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Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting  
 
Algemeen  
 
In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier. 
Het examendossier is een verzameling toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten, die je in 
het kader van het examenprogramma moet hebben gedaan; deze verzameling vormt in feite je 
schoolexamen. Pas wanneer je alle toetsen en opdrachten hebt voltooid kun je deelnemen aan het 
centraal schriftelijk examen.  
 
In dit boekje kun je tevens je behaalde cijfers bijhouden; daarmee behoud je niet alleen zèlf het 
overzicht van wat je al gedaan hebt en wat je nog moet doen, maar ook je klassenleraar, je decaan, je 
ouders, etc. kunnen dan je examenvorderingen volgen. De verantwoordelijkheid voor het invullen van dit 
boekje ligt bij jezelf.  
 
We vragen je speciale aandacht voor de handelingsdelen: bij veel vakken zullen die als één geheel worden 
beschouwd en beoordeeld. Een handelingsdeel kan pas worden afgetekend als het naar behoren (NB) is 
afgesloten, of kan alleen worden afgesloten met ‘voldoende’ of ‘goed’. Dit staat telkens vermeld onder 
het kopje ‘Handelingsdeel’.  
 
Dit boekje kun je zien als een opsomming van rechten en plichten, die je in het kader van je 
schoolexamen hebt. Als je het examenreglement ernaast legt, weet je precies wat er allemaal kan en 
mag. Dat examenreglement vormt met dit boekje een onlosmakelijk geheel; beide worden ook aan jullie 
ouders en aan de inspectie van het onderwijs aangeboden.  
 
Niet alle vakken zijn voor jouw examenprogramma van belang; dat hangt samen met je vakkenkeuze. Lees 
het boekje goed door en ga op zoek naar de gegevens, die voor jou van belang zijn. Bespreek het boekje 
een keer samen met je medeleerlingen en je klassenleraar. Als je er niet uitkomt, raadpleeg dan je 
klassenleraar.  
 
Per vak tref je steeds de volgende kolommen aan:  
 

 Moment                Wanneer wordt het onderdeel afgesloten; 10TW1 betekent klas 10, toetsweek  

                            één. Schoolexamenonderdelen die buiten de toetsweken worden afgerond  

                            hebben geen TW in de vermelding. 

 Naam                    een korte omschrijving van wat geleerd of beheerst moet worden  

 Type                     hoe wordt het onderdeel afgesloten: schriftelijk (S) of mondeling (M)  

 Weging                 in percentages wordt aangegeven hoe zwaar de onderdelen tellen (20 betekent  

                            bijvoorbeeld, dat het betreffende onderdeel voor 20% meetelt, ofwel één             

                                        vijfde deel van je uiteindelijke schoolexamencijfer uitmaakt);  

 Herkansing           hier staat of het onderdeel onder de herkansingsregeling valt. Onder het kopje  
                           ‘Herkansing’ onder aan de bladzijde staan vervolgens eventuele opmerkingen  
                            over de herkansingsregeling bij dit betreffende vak.  

                                        Wanneer je ziek bent of om een andere duidelijk aanwijsbare reden de toets  
                                        niet kan maken moet per email binnen één werkweek een herkansing worden  
                                        aangevraagd  bij de examencommissie:  

                                        examencommissie@kgcnijmegen.nl   
                                        Zie ook het examenreglement.  
             Cijfer                 Op deze plaats kunnen behaalde resultaten worden ingevuld. 
 
Wij stellen het erg op prijs, als jullie eventuele op- en aanmerkingen en verbeteringen n.a.v. dit boekje 
aan de laatste ondertekenaar van deze toelichting doorgeven!  
Veel succes en studieplezier!  
 
Mevr. L. Belger  
 
Namens het lerarencollege van het Karel de Grote College,  
de examencommissie  
 
September 2018 
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Programma van toetsing en afsluiting

Nederlands

Inleiding
Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
5

Stof periode Verlichting
NeeVerlichtingklas 9 periode S                 

5
Stof periode Romantiek

NeeRomantiekklas 9 periode S                 

10
Tekstdoelen, tekstopbouw, zins- en alineaverbanden, tekst en beeld

NeeLeesvaardigheid-19TW1 S                 

5
Zinsontleding en woordsoortbenoeming, werkwoordstijden, signaalwoorden, verwijswoorden, stijlfiguren.

NeeGrammatica & taalgebruik9TW2 S                 

10
Werkwoordspelling, hoofdletters, cijfers, meervoud, samenstellingen, uitspraaktekens.

NeeSpelling9TW3 S                 

15
Artikel. 
Afname in mediatheek.

NeeSchrijfvaardigheid-19TW4 S                 

5
Stof periode Middeleeuwen

NeeMiddeleeuwenklas 10 periode S                 

10
Deeltoetsen

NeeSpreekvaardigheidklas 10 M                 

5
Fictie en non-fictie, onderwerp, sprekersbedoeling.
Afname in beamerlokaal.

NeeKijk- en luistervaardigheid10TW1 S                 

15
Tekstopbouw, hoofd- en bijzaken, tekstverbanden, argumenten. Tekst en beeld.

NeeLeesvaardigheid-210TW2 S                 

15
Brief.
Afname in mediatheek.

NeeSchrijfvaardigheid-210TW3 S                 

Handelingsdeel
De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0

Schrift periode Verlichting
NeeVerlichtingklas 9 periode S                 

0
Schrift periode Romantiek

NeeRomantiekklas 9 periode S                 

0
verslagen boek 1 t/m 3

NeeFictiedossierklas 9 S                 

0
Schrift.
Boekverslag Middeleeuwen 2 x.

NeeMiddeleeuwenklas 10 S                 

0
Verslagen boek 4 t/m 6.

NeeFictiedossier-2klas 10 S                 

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting

Engels

Inleiding
Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen.

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
8

Groepsmondeling over thema's uit de door docent opgegeven literatuur.
Afname in vaklessen na toetsweek 2

NeeGespreksvaardigheidna 9TW 2 M                 

8
Kijk- en luistertoets

NeeLuistervaardigheid 19TW1 S                 

8
Afronding korte verhalen en boek.
Docent geeft aan welk boek door de leerling moet zijn aangeschaft.

NeeLiteratuur 19TW2 S                 

8
Korte brief.
Toegestaan eigen woordenboeken te gebruiken.

NeeSchrijfvaardigheid 19TW3 S                 

8
Teksten met open- en multiple-choice vragen.
Toegestaan eigen woordenboeken te gebruiken.

NeeLeesvaardigheid 19TW4 S                 

15
Individueel mondeling over het boek dat gekozen is.
Afname in vaklessen na toetsweek 2.

NeeSpreekvaardigheid 2na 10TW2 M                 

15
Kijk- en luistertoets

NeeLuistervaardigheid 210TW1 S                 

15
Afronding korte verhalen en boekkeuze.
Boekkeuze wordt aangegeven door de docent.

NeeLiteratuur 210TW2 S                 

15
Formele brief
Toegestaan eigen woordenboeken te gebruiken.

NeeSchrijfvaardigheid 210TW3 S                 

Herkansing

3



Programma van toetsing en afsluiting

Duits

Inleiding
Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen.

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
5

Toetsing woorden en zinnen per hoofdstuk in vaklessen.
NeeIdioom en Redemittelklas 9 S                 

5
Beoordeling Duitse uitspraak n.a.v. voorlezen tekst ( passages ). Leerlingen ontvangen vooraf drie teksten, welke zij op aanwijzing docent 
voorlezen ter beoordeling.

NeeUitspraak9TW1 M                 

10
Kijk - en luisterexamen vmbo-kb.

NeeKijk- en luistervaardigheid 19TW2 S                 

10
Informele brieven, e-mails en apps, formulier invullen, reactie op forum.
Leerling maakt gebruik van eigen woordenboek, naamvallenblad mag worden gebruikt/wordt uitgedeeld.

NeeSchrijfvaardigheid 19TW3 S                 

10
Taaldorp, toets over 2 van 3 voorbereide situaties. 
Tijdsduur; 2 x 10 minuten per twee leerlingen.
Nodig; lokaal waar situaties opgesteld kunnen worden , waarvan meerdere klassen gebruik kunnen maken.

NeeSpreekvaardigheid 19TW4 M                 

20
Kijk- en luisterexamen vmbo-kb

NeeKijk- en luistervaardigheid 210TW1 S                 

20
Informele brieven, emails en apps, formulier invullen, reactie op forum.
Leerling maakt gebruik van eigen woordenboek, naamvallenblad mag worden gebruikt/wordt uitgedeeld.

NeeSchrijfvaardigheid 210TW2 S                 

20
Taaldorp, toets over 2 van 3 voorbereide situaties.
Tijdsduur; 2 x 10 minuten per twee leerlingen.
Nodig; lokaal waar situaties opgesteld kunnen worden , waarvan meerdere klassen gebruik kunnen maken.

Neespreekvaardigheid 210TW3 M                 

Handelingsdeel
De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0

Gedeelte van eindexamentekst.
Leerling maakt gebruik van eigen woordenboek.

NeeLeesvaardigheid 1klas 9 S                 

0
Individuele schriftelijke voorbereiding en mondelinge presentatie gedicht.

NeePresentatie gedichtklas 9 S                 

0
Presentatie Landeskunde- Geschichte- Kunst&Kultur. Schriftelijke voorbereiding en mondelinge presentatie in groep van 3 leerlingen.

NeeGroepspresentatieklas 9 S                 

0
Gedeelte van eindexamentekst. 
Leerling maakt gebruik van eigen woordenboek.

NeeLeesvaardigheid 2klas 10 S                 

0
Weergave van interview over actueel thema in groep van 3 leerlingen.

NeeInterviewklas 10 M                 

0
Individueel gesprek met docent over voorbereid thema.

NeeSpreekvaardigheid 2klas 10 M                 

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting

Economie

Inleiding
Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
10

Hoe groot is jouw welvaart?
NeeH19TW1 S                 

10
Wat voor consument ben jij? 
De bank en jouw geld.

NeeH2 en H39TW2 S                 

10
Ben je verzekerd?
Over economische grenzen.

NeeH4 en H89TW3 S                 

20
Tentamen over de leerstof van H1,2,3,4,5, 6 en 8.

NeeTentamen 19TW4 S                 

0
Periode klas 10 over de overheid,Loren curve en marktvormen.

NeeMarkt en overheidklas 10 S                 

15
Werken en geld.

NeeH1 - H310TW1 S                 

15
Werk en wereldhandel

NeeH4 en H810TW2 S                 

20
Tentamen over de leerstof van H1 t/m H8

NeeTentamen 210TW3 S                 

Handelingsdeel
De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0

Bedrijfskolom, productiefactoren, de markt.
NeeProductie en arbeidklas 9 S                 

Herkansing
1 van de 2 tentamens  kan herkanst worden,  mits het behaalde cijfer < 5,5.
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Programma van toetsing en afsluiting

Maatschappijleer

Inleiding
Maatschappijleer is een halfjaarsvak wat in de eerste of in de tweede helft van leerjaar 3 mavo wordt gegeven.
Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
15

Toets over Leerstof van de periode en periodeschrift.
NeeCriminaliteitperiode klas 9 S                 

10 NeeBasisbegrippen9TW1 / TW3 S                 

15 NeePolitiek9TW2 / TW4 S                 

40
Toets over Leerstof van de periode en periodeschrift.

NeePluriforme samenlevingklas 10 periode S                 

Praktische opdracht
HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer

10
Verslag en presentatie

Neejeugdculturenklas 9 S                 

10 NeePolitieke partijenklas 9 S                 

Herkansing
Er is 1 toets per jaar herkansbaar.
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Programma van toetsing en afsluiting

Biologie

Inleiding
Dit vak wordt gegeven in een periode en in vaklessen.

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
6

Thema 1, organen en cellen. Thema 2, voortplanting en ontwikkeling.
NeeBoek 3a thema 1 en 29TW1 S                 

6
Thema 3, erfelijkheid. Thema 4, ordening en evolutie.

NeeBoek 3a thema 3 en 49TW2 S                 

10
Thema 5, regeling . Thema 6, zintuigen.

NeeBoek 3b thema 5 en 69TW3 S                 

10
Thema 7, Stevigheid en beweging. Thema 8, Gedrag

NeeBoek 3b thema 7 en 89TW4 S                 

10
Periode over transport, voeding en vertering in de eertse helft van het schooljaar.

NeeTransport en meerklas 10 periode S                 

15
Boek 4a thema 1, planten. Boek 3a thema 1, organen en cellen, thema 2 voortplanting en ontwikkeling.

NeeBoek 4a en boek 3a 110TW1 S                 

15
Boek 4a thema 2  ecologie. Boek 3a thema 3 erfelijkheid, thema 4 ordening en evolutie.

NeeBoek 4a en boek 3a 210TW2 S                 

15
Boek 4b thema 5 gaswisseling, thema 7 opslag, uitscheiding en bescherming.

NeeBoek 4b10TW3 S                 

Praktische opdracht
HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer

8
Praktische opdracht over gedrag in periode 4

NeeGedragklas 9 S                 

5
Essay bij thema 3, mens en milieu ( boek 4a )

NeeEssayklas 10 S                 

Handelingsdeel
De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0

Verwerking biologiedeel geo-bioweek
NeeGeo-Bioweekklas 9 periode S                 

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting

Natuur-en scheikunde1

Inleiding
Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
5

Periode scheikunde; schrift telt 1 x mee, toets telt 2 x mee.
NeePlantenchemieklas 9 periode S                 

5
Periode natuurkunde

NeeWarmteklas 9 periode S                 

8
Leerstof van het 3e kwartaal

NeeDeeltoetsen 19TW3 S                 

8
Leerstof van het 4e kwartaal.

NeeDeeltoetsen 29TW4 S                 

10
Periode natuurkunde; schrift telt 1 x mee, toets telt 2 x mee.

NeeMechanica en energieklas 10 periode S                 

21
Leerstof van het 1e kwartaal

NeeDeeltoetsen 110TW1 S                 

21
Leerstof van het 2e kwartaal

NeeDeeltoetsen 210TW2 S                 

22
Leerstof van het 3e kwartaal

NeeDeeltoetsen 310TW3 S                 

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting

Wiskunde

Inleiding
Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
7,5

Periode wiskunde gelijkvormigheid en goniometrie Beoordeling SE; schrift telt 1x en toets telt 2x mee.
NeeGelijkvormigheid en goniometrieklas 9 periode S                 

7,5
Analyseren van lineaire en kwadratische verbanden, omgekeerd evenredige verbanden en exponentiële verbanden. Beoordeling SE; schrift 
telt 1x en toets telt 2x mee.

NeeFormules en grafiekenklas 9 periode S                 

7,5
H1 Procenten , H2  kaart en doorsnede

NeeHoofdstuk 1 & 29TW1 S                 

7,5
H3 Formules en grafieken, H6  verschillende verbanden.

NeeHoofdstuk 3 & 69TW2 S                 

7,5
Oppervlakte en inhoud

NeeHoofdstuk 79TW3 S                 

7,5
Grafieken en vergelijkingen

NeeHoofdstuk 99TW4 S                 

10
Berekenen van oppervlakte en en inhoud van verschillende figuren en lichamen, kennismaken met het 3D assenstelsel. Beoordeling SE; 
schrift telt 1x en toets telt 2x mee.

NeeMeetkundeklas 10 periode S                 

15
H1 statistiek en kans, H2 Verbanden

NeeHoofdstuk 1 & 210TW1 S                 

15
H3 Afstanden en hoeken, H4 Grafieken en vergelijkingen.

NeeHoofdstuk 3 & 410TW2 S                 

15
Alle examenstof

NeeExamenstof10TW3 S                 

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting

L.O.

Inleiding
Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. 

Schoolexamens
Dit vak bestaat alleen uit handelingsdelen.
Handelingsdeel
De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. De eindbeoordeling is een 'voldoende' of 'goed'.

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0

Basis- en leervaardigheden, spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging. Bij minder dan 80% deelname moeten er lessen 
worden ingehaald. Bij langdurige absentie moet er in overleg met de docent een werkstuk worden gemaakt.

NeeGemiddelde alle beoordelingenklas 9                 

0
Basis- en leervaardigheden, spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging. Bij minder dan 80% deelname moeten er lessen 
worden ingehaald. Bij langdurige absentie moet er in overleg met de docent een werkstuk worden gemaakt.

NeeGemiddelde alle beoordelingenKlas 10                 

0
1 activiteit georganiseerd door de sectie LO.

NeeSportoriëntatieklas 10                 

0
Warming up of beginspel van 15 minuten verzorgen in de les LO.

NeeLesgeven in tweetallenklas 10                 

0
Beoordeling van leerjaar 3 en 4. Basis- en leervaardigheden, spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging, lesgeven, keuze 
activiteiten en sportoriëntatie.

NeeEindbeoordeling LOklas 10                 

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting

Stage

Inleiding

Schoolexamens
Handelingsdeel

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0

Stageverslag en stage worden beoordeeld met een voldoende of een goed.
NeeWinkelstageklas 9 S                 

0
Oriëntatie en onderzoek in de praktijk passend bij het onderwerp van het profielwerkstuk.
Stage moet naar behoren zijn voldaan.

NeeOriënterende stageklas 10                 

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting

kunstvakken 2 handvaardigheid

Inleiding
Het vak bestaat uit een theoriedeel (kunstvak algemeen) en een praktisch deel: handvaardigheid (bha).

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
5

Leerstof: Kunst Actief
NeeTheorie toets 19TW1 S                 

5
Leerstof: Kunst Actief

NeeTheorie toets 29TW2 S                 

5
Leerstof: Kunst Actief

NeeTheorie toets 39TW3 S                 

5
Leerstof: Kunst Actief.

NeeTheorie toets 49TW4 S                 

5
Leerstof: Kunst Actief

NeeTheorie toets 510TW1 S                 

10
Examenvoorbereiding; beeldende begrippen en beeldende aspecten.

NeeTheorie toets 610TW2 S                 

10
Examenvoorbereiding; oefenexamen.

NeeTheorie toets 710TW3 S                 

Praktische opdracht
HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer

10
Ontwerpen en uitvoeren van werkstukken in was en keramiek.

NeeAlgemene techniekenklas 9                 

10
Technische constructies en verbindingen.

NeeTechnische vaardighedenKlas 9                 

5
Werkstukken presenteren en toelichten.

NeePresentatieklas 9 M                 

5
Ruimtelijk vormgeven n.a.v. thema.
Voorstudie/prototype, ontwerpen, definitief werkstuk.

NeeThematisch werken 1klas 10                 

10
Ruimtelijk vormgeven n.a.v. thema.
Voorstudie/prototype, ontwerpen, definitief ontwerp.

NeeThematisch werken 2klas 10                 

10
Ruimtelijk vormgeven n.a.v. thema.
Voorstudie/prototype, ontwerpen, definitief werkstuk.

NeeThematisch werken 3klas 10                 

5
Tentoonstelling en presentatie.

NeePresentatieKlas 10                 

Herkansing
Geen opmerkingen.
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Programma van toetsing en afsluiting

kunstvakken 2 tekenen

Inleiding
Dit vak bestaat uit een theoriedeel (kunstvak algemeen) en een praktisch deel: tekenen (bte).

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
5

Leerstof: Kunst Actief
NeeTheorie toets 19TW1 S                 

5
Leerstof: Kunst Actief

NeeTheorie toets 29TW2 S                 

5
Leerstof: Kunst Actief

NeeTheorie toets 39TW3 S                 

5
Leerstof: Kunst Actief

NeeTheorie toets 49TW4 S                 

5
Leerstof: Kunst Actief

NeeTheorie toets 510TW1 S                 

10
Examenvoorbereiding; beeldende begrippen en beeldende aspecten.

NeeTheorie toets 610TW2 S                 

10
Examenvoorbereiding; oefenexamen.

NeeTheorie toets 710TW3 S                 

Praktische opdracht
HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer

10
Onderzoek voorstellingsaspecten, beeldende aspecten en technische aspecten.

NeeOnderzoek 1klas 9                 

10
Procesmatig werken n.a.v. thema; oriënteren, beeldend onderzoek, uitvoeren , presenteren en evalueren.

NeeProces en themaklas 9                 

15
Onderzoek voorstellingsaspecten, beeldende aspecten en technische aspecten.

NeeOnderzoek 2klas 10                 

20
Proefexamen : oriënteren, beeldend onderzoek, uitvoeren, presenteren en evalueren

NeeProefexamenKlas 10                 

Herkansing
Geen opmerkingen.
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Programma van toetsing en afsluiting

Cult. en kunstz. vorming

Inleiding
Deze onderdelen worden behandeld in de lessen KUA en kunstvakken tekenen of  handvaardigheid.

Schoolexamens
Praktische opdracht
Deze onderdelen worden beoordeeld met Voldoende of Goed

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0

Praktische verwerking van fotografie. film en vormgeven  n.a.v. de theorie in de lessen KUA , Bte en Bha.
NeeFotografie, film en vormgevenklas 9                 

0
Praktische verwerking film n.a.v. theorie in de lessen.

Nee Filmklas 9                 

0 NeeVormgevenklas 9                 

Handelingsdeel
De  onderdelen moeten  naar behoren  ( NB ) worden afgesloten.

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0

Deelname aan gezamenlijke culturele activiteiten.
NeeCultureel actiefklas 9                 

0
Evaluatie van de programma onderdelen en de eigen reflectie daarop.

NeeEvaluatieklas 9                 

1
Deelname aan gezamenlijke culturele activiteiten.

NeeCultureel actiefKlas 10                 

Herkansing
Geen opmerkingen.
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Programma van toetsing en afsluiting

Loopbaanoriëntatie

Inleiding

Schoolexamens
Handelingsdeel
De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0

De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen in de vorm van 
een loopbaandossier. Het loopbaandossier wordt opgebouwd met behulp van een digitale methode.

NeeLOB-dossier-1klas 9                 

0

Het Loopbaandossier is nodig om het doorstroomdossier samen te stellen. Een doorstroomdossier is nodig 
voor de doorstroom naar een vervolgopleiding; voor aanmelding en toelating
Het loopbaandossier wordt opgebouwd met behulp van een digitale methode.

NeeLOB-dossier-2klas 10                 

Herkansing
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