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Inleiding 
 
 
De minister stelt een examenprogramma op hoofdlijnen vast en wijst in het examenprogramma 
exameneenheden aan, waarover het centraal examen zich uitstrekt.  
 
De CEVO geeft in een syllabus een beschrijving van en toelichting op de exameneisen voor een 
centraal examen, en geeft zonodig verdere informatie over het centraal examen. Dat  kan gaan over 
een of meer van de volgende onderwerpen: 

• toegestane hulpmiddelen,  
• specificaties van examenstof, 
• voorbeeldopgaven,  
• bijzondere vormen van examinering (computerexamens),  
• toelichting op de vraagstelling,  
• begrippenlijsten, 
• bekend veronderstelde voorkennis uit de onderbouw, 
• bekend veronderstelde onderdelen van exameneenheden die verplicht zijn op het 

schoolexamen. 
 
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 de syllabus dus niet een volledig gesloten en afgebakende beschrijving van 
alles wat op een examen zou kunnen voorkomen. Het is mogelijk, dat op een centraal examen (c.e.) 
ook iets aan de orde komt dat niet met zo veel woorden in deze syllabus staat, maar dat naar het 
algemeen gevoelen wel tot de c.e.-stof behoort. In het algemeen geldt:  

• eindtermen die noodzakelijk zijn voor de aangewezen exameneenheden, en mogelijk in 
andere dan deze exameneenheden zijn verworven, kunnen deel uitmaken van de toetsing in 
de centrale examens, 

• voor praktische eindtermen van deze syllabus geldt dat ook de onderliggende theorie 
geëxamineerd kan worden.  
 

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 nascholers. Voor het schoolexamen is de syllabus niet van belang. Alle exameneenheden van 
het c.e. mogen ook in het schoolexamen getoetst worden en dat hoeft niet op dezelfde wijze te 
gebeuren als op het centraal examen.  
 
Deze syllabus geldt voor het spe (schriftelijk en praktisch examen) Technologie in de GL van het 
examenjaar 2008.  
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de examenjaren 2006 en 2007 is dat er één spe is voor alle 
leerlingen Technologie in de GL. 
In de bijlage is het concept-examenprogramma opgenomen.  
Als de minister het examenprogramma heeft vastgesteld (inwerkingtreding naar verwachting 1 
augustus 2008) krijgt het spe de status van centraal examen. Vanaf dat tijdstip is sprake van het cspe 
(centraal schriftelijk en praktisch examen).  
Deze syllabus is tevens de concept-syllabus voor het cspe Technologie in de GL van de examenjaren 
2009 en 2010.  
Het beleid van het ministerie van OCW is er op gericht om te komen tot een uniform cspe GL dat geldt 
voor groepen van verwante vakken. In dat verband wordt onderzocht of het mogelijk is om te komen 
tot een uniform cspe GL voor de nieuwe beroepsgerichte vakken Technologie in de GL, Ict-route en 
Intersectoraal. In het najaar van 2007 wordt daarom nagegaan of deze concept-syllabus, behalve voor 
Technologie in de GL ook als GL-syllabus voor Ict-route en Intersectoraal kan dienen. Als concept-
syllabus voor de examenjaren 2009 en 2010 kan deze syllabus daarom nog wijzigingen ondergaan. 
Voor het spe Technologie in de GL 2008 is dit de syllabus. 
 
Als een syllabus wordt aangepast ten opzichte van een eerder examenjaar wordt dat gemeld in de 
Septembermededeling, die vooraf gaat aan het desbetreffende centraal examen. Kijkt u voor alle 
zekerheid jaarlijks in september in Examenblad.nl (voorheen www.eindexamen.nl). 
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Deze syllabus is ontworpen door een commissie van de CEVO, waarin het platform, als organisatie 
van de vakdocenten in het vmbo, SLO en Cito participeerden.  
 
Voor opmerkingen over deze tekst houdt de CEVO zich steeds aanbevolen. U kunt die zenden aan 
info@cevo.nl of aan CEVO, postbus 8128, 3503 RC Utrecht. 
 
De voorzitter van de CEVO, 
drs. H.W.Laan 
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1. Syllabus Technologie GL 

1a. Verdeling examinering CE/SE 
 
Tabel: 
Verdeling van de examenstof Technologie GL over centraal examen en schoolexamen 
 
Exameneenheden G CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
TGL/I/1 Oriëntatie op de wereld van zorg en 

welzijn, de economie en de techniek X  G  

TGL/I/2 Professionele vaardigheden X G G  

TGL/I/3 Informatietechnologie X G  G 

TGL/I/4 Communicatietechnologie X G  G 

TGL/I/5 Vormgeven in 2D/3D X G  G 

TGL/I/6 Meten en regelen X G  G 

TGL/I/7 Commercieel presenteren X G  G 

TGL/I/8 Organiseren X G  G 

Sectoraal deel Zorg en Welzijn: 
Exameneenheden G CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
TGL/Z/1 Verpleging/Verzorging X  G  

TGL/Z/2 Welzijn X  G  

TGL/Z/3 Facilitaire dienstverlening X  G  

Sectoraal deel Economie: 
Exameneenheden G CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
TGL/E/1 Gegevensbeheer X  G  

TGL/E/2 Verkoop en presentatie X  G  

TGL/E/3 Kantoorpraktijk X  G  

Sectoraal deel Techniek: 
Exameneenheden G CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
TGL/T/1 CAD/CAM X  G  

TGL/T/2 Het bouwen van een huis X  G  

TGL/T/3 Meten en sturen X  G  
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1b. Specificatie van de globale eindtermen voor het CE 
 
TGL/I/2 Professionele vaardigheden 

 
De kandidaat kan 
 
1 de Nederlandse taal functioneel gebruiken 

- op basaal niveau lees- en schrijfvaardigheden toepassen bij de administratieve 
verwerking van werkzaamheden 

- een eenvoudig zakelijk verslag schrijven met gebruikmaking van 
geautomatiseerde systemen 

- zich mondeling en schriftelijk correct in de Nederlandse taal uitdrukken 
. mondeling communiceren 
. een één op één gesprek 
. werkoverleg 
. vaktaal 
. mondelinge opdrachten interpreteren 
. informeel communiceren 
 

2 tijdens de werkvoorbereiding en de werkuitvoering op basaal niveau berekeningen 
maken 

 
3 systematisch werken in een (gesimuleerde) praktijksituatie 

- werk plannen/werk voorbereiden  
. oriënteren, kiezen 
. strategie bepalen 
. plannen 

- systematisch uitvoeren 
- volgens tijdschema, handleiding, instructie werken 
- tussentijds controleren en bijstellen 
- eindcontrole uitvoeren 
- afleveren/opleveren 
- evalueren (oog hebben voor verbeteringen volgende opdracht) 

 
4 reflecteren op het eigen handelen en het eigen werkproces bijstellen 

- evaluatie proces 
- herkennen en uitwerken van verbeteropties 
- uitvoeren van verbeteropties, werken volgens aangepaste werkwijze 
- controle van de resultaten in de aangepaste situatie 

 
5 sociale competenties benoemen en hanteren in een (gesimuleerde) praktijksituatie 

- iets bespreken 
- beleefdheidsvormen hanteren 
- eigen beslissingen nemen 
- 'neen' zeggen 
- omgaan met gevoelens 
- omgaan met kritiek 
- omgaan met waardering 
- het belang van verbale en non-verbale communicatie benoemen 
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6 in een groepsgesprek deelnemen 

- leiding van de gespreksleider volgen 
- de eigen mening naar voren brengen 
- luisteren 
- toespreken van een kleine groep 

 
7 samenwerken bij het uitvoeren van werkzaamheden in een (gesimuleerde) 

praktijksituatie  
- leiden en geleid worden 
- regels hanteren 
- werkoverleg voeren 
- taken verdelen 
- constructief samenwerken met collega's in teamverband 
- zich houden aan afspraken 
- omgaan met kritiek 
- rapporteren 

 
8 een kritische instelling tot eigen belang manifesteren 

- afstand nemen van werk 
- risico’s onderkennen 
- omgaan met werkdruk 
- belangenbehartiging 
- eigen belang bij conflicten 
- speelruimte benutten 

 
9 omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht 

- het ontstaan en de invloed van vooroordelen omschrijven 
 
10 omgaan met informatie in een (gesimuleerde) praktijksituatie 

- beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit 
- relevantie, herkomst 
- toepassen van informatie 

 
11 algemene arbovoorschriften en milieumaatregelen toepassen in een (gesimuleerde) 

praktijksituatie 
- veiligheid op de werkplek, RSI 
- EHBO  
- hygiëne 
- afvalpreventie 
- energiebesparing 
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TGL/I/3 Informatietechnologie 

 
De kandidaat kan 
 
1 basishandelingen met een computersysteem uitvoeren en de kenmerken van 

computersystemen noemen 
- hardware 

. microprocessor, intern geheugen, kloksnelheid, bus, uitbreidingskaart 

. harde schijf, CD-ROM, DVD, CD/DVD-brander 

. USB, printer, scanner, webcam, modem, beamer, interactief whiteboard  
- besturingssysteem 

. mappen maken en verplaatsen 

. bestandstypen 

. snelkoppelingen 

. back-up 

. virus, virussoftware 
- diensten 

. account 

. helpdesk 
 
2 met een standaard tekstverwerkingsprogramma een document maken 

- tekstbestanden beheren 
- invoeren en bewerken van teksten en afbeeldingen 
- papierformaat, paginanummering, marge, secties,  kop- en voettekst 
- tab, alinea 
- opmaak 
- tabellen, kolommen 
- printen 
- gebruik handleiding, helpschermen 

 
3 met een standaard presentatieprogramma een presentatie maken 

- ontwerp maken 
- tekst, figuren en animaties invoeren/bewerken 
- eenvoudige lay out  
- hand-outs printen 
- presentatie uitvoeren voor een groep 

 
4 met een standaard rekenprogramma een spreadsheetdocument maken 

- opmaak van cellen en getallen 
- verplaatsen en kopiëren  
- aantal, gemiddelde  
- relatieve/absolute celverwijzing 
- formules invoeren en wijzigen 
- sorteren 
- gegevens presenteren in grafiekvorm  
- printen 

 
5 met een standaardprogramma voor agendabeheer een agenda beheren 

- afspraken invoeren 
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6 met gebruikmaking van netwerkdiensten informatie verwerven  

- navigeren in world wide web (www) 
. internetbrowser 
. zoekmachines 
. mobiel internet (wap wifi, imode) 

- (veranderlijke) gegevens opvragen  
- interactie met gegevensbestanden tot stand brengen 

 
7 informatie verstrekken via netwerkdiensten 

- eenvoudig Internetdocument maken en op internet publiceren 
 
8 met behulp van een multimediaplatform een aantal multimediaproducten 

gebruiken/toepassen 
- PC + informatiedrager 
- naslagwerk, gegevensbestand, archief 
- educatieve software 
- e-learning software 
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TGL/I/4 Communicatietechnologie 

 
De kandidaat kan 
 
1 basishandelingen bij de bedrijfsmatige telefonie uitvoeren in een (gesimuleerde) 

praktijksituatie 
- intern doorverbinden, oproepen, gespreksnotitie maken, memo schrijven 
- randapparatuur bedienen: pc, fax, modem, telefoonbeantwoorder, 

persoonsalarm, algemeen alarm 
- gebruik mobiele telefoonapparatuur 

 
2 met gebruikmaking van netwerkdiensten intermenselijke communicatie tot stand 

brengen 
- e-mail doorsturen, beantwoorden, bulkmail versturen, blind carbon copy 
- messenger service gebruiken 
- SMS berichten verzenden en ontvangen 

 
3 de functie van een aantal toepassingen van telefonie en datacommunicatie en de 

bijbehorende apparatuur en diensten omschrijven 
- providers / netwerkdiensten / collect call / doorschakelen / voice mail 
- randapparatuur: pc, fax, modem, telefoonbeantwoorder, alarmering  
- gebruik mobiele telefoonapparatuur  
- telebewaking, beeldtelefonie, zorgtelefoon 
- telemetrie 
- kostenstructuur 

. abonnementen 

. gesprekskosten, verbindingskosten 

. sms-kosten 

. daluren en piekuren 

. zones 
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TGL/I/5 Vormgeven in 2D/3D 

 
De kandidaat kan 
 
1 een eenvoudige technische tekening lezen 
 
2 met behulp van een grafisch ontwerpprogramma een ontwerp maken 

- specificaties vastleggen 
- 2D en 3D ontwerp realiseren 
- printen / plotten 

 
3 de toepassing van grafisch ontwerpprogramma's noemen in de sectoren zorg, 

economie en techniek  
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TGL/I/6 Meten en regelen 

 
De kandidaat kan 
 
1 in een practicum een meting uitvoeren, de resultaten beschrijven en interpreteren 

- chemische metingen uitvoeren 
- optische metingen uitvoeren 
- mechanische metingen uitvoeren 
- elektrische/elektronische metingen uitvoeren 
- opbouw en werking van meetsystemen 

 
2 in een schakelpracticum de werking van de 'en' en de 'of' functie zichtbaar maken, 

vergelijken en omschrijven 
- relais 
- pneumatiek 
- digitale bouwstenen 
- plc 

 
3 in een practicum van een regelkring, bestaande uit sensoren, regelaar en actuatoren, 

de onderdelen herkennen, de werking zichtbaar maken en beschrijven 
- naderingsschakelaar 
- optische signaalgevers 
- regelaar 
- actuator 

 
4 voorbeelden van de toepassing van chemische, optische, mechanische en 

elektrische metingen in sectoren van de maatschappij benoemen 
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TGL/I/7 Commercieel presenteren 

 
De kandidaat kan 
 
1 een commerciële presentatie van een product of dienst uitvoeren 

- presentatie ontwerpen 
. marketing: product, presentatie, promotie, personeel, prijs, plaats 

- promotiemateriaal aanbrengen 
. gebruik van presentatiemeubelen 

 
2 logistieke afhandeling uitvoeren 

- magazijnbeheer, voorraad, levertijd, productieketen, goederenstroom 
- fifo, intern transport, wegvervoer, vervoersmodus 
- verzendbiljet, rembours, pakbon, verzendbon, vrachtbrief, verpakkingseenheden 
-  

3 after sales' diensten uitvoeren 
- service, nazorg, garantie, klacht 
- creditnota, nalevering 
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TGL/I/8 Organiseren 

 
De kandidaat kan 
 
1 een activiteit organiseren binnen een vooraf gesteld budget 

- plannen  
. personeel 
. materiaal 
. materieel 

- uitnodigingen verzorgen 
- prijsopgave vragen 
- definitief plan maken 
- afronden 
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Bijlage: Concept-geglobaliseerd examenprogramma 
 
De exameneenheden TGL/I/1, TGL/I/2, TGL/I/3, TGL/I/4, TGL/I/5, TGL/I/6, TGL/I/7 en TGL/I/8 gelden 
voor alle kandidaten.  
Binnen het aanbod van de school bestaat het examenprogramma per kandidaat daarnaast uit één van 
de sectorale delen: 
 zorg en welzijn - de exameneenheden TGL/Z/1, TGL/Z/2 en TGL/Z/3 
 economie -  de exameneenheden TGL/E/1, TGL/E/2 en TGL/E/3 
 techniek - de exameneenheden TGL/T/1, TGL/T/2 en TGL/T/3 

 
 

  BB KB GL 
TGL/I/1 Oriëntatie op de wereld van zorg en welzijn, de economie en 

de techniek 
 

   

I.  De kandidaat heeft inzicht in 
- het werkterrein in de zorg en welzijn, economie en techniek 
- de technologische ontwikkelingen in de beroepspraktijk 
- de eigen mogelijkheden van opleiding en 

werken in de zorg en welzijn, economie en techniek 
 

  X 

TGL/I/2 Professionele vaardigheden 
 

  CE  

II. De kandidaat kan de Nederlandse taal functioneel gebruiken 
 

  X 

III. De kandidaat kan tijdens de werkvoorbereiding en de 
werkuitvoering op basaal niveau berekeningen maken 
 

  X 

IV. De kandidaat kan systematisch werken in een (gesimuleerde) 
praktijksituatie 
  

  X 

V. De kandidaat kan reflecteren op het eigen handelen en het eigen 
werkproces bijstellen 
 

  X 

VI. De kandidaat kan sociale competenties benoemen en hanteren in 
een (gesimuleerde) praktijksituatie 
 

  X 

VII. De kandidaat kan in een groepsgesprek deelnemen 
 

  X 

VIII. De kandidaat kan samenwerken bij het uitvoeren van 
werkzaamheden in een (gesimuleerde) praktijksituatie 
 

  X 

IX. De kandidaat kan een kritische instelling tot het eigen belang 
manifesteren 
 

  X 

X. De kandidaat kan omgaan met verschillen op basis van culturele 
gebondenheid en geslacht 
 

  X 

XI. De kandidaat kan omgaan met informatie in een (gesimuleerde) 
praktijksituatie 
 

  X 

XII. De kandidaat kan algemene arbo-voorschriften en 
milieumaatregelen toepassen in een (gesimuleerde) praktijksituatie 
 

  X 
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  BB KB GL 

TGL/I/3 Informatietechnologie 
 

  CE 

XIII. De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie 
informatietechnologie gebruiken 
 

  X 

TGL/I/4 Communicatietechnologie 
 

  CE 

XIV. De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie 
communicatietechnologie hanteren 
en heeft kennis van toepassingen van telefonie en 
datacommunicatie en de bijbehorende apparatuur en diensten 
 

  X 

TGL/I/5  Vormgeven in 2D/3D 
 

  CE 

XV. De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie 
- een eenvoudige technische tekening lezen 
- met behulp van een grafisch ontwerpprogramma een ontwerp 

maken 
en heeft kennis van de praktische toepassing van grafische 
ontwerpprogramma's in de sectoren zorg, economie en techniek 
 

  X 

TGL/I/6 Meten en regelen 
 

  CE 

XVI. De kandidaat kan in een practicumsituatie 
- een meting uitvoeren, de resultaten beschrijven en interpreteren 
- van een regelkring de onderdelen herkennen en de werking 

zichtbaar maken 
en heeft kennis van de 'en' en de 'of' functie en de praktische 
toepassing van chemische, optische, mechanische en elektrische 
metingen 
 

  X 

TGL/I/7 Commercieel presenteren 
 

  CE 

XVII. De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie 
- een commerciële presentatie uitvoeren 
- logistieke afhandeling uitvoeren 
- 'after sales' diensten uitvoeren 
 

  X 

TGL/I/8 Organiseren 
 

  CE 

XVIII. De kandidaat kan een activiteit organiseren binnen een vooraf 
gesteld budget 
 

  X 
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Sectoraal deel Zorg en welzijn 
 

  BB KB GL 
TGL/Z/1 Verpleging/Verzorging 

 
   

1. De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie 
- in een gesprek met cliënten begrip tonen voor hun gevoelens en 

wensen rond zorgverlening en met eigen emoties en die van 
anderen omgaan 

- in sociale situaties omgaan met culturele verschillen 
 

  X 

2. De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie 
- voor de huishouding zorg dragen 
en heeft kennis van begrippen uit de wereld van de zorg en van 
moderne technieken voor verzorging en zelfzorg 
 

  X 

TGL/Z/2  Welzijn 
 

   

3. De kandidaat kan voor één van de doelgroepen kinderen, jongeren, 
volwassenen, ouderen of zieken/gehandicapten een eenvoudige 
(groeps-) activiteit voorbereiden, uitvoeren en evalueren 
 

  X 

TGL/Z/3 Facilitaire dienstverlening 
 

   

4. De kandidaat kan  
- een menu samenstellen 
- een schoonmaakplan maken 
- een viering organiseren 
- maatregelen nemen om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te 

voorkomen  
en kan daarbij zo nodig werken met een database 
 

  X 
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Sectoraal deel Economie 
 

  BB KB GL 
TGL/E/1 Gegevensbeheer 

 
   

5. De kandidaat kan met gebruikmaking van ICT- toepassingen 
- een eenvoudige boekingsgang samenstellen 
- de crediteuren- en debiteurenadministratie verzorgen 
 

  X 

TGL/E/2  Verkoop en presentatie 
 

   

6. De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie 
- een artikelpresentatie uitvoeren 
- een verkoopgesprek voeren 
- logistieke afhandeling uitvoeren 
- 'after sales' diensten uitvoeren 
- een geautomatiseerd kassasysteem bedienen 
- betaalmiddelen gebruiken 
 

  X 

TGL/E3 Kantoorpraktijk 
 

   

7. De kandidaat kan administratieve taken verrichten met behulp van ICT 
toepassingen, waaronder een database 
 

  X 
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Sectoraal deel Techniek 
 

  BB KB GL 
TGL/T/1 CAD/CAM 

 
   

8. De kandidaat kan met behulp van CAD-software een eenvoudige 
technische tekening maken 
en heeft kennis van bewerkingsprocessen 
 

  X 

TGL/T/2 Het bouwen van een huis 
 

   

9. De kandidaat kan met behulp van een CAD-applicatie 
- een eenvoudig bouwkundig ontwerp maken 
- een eenvoudige installatietekening maken 
- een plan voor het perceel maken 
 

  X 

10. De kandidaat kan met behulp van een kleurenprogramma een 
kleurontwerp maken 
 

  X 

TGL/T/3 Meten en sturen 
 

   

11. De kandidaat kan in een practicumsituatie 
- een meting uitvoeren 
- opbouwen of aansluiten en de werking zichtbaar maken van: 

. eenvoudige schakelingen 

. sensoren en actuatoren 

. een eenvoudig gesloten regelsysteem voor aan- / uit-regeling 
 

  X 
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