
Cohort-PTA dienstverlening en producten voor mavo 3 2020-2022 

 

Het vak aardrijkskunde. wordt gegeven in  

Mavo 3   2020-2021 

Mavo 4   2021-2022 

Het vak Dienstverlening en Producten kent een andere wijze van hoe toetsen meetellen in het 

eindcijfer. 

In mavo 3 worden klassikaal de modules Tuincentrum en Sportschool gedaan. Daarnaast mag elke 

leerling een module kiezen.  

In leerjaar 4 worden klassikaal de modules Hotel en Vakantiepark gedaan. Daarnaast volgt elke 

leerling een keuzemodule.  

Leerjaar 4 wordt afgesloten met een centraal praktisch examen.  

De keuzemodules in leerjaar zijn: Digi spel, Webshop, Robotica en Ondernemen. 

 

Meer informatie over elke module is te vinden in de volgende bladzijden 

Het eindcijfer wordt als volg bepaald: 

- Van de vier klassikale modules wordt het gemiddelde berekend, dit is het cijfer SE Profielvak 

- Het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers van het SE profielvak en het CSPE wordt 

berekend en afgerond. Dit telt voor 50% mee in het eindcijfer. 

- Elke keuzemodule telt voor 25% mee in het eindcijfer 

 

  



PTA D&P GT 
 

Peri
ode 

(Deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) Omschrijving 

 
Tuincentrum GT  

P1 Kern A, B en C 
P/D&P/1.2 
P/D&P/1.3,4 
P/D&P/1.4,5 
P/D&P/4.1 

Algemene vaardigheden en professionele vaardigheden toepassen in een 
bedrijfscontext van een tuincentrum. Het digitale loopbaandossier wordt verder 
ingevuld en er wordt op gereflecteerd. 
Er wordt een activiteit voorbereid en gepland, waaronder voorzieningen, 
vergunningen, materialen, middelen en medewerkers een berekening van de kosten 
en baten van de activiteit gemaakt en er is aandacht voor een evaluatie en reflectie 
hiervan.  
Ook worden er werkzaamheden rondom hospitality uitgevoerd. 
Verder worden er vluchtroutes herkend, gebruikt en gemaakt. 
Informatie wordt verwerkt en vormgegeven in een lay-out. 

Opdracht(en) uit de 
basiskennis van de 
module Tuincentrum 
evt. i.c.m. 
methodetoets over 
basiskennis 

P1 P/D&P/4.2 
 
P/D&P/1.3 
P/D&P/1.4 

Beroepsvaardigheden die getoond worden in de praktijkkaarten bij de module 
Tuincentrum, zoals: apps vergelijken, analyseren, bouwen en presenteren. 
Hospitality-werkzaamheden uitvoeren en schoonmaakmiddelen en de effecten 
hiervan op het milieu benoemen. Taken van hulpdiensten en beveiliging benoemen 
en inzetten. 

Praktijkkaart(en) uit 
de module 
Tuincentrum evt. 
i.c.m. methodetoets 
over praktijkkaarten 

P1/2 Kern A, B en C Tijdens de eindpresentatie wordt er gereflecteerd op het eigen proces 
(competentie-ontwikkeling), product en het proces van loopbaanoriëntatie. 

Eindpresentatie 
module Tuincentrum 

 

 
Sportschool GT 

P3/P4 Kern A, B en C 
P/D&P/1.2,1,3 

Algemene vaardigheden en professionele vaardigheden toepassen in een 
bedrijfscontext van een sportschool. Het digitale loopbaandossier wordt verder 
ingevuld en er wordt op gereflecteerd. 
Een activiteit voorbereiden en plannen, waaronder voorzieningen, vergunningen, 
materialen, middelen en medewerkers 

Opdracht(en) uit de 
basiskennis van de 
module Sportschool 
evt. i.c.m. 
methodetoets over 
basiskennis. 

P4 P/D&P/4.2 
 
P/D&P/1.3 
P/D&P/1.4 

Beroepsvaardigheden die getoond worden in de praktijkkaarten bij de module 
Sportschool, zoals: video maken, bewerken en monteren aan de hand van een 
script, storyboard, draaiboek en taakverdeling. 
Schoonmaakmiddelen herkennen en gebruiken, hospitality-werkzaamheden 
uitvoeren. Pictogrammen rondom veiligheid gebruiken. 

Praktijkkaart(en) uit 
de module 
Sportschool evt. 
i.c.m. methodetoets 
over praktijkkaarten. 

P4 Kern A, B en C Tijdens de eindpresentatie wordt er gereflecteerd op het eigen proces 
(competentie-ontwikkeling), product en het proces van loopbaanoriëntatie. 

Eindpresentatie 
module Sportschool 



PTA KEUZEVAKKEN GT 
 

    

Peri
ode 

(Deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) Omschrijving 

 
Profielmodule 3 D&P Product maken en verbeteren(Spoorwegen) 

P2/P3 Kern A, B en C 
P/D&P/3.1,1,2,4 
 

Algemene vaardigheden en professionele vaardigheden toepassen in een 
bedrijfscontext van de spoorwegen. Het digitale loopbaandossier wordt verder 
ingevuld en er wordt op gereflecteerd. 
Een product of situatie beoordelen, verbeteren en tekenen in een 2D 
tekenprogramma. In een 3D tekenprogramma stapsgewijs een kubus-huisje na 
tekenen. 
 
 

Opdracht(en) uit de 
basiskennis van de 
module Spoorwegen 
evt. i.c.m. 
methodetoets over 
basiskennis 

P2/P3 P/D&P/3.1,1,2,3 
P/D&P/3.2,1,2,3 

In een 3D tekenprogramma diverse objecten ontwerpen, tekenen en uitprinten in 
3D. In een praktijkkaart kennis maken met diverse verbindingen en materialen. Een 
werktekening aanvullen en veilig omgaan met diverse gereedschappen en 
materialen. 

Praktijkkaart(en) uit 
de module 
Spoorwegen evt. 
i.c.m. methodetoets 
over praktijkkaarten 

P2/P3 Kern A en B 
 

Tijdens de eindpresentatie wordt er gepresenteerd voor een publiek met passende 
communicatiemiddelen en wordt er gereflecteerd op het eigen proces. 

Eindpresentatie 
module Spoorwegen 

    

    

Peri
ode 

(Deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) Omschrijving 

 
Keuzevak 1  D&P Digi-spel 

P2/3 Kern A, B, C 
K/D&P/1.1 

Verdiepen in de kenmerken van een goede game, gamen, het effect van geweld in 
games en gameverslaving. Vaardigheden met het programma gamemaker 
inoefenen en stapsgewijs een ontwerp en storyboard maken. Loopbaanoriëntatie in 
combinatie met beroepskenmerken van een gamedesignteam vormt een rode 
draad, het loopbaandossier wordt ingevuld.  

Opdracht(en) uit de 
basiskennis evt. i.c.m. 
methodetoets over 
basiskennis. 

 K/D&P/1.1 
K/D&P/1.2 
K/D&P/1.3 
 

Beroepsvaardigheden die getoond worden in de praktijkkaarten bij de module, zoals 
het ontwerpen van een storyboard, het maken van een game en het verwerken van 
feedback van de opdrachtgever op de game. Games maken en aanpassen aan eigen 
voorkeuren of aan de feedback van de opdrachtgever. Deze opdrachten zijn zowel 
voorbereidend als verdiepend en zijn een voorbereiding op de eindpresentatie. 

Praktijkkaart(en) uit 
de module, evt. 
gepresenteerd aan 
de opdrachtgever 

 K/D&P/1.1 
K/D&P/1.2 
K/D&P/1.3 
 

Het achterhalen van de wensen van de opdrachtgever m.b.t. een educatieve game. 
Vervolgens het ontwerpen, presenteren en aanpassen van een educatieve game in 
de context van de school: een digitaal educatief spel bedenken, een storyboard 
samenstellen, de ideeën voorleggen aan een opdrachtgever en toelichten. Reactie 
van de opdrachtgever verwerken en een educatief spel maken, feedback verwerken, 
de educatieve elementen in het spel toelichten en het resultaat presenteren aan de 
opdrachtgever. 

Eindpresentatie 
educatieve game 

   
 
 
 

 

Peri
ode 

(Deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) Omschrijving 

 
Keuzevak 9  Z&W Facilitaire Dienstverlening: inrichting en verzorging 



P2/3 Kern A, B, C 
K/ZW/9.1 
K/ZW/9.2, 1,2,4 
K/ZW/9.3, 
1,4,5,6 
K/ZW/9.4, 1,2,3 
K/ZW/9.5, 1,2,4 

Vaardigheden (waaronder ICT) inoefenen en in diverse bedrijfscontexten  
toepassen. In deze beroepscontexten is  loopbaanoriëntatie een rode draad, het 
loopbaandossier wordt ingevuld. Er wordt geoefend in klantgericht handelen, 
bestellingen opnemen, afrekenen, geld tellen, inrichting van een ruimte, de 
grootkeuken, HACCP en schoonmaakwerkzaamheden. 

Opdracht(en) uit de 
basiskennis evt. i.c.m. 
methodetoets over 
basiskennis. 

 K/ZW/9.1 
K/ZW/9.2 
K/ZW/9.3, 
1,2,3,4,5 
K/ZW/9.4 
K/ZW/9.5 

Beroepsvaardigheden die getoond worden in de praktijkkaarten bij de module, zoals 
het organiseren van een congres en een reünie, schoonmaken, opdrachten rondom 
de horeca en het bereiden van diverse gerechten. 

Praktijkkaart(en) uit 
de module evt. i.c.m. 
methodetoets over 
praktijkkaarten. 

 K/ZW/9.1, 
2,3,4,5 
K/ZW/9.2 
K/ZW/9.3, 4,6 
K/ZW/9.5,1 

Het ontwerpen, maken, inrichten en presenteren van een grootkeuken en 
restaurant aan de hand van een maquette. Rekening houdend met professionele 
richtlijnen en wensen van de klant. 

Eindpresentatie 
maquette 
grootkeuken en 
restaurant 

    

Peri
ode 

(Deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) Omschrijving 

 
Keuzevak 6  D&P Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid 

P2/3 Kern A, B, C 
K/D&P/6.2, 4,5 
K/D&P/6.3 
K/D&P/6.4, 1 
K/D&P/6.5, 1,2 

Vaardigheden (waaronder ICT) inoefenen en in diverse beroepscontexten  
toepassen binnen de geüniformeerde dienstverlening. In deze beroepscontexten is  
loopbaanoriëntatie een rode draad, het loopbaandossier wordt ingevuld. Er wordt 
geoefend in rapporteren, sporenonderzoek, fouilleren, communiceren en brand- en 
sluitronde en vluchtroutes bij calamiteiten. 

Opdracht(en) uit de 
basiskennis evt. i.c.m. 
methodetoets over 
basiskennis. 

 K/D&P/6.1 
K/D&P/6.2 
K/D&P/6.4 
K/D&P/6.5 
K/D&P/6.6 

Beroepsvaardigheden die getoond worden in de praktijkkaarten bij de module, zoals 
onderzoek doen en adviseren over veilig wonen en veilig verkeer, het organiseren 
van een evenement, ABCD-gedrag, signalement opnemen, parkeerregelgeving en –
beleid en communicatiemiddelen. 
. 

Praktijkkaart(en) uit 
de module evt. i.c.m. 
methodetoets over 
praktijkkaarten. 

 K/D&P/6.1 De praktijkkaart Stormbaan loopt uit in het geven van een sportles aan een groep 
(mede)leerlingen waarbij een hindernisbaan / circuit wordt gebruikt. 

Sportles 
voorbereiden en 
geven  

    

    

Peri
ode 

(Deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) Omschrijving 

 
Keuzevak 5  E&O Ondernemen 

P2/3 Kern A, B, C 
K/EO/5.1, 1, 2, 3 
K/EO/5.2, 1, 2 
 

Vaardigheden (waaronder ICT) inoefenen en in een zelf gekozen bedrijfscontext  
toepassen. In deze beroepscontext is  loopbaanoriëntatie een rode draad, het 
loopbaandossier wordt ingevuld. Er wordt geoefend in het ontwikkelen van een 
eigen (product)idee, omgaan met personeel, zakelijk gebruik van social media en 
huisvesting. 

Opdracht(en) uit de 
basiskennis evt. i.c.m. 
methodetoets over 
basiskennis. 

 K/EO/5.1, 1, 2, 
3, 4 
K/EO/5.2, 1, 2, 
3, 4 
K/EO/5.3, 1, 2, 
3, 4, 5 
K/EO/5.4, 1, 2 

Beroepsvaardigheden die getoond worden in de praktijkkaarten bij de module, zoals 
het onderzoeken van de markt, het schrijven van een ondernemingsplan, het 
opstellen van een financieel plan en een marketingplan, het kiezen van een 
geschikte ondernemingsvorm. 
 

Praktijkkaart(en) uit 
de module evt. i.c.m. 
methodetoets over 
praktijkkaarten. 



 K/EO/5.4, 3 
 

Tijdens de eindpresentatie wordt het bedrijf en diverse aspecten van het 
ondernemen gepresenteerd. Ook wordt er gereflecteerd op het proces van 
loopbaanoriëntatie. 

Eindpresentatie 
module Ondernemen 

    

Peri
ode 

(Deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) Omschrijving 

 
Keuzevak 3 D&P Werken aan natuur en milieu 

P2/3 Kern A, B en C 
K/D&P/3.2, 
1,2,3,4,5 

Algemene vaardigheden en professionele vaardigheden toepassen in een 
bedrijfscontext van natuurbeheer en overheid. Het digitale loopbaandossier wordt 
verder ingevuld en er wordt op gereflecteerd. 
Biodiversiteit herkennen, benoemen en de biodiversiteit inventariseren. Een 
beheerplan opstellen met onderhoudstaken gepland worden. 

Opdracht(en) uit de 
basiskennis van de 
module evt. i.c.m. 
methodetoets over 
basiskennis. 

 K/D&P/3.1 
 
K/D&P/3.2 

Beroepsvaardigheden die getoond worden in de praktijkkaarten bij de module, zoals 
het uitvoeren van het onderhoudsplan in de context van de school, een tuin 
ontwerpen, onderzoek doen naar het effect van schoonmaakmiddelen op het milieu 
en maatregelen voor het vergroten van de biodiversiteit. 

Praktijkkaart(en) uit 
de module evt. i.c.m. 
methodetoets over 
praktijkkaarten. 

 Kern A, B en C Tijdens de eindpresentatie wordt er een (fictieve) bijeenkomst georganiseerd voor 
een buurt waarbij onderzoeksresultaten, een beheerplan en een advies voor de 
woonomgeving wordt gegeven. 

Eindpresentatie voor 
de buurt 

  



    

Peri
ode 

(Deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) Omschrijving 

 
Profielmodule 2 D&P Presenteren, promoten en verkopen(Candy4you) 

P2/3 Kern A, B en C 
P/D&P/2.1 
P/D&P/2.3.1,3,4 

Algemene vaardigheden en professionele vaardigheden toepassen in een 
bedrijfscontext van een snoepfabriek. Het digitale loopbaandossier wordt verder 
ingevuld en er wordt op gereflecteerd. 
Reclames met elkaar vergelijken, (social) media-uitingen benoemen en opstellen 
voor de snoepfabriek. In een zakelijk gesprek omgaan met reacties van mensen. 

Opdracht(en) uit de 
basiskennis van de 
module Candy2you 
evt. i.c.m. 
methodetoets over 
basiskennis 

P2/3 P/D&P/2.1.4 
P/D&P/2.2 

Zakelijk gebruik van social media. Een marketingplan opstellen en presenteren. Een 
verkoopgesprek opstellen en uitvoeren. 

Praktijkkaart(en) uit 
de module 
Candy2you evt. i.c.m. 
methodetoets over 
praktijkkaarten 

P2/3 Kern A, B en C 
P/D&P/2.3 

Tijdens de eindpresentatie wordt er gepresenteerd voor een publiek met passende 
communicatiemiddelen en wordt er gereflecteerd op het eigen proces 

Eindpresentatie 
module Candy2you 

 

 


