
PTA 3 Niveau

Schooljaar2020 - 2021 4

Cohort

Periode Eindtermen

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

5

P/EO/1.1 de retailformule en de 

marketinginstrumenten herkennen en toepassen 

t.a.v. doelgroep, het assortiment en de 

marktpositie                                               

P/EO/1.2 Verkopen en afrekenen                         

B1

5

P/EO/4.1 bedrijven, bedrijfsfuncties en 

bedrijfsprocessen herkennen en benoemen                         

P/EO/4.2 de administratie van de 

(handels)onderneming bijhouden
B2

Periode Eindtermen

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

6

P/EO/2.1 backoffice werkzaamheden uitvoeren                                                              

P/EO/2.2 frontoffice werkzaamheden uitvoeren                                                       

B3

6

P/EO/3.1 ontvangst en opslag van goederen                                                                                                        

P/EO/3.2 verzamelen, verpakken en verzenden 

van goederen                                       P/EO/3.3 

voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen 

B4

Leerjaar

Vaardigheidstoets commercieel praktijk/digitaal:                                                                                                

Ik kan een welkomsgeschenk samenstellen                                                                                                                                       

Ik kan een felicitatiekaart maken                                                                                                                                           

Ik kan theorie vragen beantwoorden                                                                                                                            

Hulpmiddelen: ontvang je van je examinator                                                                                                                       

Herkansing: middels b-variant

Vaardigheidstoets administratie praktijk/digitaal:                                                                                              

Ik kan offertes vergelijken                                                                                                                                                 

Ik kan een factuur opstellen                                                                                                                                                                   

Ik kan een factuur verwerken                                                                                                                                                                    

Ik kan vragen over een financieel overzicht beantwoorden                                                                                                                                            

Hulpmiddelen: ontvang je van je examinator                                                                                                                   

Herkansing: middels b-variant

Inhoud programma

Toetsing Duur Her- 

kansing

Weging code

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Duur

Vaardigheidstoets secretarieel praktijk/digitaal:                                                                                               

Ik kan een uitnodiging opmaken en een envelop adresseren                                                                                                                                      

Ik kan een aanmelding van een nieuw lid verwerken                                                                                                                                          

Ik kan een medewerker beoordelen                                                                                                                                                          

Ik kan een werkplanning maken                                                                                                                                                                                                                                                                

Ik kan een vergaderformulier invullen                                                                                                                                                                  

Ik kan documenten opslaan                                                                                                                                                                          

Ik kan uren verwerken                                                                                                                                                                                   

Hulpmiddelen: ontvang je van je examinator                                                                                                                          

Herkansing: middels b-variant

Weging code
Inhoud programma

Vaardigheidstoets logistiek praktijk/digitaal:                                                                                                           

Ik kan een levering controleren                                                                                                                                                                    

Ik kan afspraken uitleggen om derving te voorkomen                                                                                                                                                 

Ik kan de voorraadadministratie controleren                                                                                                                                                 

Ik kan een route plannen                                                                                                                                                                        

Ik kan theorie vragen beantwoorden                                                                                                                                                                     

Hulpmiddelen: ontvang je van je examinator                                                                                                                               

Herkansing: middels b-variant

Toetsing Her- 

kansing

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm



6

A. Algemene kennis en vaardigheden                      

B. Professionele kennis en vaardigheden                    

C. Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling HD1

4 0 1

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 

(Som B1:B4)/4 = SE eind leerjaar 4

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

Berekening schoolexamen cijfer:

Aantal SE Toetsen

Stage |Eisen|:                                                                                                                                                                                                                     

70 stage uren                                                                                                                                                                                                              

Volledig ingevuld stageboekje (inclusief getekende beoordeling en urenstaat)                                 

Stageverslag deadline 12 januari 2021                                                                                                                               

Herkansing: aanpassen bestaande opdracht en/of inhalen stage uren in eigen tijd



PTA 3 Niveau

Schooljaar2020 - 2021 4

Cohort

Periode Eindtermen

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

5

K/EO/5.1 Jezelf als ondernemer beschrijven

B1

Periode Eindtermen

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

6

K/EO/5.2 Marketingplan maken                                                               

K/EO/5.3 financieel plan maken
B2

6

K/EO/5.4 Uitvoeren onderneminsplan

C1

2 1 0

Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

25%

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 

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

Aantal SE Toetsen

((Som B1:B2) + (C1)*2) /4 = SE eind Berekening schoolexamen cijfer:

Leerjaar

Persoonlijk video:                                                                                                                                                                                     

Ik kan mezelf als ondernemer beschrijven in een persoonlijke videoboodschap                                         

Hulpmiddelen: device om mee te filmen                                                                                                                     

Herkansing: middels aanpassen bestaande opdracht 

Inhoud programma

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Ondernemingsplan:                                                                                                                                                                                                       

Ik kan een onderneminsplan opstellen                                                                                                                                                

Deadline: 20 november 20202                                                                                                                                                                           

Herkansing: middels aanpassen bestaande opdracht                                                                                         
Presentatie & uitvoering ondernemingsplan:                                                                                                                                                                

Ik kan mijn ondernemingsplan uitvoeren                                                                                                                                               

Ik kan de resultaten van mijn onderneming presenteren en reflecteren op hoe het 

ondernemen is verlopen                                                                                                                                               

Inhoud programma

Her- 

kansing Weging code

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

DuurToetsing

Toetsing Duur Her- 

kansing Weging code



PTA 3 Niveau

Schooljaar2020 - 2021 4

Cohort

Periode Eindtermen

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

7

K/EO/8.1 werkzaamheden binnen mode en 

design uitvoeren ten aanzien van ontwerpen

B1

7

K/EO/8.2 werkzaamheden binnen mode en 

design uitvoeren ten aanzien van 

productietechnieken C1

1 1 0

Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

25%

40%

50%

60%

100%

DuurToetsing

Leerjaar

Ontwerpen gebruiks- of modeartikel:                                                                                                                                                                                                                                    

Ik kan schetsen maken om zo tot het gewenste artikel te komen                                                                                                            

Ik kan een verslag maken waarin ik verantwoording geef over de gemaakte keuzes m.b.t. 

materialen en kleur                                                                                                                                                                                                                                                                        

Hulpmiddelen: ontvang je van de examinator                                                                                                       

Herkansing: middels aanpassen bestaande opdracht 

Inhoud programma

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

HD moet voldaan zijn 

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

Aantal SE Toetsen

((B1) + (C1)*2) /3 = SE eind Berekening schoolexamen cijfer:

Uitvoeren en presenteren van gebruiks- of modeartikel:                                                                                                                                       

Ik kan een gebruiks- of modelartikel ontwerpen en maken                                                                                    

Ik kan mijn artikel presenteren                                                                                                                                            

Hulpmiddelen: ontvang je van de examinator                                                                                                              

Herkansing: middels aanpassen bestaande opdracht 

Her- 

kansing Weging code

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm




