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Voorwoord
De minister heeft de examenprogramma's op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma
zijn de exameneenheden aangewezen waarover het centraal examen (CE) zich uitstrekt: het CEdeel van het examenprogramma. Het examenprogramma geldt tot nader order.
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft in een syllabus, die in beginsel jaarlijks
verschijnt, een toelichting op het CE-deel van het examenprogramma. Behalve een beschrijving
van de exameneisen voor een centraal examen kan een syllabus verdere informatie over het
centraal examen bevatten, bijvoorbeeld over een of meer van de volgende onderwerpen:
specificaties van examenstof, begrippenlijsten, bekend veronderstelde onderdelen van domeinen of
exameneenheden die verplicht zijn op het schoolexamen, bekend veronderstelde voorkennis uit de
onderbouw, bijzondere vormen van examinering (zoals computerexamens), voorbeeldopgaven,
toelichting op de vraagstelling, toegestane hulpmiddelen.
Ten aanzien van de syllabus is nog het volgende op te merken. De functie ervan is een leraar in
staat te stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal examen wel en niet
gevraagd kan worden. Naar zijn aard is een syllabus dus niet een volledig gesloten en afgebakende
beschrijving van alles wat op een examen zou kunnen voorkomen. Het is mogelijk, al zal dat maar
in beperkte mate voorkomen, dat op een CE ook iets aan de orde komt dat niet met zo veel
woorden in deze syllabus staat, maar dat naar het algemeen gevoelen in het verlengde daarvan
ligt.
Een syllabus is zodoende een hulpmiddel voor degenen die anderen of zichzelf op een centraal
examen voorbereiden. Een syllabus kan ook behulpzaam zijn voor de producenten van
leermiddelen en voor nascholingsinstanties. De syllabus is niet van belang voor het schoolexamen.
Daarvoor zijn door de SLO handreikingen geproduceerd die niet in deze uitgave zijn opgenomen.
Deze syllabus geldt voor het examenjaar 2018. Syllabi van eerdere jaren zijn niet meer geldig en
kunnen van deze versie afwijken. Voor het examenjaar 2019 wordt een nieuwe syllabus
vastgesteld.
Het CvTE publiceert uitsluitend digitale versies van de syllabi. Dit gebeurt via Examenblad.nl
(www.examenblad.nl), de officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs.
In de syllabi 2018 zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige syllabus voor het examenjaar
2017 duidelijk zichtbaar. De veranderingen zijn geel gemarkeerd. Er zijn diverse vakken waarbij de
syllabus 2018 geen inhoudelijke veranderingen heeft ondergaan.
Een syllabus kan zo nodig ook tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld als een in de syllabus
beschreven situatie feitelijk veranderd is. De aan een centraal examen voorafgaande
Septembermededeling is dan het moment waarop dergelijke veranderingen bekendgemaakt
worden. Kijkt u voor alle zekerheid jaarlijks in september op Examenblad.nl.
Het CvTE stelt het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen vast en de wijze
waarop het centraal examen wordt afgenomen. Deze vaststelling wordt gepubliceerd in het rooster
voor de centrale examens en in de Septembermededeling.
Voor opmerkingen over syllabi houdt het CvTE zich steeds aanbevolen. U kunt die zenden aan
info@hetcvte.nl of aan CvTE, Postbus 315, 3500 AH Utrecht.

De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens,
Drs. P.J.J. Hendrikse
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LN/K/2 Competenties
2 Beslissen en activiteiten initiëren
De kandidaat kan op adequate wijze beslissen en activiteiten uitvoeren.
Aspecten gericht op het proces:
Heeft vertrouwen in eigen kunnen.
Weegt voor- en nadelen van de alternatieven tegen elkaar af.
Houdt rekening met belangen en meningen van anderen.
Overziet de mogelijke gevolgen van de alternatieven.
Overlegt zonodig met betrokkenen.
Toont initiatief om de beslissing uit te voeren.
Aspecten gericht op het resultaat:
Beslissingen zijn uitgevoerd.
6 Presenteren
De kandidaat kan op adequate wijze communiceren en zich presenteren, zowel verbaal
(mondeling) als non-verbaal.
Aspecten gericht op het proces:
Stemt de boodschap af op de ontvanger.
Brengt de boodschap over op de ontvanger.
Maakt gebruik van correct taalgebruik.
Speelt in op de reacties van de ontvanger.
Maakt gebruik van ICT-toepassingen.
Aspecten gericht op het resultaat:
De presentatie is effectief.
7 Formuleren en rapporteren
De kandidaat kan op adequate wijze schriftelijk rapporteren.
Aspecten gericht op het proces:
Stemt de boodschap af op de ontvanger.
Brengt de boodschap over op de ontvanger.
Maakt gebruik van correct taalgebruik.
Speelt in op de reacties van de ontvanger.
Maakt gebruik van ICT-toepassingen.
Aspecten gericht op het resultaat:
De rapportage is correct en effectief.
10 Analyseren en problemen oplossen
De kandidaat kan op adequate wijze met problemen omgaan.
Aspecten gericht op het proces:
Signaleert het probleem.
Raadpleegt zonodig anderen.
Verhelpt zo mogelijk het probleem of biedt hulp bij het verhelpen van het
probleem, met inachtneming van de veiligheid.
Aspecten gericht op het resultaat:
Het probleem is verminderd, beheersbaar gemaakt of opgelost.
11 Onderzoeken
De kandidaat kan op adequate wijze informatie verwerven en verwerken om iets
doelgericht te onderzoeken.
Aspecten gericht op het proces:
Maakt gebruik van informatiebronnen.
Verwerkt en ordent informatie.
Beantwoordt onderzoeksvragen aan de hand van geselecteerde informatie.
Aspecten gericht op het resultaat:
De onderzoeksvragen zijn beantwoord.
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13 Plannen en organiseren
De kandidaat kan op adequate wijze planmatig en doelgericht werken.
Aspecten gericht op het proces:
Helder krijgen wat het beoogde doel is.
Kiest een passende aanpak om het beoogde doel te bereiken.
Aspecten gericht op het resultaat:
De gehanteerde werkwijze is verantwoord, effectief en efficiënt.
Er is een planning gemaakt.
14 Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten
De kandidaat kan op adequate wijze klanten helpen.
Aspecten gericht op het proces:
De klant wordt begroet en te woord gestaan.
Er wordt op de vragen van de klant ingespeeld.
Er wordt informatie verstrekt of de klant wordt doorverwezen.
Het contact wordt op de juiste wijze afgesloten.
Aspecten gericht op het resultaat:
De klant is tevreden.
15 Kwaliteit leveren
De kandidaat kan op adequate wijze zorg dragen voor een goede werkuitvoering en
een goede kwaliteit van het eindproduct.
Aspecten gericht op het proces:
Werkt nauwkeurig en geconcentreerd.
Controleert de voortgang van zijn werkzaamheden en onderneemt actie bij
veranderende omstandigheden.
Evalueert eigen werkproces.
Streeft naar een optimale kwaliteit.
Aspecten gericht op het resultaat:
Het afgeleverde werk is van gewenste kwaliteit.
16 Instructies en procedures opvolgen
De kandidaat kan op adequate wijze volgens instructie en geldende procedures werken.
Aspecten gericht op het proces:
Voert werkzaamheden uit volgens instructie.
Werkt volgens geldende procedures en voorschriften op het gebied van veiligheid,
hygiëne, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en milieu.
Gebruikt materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke
beschermingsmiddelen op de juiste wijze.
Aspecten gericht op het resultaat:
Het werk is volgens instructie en volgens geldende procedures, voorschriften
uitgevoerd.
19 Bedrijfsmatig handelen
De kandidaat kan op adequate wijze met productiemiddelen omgaan.
Aspecten gericht op het proces:
Gaat efficiënt met tijd en productiemiddelen om.
Heeft zicht op kosten en baten.
Overlegt indien nodig met anderen.
Aspecten gericht op het resultaat
De kandidaat is zorgvuldig met de productiemiddelen omgegaan.
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LN/K/23

Huisvesting

90

De kandidaat kan huisvestingsvormen van dieren en het bewaren en afvoeren
van mest beoordelen.
Hierbij gaat het om:
huisvestingsvormen van dieren (zoals traliekooi, aquarium, terrarium,
kennel, paardenbox, potstal, ligboxenstal, vleesvarkenstal,
groepshuisvesting, scharrelstal en dergelijke)
het juiste leefmilieu voor dieren (zoals ventilatie, temperatuur,
luchtvochtigheid, isolatie)
de afmetingen, de indeling en de materialen van huisvestingsvormen
voor- en nadelen van huisvestingsvormen
huisvestingsvormen toetsen aan de geldende normen
de relatie tussen de huisvestingsvormen en het leefmilieu
opslagsystemen/-manieren

91

De kandidaat kan de relatie leggen tussen de gevolgen van het houden van
dieren en het milieu.
Hierbij gaat het om:
de kringloop van meststoffen (evenwicht tussen aan- en afvoer)
overlast door dieren

92

De kandidaat kan dieren huisvesten en hun leefomgeving verzorgen.
Hierbij gaat het om:
de veiligheid
het klimaat (zoals invloed weer, veebezetting, diersoort)
de water- en voervoorziening
het schoonhouden van de huisvesting
de materiaalkeuze

LN/K/24
93

Diervoeding
De kandidaat kan dieren verantwoord voeren afhankelijk van hun aard en
gebruiksdoel en gebruik maken van de daarbij behorende hulpmiddelen.
Hierbij gaat het onder andere om:
aan de hand van een voerschema voer en water aan dieren verstrekken
controleren en registreren of de voergift is opgenomen
voersoorten van diergroepen (zoals droogvoer, blikvoer, hooi, stro, mais)
het verschil tussen ruwvoer en krachtvoer
het verschil tussen planten-, vlees-, en alleseters
welk voedsel hoort bij welke diersoort
vertellen wat de oorsprong van diervoer is
voor- en nadelen van voersystemen
voedingsgegevens uit tabellenboekje of op etiketten (zoals, DS, VEM, gDVE
en andere specifieke voedingseigenschappen)
waar de energie en de eiwitbehoefte van een dier van afhangt (brandstoffen,
bouwstoffen e.d.)
eenvoudige voedingsberekeningen uitvoeren
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LN/K/25

Dierverzorging 2

94

De kandidaat kan de meest voorkomende diersoorten en -rassen herkennen en
beschrijven.
Hierbij gaat het om:
verschillen tussen rassen en soorten
verschillen tussen productie- en gezelschapsdieren
het uiterlijk
het aangeven van het productiedoel

95

De kandidaat heeft kennis van basisbegrippen van de voortplanting.
Hierbij gaat het om:
bronstverschijnselen (zoals, sta-reflex, tochtig, baltsen)
bronsttijd
KI
bijzondere kenmerken van dieren

96

De kandidaat kan onderdelen bij dieren aanwijzen en hun functies benoemen.

97

De kandidaat kan dieren verzorgen rekening houdend met hun welzijn.
Hierbij gaat het om:
het op dierafhankelijke wijze verzorgen (zoals nagels knippen, koeien
scheren, hoeven bekappen)
de dagelijkse- en periodieke verzorging van dieren uitvoeren
op de juiste manier met dieren omgaan
hygiënisch werken
dieren vangen, vastzetten en verplaatsen (lettend op veiligheid van mens en
dier)
de hygiëne, het welzijn en de gezondheid van dieren controleren
de leeftijd, het gewicht, de conditie en het geslacht van een dier bepalen
rekening houden met beroepsklachten/lichaamshouding/veiligheid op het
bedrijf
het natuurlijke gedrag van dieren
de gezondheidskenmerken van een dier
(besmettelijke) ziekten (zoals BSE, mond- en klauwzeer, vogelgriep,
blauwtong)
het nemen van voorzorgsmaatregelen
een gezondheidscontrole
de juiste maatregelen nemen met betrekking tot dode dieren

Voor de vakrichting dierhouderij en -verzorging worden twee versies van het centraal
examen gemaakt, namelijk een versie over gezelschapsdieren en een versie over
productiedieren.
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