
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

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                                                       

B2

6

A. Algemene kennis en vaardigheden                      

B. Professionele kennis en vaardigheden                    

C. Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling HD1

2 1

Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

40%

50%

60%

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

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

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

HD moet voldaan zijn 

(Som B1:B2)/2 = SE eind leerjaar 4

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

Berekening schoolexamen cijfer:

Aantal SE Toetsen

Leerjaar

Vaardigheidstoets commercieel praktijk/digitaal:                                                                                                

Ik kan vragen beantwoorden over de martketingmix                                                                                               

Ik kan een verkoopmedewerker inwerken en na afloop reflecteren                                                                                                   

Ik kan eenwelkomsgeschenk samenstellen                                                                                                                                     

Ik kan omzet berekeningen maken                                                                                                                                                  

Ik kan vragen beantwoorden en berekeningen maken aan de hand van een enquête                                

Ik kan theorie vragen beantwoorden                                                                                                                                 

Hulpmiddelen: ontvang je van je examinator                                                                                                                           

Herkansing: middels b-variant

Inhoud programma Toetsing Her- 

kansing Weging code

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Duur

Vaardigheidstoets secretarieel praktijk/digitaal:                                                                                              

Ik kan een planning maken                                                                                                                                                   

Ik kan social media berichten beantwoorden                                                                                                                                               

Ik kan een medewerker beoordelen                                                                                                                                        

Ik kan een uitnodiging maken en deze verzendklaar maken                                                                                                                                 

Ik kan klantcodes maken                                                                                                                                                                 

Ik kan een actie- -en besluitenlijst maken                                                                                                                                      

Ik kan een deelnemerslijst maken                                                                                                                                                     

Ik kan theorie vragen beantwoorden                                                                                                                                                                                                                                                       

Hulpmiddelen: ontvang je van je examinator                                                                                                                          

Herkansing: middels b-variant

Weging code
Inhoud programma Toetsing Duur Her- 

kansing



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




