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Nuanceringen van het examenreglement 

 

 

1. Inzagerecht: 

- Artikel 18 lid 5 en lid 7 zijn verhelderingen van artikel 13 lid 7 en lid 11. 

Dat betekent dat het recht om gemaakte toetsen in te zien en te 

controleren op juistheid van correctie vervallen is als het periodecijfer 

definitief vast staat. Het cijfer staat definitief vast twee weken na uiterlijke 

bekendmaking van de herkansing van de betreffende periode. 

 

2. Herkansingen (artikel 20 lid 1 en 4) 

- De algemene regel in laatste examenjaar is dat na periode 1, 2 en 3 steeds 

elke leerling 1 vak mag herkansen. In het PTA zijn uitzonderingen hierop 

per vak vermeld. Tevens zijn in het PTA mogelijkheden tot herkansingen 

van toetsen in voorexamenjaren opgenomen. 

- De procedure is als volgt: de leerling meldt via een toegestuurde link of hij 

van plan is een bepaald vak te herkansen. Op basis van deze opgave 

bepaalt de docent het aantal toetsexemplaren.  

- De leerling geeft op de presentielijst aan dat hij aanwezig is. 

- Uitzondering: Een leerling heeft geen recht op een herkansing naar keuze 

als de uiterlijke inlevertermijn van een handelingsdeel/ PO is verstreken. 

Bij het overschrijden van een deadline kost het de leerling het recht op een 

herkansing conform artikel 16.2 examenreglement. 

 

3. Artikel 28. 

Dit artikel is ook uitgangspunt als een kandidaat na inzage van zijn/haar 

examenwerk, op grond van argumenten, de correctie op bepaalde punten 

aanvecht. De te volgen procedure wordt genoemd in de “Handreiking: hoe 

om te gaan met geschil na inzage examenwerk”. 

 

4. Artikel 17: profielwerkstuk.  

- Lid 3 Het onderwerp van het profielwerkstuk dient aan het einde van het 5e 

leerjaar te zijn vastgesteld. Indien het profielwerkstuk betrekking heeft op 

twee vakken, dient deze examinator bij de opstelling van de opdracht de 

docent van het andere vak te raadplegen. 

- Lid 7 begint met de zin: De begeleidende examinator beoordeelt het 

profielwerkstuk voor de deadline van 26 februari. 
- Herkansing van het profielwerkstuk is mogelijk. Die herkansing geldt als 

één herkansing. Het cijfer voor het profielwerkstuk is definitief op de dag 

waarop docenten de definitieve cijfers van de laatste toetsperiode moeten 

inleveren.  

 

5. Artikel 23: afronding van het schoolexamen. 

Het in lid 1 genoemde combinatiecijfer is het gemiddelde van de afgeronde 

cijfers van de vakken die binnen deze combinatie meetellen: 

- Voor VWO zijn dat in 2021 maatschappijleer, ANW en het profielwerkstuk 

en bovendien CKV voor atheneum. 

 

6. De domeinen die betrekking hebben op oriëntatie op studie en beroep komen 

terug in het PTA van LOB. 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Nederlands 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal  

Gewicht : 1 

 
Periode 1 

Onderwerp : poëzieanalyse en -interpretatie  

Duur : 100 min 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : vormaspecten poëzieanalyse (uitgedeeld door de docent),  

 oefengedichten met vragen 
Sbu : 25 

Herkansing : ja 

 

Periode 2 

Onderdeel 1 

Onderwerp : literatuurdossier  

Duur : n.v.t. 

Vorm : schriftelijk dossier in te leveren op een door de docent voorgeschreven 

 moment in periode 2 

Gewicht : naar behoren. Zonder geschikt en volledig literatuurdossier geen 

 mondeling tentamen. 

Leerstof : het literatuurdossier is samengesteld volgens de instructie die is  

 uitgedeeld 

Herkansing : ja 

 

 

Onderdeel 2 

Onderwerp : moderne literatuur 20e en 21e eeuw  

Duur : 20 min. 

Vorm : mondeling (individueel volgens rooster)  

Gewicht : 2 

Leerstof : in totaal acht literaire werken: vijf uit 5V (de moderne roman uit 

 periode 1; de twee romans van de leeskring; de roman uit de periode 

 1900-1940 en de moderne roman uit periode 4) en drie moderne 

 romans, gelezen in 6V; 

 Theorie verhaalanalyse; capita selecta uit de Nederlandse literatuur van 

 na 1945 (klassikaal behandeld) en literaire thema’s;  

 achtergrondinformatie bij de gelezen romans. Theorie verhaalanalyse 

 wordt herhaald aan de hand van korte verhalen en door de docent 

 uitgereikt oefenmateriaal. Grondige en parate inhoudelijke kennis van de 

 gekozen boeken is vereist. De leerling kan elementen uit de 

 verhaalanalyse toepassen op de door hem/haar gelezen romans. 
Sbu : 65 

Herkansing : nee 
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Periode 3 

Onderwerp : schrijfvaardigheid, uiteenzetting of beschouwing  

Duur : 150 min. 
Vorm : op de computer 

Gewicht : 3 

Leerstof  : Uit Kern, de hoofdstukken over schrijfvaardigheid, formuleren, spelling, 

 tekstvormen. Uiterlijk een week voorafgaand aan het examen ontvangen 

 de kandidaten de documentatie op basis waarvan ze de tekst schrijven. 
Sbu : 50 

Herkansing  : ja 

 
 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

 

N.v.t. 

 

III HANDELINGSDEEL 

 

Literatuurdossier: zie periode 2 

Bij niet correct naleven van bovengenoemde richtlijnen en / of het overschrijden van 

de deadline kan er geen tentamen afgelegd worden. De betreffende kandidaat moet 

vervolgens een herkansing inzetten om het tentamen alsnog af te leggen. 

 

IV CIJFERBEPALING 

 

Cijfervoorbeeld: 

 
 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 6,1 6,3 7,5 7,0 

weging 1 1 2 3 

SE-cijfer: (1  6,1 + 1  6,3 + 2  7,5 + 3  7,0) / 7 = 6,9 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Engels 

 

I TOETSEN 

 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal  

Gewicht  1 

 

Periode 1 

Onderwerp : literatuur  

Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijke toets 

Gewicht : 1 

Leerstof : klassikaal behandelde roman(s) + short stories & poetry 

Sbu : 50 

Herkansing : ja 

 

Periode 2 

Onderwerp : schrijfvaardigheid 

Duur : 100 minuten, Afnemen op computers  

Vorm : stelopdracht/essay/article 

Gewicht : 1 

Leerstof : materiaal door docent aan te leveren  

Sbu  : 60 

Herkansing : ja  

 

Periode 3 

Onderwerp : spreekvaardigheid 

Duur : 5 minuten, voorbereiding 20 min. 

Vorm : voordracht/presentatie/discussie/speech  

Gewicht :1 

Leerstof : materiaal docent + eigen materiaal  

Sbu : 20 

Herkansing : nee 

 

 

Onderwerp : kijk- en luistertoets 

Duur  : ongeveer 60 minuten. Afnemen tijdens Cito afname moment  

Vorm  : CITO kijk- en luistertoets 

Gewicht :1 

Leerstof : oefenmateriaal docent  

Sbu : 35 

Herkansing : nee 

 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

 

N.v.t. 

 

III HANDELINGSDEEL 

 

N.v.t. 

 

IV Voor kandidaten met een Cambridge certificaat 

Op het Cambridge-certificaat staan scores op een schaal tot 210 punten. Dit staat gelijk 

aan ERK niveau C2 voor de onderdelen luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en 

spreekvaardigheid. 
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Leerlingen kunnen op vrijwillige basis de Cambridge-scores voor luister-, schrijf- en 

spreekvaardigheid, omzetten naar een cijfer voor de betreffende onderdelen binnen het 

schoolexamen (zie berekening hieronder). 

De lessen Engels voor deze onderdelen zijn voor de leerlingen in overleg met de docent 

facultatief. Het blijft de leerling toegestaan het schoolexamen toch te maken en dan de 

hoogste score te laten meetellen. De lessen zullen dan wellicht toch gevolgd moeten 

worden, dit in overleg met de docent. Het onderdeel leesvaardigheid wordt buiten 

beschouwing gelaten, aangezien deze vaardigheid in het CSE getoetst wordt en daarom 

voor alle leerlingen verplicht is. 

 

Berekening Cambridge-score naar SE-cijfer: 

 

Een score van 180 punten voor een onderdeel van het Cambridge-examen betekent een 

voldoende. In het Nederlandse systeem betekent een 5,5 een voldoende. Rekening 

houdend met het niveau van het Cambridge-examen wordt een score van 180 punten 

omgezet naar een 6,5. De rest van de punten wordt evenredig omgezet, met een 

maximum van een 10 voor de hoogste Cambridge-score van 210 punten. 

 

Rekenvoorbeeld: 

 

score cijfer 

150 3,0 

151 3,1 

152 3,2 

153 3,3 

154 3,5 

155 3,6 

156 3,7 

157 3,8 

158 3,9 

159 4,0 

160 4,2 

161 4,3 

162 4,4 

163 4,5 

164 4,6 

165 4,7 

166 4,9 

167 5,0 

168 5,1 

169 5,2 

170 5,3 

score cijfer 

171 5,4 

172 5,6 

173 5,7 

174 5,8 

175 5,9 

176 6,0 

177 6,1 

 

178 6,3 

179 6,4 

180 6,5 

181 6,6 

182 6,7 

183 6,9 

184 7,0 

185 7,1 

186 7,2 

187 7,3 

188 7,4 

189 7,6 

190 7,7 
  

score cijfer 

171 5,4 

172 5,6 

173 5,7 

174 5,8 

175 5,9 

176 6,0 

177 6,1 

178 6,3 

179 6,4 

180 6,5 

181 6,6 

182 6,7 

183 6,9 

184 7,0 

185 7,1 

 

186 7,2 

187 7,3 

188 7,4 

189 7,6 

190 7,7 
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V CIJFERBEPALING 

 
Cijfervoorbeeld: 

 T-0 T-1 T-2 T-3 T-3 
      

Cijfer 6,3 7,3 6,1 8,3 7,5 

Weging 1 1 1 1 1 

SE-cijfer: (1  6,3 + 1  7,3 + 1  6,1 + 1  8,3 + 1  7,5) / 5 = 7,1 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Frans 

 

 

I TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal  

Gewicht : 1 

 
Periode 1 

Onderwerp : schrijfvaardigheid  

Duur : 100 minuten in T1 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : in periode 1 behandelde opdrachten + stof examenbundel  

Sbu  : 35 

Herkansing : ja 

 

Periode 2A 

Onderwerp : klassikaal gelezen roman + literatuurgeschiedenis 17e t/m 19e eeuw 

Duur : 100 minuten in T2 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : in periode 2 behandelde literatuurgeschiedenis uit syllabus + 1 roman 

Sbu  : 35 
Herkansing : nee 

 

Periode 2B 

Onderwerp : luister/kijkvaardigheid  

Duur : 60 minuten in T2 
Vorm : Cito kijk- en luistertoets 

Gewicht : 1 

Leerstof : in periode 2 behandeld luistermateriaal, Cito toetsen + stof ex.bundel 

Sbu  : 35 
Herkansing : ja 

 

Periode 3 

Onderwerp : gespreksvaardigheid: gesprekken voeren  

Duur : 15 minuten volgens afgesproken rooster in T3  

Vorm : mondeling 
Gewicht : 1 

Leerstof : in periode 3 behandelde fiches, foto’s + stof examenbundel 

Sbu : 35 

Herkansing : ja 

 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

N.v.t. 

 
III HANDELINGSDEEL 

N.v.t. 
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IV CIJFERBEPALING 

 

Cijfervoorbeeld 
 T-0 T-1 T-2 T-2 T-3 
      

cijfer 6,3 6,0 6,8 7,3 6,5 

weging 1 1 1 1 1 

 

SE-cijfer: (1x6,3 + 1x6,0 + 1x6,8 + 1x7,3 + 1x6,5) / 5 = 6,6 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Duits 

 

 

I TOETSEN 

 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

Gewicht : 1 

 

Periode 1  

Onderwerp : Literatuur   

Duur  : 100 minuten in T1 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : Reader Literatuurgeschiedenis + aantekeningen m.b.t. Der Vorleser 

Sbu  : 35 

Herkansing : ja 

 

Periode 2A 

Onderwerp : Schrijfvaardigheid 

Duur  : 100 minuten in T2 

Vorm  : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : Reader Schrijfvaardigheid 

Sbu  : 35 

Herkansing : ja 

 

Periode 2B 

Onderwerp : Kijk- en luistervaardigheid 

Duur  : 60 minuten in T2 

Vorm  : Cito kijk- en luistertoets 

Gewicht : 1 

Leerstof : - 

Sbu  : 35 

Herkansing : nee 

 

Periode 3 

Onderwerp : Spreek- en gespreksvaardigheid 

Duur  : 15 minuten volgens afgesproken rooster in T3 

Vorm  : mondeling 

Gewicht : 1 

Leerstof : Door leerling samengesteld spreekdossier (zie handelingsdeel) en door de

   docent aangereikte tekstbundel  

Sbu  : 30 

Herkansing : ja 

 

Handelingsdeel 

 

Ter voorbereiding op het tentamen in T3 (Spreek- en gespreksvaardigheid) stelt de 

leerling een spreekdossier samen. Het spreekdossier kent de volgende formele eisen: 

 Minimaal 16 pagina’s tekst over 2 verschillende thema’s in Arial 12, regelafstand 

1. Over ieder thema verzamelt de leerling dus ongeveer 8 pagina’s.  

 Per thema een woordenlijst van 25 woorden D-D. Dat wil zeggen dat Duitse 

woorden uit de teksten in het Duits uitgelegd of verklaard worden. De gekozen 

woorden dienen in de teksten onderstreept te worden. 

 Per thema 8 geformuleerde vragen inclusief beantwoording. De vragen dienen in 

het Duits gesteld en beantwoord te worden. Vragen die met uitsluitend “ja” of 

“nee” beantwoord kunnen worden, zijn niet toegestaan. 
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 Over ieder thema een overkoepelende samenvatting in het Duits van minimaal 

250 woorden. 

 Als bron zijn encyclopedische websites, zoals bijvoorbeeld Wikipedia, niet 

toegestaan. 

 Inleverdatum: wordt aan het begin van de periode via de studiewijzer in de ELO 

bekend gemaakt. 

 Bij niet correct naleven van bovengenoemde richtlijnen en/ of het overschrijden 

van de deadline kan er geen tentamen afgelegd worden. De betreffende kandidaat 

moet vervolgens een herkansing inzetten om het tentamen alsnog af te leggen. 

 

Voor kandidaten met een Goethe-certificaat 

 

• Met behulp van onderstaande tabellen kunnen leerlingen de Goethe-scores voor 

luister-, schrijf- en spreekvaardigheid naar een cijfer voor de betreffende 

onderdelen binnen het schoolexamen omzetten.  

• De lessen Duits voor deze onderdelen zijn voor de leerlingen in overleg met de 

docent facultatief.  

 

 B2      C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijferbepaling 

 
Cijfervoorbeeld 
 

 T0 T1 T2A T2B T3 

      

cijfer 6,3 7,3 6,8 7,3 6,5 

weging 1 1 1 1 1 

SE-cijfer:  

(6,3 + 7,3 + 6,8 + 7,3 + 6,5) / 5  = 6,8 

Score Cijfer Score Cijfer 

100 10 79 7.2 

99 9.8 78 7.1 

98 9.6 77 7 

97 9.5 76 6.9 

96 9.3 75 6.9 

95 9.1 74 6.8 

94 8.9 73 6.7 

93 8.7 72 6.6 

92 8.6 71 6.5 

91 8.4 70 6.4 

90 8.2 69 6.3 

89 8.1 68 6.2 

88 8 67 6.1 

87 7.9 66 6 

86 7.8 65 6 

85 7.8 64 5.9 

84 7.7 63 5.8 

83 7.6 62 5.7 

82 7.5 61 5.6 

81 7.4 60 5.5 

80 7.3 59 of 

minder 

- 

 
23 of 
meer 

10 

22 9.8 

21 9.4 

20 8.9 

19 8.5 

18 8 

17 7.6 

16 7.2 

15 6.7 

14 6.3 

13 5.7 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Latijn 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal  

Gewicht : 5 

Periode 1 

Onderwerp : teksten uit eindexamenbundel Cicero (Pro Sexto Roscio Amerino)  

Duur : 50 minuten 

Vorm : grammaticatoets en woorden  

Gewicht : 1 

Leerstof : teksten uit examenbundel etc. en woordenlijst examenauteur 

Sbu  60 

Herkansing : ja 

 

Periode 2 

Onderwerp : teksten uit eindexamenbundel Cicero (Pro Sexto Roscio Amerino) 

Duur : 100 minuten 

Vorm : open vragen en (ongeziene) vertaling  

Gewicht : 2 

Leerstof : gelezen stof & culturele achtergronden & teksten in vertaling  

Sbu : 60 
Herkansing : ja 

 
Periode 3 

Onderwerp : teksten uit eindexamenbundel Cicero (Pro Sexto Roscio Amerino) 

Duur : 100 minuten 
Vorm : open vragen 

Gewicht : 2 

Leerstof : gelezen stof & culturele achtergronden & teksten in vertaling 

Sbu : 80 

Herkansing : ja 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

N.v.t. 

 

III HANDELINGSDEEL 

In periode 1 maakt de leerling tijdens een les (overeenkomstig de studieplanner) een 

verslag van de minimaal 25 pagina’s Latijnse literatuur die in vertaling gelezen zijn. 

Dat verslag moet worden gemaakt aan de hand van vragen van de docent, moet 

voldoende gemaakt worden en mondeling toegelicht worden. 

NB Indien een leerling in gebreke blijft is artikel 16 van het examenreglement 

van toepassing. 

 
IV CIJFERBEPALING 

Cijfervoorbeeld 

 
 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 6,3 6,7 6,8 8,3 

weging 5 1 2 2 

 
Voorbeeld SE-cijfer: 

(5  6,3 + 1  6,7 + 2  6,8 + 2  8,3) / 10 = 6,8 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Grieks 
 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

Gewicht : 5 

Periode 1 

Onderwerp : teksten uit eindexamenbundel Euripides (Bacchae)  

Duur : 50 minuten 

Vorm : grammaticatoets en woorden  

Gewicht : 1 

Leerstof : teksten uit examenbundel etc. en woordenlijst examenauteur 

Sbu : 60 
Herkansing : ja 

 
Periode 2 

Onderwerp : teksten uit eindexamenbundel Euripides (Bacchae)  

Duur : 100 minuten 

Vorm : open vragen en (ongeziene) vertaling  

Gewicht : 2 

Leerstof : gelezen stof & culturele achtergronden & teksten in vertaling 

Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 

Periode 3 

Onderwerp : teksten uit eindexamenbundel Euripides (Bacchae)  

Duur : 100 minuten 
Vorm : open vragen 

Gewicht : 2 

Leerstof : gelezen stof & culturele achtergronden & teksten in vertaling  

Sbu : 80 
Herkansing : ja 

 
II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

N.v.t. 

 
III HANDELINGSDEEL 

In periode 1 maakt de leerling tijdens een les (overeenkomstig de studieplanner) een 

verslag van de minimaal 25 pagina’s Griekse literatuur die in vertaling gelezen zijn. 

Dat verslag moet worden gemaakt aan de hand van vragen van de docent, moet 

voldoende gemaakt worden en mondeling toegelicht worden. 

NB Indien een leerling in gebreke blijft is artikel 16 van het examenreglement 

van toepassing. 

 
IV CIJFERBEPALING 

Cijfervoorbeeld 

 
 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 6,3 6,7 6,8 8,3 

weging 5 1 2 2 

 

Voorbeeld SE-cijfer: 

(5 x 6,3 + 1 x 6,7 + 2 x 6,8 + 2 x 8,3) / 10 = 6,8 
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Pogramma van toetsing en afsluiting voor het vak geschiedenis en 

staatsinrichting 

 
 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

Gewicht  1 

 
Periode 1 

Onderwerp : TV 1-10 Oriëntatiekennis en historische context Republiek en herhaling 

historische context Verlichting (5 vwo) 
Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : Kaart Oriëntatiekennis TV 1-10 en katern historische contexten 

 hoofdstukken Republiek en Verlichting 
Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 
Periode 2 

Onderwerp : TV 1-10 Oriëntatiekennis en historische contexten Duitsland en 

 Republiek en Verlichting 
Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : Kaart Oriëntatiekennis TV 1-10 en katern historische contexten 

 hoofdstukken Duitsland en Republiek en Verlichting 
Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 
Periode 3 

Onderwerp : TV 1-10 Oriëntatiekennis en historische contexten Koude Oorlog 

 en Duitsland, Republiek en Verlichting 
Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : Kaart Oriëntatiekennis TV 1-10 en katern historische contexten 

 hoofdstukken Koude Oorlog en Duitsland, Republiek en Verlichting 
Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

N.v.t. 

 

III HANDELINGSDEEL 

N.v.t. 

 

IV CIJFERBEPALING 

 

Cijfer theoretische toetsen: 

 
  T-0 T-1 T-2 T-3 

Cijfer  6,5 6,0 7,0 8,0 

weging  1 1 1 1 

 

SE cijfer = (1 x 6,5 + 1 x 6,0 + 1 x 7,0 + 1 x 8,0) / 4 = 6,88 = 6,9 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak aardrijkskunde 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

Gewicht  : 1 

 

Periode 1 
Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 2 

Leerstof : Nieuw H1: Globalisering in steden en landen 

Herhaling Vraagstukken in Nederland 

(steden en leefbaarheid) 
Sbu : 70 

Herkansing : ja 

 
Periode 2 

Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 2 

Leerstof : nieuw H2: Middellands Zeegebied 

: Herhaling Vraagstukken in Nederland 

(wateroverlast en overstromingen) 
Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 
Periode 3 

Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 2 

Leerstof : nieuw : H3: Zuid-Amerika 
: herhaling : Alle examenstof 

Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

 

N.v.t. 

 

III HANDELINGSDEEL 

 

N.v.t. 

 

IV CIJFERBEPALING 

 

Cijfervoorbeeld: 

 
 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 6,2 6,8 7,1 7,5 

weging 1 2 2 2 

SE-cijfer: (1  6,2 + 2  6,8 + 2  7,1 + 2  7,5) / 7 = 7,0 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak economie 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo (theoretische 

en praktische toetsen) in 1 decimaal 
Gewicht : 1 

 
Periode 1 

Onderwerp : Mobiliteit, economische crisis, marktgedrag, vraag & aanbod, 

  levensloop  

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : De lesbrieven: Mobiliteit, economische crisis, 

marktgedrag, vraag & aanbod, levensloop 
Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 
Periode 2 

Onderwerp : Wereldeconomie, mobiliteit, economische crisis, 

marktgedrag, vraag & aanbod, levensloop 
Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : De lesbrieven: Wereldeconomie, mobiliteit, economische 

crisis, marktgedrag, vraag & aanbod, levensloop 
Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 
Periode 3 

Onderwerp : Wereldeconomie, mobiliteit, economische crisis, 

marktgedrag, vraag & aanbod, levensloop 
Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht 1 

Leerstof : De lesbrieven: Wereldeconomie, mobiliteit, economische 

crisis, marktgedrag, vraag & aanbod, levensloop 
Sbu 60 

Herkansing : ja 

 

NB: Bij de theoretische toetsen van het SE is net als bij het CSE gebruik van de 

grafische rekenmachine niet toegestaan. 

 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

 

Het gemiddelde van de cijfers voor praktische opdrachten in 5 vwo is samen met 

de theoretische toetsen opgenomen in T0. 
In 6 vwo zijn geen aparte praktische opdrachten. 

 

III HANDELINGSDEEL 

 

N.v.t. 
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IV CIJFERBEPALING 

 

Cijfervoorbeeld: 

 
 
 

SE cijfer = (1  6,3 + 1  7,3 + 1  6,8 + 1  8,3) / 4 =7,2  

V BEWAREN VAN EXAMENDOSSIER 

 

De theoretische toetsen en praktische opdrachten maken deel uit van 

het examendossier. Deze worden door de docent bewaard. 

 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 6,3 7,3 6,8 8,3 

weging 1 1 1 1 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Bedrijfseconomie 

 

 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo (theoretische en praktische 

toetsen) in 1 decimaal 

Gewicht : 1 

 

Periode 1 

Onderwerp : Financiële zelfredzaamheid, bedrijf starten, onderneem het zelf, 

personeelsbeleid en interne organisatie, marktverovering en het resultaat 
Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht 1 

Leerstof : Lesbrief: financiële zelfredzaamheid (geheel) Lesbrief: Bedrijf starten 

(geheel) Lesbrief: Marktverovering: (geheel) Lesbrief: onderneem het 

zelf (geheel) Lesbrief: Personeelsbeleid en interne organisatie (geheel) 

Lesbrief: Het resultaat geheel 
Sbu : 50 

Herkansing : ja 

 
Periode 2 

Onderwerp : Financiële zelfredzaamheid, bedrijf starten, onderneem het zelf, 

personeelsbeleid en interne organisatie, marktverovering en het 

resultaat en financiering en verslaggeving 
Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht 1 

Leerstof : Lesbrief: financiële zelfredzaamheid (geheel) Lesbrief: Bedrijf starten 

(geheel) Lesbrief: Marktverovering: (geheel) Lesbrief: onderneem het 

zelf (geheel) Lesbrief: Personeelsbeleid en interne organisatie (geheel) 

Lesbrief: Het resultaat geheel Lesbrief: Financiering en verslaggeving 

(geheel) 
Sbu : 50 

Herkansing : ja 

 

Periode 3 

Onderwerp  : Financiële zelfredzaamheid, bedrijf starten, onderneem het zelf, 

personeelsbeleid en interne organisatie, marktverovering en het resultaat 

en financiering en verslaggeving 
Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : Lesbrief: financiële zelfredzaamheid (geheel) Lesbrief: Bedrijf starten 

(geheel) Lesbrief: Marktverovering: (geheel) Lesbrief: onderneem het 

zelf (geheel) Lesbrief: Personeelsbeleid en interne organisatie (geheel) 

Lesbrief: Het resultaat geheel Lesbrief: Financiering en verslaggeving 

(geheel) 
Sbu 50 

Herkansing : ja 

NB: Bij de theoretische toetsen van het SE is net als bij het CSE gebruik van de 

grafische rekenmachine niet toegestaan. 
 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

Het gemiddelde van de cijfers voor praktische opdrachten in 5 vwo is samen met 

de theoretische toetsen opgenomen in T0. In 6 vwo zijn geen aparte praktische 

opdrachten. 
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III HANDELINGSDEEL 

 

N.v.t. 

 

IV CIJFERBEPALING 

 

Cijfervoorbeeld: 

 

 
 

SE cijfer = (1x6,3 + 1x7,3 + 1x6,8 + 1x8,3)/ 4 = 7,2  

V BEWAREN VAN EXAMENDOSSIER 

 

De theoretische toetsen en praktische opdrachten maken deel uit van 

het examendossier. Deze worden door de docent bewaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 6,3 7,3 6,8 8,3 

weging 1 1 1 1 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak wiskunde A 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

Gewicht  1 

 
Periode 1 

Onderwerp : zie leerstof 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht 1 

Leerstof : vwoA deel 4: H12 (exponenten en logaritmen) 

H14.5 (omvormen van formules met 

exponenten en logaritmen) 

 
Sbu 

vwoA deel 3: 
: 60 

H6 (machtsverbanden) 

Herkansing : ja  

Periode 2 
Onderwerp 

 
: zie leerstof 

 

Duur 

Vorm 

Gewicht 
Leerstof 

: 100 minuten 

: schriftelijk 

: 1 
: vwoA deel 4: 

 

 
H13 (toepassing van de differentiaalrekening) 

  

 
vwoA deel 3: 

 

vwoAC deel 2: 

H14.3 (rijen bij figuren) 

H14.4 (variabele vrijmaken) 

onderzoeksopgaven 

onderzoeksopgaven 

H8 (rijen en veranderingen) 

H10 (differentiëren) 

onderzoeksopgaven 

Sbu 
Herkansing 

: 60 
: ja 

 

 
Periode 3 

Onderwerp : de gehele examenstof 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 
Gewicht 1 

Leerstof : vwoA deel 4: H14 afmaken (allerlei formules) 

H15: examentraining 

en de gehele examenstof (+ examenbundel) 
Sbu 60 

Herkansing : ja 

 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

 

In 6 VWO zijn er geen praktische opdrachten voor het vak wiskunde. 
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IV CIJFERBEPALING 

Cijfervoorbeeld 
 

 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 7,1 7,2 7,9 6,9 

weging 1 1 1 1 

 

SE-cijfer= (1  7,1 + 1  7,2 + 1  7,9 + 1  6,9)/4 = 7,3 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak wiskunde B 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

Gewicht : 1 

 
Periode 1 

Onderwerp : zie leerstof 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : vwoB deel 1: H1 (Functies en grafieken) 

H3 (Vergelijkingen en 

herleidingen) H4 (Meetkunde) 
vwoB deel 2: H5 (Machten en exponenten) 

H8 (Meetkunde met coördinaten) 

vwoB deel 3: H9 (Exponentiële en logaritmische functies) 

H10 (Meetkunde met vectoren) 

vwoB deel 4: H13 (Limieten en asymptoten) 
H14 (Meetkunde toepassen) - gedeeltelijk 

Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 

Periode 2 

Onderwerp : zie leerstof 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht 1 

Leerstof : vwoB deel 1: H2 (De afgeleide functie) 

H4 (Meetkunde) 

vwoB deel 2: H6 (Differentiaalrekening) 

H7 (Goniometrische functies) 

H8 (Meetkunde met coördinaten) 

vwoB deel 3: H10 (Meetkunde met vectoren) 
H11 (Integraalrekening) 

H12 (Goniometrische formules) 

vwoB deel 4: H14 (Meetkunde toepassen) 
H15 (Afgeleiden en primitieven) 

Sbu 60 

Herkansing : ja 

 

Periode 3 

Onderwerp : de gehele examenstof 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : de gehele examenstof (H1 t/m H16 + examenbundel) 

Sbu : 60 
Herkansing : ja 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

In 6 vwo zijn er geen praktische opdrachten voor het vak wiskunde B. 
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III HANDELINGSDEEL 
 

N.v.t. 

 

 

IV CIJFERBEPALING 

Cijfervoorbeeld 

 
 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 7,1 7,2 7,9 6,9 

weging 1 1 1 1 

 

SE-cijfer= (1  7,1 + 1  7,2 + 1  7,9 + 1  6,9)/4 = 7,3 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak wiskunde C 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

Gewicht : 1 

 
Periode 1 

Onderwerp : zie leerstof 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : vwoC deel 4: H12 (logisch redeneren) 

H15 (examentraining) 

Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 

Periode 2 

Onderwerp : zie leerstof 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht 1 

Leerstof : vwoC deel 4: H13 (allerlei formules) 

H15 (examentraining) 

vwoC deel 3: H8 (regelmaat en veranderingen) 

vwoAC deel 2: H6 (machtsverbanden) 
Sbu : 60 

Herkansing : ja 

 
Periode 3 

Onderwerp : zie leerstof 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht 1 

Leerstof : vwoC deel 4: H14 (meetkundige figuren) 

H15 (examentraining) 

vwoC deel 3: H10 (meetkunde) 

en de gehele examenstof 
Sbu 60 

Herkansing : ja 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

In 6 vwo zijn er geen praktische opdrachten voor het vak wiskunde C. 

 
III HANDELINGSDEEL 

N.v.t. 

 

IV CIJFERBEPALING 

 

Cijfervoorbeeld 
 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 7,1 7,2 7,9 6,9 

weging 1 1 1 1 

SE-cijfer= (1  7,1 + 1  7,2 + 1  7,9 + 1  6,9)/4 = 7,3 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak wiskunde D 
 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

Gewicht : 1 

 

Periode 1 

Onderwerp : Kegelsneden, Correlatie en regressie 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : VWO D deel 4: H13, H14.1 en H14.2 

Sbu : 50 
Herkansing : zie periode 3 

 
Periode 2 

Onderwerp : Hypothese toetsen en Continue dynamische modellen 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : VWO D deel 4: H14.3, 14.4, 14.5 en H15 

Sbu : 50 

Herkansing : zie periode 3 

 

Periode 3 

Onderwerp : Complexe functies 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 1 

Leerstof : VWO D deel 4: H16 

Sbu : 50 
Herkansing : In periode 3 mag je één van de drie periodes wiskunde D herkansen 

naast de reguliere herkansing voor andere vakken. 

 

 

II EXTRA KEUZE ONDERWERPEN (FACULTATIEF) 

 

Aan het eindexamenprogramma wiskunde D kunnen facultatief extra 

keuzeonderwerpen worden toegevoegd. Afhankelijk van de door de leerling behaalde 

resultaten worden deze onderdelen in de score van de drie theoretische toetsen (T1, 

T2, T3) meegenomen. 

Nadere informatie over de betreffende (facultatieve) extra onderdelen wordt 

opgenomen in de studiewijzers. 

 

 

III HANDELINGSDEEL 

N.v.t. 
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IV CIJFERBEPALING 

 

Eindcijfer: 
 

Er is géén centraal schriftelijk eindexamen voor het vak wiskunde D. 

 

Cijfervoorbeeld 

 
 T-0 T-1 T-2 T-3 
     

cijfer 7,1 7,2 7,9 6,9 

weging 1 1 1 1 
 

SE-cijfer= (7,1 + 7,2 + 7,9 + 6,9)/5 = 7,3 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Natuurkunde 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in klas 5 vwo in 1 decimaal 

Gewicht : 2 

 
Periode 1 

Onderwerp : Trillingen en golven, EM-straling en materie, Quantumfysica 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 2 

Leerstof : Nova H8, 9, 12 

Sbu : 80 

Herkansing : ja 

 
Periode 2 

Onderwerp : Elektriciteit, Elektromagnetisme, Atoomfysica 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 2 

Leerstof : Nova H4, 7, 10 

Sbu : 80 

Herkansing : ja 

 
Periode 3 

Onderwerp : Mechanica en Modellen, Natuurwetten 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 
Gewicht : 2 

Leerstof : Nova H1, H2, H3, H13, H14 

Sbu : 80 

Herkansing : ja 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

 

Periode : september t/m mei 

Sbu : maximaal 4 x 3 = 12 

Vorm : practicum en verslaglegging in experimentschrift 

Gewicht : 1 
Leerstof : - 

Opmerking : korte opdrachten; het betreft het voortschrijdend gemiddelde van 

minimaal twee en maximaal vier aangekondigde meetrapporten 

en/of aangekondigde experimenten. 

Herkansing : nee 

 

III HANDELINGSDEEL 

Het verplichte SE onderwerp geofysica is afgesloten in 4VWO met een proefwerk. 

De beoordeling van dit SE onderwerp is meegenomen in de cijfers van 5VWO. 

Het SE-keuzeonderwerp relativiteitstheorie is afgesloten in 5 VWO met een deeltoets. 

De beoordeling van dit SE-keuzeonderwerp is in de weging van het T0-cijfer 

meegenomen. Het verplichte SE onderwerp materialen is afgesloten in 5vwo met een 

PO. De beoordeling van dit SE onderwerp is in de weging van het T0 cijfer 

meegenomen. 
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IV CIJFERBEPALING 

 

Cijfervoorbeeld: 

 
 T-0 T-1 T-2 T-3 PO 
      

cijfer 6,3 7,3 6,3 8,3 5,4 

weging 2 2 2 2 1 

Schoolexamencijfer: (2  6,3 + 2  7,3 + 2  6,3 + 2  8,3 + 1  5,4) / 9 = 6,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Programma van toetsing en afsluiting voor het vak scheikunde 

 

NB De onderwerpen voor de toetsen voor het vak scheikunde zijn cumulatief 
 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : Eindcijfer klas 5 VWO in 1 decimaal (T0) 

Gewicht : 3 

 

Periode 1 

Onderwerp : Zouten, bindingstypen, chemisch rekenen, zuren en basen, evenwichten 

Duur : 100 minuten 
Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 4 

Leerstof : NOVA H1 t/m H7 (m.u.v. H5) 

Sbu : 70 
Herkansing : ja 

 
Periode 2  

Onderwerp : koolstofchemie en biochemie, chemie van het leven, materialen,  

 chemische analyse 
Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 4 

Leerstof : Nieuw NOVA H8, H10, H11, H12, H13, H14 

Herhaling Leerstof periode 1 

Sbu : 70 

Herkansing : ja 

 
Periode 3 

Onderwerp : Redoxreacties, reactiesnelheden en reactiewarmte, groene chemie, 

Duur : 100 minuten 

Vorm : schriftelijk 

Gewicht : 4 

Leerstof : Nieuw NOVA H5, H9, H15 
Herhaling Leerstof periode 1 en periode 2 

Sbu : 70 

Herkansing : ja 

 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

 

Opdracht : 

Periode : november - februari (onder voorbehoud) 

Vorm : Er wordt één practicumproef gedaan, deze proef duurt 2 klokuren. 

Deze proef dient per tweetal te worden uitgevoerd. Er moet van deze 

 proef een verslag geschreven worden. Deze dient uiterlijk 14 

 dagen na het uitvoeren van de proef ingeleverd te worden. 
Gewicht:  : 4 

Sbu : 30 

Herkansing : nee 

 
III HANDELINGSDEEL 

N.v.t. 
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IV CIJFERBEPALING 

Cijfervoorbeeld: 
 T-0 T-1 T-2 T-3 P 
      

cijfer 6,3 7,3 6,3 8,3 6,6 

weging 3 4 4 4 4 

Schoolexamencijfer: (3  6,3 + 4  7,3 + 4  6,3 + 4  8,3 + 4  6,6) / 19 = 7,0 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak biologie 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van alle cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

gewicht : 1 

 
Periode 1 

onderwerp : Ecologie  

duur : 100 minuten 
vorm : schriftelijk 

gewicht : 1 

leerstof : “Nectar” vwo 6 H17 en H18 

vwo 4 H2 en H3 
sbu : 65 

Herkansing : ja 

 
Periode 2 

onderwerp : Moleculaire genetica 

duur : 100 minuten 
vorm : schriftelijk 

gewicht : 1 
leerstof : “Nectar” vwo 6 H19 en H20 

vwo 5 H11 

vwo 4 H4 
sbu : 75 

Herkansing : ja 

 

Periode 3 

onderwerp : Planten, Erfelijkheid en Evolutie 

duur : 100 minuten 
vorm : schriftelijk 

gewicht : 1 

leerstof : “Nectar” vwo 6 H21 en H22 

vwo 5 §16.3 

vwo 4 H6, H7 en H8 
sbu : 70 

Herkansing : ja 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

 

 
opdracht 1 

periode : september tot april 

duur : 1 – 2 lesuren 

vorm : 2 – 4 experimenten met verslaglegging 

gewicht : 1 

leerstof : stof behorende bij het betreffende 

practicum sbu: 4 – 6 uur per opdracht 

Herkansing : nee 

opmerkingen : Deze praktische opdrachten vinden grotendeels tijdens de 

lessen plaats. Het uiteindelijke cijfer wordt berekend uit 

het gewogen gemiddelde van maximaal 4 opdrachten. Het 
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gewicht van elke opdracht wordt aan de leerling 

meegedeeld. De praktische opdrachten moeten ingehaald 

worden als door absentie niet meegedaan kan worden in 

de reguliere les. 

 

III HANDELINGSDEEL 

 

N.v.t. 

 

IV CIJFERBEPALING 

 

Het eindcijfer van het schoolexamen bestaat voor 80% uit de cijfers van de 

theoretische toetsen en voor 20% uit het cijfer van de praktische opdrachten in het 

examenjaar. 

 

Cijfervoorbeeld: 

 
 T-0 T-1 T-2 T-3  P 
       

cijfer 5.9 6,7 5,8 7,2  6,6 

weging 1 1 1 1  1 

T-cijfer: (1  5,9 + 1  6,7 + 1  5,8 + 1  7,2)/ 4 = 6,4 

P-cijfer: (1  6,6) = 6,6 (Gemiddelde van 3 PO’s; 5,9 +7,1 +6,8) 

SE cijfer: (4  6,4 + 1  6,6)/5 = 6,4 

 
V BEWAREN VAN EXAMENDOSSIER 

 

Het examendossier bestaat uit een lijst van de behaalde cijfers en beoordelingen voor 

de onderdelen die hierboven (zie IV cijferbepaling) vermeld zijn. 
Deze cijferlijst wordt door de docent bewaard. 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het vak tekenen 

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in 5 vwo in 1 decimaal 

gewicht : 4 

I THEORETISCHE TOETSEN 

 

Periode 1 

onderwerp : kunstgeschiedenis van Grieken t/m de 20e eeuw 

duur : 100 minuten 

vorm : schriftelijke toets met open vragen a.d.h.v. afbeeldingen 

gewicht : 2 

leerstof : alle hoofdstukken uit boek “Kunst op Niveau”, de aantekeningen en 

 PPT’s van de kunstgeschiedenis-lessen 
sbu : 20 

Herkansing : ja 

 
Periode 2 

onderwerp : kunstbeschouwelijke verantwoording over het eigen praktisch werk 

duur : 20 minuten 

vorm : mondeling. Gesprek met docent over eigen 

werk gewicht : 2 

leerstof : het schema voor kunstbeschouwing, het boek “Hardop Kijken” en 

 het eigen praktisch werk 
sbu : 20 

Herkansing : nee 

 
Periode 3 

onderwerp : het eindexamenthema (wordt in november bekend gemaakt) 

duur : 100 minuten 

vorm : schriftelijke toets met open vragen a.d.h.v. afbeeldingen 

gewicht : 2 

leerstof : de bronnenbundel voor het eindexamen 

sbu : 20 

Herkansing : ja 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHTEN 

 

opdracht 1 

periode : september/ oktober / november 

duur : ca. 7 weken 

vorm : voorstudies, werkmap en praktisch eindwerkstuk 

gewicht : 2 

onderwerp : themakeuze door de docent aangeboden 

sbu’s : 30 
Herkansing : nee 

 
opdracht 2 

periode : november/ december/ 

januari duur : ca. 7 weken 

vorm : voorstudies, werkmap en praktisch eindwerkstuk 

gewicht : 2 

onderwerp : eigen keuze van een thema 

sbu’s : 30 

Herkansing : nee 
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opdracht 3 

periode : september/oktober 

duur : n.v.t. 

vorm : schriftelijk werkstuk, voorzien van de nodige afbeeldingen 

gewicht : 1 

onderwerp : zelf te kiezen onderwerp uit de kunstgeschiedenis, waarbij 

 minimaal 4 stromingen betrokken moeten zijn. 
sbu’s : 16 

Herkansing : nee 

 

III HANDELINGSDEEL 

N.v.t 

 

IV CIJFERBEPALING 

Het cijfer schoolexamen komt tot stand door het gewogen gemiddelde van 

de verschillende onderdelen volgens de hier volgende verdeling: 

 
Eindcijfer 5 vwo 4  

Theoretische toetsen 6 VWO 6 (3x2) 

Praktische opdrachten 6 VWO 5 (2x2+1) 

 

Het cijfer voor het examen komt tot stand door het gewogen gemiddelde van het 

Centraal Praktisch Examen (28 lesuren, te beginnen na de Kerstvakantie) en het 

Centraal Schriftelijk Examen (in de examenperiode), dus volgens de weging 1:1. 

 

Het eindcijfer komt tot stand door het cijfer schoolexamen en eindexamen weer 

te middelen, dus ook weer 1:1 

 

Rekenvoorbeeld vaststelling eindcijfer klas 6: 

 
Eindcijfer klas 5 vwo : 7,1 x 4 = A 

3 toetsen in klas 6 : (7,3 x 2) + (8,2 x 2) + (6,9 x 2)= B 

2 praktische werkstukken in klas 6 : (6,5 x 2) + (7,9 x 2)        = 

C 1 praktische opdrachten in klas 6  : 7,8

 = D schoolexamen cijfer : 

A + B + C + D : 15 = X 

 

cijfer centraal praktisch examen : 6.7 
cijfer centraal schriftelijk examen   : 7.2  

eindcijfer centraal examen : 6.7 + 7.2 : 2 = Y 

 

Eindcijfer : X + Y 

2 

 
V EXCURSIES 

In 6 vwo zal nog een excursie plaatsvinden, waarschijnlijk in het najaar (in 

september) waarbij wordt getracht op het examenthema aan te sluiten. De kosten 

bedragen weer ca. €30,- en worden aan het begin van het schooljaar via school geïnd. 

 

VI BEWAREN VAN EXAMENDOSSIER 

De school zal de praktische werkstukken en het CSE bewaren, een half jaar na 

afsluiting van het eindexamen kunnen de werkstukken worden opgehaald (dus 

halverwege het volgende schooljaar). Toetsen en ander schriftelijk werk mag de 

leerling aan het einde van het schooljaar thuis bewaren, hiervan beheert de docent 

alleen de cijfers in het dossier. 
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Programma van toetsing en afsluiting voor het Profielwerkstuk 

 

 

I THEORETISCHE TOETSEN 

 

n.v.t. 

 

II PRAKTISCHE OPDRACHT 

 
Het profielwerkstuk is de afsluitende onderzoeksopdracht op Havo en VWO en kan 

natuurwetenschappelijk of sociaal-wetenschappelijk van aard zijn. In beide gevallen 

is een ontwerp mogelijk, daarbij is creativiteit extra belangrijk. 

Leerlingen schrijven hun profielwerkstuk samen met een duopartner bij één of twee 

van de “grote” examenvakken waarin de leerling examen doet. 

 

Vwo NE, EN, FA, DU, GR, LA WA, WB, WC, WD NA, SK, BI AK, GS, EC, MO, TE 

 
De begeleiding vindt gedeeltelijk plaats op afspraak en gedeeltelijk tijdens 

ingeroosterde werkmomenten. De studiebelasting ligt op 80 uren per persoon. 

Keuze van onderwerp en begeleider zijn in principe vrij, maar moeten wel in overleg 

worden vastgesteld. Het profielwerkstuk gaat van start aan het begin van de 

examenklas en loopt door tot 11 februari. 

 
Voor de beoordeling van het profielwerkstuk zijn bepaalde 

beoordelingsmomenten vastgelegd met bijbehorende beoordelingsformulieren. 

In totaal zijn inclusief de presentatie 100 punten te behalen. De minimumeis voor 

het profielwerkstuk is wettelijk vastgelegd op het (afgeronde) cijfer 4. Herkansing 

is mogelijk. 

Alle overige informatie is opgenomen in het Werkboek Profielwerkstuk dat bij de 

startbijeenkomst PWS begin september is uitgereikt. Deze info staat ook in de 

Magister ELO. 

 
Periode 1, 2 en 3 

Onderwerp : naar keuze  

Duur : augustus - december 
Vorm : naar keuze 

Gewicht : 1 

Leerstof : de theoretische achtergrond bij het gekozen onderwerp  

Sbu : 80 
Herkansing : ja 

 

Inlevermomenten: 
 
11 september 2020  Inleveren keuzeformulier; op 25 september zijn de groepjes 

    aan begeleiders gekoppeld. 

16 oktober 2020  Beoordelingsmoment 1 

11 december 2020  Beoordelingsmoment 2 

11 februari 2020  Beoordelingsmoment 3  

Op afspraak in maart Presentaties 
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III HANDELINGSDEEL 

 

n.v.t. 

 

IV CIJFERBEPALING 

 

Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Onderwerp en beoordeling 

worden op je cijferlijst vermeld. Voor de uitslagbepaling wordt het afgeronde cijfer 

meegewogen in het combinatiecijfer, op VWO samen met Maatschappijleer en ANW en 

bovendien CKV voor atheneumleerlingen. Is het resultaat afgerond lager dan 4, dan 

kun je niet aan het centraal schriftelijk examen deelnemen en zul je een verbeterde 

versie moeten inleveren. Deze poging telt als herkansing in periode 3. 

(examenreglement artikel 17, 23 en 32). 
 

Cijfervoorbeeld gymnasium 

 
 MAAT ANW PWS 
    

cijfer 6,8 8,4 7,8 

weging 1 1 1 

 

Eindcijfer: (7 + 8 + 8) / 3 = 7,7 Dit wordt afgerond naar 8 

 

Cijfervoorbeeld atheneum 

 
 CKV MAAT ANW PWS 
     

cijfer 7 6,8 8,4 7,8 

weging 1 1 1 1 

 

Eindcijfer: (7 + 7 + 8 + 8) / 3 = 7,5 Dit wordt afgerond naar 8 

 

 
V BEWAREN VAN EXAMENDOSSIER 

 

Het Profielwerkstuk maakt deel uit van het examendossier. Dit wordt door 

de docent/begeleider bewaard. 



38 
 

Afdeling  VWO Cohort  2018-2021 Vak Lichamelijke Opvoeding Leerjaar 6 Schooljaar  2020-2021 

 

Domeinen  Toetsing  

A: Vaardigheden    Aantal toetsen nvt 

B:  Bewegen     Aantal praktische opdrachten 1 

C:  Bewegen en regelen     Handelingsdeel nvt 

D: Bewegen en gezondheid     Overige nvt 

E: Bewegen en samenleving       

        

 

Periode Soort 

toets 

Onderwerpen Stof Domeinen Tijdsduur 

(min) 

Weging Herkansing Opmerkingen 

1-2-3 Praktijk Er worden 

verschillende sporten 

aangeboden. Dit gaat 

in overleg met de 

leerlingen. 

Verschillende 

sporten die in 

overleg 

bepaald 

worden. 

 B Zie hieronder 1x Nee (zie 

opmerkingen) 

Je wordt beoordeeld 

(O/T/V/RV/G) op je inzet 

(aanwezigheid, op tijd 

aanwezig zijn, kleding bij 

je hebben, actieve 

houding) tijdens de lessen. 

Wanneer dit onvoldoende 

is, volgt er een 

vervangende opdracht. 

 

Bijzonderheden/handelingsdelen: 

 Je krijgt in periode 1 en 2 iedere week een uur LO 

 In periode 3 krijg je twee blokuren stijldansen in plaats van de lessen LO. 

 

Overige afspraken 

 

 Vooraf aan de lessen LO die aan de examenklassen worden gegeven vinden er in de eerste weken gesprekken plaats tussen de 

docent LO en alle betrokken leerlingen. Daarin wordt besproken waar de leerlingen volgens de sectie LO aan moeten voldoen om 

tot voldoende resultaat te komen. 
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 Naast het PTA wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om aan te geven waar zijn/haar wensen liggen op het gebied van de 

lessen LO in het examenjaar. De docent LO inventariseert het geheel en stelt zo het jaarprogramma samen. Dit programma wordt 

ter inzage aan alle leerlingen gemaild. 

 Het programma wordt voor akkoord door de leerlingen ondertekend en aan de docent LO overhandigd. 

 Leerlingen hebben recht op één absentie per periode. Deze absentie kan ingezet worden op een moment dat de les LO voor de 

betreffende leerling niet interessant is, of op het moment dat de leerling andere bezigheden belangrijker vindt. Daaronder vallen 

ook bezoeken aan vervolgopleidingen en/of (andere) werkzaamheden in of buiten school. De leerling laat uiterlijk één week voor 

de les weten of hij/zij absent zal zijn. 

 Een leerling kan zelf(s) besluiten om een gemiste les bij een andere klas in te halen. Dit moet dan getalsmatig geen problemen 

opleveren bij de andere klas. Daarmee vervalt zijn/haar vorige absentie. 

 Bij blessures of andere redenen waardoor het praktisch niet mogelijk is om mee te sporten is het altijd mogelijk om wel aanwezig 

te zijn in de les. Er zijn dan diverse taken mogelijk: 

o Scheidsrechter 

o Coach 

o Zelf lesgeven 

o … 

 Voldoet een leerling niet aan het PTA om redenen van afwezigheid en/of blessures dan zal het afsluiten van de lessen LO door 

middel van een theoretische opdracht moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de mate van absentie wordt dit een meer of minder 

uitgebreide opdracht. 


