
                    

PvB moet passen 
bij een keuzedeel 

PvB moet passen bij 
(een) profieldeel 

voorbereidend 

Schrijf een eigen PvB met GP 
formats  passend bij jullie 
profiel 

3. Wij weten al welke keuzedelen we gaan aanbieden 

Passen jullie 
huidige 

PvB’s bij 
deze 

keuzedelen? 

Behoud 
je huidige 

PvB’s 

Kies een 
andere PvB 
uit de GP-

PvB bank of 

ontwikkel 
een eigen 

PvB met GP 
formats 

Behoud z.m. je PvB’s en 
zoek / ontwikkel een 

keuzedeel dat hierbij past 

Onze profilering is 

“typisch groen” en/of 
we willen met het 

nieuwe programma  
“verdiepen” 

Kies uit 130 
keuzedelen van 
andere sectoren 
(“niet groen”) óf 

Wanneer gaan jullie 
keuzedelen aanbieden?  PvB(‘s) moet 

in jaar 4 

ja 
 

ja 

nee 

ja 

 

nee 
 

nee ja 
 

Behoud 
je PvB’s 

Kies een 
andere PvB  

(zie ook 
gereedschaps-

kist nr. 8)  

nee 

PvB(‘s) moet 
in jaar 3 

PvB(‘s) moet 
in jaar 4 

1. Gebruiken jullie de PvB’s als 

voorbereiding en/óf als aanvulling op 

het CSPE? 

jaar 3 

Passen jullie 
huidige PvB’s bij 
(jullie visie én) 
de profieldelen? 

Behoud z.m. je PvB’s en 
zoek een passend 

profieldeel 

PvB(‘s) moet 
in jaar 3 

5. Vul toetsprogramma aan met andere toetsen tot een 
volledig (dekkend) programma  

Snuffel in de GP-PvB 
bank of er een PvB 
bestaat die bij jullie 
keuzedelen en jullie 

profilering/visie past 
óf 

ja 

 

Onze profilering is 
“groen met een grijs 

tintje” en/of we 
willen met het nieuwe 

programma 
“verbreden” óf 

Ontwikkel een 
eigen keuzedeel 

bij jullie 
profilering óf 

Kies uit de 13 

groene keuzedelen 

Onze profilering is 
“groen met een grijs 

tintje” en/of we 
willen met het nieuwe 

programma 
“verbreden” óf 

Onze profilering is 

“typisch groen” en/of 
we willen met het 

nieuwe programma  
“verdiepen” 

Snuffel in de GP-PvB 
bank of er een PvB 
bestaat die bij de 

profieldelen en jullie 

profilering/visie past 
óf 

nee 

Wanneer willen jullie 
de profieldelen  

aanbieden? 

profiel keuze profiel én 
keuze 

2. Waar willen jullie de 18 competenties  

(kerndeel A) expliciet aan bod laten komen 
in jullie onderwijs/toetsprogramma? 

aanvullend én 
voorbereidend 

aanvullend 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

jaar 4 

 

Volwaardig PTA/SE  

inclusief GP PvB’s         

Onze Groen Proeven PvB’s in het nieuwe examenprogramma?? HELLUP … 
 

Zijn jullie  
huidige PvB’s 

bewust 
gekozen bij 
jullie 
profilering en 
visie? 

jaar 4 

jaar 3 

Zijn jullie  

huidige PvB’s 
bewust 
gekozen bij 
jullie 
profilering en 
visie? 
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