
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/HBR/1.1 in een meer complexe* 

praktijkomgeving service en advies verlenen aan 

diverse typen gasten, omgaan met 

gedifferentieerde vragen en de bijbehorende 

serveertechnieken uitvoeren 

B1

5

K/HBR/1.1 in een meer complexe* 

praktijkomgeving service en advies verlenen aan 

diverse typen gasten, omgaan met 

gedifferentieerde vragen en de bijbehorende 

serveertechnieken uitvoeren 

C1

1 1

Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

25%

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* meer complexe praktijkomgeving: mogelijkheden voor verkoop benutten, gasten met een open vraag ook in een andere situatie dan het restaurant bedienen

(B1*1)+(C1*2)/3 = totaalcijfer GastheerspecialisatieBerekening schoolexamen cijfer:

Leerjaar

Inhoud: Ik kan (in een luxe restaurant) drankadvies verstrekken                                             

Hulpmiddelen: laptop.                                                                                               

Herkansing: is mogelijk middels b variant.

Inhoud: Ik kan soep of saus uitserveren                                                                                     

Ik kan verschillende koffie recepten maken.                                                              

Hulpmiddelen: ontvang je van de examinator                                                                                                

Herkansing is mogelijk middels b variant.

Inhoud programma Her- 

kansing Weging code

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

DuurToetsing



PTA 3 Niveau

Schooljaar 2020 - 2021 4

Cohort

Periode Eindtermen

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

6
P/HBR/4.1 een bijdrage leveren aan de uitvoering 

van recreatieve activiteiten B1

6
P/HBR/4.1 een bijdrage leveren aan de uitvoering 

van recreatieve activiteiten B2

2

Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

25%

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

(B1*1)+(B2*1)/2 = cijfer Recreatie leerjaar 4Berekening schoolexamen cijfer:

Leerjaar

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

promotionele activiteiten uitvoeren en deze mee helpen ontwikkelen. Hulpmiddelen 

Laptop. Herkansing is mogelijk middels b variant.

Sociale hygiene kunnen signaleren en op correcte wijze kunnen melden. Hulpmiddelen 

laptop. Herkansing is mogelijk middels b variant.

Inhoud programma Toetsing Duur Her- 

kansing Weging code



PTA 3 Niveau

Schooljaar 2020 - 2021 4

Cohort

Periode Eindtermen

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

7
K/HBR/6.1 een bijdrage leveren aan het beheren 

van horecaproducten voor de bijzondere keuken B1

7
K/HBR/6.1 een bijdrage leveren aan het beheren 

van horecaproducten voor de bijzondere keuken HD1

1 1

Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

25%

50%

60%

100%

Inhoud programma Toetsing Duur Her- 

kansing Weging code

Leerjaar

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

HD moet voldaan zijn 

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: de Aziatische keuken, de Japanse 

keuken, de Italiaanse keuken. Uitwerkingen recepten, evaluatie en reflectie.

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

Aantal SE Toetsen

B1 = cijfer De bijzondere keukenBerekening schoolexamen cijfer:

Factoren benoemen die een gast doen besluiten een bedrijf te kiezen waar hij zijn product 

koopt, dit verwerken in een spreadsheet presentatie. Hulpmiddelen laptop. Herkansing is 

mogelijk middels aanpassen bestaande opdracht.




