
Handreiking PTA/OER



Presentatie en 
ruimte voor 

▪ Kennismaken en kennisdelen:
▪ Typering vmbo examinering

▪ Typering mbo examinering 

▪Het begrip ‘PTA/OER’

▪Uitgangspunten examinering doorlopende leerroute

▪Opzet en gebruik handreiking PTA/OER

Wat gaan we bespreken?



▪De wet ‘doorlopende leerroutes vmbo-mbo’
▪ Gezamenlijk vormgeven van het onderwijs én de examinering

▪Binnen de wettelijke kaders
▪ WVO

▪ WEB

▪ Wet doorlopende leerroutes

▪Kennismaken en kennisdelen vmbo-mbo

Examinering binnen de doorlopende leerroute



▪4 leerwegen (BB, KB, GL/TL)
▪ Toeleidend naar het mbo of de havo

▪ KB en GL/TL ander programma, maar wel vergelijkbaar niveau

▪4 profielen in de TL en 10 profielen in de BB/KB

▪Gemeenschappelijk deel, profieldeel en ‘vrije deel’

Het onderwijsprogramma in het vmbo



Diploma eisen vmbo

Zie blz. 3 
handreiking

LOB LOB LOB



▪ Schoolexamens én centrale examens
▪ SE verantwoordelijkheid van de school
▪ CE’s landelijk bepaald (qua inhoud, vorm en afname)
▪ Landelijke examenprogramma’s voor alle vakken

▪ AVO vakken: CE én een SE
▪ Maatschappijleer, kunstvakken/CKV, LOB, LO alleen een SE
▪ profielwerkstuk

▪ Beroepsgericht programma
▪ Profiel: CSPE en eventueel een SE
▪ Keuzevakken: SE

Examens en examenprogramma’s vmbo



▪Profielvak (1 van de 10)

▪4 of 2 keuzevakken; profieloverstijgend

Het beroepsgerichte programma in het vmbo



Van examenprogramma naar onderwijs
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PROJECTWEEK

STAGE=

1. Welke 
eindtermen?

3. Hoe bereid ik 
mijn leerlingen 
hier op voor?

2. Welke 
(type) 

toetsen?



Wat typeert de examinering in het mbo?



Waar is het examen op gebaseerd?



Voorbeeld de kapper



✓ Kwalificatie-eisen

✓ Generieke eisen Nederlands, rekenen, Engels (niveau 4)

✓ Keuzedelen

✓ Voldoende voor bpv (stage)

✓ Inspanning voor loopbaan en burgerschap

Wanneer krijg je een mbo-diploma?



Hoe examineren we in het mbo?



Vragenblokje



Begrippen VMBO - MBO

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 

Examenplan

Onderwijs en examenregeling (OER)

Examenreglement



Examinering doorlopende leerroute

Wettelijk kader doorlopende leerroutes twee varianten:

▪Doorlopende leerroute: vmbo- en mbo-diploma.

▪Geïntegreerde leerroute: mogelijk zonder vmbo eindexamen wél 
met vmbo-stof in onderwijsprogramma.

Ontwikkelen van ‘PTA/OER’

▪Gezamenlijk PTA/examenplan

▪OER / examenreglement 



Gezamenlijk PTA/examenplan (1)

Overzicht en beschrijving van alle examens binnen de doorlopende 
leerroute vmbo-mbo. Laat zien aan welke diploma-eisen de jongere 
moet voldoen.

Kenmerken gezamenlijk PTA/examenplan:

▪ VMBO-MBO examens hoeven niet volgordelijk te zijn

▪ Tot in het derde leerjaar VMBO examens

▪ Vanaf eerste leerjaar MBO examens

▪Onder verantwoordelijkheid van vo óf mbo



Gezamenlijk PTA/examenplan (2)

Inhoud PTA/examenplan: overzicht schoolexamens

▪ type, duur, inhoud, afnameperiode, totstandkoming cijfer

▪ vmbo of mbo

▪ naast SE of CE 

▪welke examens welke examenstof/ kwalificatie-eisen afsluiten



Gezamenlijk PTA/examenplan (3)

Uniek in doorlopende en geïntegreerde route:

▪ In één schoolexamen zowel vmbo- als mbo-eisen examineren

▪ Cijfer geldt dan zowel voor het vmbo- als mbo-onderdeel

▪ Afspraken over maken (samenwerkingsovereenkomst)

Uniek in geïntegreerde route:

▪Delen of de gehele vmbo-examinering 

achterwege laten



Gezamenlijk OER / reglement

OER:

▪ Beschrijft op hoofdlijnen onderwijsprogramma en examinering.

▪ Beschrijft eisen voor diplomering in de doorlopende leerroute.

Reglement:

▪ juridisch kader: voorschriften bij

de examinering

▪ rechten en plichten van de jongere 



Gezamenlijk OER / reglement

Tips:

- Maak gebruik van bestaande reglementen

- Kom tot een gezamenlijk reglement, zodat het voor de jongere 
duidelijk is dat er dezelfde regels en afspraken rondom 
examinering gelden in de hele doorlopende leerroute.



Handreiking (1)

Inleiding: wettelijke kaders gezamenlijke examinering 

Deel 1 OER en examenreglement vmbo-mbo 

a. Inhoud en functie van een OER 

b. Format voor een gezamenlijke OER (onderwijs- en 
examenregeling vmbo-mbo) 

c. Format gezamenlijk examenreglement 

vmbo-mbo 



Handreiking (2)

Deel 2 Het PTA/examenplan vmbo-mbo 

a. Het tien-stappenplan naar één PTA/examenplan vmbo-mbo 

b. Een format voor een PTA/Examenplan vmbo-mbo 

Deel 3 Bronnen en links



Beschrijving van

▪ de inhoud van het onderwijs op hoofdlijnen

▪ de vormgeving en organisatie van het examen

▪ de diploma eisen

Het format bevat richtinggevende vragen.

Nadere specificatie in 

▪ onderwijs-/vakwerkplannen/studiewijzer 

▪ PTA/examenplan (format 3)

1. Format gezamenlijke OER



▪Gezamenlijk examenreglement voorkomt onduidelijkheid 
voor de jongere

▪ Juridisch kader

▪Mogelijke hoofdstukindeling met richtinggevende vragen

2. Format examenreglement



3. Format PTA/Examenplan

1. Wat moet ik kennen/kunnen?
2. Welke vmbo en/of mbo eisen?
3. Hoe wordt dit getoetst?
4. Hoe komt mijn cijfer tot stand?
5. Hoe kan ik me voorbereiden?
6. Mag ik herkansen?

Richt je op de programma 
onderdelen die je samen 
vormgeeft én examineert.



Vragenblokje



www.sterkberoepsonderwijs.nl


