onderontwikkeling in ontwikkelingslanden 

noemen en de invloed van internationale handel 

op de welvaartsverdeling in de wereld 

beschrijven.

K/7.3b Oorzaken en gevolgen van 

welvaartsverschillen tussen rijke en arme landen 

beschrijven.

K/7.4 Maatregelen beoordelen op hun bijdrage 

aan de verkleining van de mondiale 

welvaartsverschillen.

C3

7

K/1 Oriëntatie op leren en werken

K/2 Basisvaardigheden

K/3 Leervaardigheden in het vak economie

K/7.3a Oorzaken en gevolgen van 

onderontwikkeling in ontwikkelingslanden 

noemen en de invloed van internationale handel 

op de welvaartsverdeling in de wereld 

beschrijven.

K/7.3b Oorzaken en gevolgen van 

welvaartsverschillen tussen rijke en arme landen 

beschrijven.

K/7.4 Maatregelen beoordelen op hun bijdrage 

aan de verkleining van de mondiale 

welvaartsverschillen.

B3

3 3

Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

40%

50%

60%

100%

Indien een kandidaat gebruik wil maken van de terugvaloptie betreffende niveau blijven de reeds behaalde resultaten staan

HD moet voldaan zijn 

(C1+C1+B1+C2+C2+B2+C3+C3+B3) ÷ 9

Herkansingen vinden binnen drie weken na aanvang van de nieuwe periode plaats

Berekening schoolexamen cijfer:

Natuur en milieu

PO Faitrade en milieu

Deadline: 2 maart 2021

Herkansing is mogelijk middels aanpassen bestaande 

opdracht

Duur

Aantal SE Toetsen

Internationale ontwikkelingen

H5 en H6

Rekenmachine en woordenboek toegestaan

Herkansing is mogelijk middels b variant

Inhoud programma

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Weging code

Her- 

kansing
Toetsing




