
Voorlichting PTA en vervolgopleiding leerjaar 3

Welkom ouder/verzorger



- Welkom; 
- het programma van toetsing en afsluiting;
- Centraal Schriftelijk Praktisch Eindexamen; 
- overgangsnormen; 
- opleidingsmogelijkheden na de KTS.

U vindt de presentatie terug op onze website. 

Programma 



Programma van toetsing & afsluiting 
Het examen is al gestart! 

PTA 



- de kandidaten hebben eindexamens in 2022 en 2023; 

- alle cijfers die de kandidaten de komende twee jaar halen, 

telt mee voor het schoolexamen; 

- summatief en formatief toetsen. 

Belangrijk om te weten 

Schoolexamen en centraal examen 

- per vak een apart overzicht wat er behandeld wordt; 

- aantal periodes; 

- welke vaardigheden er beheerst moeten worden; 

- hoe, wat geleerd is en getoetst wordt; 

- welke weging er telt. 

PTA - wat staat hier omschreven



https://www.teylingen-college.nl/kt
s/praktische-informatie/toetsing.ht
ml

LET OP: 

Uw zoon/dochter valt onder het cohort 2021-2023. 

Waar vindt u het PTA? 

Titel

https://www.teylingen-college.nl/kts/praktische-informatie/toetsing.html
https://www.teylingen-college.nl/kts/praktische-informatie/toetsing.html
https://www.teylingen-college.nl/kts/praktische-informatie/toetsing.html


gemiddeld gewogen periodes =

= schoolexamencijfer 

Verdeling examen 

Schoolexamen KTS 

Schoolexamen KTS 

Titel

Jaar 3 

periode ED 3.1 → 10%

periode ED 3.2 → 20% 

Jaar 4 

periode ED 4.1 → 35%

periode ED 4.2 → 35% 



2021 - 2023 

Verdeling examen 

Schoolexamen KTS 

Centraal examen 

Titel

Manier 

- Leerjaar 3: CSPE 

- Leerjaar 4: CSE 

Bepaling 

(schoolexamen + centraal examen) : 2 = 

eindcijfer 



- schoolexamen (PTA);

- CSPE in leerjaar 3.

Praktijkafdeling BL en KL 

Profieldeel: 2021 - 2022 

- 4 keuzevakken; 

- schoolexamen (PTA);

- geen enkel cijfer mag lager dan een 4,0 zijn; 

- keuzevakken moeten afgesloten worden met 5,5 of hoger;

- anders gezakt. 

Keuzevakken: 2022 - 2023



- CKV moet met een voldoende worden afgerond; 

- L.O. moet een voldoende zijn;

- Maatschappijleer telt mee voor zak-/slaag regeling;

- incompleet schoolexamen = geen diploma, dus gelieve de 

*’tjes in de gaten houden van uw kind. 

Belangrijke uitgangspunten 

Anders diploma in gedrang!  



Kaderleerlingen kunnen vakken op TL-niveau volgen. Deze leerlingen zijn in leerjaar 2 geselecteerd. 

KL en TL 

Niveau 

Deze geeft tot zoveel mogelijk profielen toegang tot het MBO. 

Vakkenpakket TL 



- Doorgaan op hetzelfde niveau; 

- Overgaan naar een lager niveau; 

- Kan er een driejarig traject ingezet worden; 

- is er een entreeopleiding mogelijk op de KTS; 

- of doorstromen naar een entreeopleiding bij het MBO. 

Overgang leerjaar 3 naar leerjaar 4 

Mogelijkheden 



- Staat voor loopbaandossier;

- is een verplicht onderdeel binnen het PTA (bestaande uit stage);

- keuzeproces vervolgopleiding;

- wordt gemonitord via het programma intergrip; 

- er worden loopbaangesprekken gevoerd met de mentor. 

LOB 



- SAVE THE DATE: donderdag 24 maart 2022 - voorlichting CSPE en keuzevakken leerjaar 3; 

- bijzonder verlof tussen de meivakantie en de zomervakantie niet mogelijk; 

- wanneer uw kind examen doet, worden gemaakte afspraken binnen schooltijd door u verplaatst. 

Belangrijk 



Mogelijkheden na de KTS

Decanaat



Decanen op de KTS  

s.blom@teylingen-college.nl d.gruis@teylingen-college.nl

dhr. D. Gruisdhr. S. Blom

mailto:s.blom@teylingen-college.nl
mailto:d.gruis@teylingen-college.nl


Begeleiden van leerlingen in hun 
belangrijke keuzemomenten tijdens 
hun schoolloopbaan. 

Functie Decaan



Voorbereiding op  toekomstige  keuzemomenten 



Twee soorten MBO opleidingsmogelijkheden

soorten 
mogelijkheden 

BOL - 
beroepsopleidende 
leerweg  

Gevarieerd programma: 
afwisseling in schooldagen 
en stagedagen en/of 
weken

4 dagen werken 
1 dag naar school 

BBL - 
beroepsbegeleidende 
leerweg 



Vervolgopleiding - start september 2023

Diploma niet behaald 
niveau 1 - 
entree 
opleiding 

niveau 3/4 -
BOL OF BBL 

Diploma behaald 

instroom 
4HAVO 

doorstroom 
niveau 2 
BOL OF BBL

doorstroom na 
niveau 4 - naar 
het HBO 

na behalen 
diploma - naar 
het HBO 

niveau 2 -
BOL OF BBL 

doorstroom 
niveau 3 (4)

Kader/TL

TL

Basis



Welke keuzes zijn o.a. mogelijk?

Techniek 

Consumptief Economie 

Agrarisch Zorg & 
welzijn  

Koninklijk 



Uitstroom (afgerond)

2019 2020 2021

mboRijnland 44% 37% 55%

> waarvan niveau 2 op KTS 13%

ROC NOVA College 15% 16% 11%

ROC Mondriaan 12% 14% 10%

Anders (LIS, HMC, havo 
etc.)

19% 27% 24%



Leerplicht

Leerplicht

Tot 16 jaar

Kwalificatieplicht, eindigt bij:

- mbo niveau 2 diploma

- havo of vwo diploma

Tot 18 jaar

Indien geen startkwalificatie onder de aandacht van Leerplicht

Tot 23 jaar



Website KTS - decanaat / kiesmbo.nl

Hoe te oriënteren? 

Open dagen

November - December - Januari - Februari

Bezoek open dagen MBO

Tafeltjesavonden etc. 

Gesprek met mentor/decaan

Thuis

kiesmbo.nl , Ga in gesprek, scan je eigen netwerk

https://www.teylingen-college.nl/kts/praktische-informatie/decanaat.html
http://kiesmbo.nl
https://www.kiesmbo.nl/


Vragen

Einde presentatie


