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1. Inleiding 
 
 

 
1.1 Algemene inleiding op de handreiking 
Het concept examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) en de handreiking voor dit 
programma zijn in opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap onder 
verantwoording van SLO ontwikkeld voor:  
• schoolleiders. De handreiking biedt organisatorische adviezen en voorbeelden met 

betrekking tot het aanbod van het programma in de leerjaren 3 en 4 van de vmbo-gl/tl en 
de lessentabel. Daar waar het mogelijk is, worden voorbeelden gegeven van onderdelen 
van het nieuwe vak. 

• docenten. De handreiking biedt een toelichting op het examenprogramma. Er wordt 
ingegaan op de doelstellingen van het nieuwe vak en de uitwerking daarvan in 
(contextspecifieke) opdrachten. Ook komen de rol van de docent, het maken van een 
programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de beoordeling aan de orde.  

De handreiking heeft geen verplichtend karakter. Het geeft scholen een samenhangend beeld 
hoe het T&T examenprogramma omgezet kan worden in een onderwijsprogramma. 
Essentieel in dit examenprogramma is de pedagogisch-didactische visie van waaruit het 
examenprogramma tot stand is gekomen.  
 
 
1.2 Aanleiding tot het schrijven van deze handreiking 
De gemengde en theoretische leerweg van het vmbo kenden tot nu geen vak waar leerlingen 
gericht praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen op het gebied van onderzoeken, 
ontwerpen en ondernemen.  
 
Het concept examenprogramma T&T is in de periode januari 2014 en juli 2015 ontwikkeld.  
Tot en met het schooljaar 2017-2018 wordt het concept examenprogramma aangeboden op 
een aantal pilotscholen. Deze scholen maken gebruik van de ontheffing die hen door het 
ministerie van OCW is geboden. In deze periode wordt het examenprogramma geëvalueerd 
en waar noodzakelijk bijgesteld en/of aangevuld.  
 
Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma naar verwachting vanaf het 
schooljaar 2018-2019 formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde en/of 
theoretische leerweg. 

 
Het concept examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor 
de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Gedurende de schooljaren 
2016-17 en 2017-18 wordt het concept examenprogramma geëvalueerd in pilots met 
een aantal scholen. Alleen de pilotscholen mogen T&T als (school)examenvak 
aanbieden; zij hebben hiervoor ontheffing gekregen van het ministerie van OCW. 
Andere vmbo-scholen kunnen het concept examenvak in de pilotfase alleen als extra 
curriculair vak aanbieden. 
Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma naar verwachting 
vanaf het schooljaar 2018-2019 formeel toegankelijk worden voor alle scholen met 
een gemengde en/of theoretische leerweg. 
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De handreiking zoals deze voorligt, is als bèta versie nog in ontwikkeling. Tot en met het 
schooljaar 2017-2018 zal de handreiking verder worden uitgewerkt en aangevuld worden met 
een aantal ontwikkelinstrumenten en voorbeelden.  
 
 
1.3 Positie van het vak in het vmbo gl/tl 
Het T&T examenprogramma is ontwikkeld met de intentie een leerroute te ontwikkelen voor 
gl/tl-leerlingen die baat hebben bij een meer praktisch ingericht curriculum waarin de 
technologische kenmerken van alle sectoren centraal staan. Het programma kan in de 
bovenbouw als keuzevak worden aangeboden in alle vier de sectoren (economie, groen, 
techniek, zorg & welzijn)  
 
Het examenprogramma Technologie & Toepassing wijkt af van de traditionele 
examenprogramma’s binnen de gemengde en theoretische leerweg. Het programma is 
gericht op de ontwikkeling van technische vaardigheden en op de ontwikkeling van 
vaardigheden die van belang zijn voor het succesvol functioneren van de leerling in de 
vervolgopleiding en in de beroepscontext (toepassing en ontwikkeling van nieuwe 
technologieën).  
Het examenprogramma T&T slaat daarmee een brug tussen het algemeen vormend karakter 
van de theoretisch leerweg en het daarop volgende beroepsonderwijs.  
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2. Het examenprogramma 
 
 
2.1 Het examenprogramma technologie & toepassing  
Het examenprogramma T&T draagt bij aan de ontsluiting van de wereld van wetenschap en 
technologie. Door middel van realistische opdrachten wordt de leerling uitgedaagd individuele 
en groepsopdrachten uit te voeren, welke direct ontleend zijn aan (regionale) technologische 
ontwikkelingen. Er wordt voor dit programma dan ook een nauwe samenwerking 
verondersteld tussen vmbo en mbo/regionaal bedrijfsleven en maatschappelijke instanties. 
 
Ondernemen, onderzoeken, ontwerpen  
Om de leerlingen T&T adequaat voor te bereiden op hun toekomstige positie in de 
maatschappij en de arbeidsmarkt legt dit examenprogramma nadruk op de ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden die specifiek bijdragen aan de ontwikkeling van: 
  

• een ondernemende houding 
• een onderzoekende houding 
• een ontwerpende houding 
 

Realistische opdrachten en bijbehorende werkprocessen zullen steeds een bijdrage moeten 
leveren aan de ontwikkeling van deze houdingen. De werkprocessen zijn 'vertaald' naar 
competenties en gedragsindicatoren.  
Individuele en groepsopdrachten dagen de leerling uit om zelf of in samenwerking met 
anderen actief aan de slag te gaan; er wordt een beroep gedaan op de ondernemende 
vaardigheden, zoals flexibiliteit, creativiteit, samenwerken, risico durven nemen. Voor de 
inhoudelijke en organisatorische uitwerking van de opdrachten wordt een onderzoekende 
houding verwacht; bijvoorbeeld zelf op zoek gaan naar relevante informatie, oplossingen, 
aanpakken. En ten slotte ontwerpt de leerling een model dat als basis wordt gebruikt voor het 
uiteindelijke product.  
De opdrachten leveren producten op die zijn ontwikkeld op basis van een plan van eisen dat 
de leerling samenstelt in overleg met de (school)interne of externe opdrachtgevers (van mbo, 
regionale bedrijfsleven, maatschappelijke instanties).  
Bij het programma worden zowel het product (voldoet het product aan de wensen van de 
opdrachtgever) als het proces (hoe is dit product tot stand gekomen) beoordeeld. Bij de 
beoordeling van het product kunnen naast de docent, de opdrachtgever en/of in geval van 
groepsopdrachten, mogelijke teamgenoten worden betrokken. Bij het proces wordt vooral 
ontwikkeling van de ondernemende, onderzoekende en ontwerpende vaardigheden van de 
individuele leerling beoordeeld. In dit geval kan dat regelmatig door de leerling in 
samenwerking met zijn coach/loopbaanbegeleider gedaan worden tijdens een voortgangs- of 
portfoliogesprek plaats vinden. 
De zelfstandigheid van de leerling zal tijdens de opleiding toenemen. Er mag dan ook 
verwacht worden dat de (eigen) verantwoordelijkheid toeneemt. De rol van de leerkracht zal 
dan ook veranderen; van een docerende rol naar een meer coachende rol. 
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2.2 Aansluiting vmbo onderbouw en relatie met mbo en havo O&O 
 
2.2.1 Aansluiting onderbouw vmbo 
De kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw VO vormt een 
goede basis voor het T&T programma. De vakspecifieke denk- en werkwijzen van 
technologie, natuurkunde, scheikunde, fysische geografie en biologie voor het vmbo kunnen 
beschouwd worden als voorwaardelijke of basiskennis voor het T&T programma. In de 
kennisbasis wordt uitgebreid ingegaan op de ontwerpvaardigheden en de 
onderzoekvaardigheden die naast een ondernemende houding de kern van het 
examenprogramma T&T vormen. 
 
2.2.2 Relatie mbo en havo bovenbouw 
Het schoolexamenprogramma T&T sluit inhoudelijk en pedagogisch-didactisch aan op de 
mbo niveau 4-opleidingen. Inhoudelijk sluit het programma ook aan op het O&O-programma 
op het havo (Technasium).  
 
 
2.3 Specifieke aandachtspunten 
 
2.3.1 Rationale van het vak 
Kern van het vak T&T is dat de (identiteits)ontwikkeling van de leerlingen mogelijk wordt 
gemaakt door middel van een realistische leerinhoud in een realistische leeromgeving. Door 
uit te gaan van ervaringen en geleverde prestaties in realistische praktijksituaties worden zij in 
de gelegenheid gesteld zichzelf te leren kennen en krijgen daarmee antwoord op de volgende 
vragen:  

a. Waar liggen mijn talenten en wat wil ik daarnaast verder ontwikkelen? 
b. Welk beroepenveld past bij mijn capaciteiten, affiniteiten en mijn waardeoriëntatie? 
c. Langs welke weg kan ik mijn doel bereiken? 

 
2.3.2 Bètawerelden 
De ondernemende, onderzoekende en ontwerpende kennis, vaardigheden en houdingen 
worden ontwikkeld binnen de context van de zeven bètawerelden. Deze bètawerelden bieden 
steeds een 'leeromgeving' waarin leerlingen in aanraking komen met technologische 
ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen waarin bovengenoemde houdingen van 
essentieel belang zijn.  
De technologische ontwikkelingen verschillen per regio. De opdrachten in deze handreiking 
zijn dan ook ontwikkeld op basis de regionale mogelijkheden van de (pilot)scholen.  
 
De zeven bètawerelden volgens het bètamentality model: 

1. Voeding & vitaliteit 
2. Mobiliteit & ruimte 
3. Lifestyle & design 
4. Water, energie & natuur 
5. Markt & money 
6. Science & exploration 
7. Mens & medisch 

 

http://www.betamentality.nl/?pid=6&page=B%C8TAWERELDEN
http://www.betamentality.nl/?pid=6&page=B%C8TAWERELDEN
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2.3.3 De inhoud van het SE programma  
Het examenprogramma bevat twee delen: 
 
Deel A  De twee leer- en ontwikkeltaken: 

• de kandidaat volbrengt bètatechnische opdrachten; 
• de kandidaat oriënteert zich op zijn beroep/ontwikkelt een arbeidsidentiteit. 

 
Het examenprogramma T&T bevat zes werkprocessen. Deze werkprocessen zijn de lijnen 
waarlangs de leerling zich kan ontwikkelen. In het onderwijs van T&T vindt de 
studievoortgang plaats op basis van deze werkprocessen. Heeft de leerling alle 
werkprocessen met minimaal een voldoende afgerond, dan heeft hij de hierboven genoemde 
leer- en ontwikkeltaken behaald.  
De andere vier werkprocessen dragen bij aan gewenste kennis, vaardigheden en houdingen 
binnen de bètatechnische werelden. Het vijfde en zesde werkproces dragen bij aan de 
oriëntatie op het beroepenveld en de arbeidsidentiteit: 

1. de leerling oriënteert zich op de opdracht; 
2. de leerling maakt een passend ontwerp(planning);  
3. de leerling voert de opdracht uit; 
4. de leerling rondt de opdracht af; 
5. de leerling oriënteert zich op bètatechnische functies en beroepen; 
6. de leerling reflecteert op en ontwikkelt het eigen handelen. 

De zes werkprocessen zijn vertaald in een aantal gedragsindicatoren die door zowel de 
leerling zelf, zijn docenten/begeleider, zijn medeleerlingen en/of praktijkbegeleider beoordeeld 
worden. Op deze manier kan beoordeeld worden in hoeverre de competenties beheerst 
worden.  
 
Deel B  Algemene vaardigheden 
In deel B wordt aandacht besteed aan algemene vaardigheden die van belang zijn voor een 
meer succesvolle doorstroom naar de mbo 4 opleidingen. Deze algemene vaardigheden 
kunnen zowel apart of geïntegreerd worden aangeboden. Het 'gebruik van de Nederlandse 
taal' of 'het mondeling of schriftelijk rapporteren' kan bij het vak Nederlands worden 
aangeboden. Deze onderdelen kunnen ook geïntegreerd worden in bijvoorbeeld een 
presentatie van het product of de adviezen naar de klant. En bij de vervaardiging van een 
product kan de leerling bijvoorbeeld gevraagd worden naar het economisch bewust of het 
duurzaam omgaan met materialen en middelen. 
De algemene vaardigheden kunnen ook in een aantal LOB-activiteiten worden geïntegreerd. 
 
2.3.4 Leerlingenprofiel  
De delen A (leer- en ontwikkeltaken) en B (algemene vaardigheden) dragen bij aan de 
ontwikkeling van technische vaardigheden en vaardigheden die van belang zijn voor het 
succesvol functioneren van de leerling in de vervolgopleiding, in de maatschappij en in de 
beroepscontext. Het T&T vak doet daar mee een expliciet beroep op de ontwikkeling van de 
leerling als: 

• onderzoeker. Hij is nieuwsgierig naar de toepassingsmogelijkheden van technologie 
in de context van verschillende bètawerelden en - beroepen. Hij wil daarover meer 
weten. De leerling verzamelt, selecteert en combineert noodzakelijke informatie uit 
formele en informele bronnen. De leerling verwerft in het onderzoeksproces inzicht in 
de waarden en normen bij het toepassen van technologie in bestaande en nieuwe 
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contexten en ontwikkelt een eigen standpunt op basis van de vraag: 'Mag alles wat 
kan? 

• ontwerper. Hij kan een voorgelegd probleem uit een technologische context voor 
zichzelf en anderen verwoorden in begrijpelijke taal. Hij werkt systematisch aan een 
of meerdere ontwerp(en) van een oplossing, toets zijn idee en voert het uit. Hij werkt 
samen met mede leerlingen en/of experts uit de beroepscontext. 

• ondernemer. Hij denkt out-of-the-box, gaat proactief op zoek naar oplossings- en 
toepassingsmogelijkheden in de context van een realistisch probleem in de vorm van 
product, ontwerp en advies. Hij benut de kracht van co-creatie. Hij ziet en benut 
daarbij kansen en mogelijkheden om oplossingen en toepassingen te realiseren en 
durft daarbij verantwoorde risico's te nemen.  

 
2.3.5 Samenwerken 
Het T&T programma gaat uit van een nauwe samenwerking tussen school/opleiding en haar 
omgeving: de vervolgopleidingen in het mbo en regionaal bedrijfsleven of maatschappelijke 
organisaties. Enerzijds om T&T leerlingen (praktijk) ervaringen op te laten doen en in 
aanraking te laten komen met (nieuwe) technologische ontwikkelingen in de 'echte' wereld. 
Anderzijds krijgen zij zicht op vervolgopleidingen in het mbo en mogelijke voorkeuren voor 
een loopbaan binnen de (regionale) technologische ontwikkelingen. 
 
2.3.6 Rol docent en externen 
Van de leerling wordt verwacht dat hij zich ontwikkelt op de drie O's: hij onderneemt, hij 
onderzoekt en hij ontwerpt. Hij zal steeds zelfstandiger moeten gaan handelen in 
samenwerking met in- of externe opdrachtgevers, medestudenten en daarin ook steeds meer 
zelf verantwoordelijkheid gaan dragen voor de uitvoering van de opdracht.  
De functie van de begeleiders moet daarop worden aangepast: van een regisserende docent 
naar ondersteunende coach; iemand die steeds meer naast of achter de leerling gaat staan. 
Van de externen wordt verwacht dat de leerling ook in aanraking komt met de verschillende 
kanten van technologische ontwikkelingen in de diverse sectoren. De begeleiding is dan ook 
een verantwoordelijkheid van de school en de opdrachtgevers. Dit veronderstelt dat er ook 
een intensieve samenwerking tussen school en de buitenwereld is. 
 
2.3.7 Wat betekent dit voor toetsing/beoordeling?  
Bij het T&T programma gaat het om de beoordeling van zowel het (ontwikkelings)proces (hoe 
is de leerling tot het resultaat gekomen) als het product (voldoet het aan de vooropgestelde 
eisen?). De twee leer- en ontwikkeltaken van deel A vormen voor het ontwikkelproces een 
goede leidraad, waarlangs de compententieontwikkeling beoordeeld kan worden. Elke leerling 
doorloopt zijn eigen, unieke ontwikkelproces. Dit ontwikkelproces is mede afhankelijk van de 
ervaringen/contexten waarin de kennis, vaardigheden en houdingen worden opgedaan. 
Dergelijke ontwikkelingen zijn dan ook niet (objectief) te meten, maar wel te beoordelen.  
Producten kunnen worden beoordeeld op basis van (met de opdrachtgever) vooraf 
afgesproken kwaliteitscriteria. In dit examenprogramma wordt aanbevolen de beoordeling van 
proces en product door meerdere 'beoordelaars' te laten uitvoeren (intersubjectiviteit) en op 
meerdere momenten (voortgangsgesprekken) te plannen, bijvoorbeeld aan het einde of aan 
het begin van een periode. Deze momenten kunnen dan gebruikt worden als 
reflectiemomenten (wat heb je gedaan en hoe heb je het gedaan?) en planmomenten (wat ga 
je volgende periode aanpakken?) waarin met de leerling afspraken gemaakt worden over de 
aanpak en planning van de volgende periode.  
Op deze manier wordt het onderwijsprogramma aan de individuele leerling aangepast.  
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3. Het PTA 
 
3.1. Nut en noodzaak van het schoolexamen 
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een formeel schooldocument waaraan 
door docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen worden ontleend.  
Het PTA is: 

• een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie 
te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. Het 
PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn. 

• een verantwoording van de school aan de inspectie. 
 
 
3.2 De opzet en indeling van het PTA 
Volgens het Eindexamenbesluit voortgezet onderwijs bevat het Programma van Toetsing en 
Afsluiting ten minste de volgende onderdelen: 

a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst; 
b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen; 
c. de wijze waarop (toets- of opdrachtvorm) en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van 

het schoolexamen plaatsvinden, de herkansing daaronder mede inbegrepen; 
d. de tijdsduur van de toets 
e. de wijze van herkansing van het schoolexamen; 
f. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat 

tot stand komt. 
 
De school kan onder (b) vermelden op welke werkprocessen of competentie(s) een toets of 
opdracht betrekking heeft. 
 
  
3.3 Waarover moet worden nagedacht voor het opstellen van het PTA? 
Elke school moet met betrekking tot de inrichting van het schoolexamen een aantal 
beslissingen nemen. Daarbij verdient het aanbeveling rekening te houden met 
beleidsuitgangspunten van de school, zoals het schoolprofiel ("wat voor school willen wij 
zijn?") en met het toetsbeleid van de school. 
 
 
3.3.1 Invloed van schoolvisie en visie op het vak 
Om een eigen onderwijsprogramma te ontwikkelen en een PTA op te stellen moet helder en 
expliciet zijn wat de school met het vak T&T wil bereiken. De visie op het vak bepaalt namelijk 
het formuleren van schoolspecifieke inkleuring van de doelstellingen.  
 
Het profiel van de school en de visie op het vak kunnen tot uiting komen in: 
• schooleigen onderwerpen: in hoeverre het profiel van de school aanleiding geeft tot 

aanvullingen op het examenprogramma; 
• de weging van schoolexamenonderdelen: in hoeverre het profiel van de school aanleiding 

is bepaalde onderwerpen en/of toetsvormen zwaarder of minder zwaar mee te wegen in 
het schoolexamencijfer; 

• de mate waarin schoolexamenonderdelen voor verschillende vakken met elkaar 
geïntegreerd zijn. 
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3.3.2 De spreiding van toetsing 
Tijdens (en na) de vmbo-periode moet de leerling kunnen aantonen hoe ver hij is in de 
ontwikkeling van zijn competenties. In deze vmbo-periode stemt de school (vaak in 
samenwerking met de leerling en opdrachtgevers) het onderwijsproces af op de 
competentieontwikkeling van de individuele leerling. Dit maakt een spreiding van de toetsing 
in dit programma noodzakelijk. Er worden in het derde en vierde leerjaar daarom momenten 
vastgelegd voor: 
• formatieve (=ontwikkelingsgerichte) toetsing, te denken valt aan een 

ontwikkelingsgesprek aan het eind of aan het begin van een periode;  
• summatieve (= afsluitende) toetsing: steeds na het afronden van een opdracht. Dit 

kunnen dus meerdere momenten per periode zijn. 
 
3.3.3 Weging 
Het examenprogramma T&T is ontwikkeld op basis van 200 klokuren. Voor het aanbieden 
van het volledige programma zijn gemiddeld 70 werkbare weken beschikbaar (40 weken in 
leerjaar 3 en 30 weken in leerjaar 4). Per week kan dan gemiddeld 3 uur aan T&T worden 
besteed. 
 
Gezien de inhoud van de werkprocessen wordt verwacht dat de opdrachten steeds 
samengesteld worden uit (onderdelen van) meerdere werkprocessen. Ter illustratie het 
volgende voorbeeld: 
 

Opdracht 
 

ter indicatie: 27 klokuren (9 weken, 3 uur per week) 
Activiteiten o.b.v.:  
werkproces 1: oriëntatie op de opdracht 
ter indicatie: 3 klokuren 

Activiteiten o.b.v. werkproces 5: oriëntatie 
op bètatechnische functies 
 
 
 
ter indicatie: 3 klokuren 

Activiteiten o.b.v.  
werkproces 2: passend ontwerp en planning 
ter indicatie: 6 klokuren 
Activiteiten o.b.v.: 
werkproces 3: uitvoering van de opdracht 
ter indicatie: 6 klokuren 

Activiteiten o.b.v. werkproces 6: reflectie op 
eigen handelen 
 
 
 
ter indicatie: 3 klokuren 

Activiteiten o.b.v.: 
werkproces 4: afronding van de opdracht 
ter indicatie: 6 klokuren 

 
Het linker gedeelte van deze opdracht draagt bij aan de ontwikkeling van de eerste leer- en 
ontwikkeltaak: de leerling volbrengt bètatechnische opdrachten. Het rechtergedeelte van de 
opdracht draagt vooral bij aan de ontwikkeling van de tweede leer- en ontwikkeltaak: de 
leerling oriënteert zich op zijn beroep ontwikkelt arbeidsidentiteit.  
 
Naast de uitvoering van de opdracht moet tevens ruimte beschikbaar zijn voor reflectie en 
overleg met/door de leerling. Een logboek en het portfolio kunnen daarbij belangrijke 
instrumenten zijn.  
Op deze manier kunnen er in de bovenbouw van het vmbo TL gemiddeld zes tot zeven 
opdrachten worden uitgewerkt. 



 

http://handreikingschoolexamen.slo.nl/technologie-en-toepassing 9 

De toetsing van deze opdracht moet worden vastgelegd in een PTA. Onafhankelijk van de 
vorm moet het PTA voldoen aan de volgende eisen: 
• Er is sprake van de beoordeling van de leerling op alle gedragsindicatoren die in het 

examenprogramma zijn vermeld. Hierbij dienen de zes werkprocessen als logische 
eenheden voor de summatieve beoordeling. 

• De leerling wordt beoordeeld op de kwaliteit van het geleverde product 
(productbeoordeling bijvoorbeeld met wegingsfactor 40%) en op zijn persoonlijke 
ontwikkeling (procesbeoordeling bijvoorbeeld met de wegingsfactor 60%).  

 
3.3.4 Schoolexamen 
Het (keuze)vak T&T kent alleen een schoolexamen. De school heeft dan ook alle vrijheid om 
hier zelf vorm en inhoud aan te geven, met uitzondering van wat er wettelijk is vastgelegd in 
het examenbesluit VO.  
 
3.3.5 Schooleigen ontwerpen 
Het is aan de school om te bepalen op welke wijze producten en ontwikkelprocessen 
gemeten/beoordeeld worden. Dat houdt in dat de school zelf opdrachten, beoordelingscriteria 
en –instrumenten kan (laten) ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om formats voor 
opdrachten, waarin ruimte wordt geboden aan de oriëntatie-, voorbereidings-, uitvoerings- en 
opleverings-/afrondingsfase. Maar ook beoordelingsformats die door zowel de leerling zelf, als 
door andere beoordelaars gebruik kunnen worden.  
Richtlijnen voor de keuze van schooleigen onderwerpen worden in het vervolgtraject met 
pilotscholen ontwikkeld. Deze onderwerpen worden in de loop van het vervolgtraject 
beschikbaar gesteld. 
 
3.3.6 Formats voor het maken van een PTA 
Hieronder staat een format voor een PTA dat gebaseerd is op de onderdelen (a) tot en met 
(e) van het Examenbesluit VO. 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting 
Technologie en Toepassing 

 
1. 

Tijdvak 
2.  

Werkproces/ 
competentie(s) 

3.  
Inhoud 

4.  
Toetsvorm 

5.  
Weging 

6.  
Herkansing 

7.  
Toetsvorm 
herkansing 

       
       
       
       
       
8. berekening cijfer schoolexamen 
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4. Toetsen in het schoolexamen 
 
4.1 De onderdelen van het schoolexamen  
Er zijn voor het T&T programma twee verschillende onderdelen die 'getoetst' moeten worden:  

1. het proces, de manier waarop de leerling handelt in de verschillende fasen van de 
uitwerking van de opdracht. Denk daarbij aan de beoordeling van:  

• de (6) werkprocessen; 
• de (19) competenties;  
• de (57) gedragsindicatoren. 

In de praktijk zullen de werkprocessen beoordeeld worden. In hoeverre de leerling de 
werkprocessen voldoende beheerst, is afhankelijk van de mate waarin hij de competenties 
voldoende beheerst. De competenties zijn niet expliciet aan één werkproces gebonden. Dat 
geldt ook voor de gedragsindicatoren; zij komen in meerdere werkprocessen terug. Ze 
kunnen door de leerlingen in meerdere werkprocessen ontwikkeld worden. En zullen dus ook 
per werkproces beoordeeld moeten worden, waarbij er wel steeds een relatie gelegd wordt 
met de ontwikkeling van dezelfde competenties in een ander werkproces. Dit maakt het 
beoordelen van competenties complex.  

Uit de pilots worden te zijner tijd een aantal voorbeelden opgenomen. 

2. het product, het eindresultaat, kan worden beoordeeld op bijvoorbeeld:  
• (vooraf) gegeven criteria door de school/docent; 
• (vooraf) gegeven criteria door de opdrachtgever; 
• (vooraf) gegeven criteria door medeleerlingen; 
• (vooraf) geformuleerde criteria door de leerling zelf. 

Gezien de aard en de inhoud van het vak T&T zijn er verschillende instrumenten nodig om de 
ontwikkeling van de competenties en de beoordeling van de opdrachten mogelijk te maken, 
bijvoorbeeld: 

• aan de praktijk ontleende, praktische opdrachten, waarin: 
o product en proces getoetst en beoordeeld kunnen worden. De inhoud van de 

opdrachten kan per school/regio bepaald worden. Een format biedt hierbij een 
structuur waarin alle facetten van de opdracht in worden opgenomen; 

• een logboek: 
o van leerlingen wordt verwacht dat zij reflecteren op hun aanpak, uitvoering en 

dergelijke. Omdat een leerling niet altijd in de directe omgeving van zijn 
beoordelaar actief is, is een logboek een aanvullend instrument waarin leerlingen 
zelf aantekeningen kunnen maken. Het logboek kan weer gebruikt worden tijdens 
ontwikkel- of evaluatiegesprekken met de docent/mentor/begeleider; 

• een portfolio; 
o een instrument dat verschillende functie kan hebben. Hierin kunnen in ieder geval 

de verschillende eigen 'producten' van de leerling worden opgenomen. 
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4.2 Praktische opdrachten 
De opdrachten kunnen door zowel interne opdrachtgevers (medeleerlingen, docent, 
begeleider, ouder) als externe opdrachtgevers (mbo, regionale bedrijfsleven, maatschappelijk 
organisaties)  
aangeboden worden. Veelal zal een vast format voor deze opdrachten de leerlingen, maar 
ook de begeleiders en beoordelaars structuur bieden. Daarbij kan gedacht worden aan een 
indeling als: 
• situatie (beschrijving); 
• opdracht (omschrijving); 
• specificaties (gegeven of in afstemming met de opdrachtgever); 
• fase 1: oriëntatie; 
• fase 2: voorbereiden; 
• fase 3: uitvoeren; 
• fase 4: opleveren. 
 
Voorbeelden en criteria van praktische opdrachten worden in de pilotperiode opgenomen 
 
 
4.3 Het logboek 
De leerling moet de mogelijkheid hebben voortdurend verslag te doen van zijn 
activiteiten/opdrachten. De begeleidende docent zal immers op enig moment de leerling gaan 
beoordelen. Het logboek is een goed hulpmiddel voor de leerling om verantwoording af te 
leggen. De leerling zal namelijk zelf moeten aantonen: 
• Wat hij heeft gedaan? 
• Welke keuzes hij heeft gemaakt en waarom? 
• Welke bronnen hij heeft gebruikt om de opdracht uit te voeren? 
• Wie hem daarbij heeft geholpen / ondersteund? 
• Wat is zijn specifieke rol geweest in het eventuele groepsproces?  
Hieronder staan de richtlijnen voor het gebruik van het logboek.  
 
Een voorbeeld van een logboek van een leerling is hier te vinden. 
Hier zijn een aantal richtlijnen te vinden voor het gebruik van een logboek 
 
 
4.4.Het portfolio 
Het portfolio wordt vaak ingezet om op een georganiseerde, doelgerichte manier de 
ontwikkeling/groei van de leerling inzichtelijk te maken. Het portfolio is minimaal in drie 
vormen bekend: 

• ontwikkelingsgericht portfolio: gericht op het leren en de ontwikkeling van de leerling. 
Het wordt ook wel 'werkportfolio' genoemd; 

• Assessmentportfolio: gericht op evaluatie, reflectie en beoordeling, daarom ook wel 
bekend als 'beoordelingsportfolio'; 

• het presentatie- of showcaseportfolio: gericht op de presentatie van de leerling naar 
buiten toe, bijvoorbeeld bij de overstap naar het vervolgonderwijs of bij sollicitatie 

 
Hier wordt te zijner tijd een voorbeeldportfolio uit de pilotscholen opgenomen. 
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5. Afstemming met andere vakken 
 
 
5.1 Afstemming met avo-vakken 
Het T&T programma maakt gebruik van vele onderwerpen die ook aangeboden worden bij 
ander avo-vakken. De leerling zal informatie moeten inwinnen, gesprekken moeten voeren, 
plan van eisen moeten opstellen, proeven moeten uitvoeren, (concept)modellen moeten 
construeren, kosten moeten berekenen en verslagen schrijven. Voor al deze onderwerpen is 
afstemming mogelijk met meerdere avo-vakken zoals Nederlands, economie, geschiedenis, 
aardrijkskunde, levensbeschouwing en zeker de bètavakken wiskunde, natuurkunde, ICT, 
biologie en scheikunde.  
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6. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
 
 
6.2.1 LOB in het examenprogramma 
In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's is LOB opgenomen in de kern van het 
programma. De kern is de basis van het profielvak en de keuzevakken. Daarmee is LOB 
onlosmakelijk verbonden met  het profielvak en de keuzevakken. 
In kern C van het examenprogramma is LOB als volgt geformuleerd: 
 
C1  De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op 
systematische wijze om te gaan met loopbaancompetenties: 
1. kwaliteitenreflectie (wat kan ik het best en hoe weet ik dat?); 
2. motievenreflectie (waar ga en sta ik voor en waarom?); 
3. werkexploratie (waar ben ik het meest op mijn plek en waarom?); 
4. loopbaansturing (hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?); 
5. netwerken (wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom?). 
 
C2  De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor 
anderen in de vorm van een loopbaandossier.  
In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben 
bijgedragen tot het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’. In het loopbaandossier 
worden bij de uitgevoerde activiteiten de volgende punten beschreven: 
1. de beoogde doelen; 
2. de resultaten; 
3. de evaluatie; 
4. welke vervolgactiviteiten gepland zijn op basis van de opgedane ervaringen en de 

daarbij horende conclusies. 
 
LOB moet getoetst worden in het schoolexamen. Dit betekent dat LOB in het PTA moet 
worden uitgewerkt. 
 
6.2.2 Het LOB in het PTA 
LOB moet door de school verantwoord worden in het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA). 
De regel is dat alle doelen die in een examenprogramma staan door de leerling bereikt 
worden. In een PTA moet de school aangeven hoe zij met de leerling gaat werken aan de 
loopbaanontwikkeling, in welke periode welke doelen gerealiseerd worden, wat de inhoud is 
van het onderwijs (wat de leerling onderneemt), welk 'bewijs' (toetsvorm) de leerling laat zien 
en of er een herkansingsmogelijkheid is.  
Anders dan bij de andere schoolexamentoetsen zal er voor LOB geen cijfer worden gegeven. 
Het keuzeproces is het proces van de leerling. Goede en foute keuzes bestaan niet. Wel kan 
de school beoordelen of de leerling zich ontwikkeld heeft. Dat proces kan afgesloten worden 
als zijnde 'voldaan'. Veel scholen laten leerlingen een eindpresentatie geven over de 
activiteiten die zijn ondernomen. Andere scholen laten leerlingen een filmpje maken. De 
komende jaren zullen er meer ervaringen hiermee opgedaan en gedeeld worden. 
 
Tip: bestudeer een PTA van een andere school. Wat zou je overnemen en wat zou je anders 
doen? 
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Een apart PTA voor LOB ? 
Scholen vragen zich af of er voor LOB een apart PTA gemaakt moet worden of dat LOB ook 
geïntegreerd kan worden in een PTA voor het profielvak en de keuzevakken. Voor beide is 
iets te zeggen. In onderstaande tabel is een eerste inventarisatie van de plus- en minpunten 
gemaakt. 
 

 Apart PTA voor LOB LOB geïntegreerd in PTA's voor 
profielvak en keuzevakken 

+p
un

t Is duidelijk voor leerlingen, ouders en 
docenten  
… 

 

 

docenten zien waar het zit  
brede oriëntatie mogelijk 
samenhang met vakken wordt duidelijk 
serieus onderdeel van het SE 
… 

+/
-

pu
nt

 De verantwoordelijkheid ligt bij 1 
persoon  
… 

gedeelde verantwoordelijkheid  
niemand verantwoordelijk? 
… 

- p
un

t Kan opgevat worden als 'apart' vak  
De samenhang wordt minder zichtbaar  
… 

… 

 
6.2.3 Kenmerken van goede LOB 
Een goede LOB biedt leerlingen (zo veel als mogelijk) realistische ervaringen bij voorkeur 
buiten de school. De activiteit is er op gericht leerlingen een betekenisvolle ervaring te geven. 
Leerlingen zijn actief bezig. Soms ligt daarbij de nadruk meer op de oriëntatie, bijvoorbeeld 
als leerlingen in gesprek gaan met beroepsbeoefenaren over een werksoort. Andere keren ligt 
de nadruk meer op de beroepsvaardigheden en zijn ze bezig met een realistische activiteit. 
De activiteiten die leerlingen ondernemen houden rekening met de vraag van de leerling. En 
er is altijd sprake van (een vorm van) reflectie. 
 
6.2.4 Het schrijven van een PTA voor LOB 
Voor een schoolexamen moet een school een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
vaststellen. Nu LOB in het examenprogramma opgenomen is, dient er ook een PTA voor LOB 
gemaakt te worden. Hierbij kan het format voor het PTA gevolgd worden. Enkele kolommen 
zullen echter 'leeg' blijven en de onderdelen zullen net iets anders geformuleerd worden. De 
reden hiervoor is dat het keuzeproces een individueel proces van de leerling is en goede of 
slechte keuzes niet bestaan. LOB wordt niet getoetst of beoordeeld, wel zullen leerlingen 
activiteiten ondernemen en ook zal er een ontwikkeling zichtbaar worden. 
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1 2 3 4 5 6 

Periode Eindtermen 
Wat moet je 
kennen en 
kunnen? 
(kopieer de 
eindtermen 
uit het 
profiel- of 
keuzevak) 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor 
doen? 

Toetsvorm 
wordt 
bewijsvorm 

Herkansing 
ja/nee 

Weging 
(n.v.t.) 

7 Berekening eindcijfer schoolexamen: niet van toepassing. 
De opdracht wordt afgesloten met een presentatie van het loopbaandossier aan 
bijvoorbeeld ouders en/of medeleerlingen. 

 
Toelichting op de wijzigingen: 

• Kolom 4: de toetsvorm wijzigt in de bewijsvorm. Geef aan met welke 'bewijzen' 
leerlingen betekenis geven aan hun ervaring. Wat kunnen ze laten zien of 
bespreken? 

• Kolom 5: herkansing impliceert dat een bepaalde opdracht een gewicht heeft, echter 
LOB wordt niet beoordeeld met een cijfer. Herkansing kan eventueel betrekking 
hebben op de vorm (bijvoorbeeld op de foto's of het verslag); 

• Kolom 6: de kolom van de weging is niet van toepassing omdat bewijzen niet 
becijferd worden. 

• Punt 7: de berekening van het eindcijfer. Dit kan vervangen worden door een 
afsluiting in de vorm van bijvoorbeeld een eindpresentatie van het loopbaandossier. 

6.2.5 De concretisering: de LOB-disk 
Nu loopbaanoriëntatie een verplicht onderdeel binnen alle leerwegen in het vmbo wordt, leeft 
uitdrukkelijker dan voorheen de vraag bij scholen waar en hoe de doelen te realiseren zijn in 
het onderwijs. De LOB-disk visualiseert waar de mogelijkheden zich voordoen. Door deze te 
koppelen aan zogenaamde 'handelingswerkwoorden' zijn doelen makkelijkeer te vertalen naar 
concrete activiteiten. De handelingswerkwoorden hebben betrekking op het 'hoe'. 
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Toelichting LOB-disk 
De binnenste lichtgrijze cirkel staat voor het nieuwe beroepsgerichte curriculum en omvat 
beroepsvoorbereidende kennis en vaardigheden (profiel- en keuzevakken), algemene kennis 
en vaardigheden, professionele kennis en vaardigheden en loopbaancompetenties waarover 
een leerling moet beschikken (doelen).  
 
De ontwikkeling van de loopbaan wordt gevormd door oriënterende en realistische 
praktijkervaringen (beroepsvaardigheden) in het opleidingsveld, het beroepenveld en de 
maatschappij. Dit komt tot uitdrukking in de tweede ring. 
 
De derde ring laat zien dat deze ervaringen niet alleen binnen en buiten de school 
plaatsvinden (ook ervaringen van leerlingen in de eigen tijd geven waardevolle informatie), 
maar ook binnen en buiten het curriculum, ofwel verwant en niet verwant aan het 
examenprogramma. 
 
De buitenste ring staat voor reflectieve activiteiten. Leerlingen reflecteren op de eigen 
kwaliteiten en motieven en het eigen handelen bij voorkeur door middel van een variatie aan 
werkvormen in combinatie met reflectiegesprekken. 
 
6.2.6 De concretisering: handelingswerkwoorden 
Handelingswerkwoorden zijn werkwoorden die handelingen aanduiden ofwel over 
vaardigheden gaan. Loopbaanoriënterende activiteiten zijn soms meer oriënterend van aard, 
denk aan een eerste kennismaking met beroepen of opleidingen. Andere keren zijn de 
activiteiten meer gericht op beroepsvaardigheden, uitvoerend en realistisch van aard en 
bedoeld om leerlingen echte ervaringen te geven. In dat laatste geval is de activiteit nauw 
verbonden en verwant met de inhoud van vakken. 
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Afhankelijk van waar de leerling in het keuzeproces zit en wat het doel is, zal de leerling zich 
oriënteren op werk, opleiding en/of maatschappij, of zich met een realistische activiteit op 
diezelfde terreinen verdiepen. Het reflectiemoment maakt de loopbaanoriënterende activiteit 
af. 
 
Handelingswerkwoorden, zoals hieronder voorbeeldmatig geordend, zijn de verbindende 
schakel tussen het vakgebied en loopbaanoriëntatie. 
 

 
 
Tip: Bedenk met de handelingswerkwoorden loopbaanoriënterende lesactiviteiten die 
leerlingen verrassen. 
 
6.2.7 De concretisering: bouwstenen voor LOB 
Met bouwstenen voor het ontwikkelen van loopbaanoriënterende opdrachten is het mogelijk 
betekenisvolle activiteiten voor leerlingen te maken. Alle bouwstenen die relevant zijn voor 
een loopbaanoriënterende opdracht zijn bij elkaar gezet. Het betreft het doel, de werksoorten, 
de arbeidsgebieden, de locatie, de typering van de opdracht – meer oriënterend en/of meer 
verdiepend van aard - de reflectieve vaardigheden en de 'bewijzen'. Het ontwikkelen van een 
betekenisvolle LOB-activiteit start bij de ervaring van de leerling (reflectie). Daarna wordt het 
doel, de context en de inhoud bepaald. Door middel van reflectie geeft de leerling betekenis 
aan de ervaring en zet de volgende stap in het loopbaanproces. 
 
6.2.8 Reflectie 
Reflectie loopt als een rode draad met de ervaringen van leerlingen mee en is onlosmakelijk 
verbonden met alle loopbaanoriënterende activiteiten. Door reflectie leren leerlingen 
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betekenis te geven aan hun ervaringen en kunnen zij de volgende stap in het loopbaanproces 
zetten. 
 
De laatste tijd is er veel aandacht voor het voeren van loopbaanreflectiegesprekken. 
Kenmerkend hiervoor is dat leraren mét leerlingen praten in plaats van tegen leerlingen. Op 
veel scholen worden vier keer per jaar, individueel en/of groepsgewijs, 
loopbaanreflectiegesprekken georganiseerd. 
 
Als aanvulling op de loopbaanreflectiegesprekken is een niet uitputtende inventarisatie 
gemaakt van reflectieve werkvormen. De keuze voor een werkvorm hangt samen met de 
leerling en de fase waarin hij/zij zich in het oriëntatieproces bevindt. Ook het doel is bepalend. 
De opbrengsten kunnen in het loopbaandossier worden verzameld. De opbrengst van de 
reflectieve werkvormen zijn ook te gebruiken als input voor de reflectiegesprekken. 
 
6.2.9 Het loopbaandossier 
De betekenisvolle ervaringen die de leerling opdoet, moet verwerkt worden in een 
loopbaandossier. In een loopbaandossier kan de leerling voor zichzelf en voor anderen zijn 
ontwikkeling zichtbaar maken.  
De ontwikkeling die de leerling doormaakt, is van invloed op de leerloopbaan van de leerling. 
De leerling laat in het loopbaandossier door concrete resultaten zien aan welke doelen hij 
gewerkt heeft, wat het resultaat was, wat hij/zij daarvan vond en welke gevolgen dat heeft 
voor het vervolg van de opleiding.  
 
Scholen moeten keuzes maken over de vorm, de inhoud, het gebruik, de functie in relatie tot 
de vervolgopleidingen en het beheer. Hoewel de papieren portfolio nog steeds bestaat, zal er 
in de praktijk in toenemende mate gedacht worden aan een digitaal systeem. Sommige 
scholen gebruiken het administratiesysteem van de school en andere scholen gebruiken een 
methode.  
 
De komende jaren zullen er meer ervaringen met loopbaandossiers verzameld en gedeeld 
worden. 
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