


Grondslag 

Het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) zijn gebaseerd op 
artikel 2.60, 2.60a, 2.60b WVO 2020. 

Vaststelling bevoegd gezag 

Het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting zijn, op voorstel van de 
examencommissie, vastgesteld door het bevoegd gezag van Winkler Prins op 28 september 2022, 
nadat de medezeggenschapsraad van Winkler Prins daarmee op 27 september 2022 heeft 
ingestemd. 

Het Examenreglement is van toepassing op alle schoolsoorten die worden aangeboden op Winkler 

Prins en heeft betrekking op het schooljaar 2022-2023 

Bij het Examenreglement hoort het programma van Toetsing en Afsluiting voor de schoolsoort en het 

leerjaar dat voor de desbetreffende leerling van toepassing is. 

Tijdens het laatste examenjaar worden ruim voor de aanvang van het centraal examen door de 

examensecretaris de data van het centraal examen aan de kandidaten bekend gemaakt. 

Verzending aan inspectie en uitreiking aan kandidaten 

Het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting is voor 1 oktober aan de 
onderwijsinspectie gezonden en aan alle kandidaten verstrekt die tot het examen vwo, havo, vmbo-tl, 
vmbo-kb, respectievelijk vmbo-bb zijn toegelaten. 

Voorbehouden 

Wijzigingen in de wet- en regelgeving gedurende de looptijd van dit Examenreglement kunnen leiden 
tot tussentijdse aanpassingen van het Examenreglement en het PT A. Eventuele wijzigingen worden, 
overeenkomstig artikel 2.60c wvo 2020, volgens de geldende procedures voorgelegd aan de MR en 

kenbaar gemaakt aan de kandidaten en de onderwijsinspectie. 
Evidente misstellingen in de tekst kan het bevoegd gezag onder kennisgeving aan alle kandidaten en 
de onderwijsinspectie corrigeren. 

Examenreglement Winkler Prins schooljaar 2022-2023 





















































































































































































2022-2024 VMBO Kader 3/4 voork. ongv. EHBO 

NR. Per. Week Omschrijving Domein 

M3 Keuzevak - K/ZW /12 - Voorkomen van ongevallen K/ZW/12.1, 12.2, 
en EHBO 12.3, 12.4 en 12.5 

Taak: Kan een bijdrage leveren aan veiligheid en 
preventie van ongelukken en eerste hulp verlenen 
bij ongelukken. 

K/ZW /12.1 Deeltaak: Assisteren bij activiteiten op 
het gebied van veiligheid en risicopreventie. 
K/ZW /12.2 Deeltaak: De functie van enkele organen 
en weefsels uitleggen. 
K/ZW/12.3 Deeltaak: In acute situaties handelen 
volgens het 5-stappenplan. 
K/ZW/12.4 Deeltaak: Stoornissen in de vitale 
functies siganaleren en direct professionele hulp 
inschakelen. 
K/ZW/12.5 Deeltaak: Aan de hand vna de 
ongevalssituatie en de verschijnselen letsels 
herkennen en vaststellen van de noodzakelijke 
basis handelingen en deze uitvoeren (Eerste Hulp 
B). 

101 Theorietoets 1 - KIZW/12 Voorkomen van ongevallen en EHBO K/ZW/12.1, 12.2, 12.3, 

12.4 en 12.5 

102 Theorietoets 2 - K/ZW/12 Voorkomen van ongevallen en EHBO

103 Praktijkcijfer 1 - K/ZW/12 Voorkomen van ongevallen en EHBO

104 Praktijkcijfer 2 - KIZW/12 Voorkomen van ongevallen en EHBO
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