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Ten geleide

Het Programma van Toetsing en Afsluiting beschrijft de inhoud van het schoolexamenprogramma.

In dit Programma van Toetsing en Afsluiting staat beschreven:

- Het Reglement Schoolexamen, dat w il zeggen het geheel van rechten en plichten die bij de toetsing in de Tw eede Fase in acht genomen
dienen te w orden.

- De beschrijving van de stof per vak, althans de stof die voor de toetsen en opdrachten w ordt opgegeven.
In de schema’s is te zien om w elke onderdelen van de stof het gaat. Verder blijkt uit de schema’s of een toets w el of niet voor het
Schoolexamen meetelt. In het geval van een toets of een praktische opdracht staat ook aangegeven met w elk gew icht het resultaat meetelt bij
de overgang naar het volgende leerjaar en met w elk gew icht het meetelt bij de vaststelling van het eindcijfer van het Schoolexamen. Een
voorw aarde voor bevordering is voorts, dat de leerling alle handelingsdelen, die in het betreffende schooljaar moeten zijn afgerond,
voldoende of naar behoren heeft afgesloten.
De beschrijving van de stof begint met de domeinen w aaruit het examenprogramma van het betreffende vak bestaat. De verdere inhoud van
alle domeinen is te vinden op w w w .examenblad.nl <http://w w w .examenblad.nl>.

Voor alle vakken met een centraal examen stelt het CvTE het aantal en de tijdsduur van de zittingen vast. Het CvTE maakt indien nodig een
specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen. Het CvTE is het door de Minister ingestelde College van Toetsing en
Examen.

Veel succes bij je studie.

V.V. Stroes; teamleider vw o
W.A. Schmidt, teamleider havo

1. Toetsperiodes

2. Algemene toelichting bij vakkendeel

3. Regeling schoolexamen

4. Bevorderingsregeling Tw eede Fase

5. Uitslagbepaling examen Tw eede Fase

6. Beschrijving per vak

- aardrijkskunde
- beco (management en organisatie)
- biologie
- culturele en kunstzinnige vorming
- Duitse taal en literatuur
- economie
- Engelse taal en literatuur
- Franse taal en literatuur
- geschiedenis
- godsdienst
- informatica
- kunst, beeldende vormgeving
- kunst, muziek
- lichamelijke opvoeding
- loopbaanoriëntatie en - begeleiding
- maatschappijleer
- natuurkunde
- natuur, leven en technologie
- Nederlandse taal en literatuur
- onderzoeken en ontw erpen
- scheikunde
- w iskunde A
- w iskunde B
- w iskunde C
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1. Toetsdata bovenbouw HAVO/VWO 2019 - 2020

Havo 4, VWO 4 en VWO 5

Periode Toetsw eek

P1 6/11 – 12/11 herkansing 28/11

P2 6/2 – 13/2 herkansing 5/3

P3 15/4 – 21/4 herkansing 14/5

P4 25/6 – 1/7 herkansing 9/7

Havo 5 en VWO 6

Periode Toetsw eek

P1 6/11 – 12/11 herkansing 28/11

P2 6/2 – 13/2 herkansing 5/3

P3 6/4 – 9/4 herkansing 16/4

2. Algemene toelichting bij het vakkendeel

Om dit PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) overzichtelijk te houden, is gekozen voor een schematische indeling, per leerjaar, per vak
en per periode. De perioden nummeren w e gew oon door, dus de perioden 1, 2, 3 en 4 vallen in het vierde leerjaar, 5, 6, en 7 in het vijfde
leerjaar, enz.

In de omschrijving van elke (voortgangstoets)toets, praktische opdracht of handelingsdeel staat een kolomnummer vermeld. Dit kolomnummer
heb je nodig om goed te kunnen bepalen voor w elke herkansing je w ilt inschrijven. Ook geeft dit nummer w eer in w elk schooljaar en w elke
cijferperiode een toets w ordt afgenomen, b.v. nummer 571 is een (voortgangs)toets, praktische opdracht of handelingsdeel in klas 5 (1e
getal), cijferperiode 7 (2e getal) en volgnummer in deze cijferperiode.

Onder het kopje Schoolexamens vind je de w eging van alle cijfers die meetellen voor het schoolexamencijfer over de leerjaren heen, dus voor
het hele cohort.
Mocht voor bepaalde onderdelen de informatie te veel zijn om in het schema op te nemen, dan vind je voor dat vak aanvullende informatie aan
het einde onder het kopje “Opmerking”.
Verder kun je natuurlijk de studiew ijzers raadplegen, die nadere aanw ijzingen geven voor planning en aanpak van de stof.

Bij de kolom type vind je een letter die de aard aangeeft van het onderdeel dat getoetst w ordt of moet w orden afgesloten. De letters staan
symbool voor de volgende onderdelen:
T een schriftelijke of mondelinge toets die meetelt voor het schoolexamen.
PO een praktische opdracht.
HD een handelingsdeel, d.w .z. een opdracht w aarvoor gew oonlijk geen cijfer w ordt gegeven: het heeft dus geen invloed op het
schoolexamencijfer, maar is w el een onderdeel van het schoolexamen; er moet net zolang aan gew erkt w orden tot het ‘naar behoren’ (NB) is
afgesloten.
VT een voortgangstoets, d.w .z. een toets die aangeeft hoever je bent met de beheersing van de stof; voortgangstoetsen tellen niet mee voor
het schoolexamen, maar w el voor de overgang!
PWS profielw erkstuk.

In de kolom herkansing w ordt aangegeven of je de toets kan herkansen in dezelfde cijferperiode.

In de kolom moment staat aangegeven op w elke datum of in w elke toetsperiode je een toets moet afleggen, of w anneer een opdracht moet
zijn ingeleverd.
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In de kolom duur staat in veel gevallen de tijdsduur van de toets vermeld.

In de kolom omschrijving kun je een korte aanduiding van de stof aantreffen, b.v. het onderw erp of de hoofdstukken die je moet bestuderen
en het kolomnummer.

De kolom w eging w ordt het gew icht van het desbetreffende onderdeel vermeld. Hieruit kun je dus opmaken hoe zw aar dat onderdeel meetelt
bij de overgang.

De beoordelingscriteria van de vakken zijn niet in de schema’s opgenomen. De eisen die gesteld w orden en de beoordelingscriteria bij toetsen
en opdrachten w orden per onderdeel en per vak van te voren bekend gemaakt.

3. Regeling schoolexamen havo en vw o

Inhoudsopgave

Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Schoolexamen
Artikel 3 Prof ielw erkstuk
Artikel 4 Rekentoets VO
Artikel 5 Cijfers
Artikel 6 Verhindering bij een onderdeel van het schoolexamen
Artikel 7 Herkansingen
Artikel 8 Bevorderingsregeling
Artikel 9 Afronding van het schoolexamen
Artikel 10 Herexamen van het schoolexamen
Artikel 11 Maatregelen
Artikel 12 Beroep
Artikel 13 Commissie van Beroep voor Examenzaken

Artikel 1

Algemeen
1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober het programma van toetsing en afsluiting vast. Dit bevat tevens de algemene regels van het
schoolexamen en het centraal examen alsmede een lijst van toegestane hulpmiddelen bij het schoolexamen en het centraal examen.
2. Het examenprogramma w ordt door de Minister vastgesteld.
3. In gevallen w aarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector.
4. Wanneer in dit reglement door onvoorziene omstandigheden iets gew ijzigd moet w orden, dan is dat mogelijk mits daarvan minimaal 6 w eken
voor het ingaan van de w ijziging schriftelijk mededeling is gedaan aan de kandidaten en de inspectie.
Artikel 2

Schoolexamen

1. Het schoolexamen bestaat uit:
a. toetsen met gesloten en/of open vragen;
b. praktische opdrachten;
c. het profielw erkstuk;
d. handelingsdelen.
2. In het tw eede deel van dit programma van toetsing en afsluiting w ordt aangegeven:
a. onderdelen van het examenprogramma die in de loop van het schoolexamen w orden getoetst in de diverse leerjaren,
b. de w ijze w aarop de toetsing geschiedt,
c. de relatieve zw aarte van de betreffende toets of praktische opdracht,
d. de onderdelen van het schoolexamen die als handelingsdelen w orden aangemerkt.

3. Het schoolexamen vangt voor de vakken w aarvan het onderw ijs in het vierde, resp. vijfde leerjaar start, in het desbetreffende leerjaar aan.

4. Voor een vak w aarin geen centraal examen w ordt afgelegd, bepaalt het bevoegd gezag het tijdstip w aarop het schoolexamen w ordt
afgesloten.

5. Met inachtneming van de door de Minister bepaalde termijnen van melding van eindcijfers van het schoolexamen w ordt door het bevoegd
gezag vastgesteld op w elke datum het schoolexamen moet zijn afgesloten voor die vakken w aarin de kandidaten tevens centraal examen
afleggen.
6. Minstens een w eek voor de aanvang van het centraal examen w ordt aan de kandidaten schriftelijk meegedeeld w elke eindcijfers zij
hebben behaald voor het schoolexamen in de vakken w aarin zij tevens centraal examen zullen afleggen. Tevens w ordt meegedeeld w at de
eindcijfers zijn van de afgelegde schoolexamens w aarvoor geen centraal examen w ordt afgelegd, alsmede de beoordeling van het
profielw erkstuk en de vakken w aarvoor geen eindcijfer w ordt vastgesteld. Ook w ordt de beoordeling van de handelingsdelen per vak aan de
kandidaat meegedeeld.

7. De resultaten van het schoolexamen w orden vervat in het examendossier, zijnde het geheel van de onderdelen van het schoolexamen,
zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm w elke is bepaald in artikel 9.
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Artikel 3

Het profielw erkstuk havo 5

1. Het schoolexamen havo en vw o omvat mede een “prof ielw erkstuk”. Het prof ielw erkstuk is een w erkstuk, een presentatie daaronder
begrepen, w aarin op geïntegreerde w ijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen, die van betekenis zijn in het door de kandidaat
gekozen profiel.

2. Aan de kandidaten w orden schriftelijk richtlijnen en beoordelingscriteria ter hand gesteld voor het maken van een profielw erkstuk.

3.    Het profielw erkstuk moet uiterlijk w orden ingeleverd op vrijdag 14 februari 2020. Wordt deze uiterste termijn overschreden, dan kan een
kandidaat niet opgaan voor het Centraal Examen vanw ege het ontbreken van het combinatiecijfer, w aar het profielw erkstuk onderdeel van is.

Artikel 4

Rekentoets VO in het schooljaar 2019-2020:

De centrale rekentoets en het rekencijfer w orden met ingang van het schooljaar 2019-2020 afgeschaft. Er komt met ingang van het schooljaar
2020-2021 een schoolexamen rekenen voor leerlingen, die geen w iskunde in hun pakket hebben.

Artikel 5

Cijfers

1. De docent, die belast is met het verzorgen van onderw ijs aan een kandidaat in enig jaar w aarover het schoolexamen zich uitstrekt, treedt
in dat jaar op als examinator.

2. De examinator stelt van de in het programma van toetsing en afsluiting genoemde onderdelen de beoordeling van de prestaties vast. De
beoordeling w ordt uitgedrukt in cijfers van 1 tot en met 10 w aarvan de tussenliggende cijfers niet meer dan één decimaal mogen bevatten.

3. Bij een onderdeel dat schriftelijk w ordt geëxamineerd stelt de examinator het cijfer vast op basis van een correctievoorschrif t.

4. Bij een praktische opdracht en een opdracht uit de handelingsdelen w ordt aan de kandidaten schrif telijk vooraf meegedeeld w at de
beoordelingscriteria zijn.

5. Het gew ogen gemiddelde van de in het programma van toetsing en afsluiting genoemde toetsen en het gew ogen gemiddelde van de daarin
vermelde praktische opdrachten w orden bepaald op één decimaal nauw keurig en vormen de basis van het eindcijfer van het schoolexamen.
Op basis van de door de Minister bepaalde verhouding van de relatieve zw aarte van beide componenten in het betreffende vak w ordt
vervolgens berekend w at het eindcijfer is. Daarbij is het eindcijfer van het schoolexamen voorzien van de naastgelegen eerste decimaal. Is
het cijfer van het schoolexamen tevens eindcijfer ten behoeve van het toepassen van de landelijke slaag/zakregeling, dan w ordt het
gew ogen gemiddelde cijfer van toetsen en praktische opdrachten afgerond tot een geheel getal, w aarbij een decimaal van 5 of meer w ordt
afgerond naar boven.

6. De school rapporteert digitaal via Magister aan de kandidaat die het schoolexamen aflegt en aan zijn ouders omtrent de voortgang van het
schoolexamen. Daarbij w orden alle cijfers van het lopende schooljaar alsmede de afgelegde handelingsdelen vermeld.

7. Eindcijfers zijn per definitie afgerond op een geheel getal. Als het gemiddelde uitkomt op een cijfer met een getal achter de komma, w ordt dit
cijfer afgerond op het dichtst bijliggende geheel getal. Indien het getal achter de komma een 4 of lager is, w ordt het cijfer naar beneden
afgerond; is het getal achter de komma een 5 of hoger, dan w ordt het cijfer naar boven afgerond. Met een eindcijfer van 3 of lager is de
kandidaat afgew ezen. Dit geldt ook voor het eindcijfer per onderdeel van het combinatiecijfer: bijvoorbeeld met een 3 voor maatschappijleer is
een kandidaat afgew ezen. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die in het combinatiecijfer w orden opgenomen.
Dit zijn de vakken: ckv, maatschappijleer en het prof ielw erkstuk.

Artikel 6

Verhindering bij een onderdeel van het schoolexamen

1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de teamleider, een onderdeel van het schoolexamen niet kan doen op het
daarvoor vastgestelde tijdstip en dit persoonlijk tevoren heeft gemeld aan de teamleider, dan w ordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld het
betreffende onderdeel alsnog af te leggen.

2. Indien een kandidaat w egens ziekte een onderdeel van het schoolexamen niet kan doen op het daarvoor vastgestelde tijdstip, dan dient hij
of zijn ouders/verzorgers tevoren de teamleider hiervan in kennis te stellen. De kandidaat w ordt in de gelegenheid gesteld het betreffende
onderdeel alsnog af te leggen, maar dit w ordt aangemerkt als herkansing. Zodra de kandidaat de school w eer bezoekt, w ordt bij de
teamleider een verklaring van de ouder(s) / verzorger(s) ingeleverd w aarop de reden is vermeld w aarom het onderdeel van het
schoolexamen niet kon w orden gemaakt. Indien de kandidaat in gebreke blijft, is er sprake van een onregelmatigheid en treedt artikel 10 lid 1
en 2 in w erking.

Artikel 7

Herkansingen
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1. Een kandidaat heeft met inachtneming van het tw eede lid het recht om een toets of een praktische opdracht (op voorw aarde dat dit op tijd
is ingeleverd, zie artikel 10 lid 6) van het schoolexamen eenmaal opnieuw af te leggen ("herkansing"). Deze herkansing vindt plaats op een
tijdstip dat door de school w ordt bepaald.

2. De school kent vier herkansingsperioden per leerjaar, m.u.v. het examenjaar.

3. Het aantal herkansingen dat een kandidaat in de niet-examenklas kan afleggen bedraagt per herkansingsperiode 1 toets (T of VT). Per
schooljaar kan een kandidaat 1 praktische opdracht (PO) herkansen.

4. Het aantal herkansingen dat een kandidaat in de eerste en tw eede herkansingsperiode van de examenklas kan afleggen bedraagt per
periode 2 schoolexamentoetsen (T’s). In de derde herkansingsperiode kan een kandidaat 2 schoolexamentoetsen herkansen en een
herexamen schoolexamen, i.o.m. docent/teamleider. Daarnaast kan een kandidaat één praktische opdracht (PO) in het examenjaar herkansen.

5. Indien het bepaalde in artikel 5 lid 1 van toepassing is, kan de kandidaat eenmaal alsnog aan een toets of praktische opdracht deelnemen.

6. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag voor een kandidaat een hoger aantal herkansingen toestaan dan vermeld in het tw eede lid.
Het bevoegd gezag stelt de inspectie daarvan in kennis, onder vermelding van de bijzondere redenen van de verhoging.

7. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en de eerder afgelegde toets of praktische opdracht geldt als definitief cijfer voor die
toets of praktische opdracht.

8. Om bij Nederlands en de moderne vreemde talen voor de vaardigheden de afsluitende toets(en) in het examenjaar te mogen maken, moeten
de betreffende handelingsdelen naar behoren zijn afgesloten. Indien dit niet het geval is kan de kandidaat de betreffende toets(en) in een later
stadium, als aan de voorw aarde w el is voldaan, alsnog afleggen, dit geldt dan als een herkansing.

9. De kandidaat w ordt bij elk onderdeel van de handelingsdelen in de gelegenheid gesteld de uitw erking zodanig aan te vullen of bij te stellen
dat daardoor het predicaat “naar behoren” kan w orden verkregen.

10. Indien een kandidaat w egens ziekte een herkansing mist, kan hij geen beroep doen op nog een herkansingsmogelijkheid.

Artikel 8

Bevorderingsregeling

1. Aan het einde van het schooljaar in de niet-examenklassen w ordt voor alle kandidaten die aan het schoolexamen hebben deelgenomen in
de vergadering van de aan de kandidaat lesgevende examinatoren een bindende uitspraak gedaan over het al dan niet vervolgen van het
schoolexamen van de kandidaat in het volgende leerjaar.

2. a. Een kandidaat mag niet tw ee opeenvolgende leerjaren in dezelfde schoolsoort
   doubleren.
b. Een kandidaat mag niet tw eemaal doubleren in hetzelfde leerjaar in dezelfde
   schoolsoort.
c. Wanneer een kandidaat w ordt afgew ezen voor het eindexamen w ordt hij, los van het
   bepaalde in lid 2 a en b , in de gelegenheid gesteld het examenjaar eenmaal opnieuw te 
   doorlopen.

3. a. Bij de overgang geldt voor elk vak een cijfer zoals beschreven in het PTA. De cijfers w orden afgerond op hele getallen.
b. Voortgangstoetsen tellen alleen mee in het schooljaar w aarin ze behaald zijn.

4. Een leerling w ordt tot een hoger leerjaar bevorderd indien hij
a. Voor al zijn vakken cijfer 6 of meer heeft behaald,
b. Voor één van zijn vakken cijfer 5 en voor de overige vakken cijfer 6 of meer heeft behaald,
c. Voor één van zijn vakken cijfer 4 en voor de overige vakken cijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van alle cijfers tenminste 6,0
bedraagt, dan w el
d. Voor tw ee van zijn vakken cijfer 5 heeft behaald dan w el voor één van de vakken cijfer 4 en voor één van deze vakken cijfer 5 heeft
behaald, en voor de overige vakken cijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van alle cijfers tenminste 6,0 bedraagt,
e. Ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en w iskunde scoort. Voor leerlingen zonder w iskunde
geldt dat ten hoogste 1 vijf voor Nederlands en Engels behaald mag w orden.
f. Een voorw aarde voor bevordering is voorts, dat de leerling alle handelingsdelen, die in het betreffende schooljaar moeten zijn afgerond ,
voldoende of naar behoren heeft afgesloten. Uiterlijk 8 juni 2020 moeten voor alle vakken alle handelingsdelen zijn ingeleverd, tenzij in het PTA
van een vak een latere datum staat vermeld. Een leerling die op deze datum niet alle handelingsdelen heeft ingeleverd, w ordt niet bevorderd.
Een leerling die de handelingsdelen tijdig heeft ingeleverd, maar het w erk terugkrijgt omdat het nog niet naar behoren is, heeft tot 1 juli 2020
de tijd om een verbeterde versie van het handelingsdeel in te leveren. Zo niet, dan kan een leerling niet bevorderd w orden.

Een leerling komt in de bespreekmarge indien hij
a. Voor één van zijn vakken cijfer 4 en voor de overige vakken cijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van alle cijfers minder dan
6,0 bedraagt, dan w el
b. Voor tw ee van zijn vakken cijfer 5 heeft behaald dan w el voor één van de vakken eindcijfer 4 en voor één van deze vakken cijfer 5 heeft
behaald, en voor de overige vakken cijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van alle cijfers minder dan 6,0 bedraagt,
c. Voor drie van zijn vakken cijfer 5 is vastgesteld en daarnaast tenminste drie keer het cijfer 7 heeft behaald of daarnaast tenminste tw ee
keer het cijfer 8 heeft behaald (dus niet een 7 en een 8 als zijnde drie compensatie punten).
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Onvoldoendes        Vakken        Gemiddelde van         Betekent
                                  rapportcijfers van
                                     alle vakken 

     1                1 x 5              n.v.t.              bevorderd
     1                1 x 4           tenminste 6,0          bevorderd
     2                2 x 5           tenminste 6,0          bevorderd
     2              1 x 5 en 1 x 4     tenminste 6,0          bevorderd
     1                1 x 4              tot 6,0              bespreekmarge*
     2                2 x 5              tot 6,0              bespreekmarge*
     2              1 x 5 en 1 x 4        tot 6               bespreekmarge*
     3                3 x 5           tenminste 3 x 7         
                                        of 2 x 8             bespreekmarge*

je w ordt niet bevorderd w anneer je:
- handelingsdelen niet tijdig hebt afgerond
- een 3 of 2 x een 4 op je eindrapport hebt
- 3 x 5 met onvoldoende compensatie
- 4 of meer onvoldoendes hebt
- * voor de vakken Nederlands, Engels en w iskunde lager dan een 5 of tw ee of drie x
een 5 hebt.

Artikel 9

Afronding van het schoolexamen

1. Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond indien:
a. de vakken (incl. de praktische opdrachten) van het door de kandidaat gekozen profiel zijn getoetst als aangegeven in het programma van
toetsing en afsluiting,
b. de handelingsdelen van door de kandidaat gevolgde vakken naar behoren zijn afgerond,
c. het profielw erkstuk is beoordeeld.

2. Een kandidaat kan niet aan het centraal examen deelnemen indien een of meer onderdelen als genoemd in het eerste lid niet zijn afgerond.

Artikel 10

Herexamen van het schoolexamen

Voor één vak w aarin alleen een schoolexamen w ordt afgelegd, kan een kandidaat opnieuw schoolexamen afleggen, indien hij voor dat vak
een eindcijfer heeft behaald lager dan 6,0. Het herexamen bevat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het
examenprogramma.

De examinator stelt vast hoe het cijfer van het herexamen w ordt bepaald; daarbij w orden de cijfers meegeteld van die toetsen van het eerder
afgelegde schoolexamen, die betrekking hadden op de onderdelen van het examenprogramma die buiten het herexamen blijven.

Indien het herexamen leidt tot een cijferverbetering van het schoolexamen w ordt dit het eindcijfer van het schoolexamen. Indien het
herexamen niet leidt tot een cijferverbetering, blijf t het tot dan toe behaalde eindcijfer gehandhaafd.

Artikel 11

Maatregelen

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig onderdeel van het schoolexamen of het centraal examen aan een onregelmatigheid schuldig
maakt of heeft gemaakt, kan de rector maatregelen nemen.

2. Indien de rector op grond van een onregelmatigheid als bedoeld in lid 1, maatregelen neemt, doet hij dat niet dan nadat hij de kandidaat heeft
gehoord. De kandidaat kan zich desgew enst laten bijstaan door een meerderjarige die hij zelf mag aanw ijzen.

3. De maatregelen die de rector, op grond van het bepaalde in lid 1 en 7, al dan niet in combinatie met elkaar kan nemen, zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor het betreffende onderdeel van het schoolexamen of het centraal examen; deze maatregel zal o.a.
genomen w orden w anneer aangetoond w ordt, dat een praktische opdracht geheel of grotendeels overgenomen, gedow nload, gekopieerd of
op andere w ijze ontleend is aan het w erk van anderen, zodat niet van eigen w erk gesproken kan w orden; herkansing w ordt in dergelijke
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gevallen uitgesloten.
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer onderdelen van het schoolexamen of het centraal examen;
c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of centraal examen;
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen w orden uitgereikt na een hernieuw d examen in door de rector aan te w ijzen
onderdelen; indien het hernieuw d examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen,
dan legt de kandidaat dat examen af in het volgende tijdvak van het centraal examen dan w el ten overstaan van de Staatsexamencommissie.

4. De rector deelt het door hem op grond van lid 2 genomen besluit schrif telijk aan de kandidaat mee. De beslissing w ordt tevens aan de
ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat meegedeeld, alsmede aan de inspecteur van het onderw ijs die belast is met het toezicht op
de school.

5. Praktische opdrachten dienen op tijd te w orden ingeleverd. Een van de criteria w aarop de kandidaat w ordt beoordeeld is het opstellen van
en zich houden aan een planning, die het mogelijk maakt dat de opdracht op het door de examinator vastgestelde tijdstip w ordt ingeleverd.
Voor dit onderdeel w ordt maximaal 10% van de scorepunten toegekend.

6. Bij overschrijding van de vastgestelde datum voor inlevering van een praktische opdracht w ordt het cijfer met 1 punt verlaagd, omdat de
10% van de scorepunten voor het onderdeel planning, bedoeld in de laatste volzin van het vorige lid, niet kan w orden toegekend; ook is het
vanaf dat moment niet meer mogelijk de desbetreffende praktische opdracht te herkansen. Door de examinator w ordt een nieuw e datum
bepaald, w aarop de opdracht uiterlijk moet zijn ingeleverd. Als regel zal deze datum binnen tw ee w eken na de oorspronkelijke datum vallen.
Wanneer ook deze tw eede datum overschreden w ordt, zonder dat daarvoor naar de beoordeling van de examinator en de teamleider een
geldige reden w as, w ordt dit aangemerkt als een ernstige onregelmatigheid en w ordt het cijfer 1 toegekend.

7. Beroep tegen het krachtens lid 5 en 6 genomen besluit is mogelijk bij de teamleider, schriftelijk en w el binnen vijf dagen na het vernemen
van de beoordeling. De teamleider doet een bindende uitspraak.

Artikel 12

Beroep

1. Een kandidaat en/of de ouders (verzorgers) kan (kunnen) tot uiterlijk vijf schooldagen na het vernemen van een beoordeling hiertegen
schriftelijk beroep aantekenen bij de teamleider. Het beroep kan betrekking hebben op omstandigheden die het afleggen van de toets nadelig
hebben beïnvloed en op de interpretatie van een of meerdere onderdelen van de toets.

2. De teamleider hoort de examinator en, indien de schriftelijke toelichting van de kandidaat onvoldoende helder is, de kandidaat.

3. De teamleider kan zich laten bijstaan door een door haar aan te zoeken deskundige.

4. De teamleider doet binnen zeven schooldagen een uitspraak en brengt de examinator en de kandidaat schriftelijk op de hoogte.

5. Een kandidaat kan tot uiterlijk drie schooldagen na het vernemen van de uitspraak in beroep gaan bij de sectordirecteur. Deze hoort de
betrokkenen en komt eveneens binnen zeven schooldagen tot een bindende uitspraak. Beroep hiertegen is eventueel mogelijk bij de
Commissie van Beroep voor Examenzaken.

6. Is binnen de in lid 1 gestelde termijn geen beroep aangetekend bij de teamleider, dan is het cijfer definitief vastgesteld.

Artikel 13

Commissie van Beroep voor Examenzaken

1. Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 10.3 en artikel 11.5 kan de desbetreffende kandidaat, binnen drie schooldagen, in beroep gaan
bij de Commissie van Beroep voor Examenzaken
.
2. De Commissie van beroep functioneert onder verantw oordelijkheid van het College van Bestuur. De commissie is samengesteld uit drie
oud-schoolleiders. Beroep kan w orden aangetekend bij de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Achterhoek VO, Holterw eg
119, 7001 EK Doetinchem, telefoon: 0314-394181

3. Het beroep w ordt binnen drie dagen nadat de beslissing schrif telijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van
Beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en neemt binnen tw ee w eken een beslissing omtrent het beroep, tenzij zij de termijn
met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste tw ee w eken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op w elke w ijze de
kandidaat alsnog in de gelegenheid zal w orden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen; indien dit een onderdeel van het
centraal examen betreft, legt de kandidaat dat examen af in het volgende tijdvak van het centraal examen, dan w el ten overstaan van de
Staatsexamencommissie.

4. De Commissie van Beroep deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat, de rector en aan de inspectie.

4. Uitslagbepaling examen Tw eede Fase

In de vernieuw de tw eede fase hebben de profielvakken niet meer een bijzondere positie. Daarnaast speelt het combinatiecijfer een rol, en
geldt een compensatieregeling.
Een havo-leerling heeft minimaal acht cijfers die meew egen in de slaag/zakregeling. Nederlands, Engels, vier prof ielvakken, één vak in het
vrije deel en een combinatiecijfer. Een vw o-leerling heeft er minimaal negen: dezelfde als de havo-leerling en een tw eede moderne vreemde
taal. Op grond van de tenminste acht of negen cijfers w ordt vastgesteld of de kandidaat geslaagd is.
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Een examenkandidaat is geslaagd als:

hij gemiddeld een voldoende heeft gehaald voor het centraal schriftelijk examen, en ten hoogste 1 vijf voor het eindcijfer van de basisvakken
Nederlands, Engels en w iskunde scoort. Voor leerlingen zonder w iskunde geldt dat ten hoogste 1 vijf voor Nederlands en Engels behaald
mag w orden.

- alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
- er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
- er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, w aarbij
het gemiddelde tenminste 6.0 is.

Daarnaast moet LO beoordeeld zijn als ‘voldoende’ of ‘goed’. Cijfers voor ckv, maatschappijleer en het profielw erkstuk maken deel uit van het
combinatiecijfer.

Een leerling is afgew ezen als het gemiddelde cijfer van het centraal schriftelijk examen lager is dan 5,5. Met een eindcijfer van 3 of lager is de
kandidaat ook afgew ezen. Dit geldt ook voor het eindcijfer per onderdeel van het combinatiecijfer. Bijvoorbeeld: een kandidaat met een 3 voor
maatschappijleer is afgew ezen.

Onvoldoende(s)            Vakken          Gemiddelde van       Betekent
                                        cijfers van alle vakken
                                          (op de eindlijst)

   1                      1 x 5               n.v.t.              geslaagd*

   1                      1 x 4            tenminste 6,0          geslaagd*

   2                      2 x 5            tenminste 6,0          geslaagd*

   2                 1 x 5 en 1 x 4         tenminste 6,0          geslaagd*

je w ordt afgew ezen w anneer je:
- een 3 of 2 x een 4 op je eindlijst hebt
- 3 of meer onvoldoendes hebt
- LO niet tot een voldoende hebt afgerond
*  gemiddeld lager scoort dan 5,50 bij het CSE
   *  voor de vakken Nederlands, Engels en w iskunde lager dan een 5 of 2 x of
       3 x een 5 hebt
Je mag in ten hoogste één vak herexamen doen, ongeacht het behaalde resultaat.
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: aardrijkskunde

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein B Wereld
Domein C Aarde
Domein D Gebieden
Domein E Leefomgeving
Domein F Oriëntatie op studie en beroep.
 
Het centraal examen heeft betrekking op de (sub)domeinen A1, B1, C1, D1 en E1.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen

betrekking heeft;
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

 

Weging SE-cijfer:
ak413: 8/100     ak691: 2/100
ak423: 8/100     ak692: 8/100
ak433: 8/100     ak6101: 2/100
ak443: 8/100     ak6102: 8/100
ak563: 8/100     ak6111: 4/100
ak564: 8/100     ak6112: 10/100
ak573: 9/100
ak583: 9/100

Toetsen
411 ak411, hoofdstuk 1 § 1 t/m § 6 (75%) T S 50 min75 week 44/45þ
412 ak412, so in overleg (25%) T S 25 contactuur¨
413 ak413, gemiddelde aardrijkskunde periode 1 T 8¨
421 ak421, hoofdstuk 2 § 1 t/m § 6 (75%) T S 50 min75 week 3/4þ
422 ak422, so in overleg (25%) T S 25 contactuur¨
423 ak423, gemiddelde aardrijkskunde periode 2 T 8¨
431 ak431, hoofdstuk 3 § 1 t/m § 10 (75%) T S 50 min75 week 13/14þ
432 ak432, so in overleg (25%) T S 25 contactuur¨
433 ak433, gemiddelde aardrijkskunde periode 3 T 8¨
441 ak441, hoofdstuk 4 § 1 t/m § 6 (75%) T S 50 min75 week 25þ
442 ak442, so in overleg (25%) T S 25 contactuur¨
443 ak443, gemiddelde aardrijkskunde periode 4 T 8¨
561 ak561, hoofdstuk 1 intro t/m 1.9  (75%) T S 50 min75 week 3/4þ
562 ak562, so in overleg (25%) T S 25 contactuur¨
563 ak563, gemiddelde aardrijkskunde periode 6 T 8¨
564 ak564, praktische opdracht PO P/S 8 week 2þ
571 ak571, hoofdstuk 2 intro t/m 2.10  (75%) T S 50 min75 week 13/14þ
572 ak572, so in overleg (25%) T S 25 contactuur¨
573 ak573, gemiddelde aardrijkskunde periode 7 T 9¨
581 ak581, hoofdstuk 4 intro t/m 4.6  (75%) T S 50 min75 week 26/27þ
582 ak582, so in overleg (25%) T S 25 contactuur¨
583 ak583, gemiddelde aardrijkskunde periode 8 T 9¨
691 H. 1, intro t/m par.5 T S 2 9¨
692 H. 1, intro t/m par. 5, H. 5, par. 1 t/m par. 6 T S 50 min8 9þ
693 H. 2, intro t/m par. 6 T S 2 10¨
694 H. 2, intro t/m par. 6, H. 4, par. 1 t/m par. 6 T S 50 min8 10þ
695 H. 3, intro t/m par. 5 T S 4 11¨
696 H. 1, H. 2, H. 3, H. 6, par. 1 t/m par. 6 T S 50 min10 11þ

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: aardrijkskunde
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: biologie

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein B Zelfregulatie
Domein C Zelforganisatie
Domein D Interactie
Domein E Repoductie
Domein F Evolutie
 
Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B1, B2, B3, B4, B5, B8, C1, C3, D1, D2, D5, E3, F1 en F2, in
combinatie met de vaardigheden uit domein A.
De CEVO kan bepalen, dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, mits de subdomeinen
van het centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de vorige zin genoemde.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A
* de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
biol411: 5/100                     biol571: 9/100

biol421: 5/100                     biol572: 5/100

biol431: 5/100                     biol581: 8/100

biol441: 5/100                     biol691: 12/100

biol551: 8/100                     biol692: 12/100

biol561: 9/100                     biol693: 12/100

biol562: 1/100                     biol694: 2/100

                                  biol695: 1/100
 

Toetsen
411 biol411, Nectar hoofdstuk 1 en 2 T S 5¨
421 biol421, Nectar hoofdstuk 3 en 4 T S 5¨
431 biol431, Nectar hoofdstuk 5 en 6 T S 5¨
441 biol441, Nectar hoofdstuk 7 en 8 T S 5¨
551 biol551, Nectar hoofdstuk 9 en 10 T S 90 min8 week 44/45þ
561 biol561, Nectar hoofdstuk 11 en 12 T S 90 min9 week 3/4þ
562 biol562, PO Melk Inleverdata zie studieplanner PO P/S 1¨
571 biol571, Nectar hoofdstuk 14 en 15 T S 90 min9 week 13/14þ
572 biol572, PO kermis van het oog, Inleverdata zie studieplanner PO P/S 5¨
581 biol581, Nectar hoofdstuk 13 en 16 T S 90 min8 week 26/27þ
691 biol691, Nectar hoofdstuk 19, 20 en 12 T S 90 min12 week 44/45þ
692 biol692, Nectar hoofdstuk 21, 22 en 7 T S 90 min12 week 3/4þ
693 biol693, Nectar hoofdstuk 17, 18 en 3 T S 90 min12 week 13/14þ
694 biol694, PO 'microscopie planten;  Inleverdata zie studieplanner PO P/S 2¨
695 biol695, PO 'practicum tentamen', Inleverdata zie studieplanner 1¨

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: culturele kunstzinnige vorming

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Culturele activiteiten
Domein B Kennis van kunst en cultuur
Domein C Praktische activiteiten
Domein D Reflectie.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met D, en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere
vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Ckv is afgesloten in V5.

Toetsen
551 ckv551, Lesopdrachten: thema film HD S 0 per 5¨
552 ckv552, KCA 4 (onderzoek) Theater PO S 15 per 5¨
561 ckv561, KCA 5 film (onderzoek) Dans PO S 15 per 6¨
571 ckv571, Eindmontage project film (publicatie) PO S 30 per 7¨
574 ckv574, culturele activiteit 8 HD H 0 voor week 14¨
581 ckv581, presentatie project film V5 PO S/M 20 per 8¨
582 Einddossier CKV V4/V5(evaluatie en eindreflectie) 20¨

Opmerking

Let op:
KCA = Kunstzinnig Culturele Activiteit
De handelingsdelen uit de eerste en tweede periode dienen NB te worden afgerons om door te kunnen gaan in het

programma CKV
Het eindcijfer CKV is een onderdeel van het combinatiecijfer in V4 dat meetelt bij je schoolexamen.
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: Duitse taal en literatuur

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Leesvaardigheid
Domein B Kijk-en luistervaardigheid
Domein C Gespreksvaardigheid
Domein D Schrijfvaardigheid
Domein E Literatuur
Domein F Oriëntatie op studie en beroep.
 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op:
* de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
dutl442: 4/100
dutl563: 10/100
dutl572: 5/100
dutl573: 5/100
dutl582: 5/100
dutl583: 5/100
dutl691: 18/100
dutl692: 18/100
dutl693: 18/100
dutl694: 12/100
 

Toetsen
442 dutl442, Leestoets T S 50 min4 4¨
563 Schrijftoets * T D 75 min10 6þ
572 Kapitel 4 T S 50 min5 7þ
573 Kijk- en luistertoets ** T S 75 min5 7¨
582 Kapitel 5 T S 50 min5 8þ
583 Leestoets T S 50 min5 8þ
691 Kijk- en luistertoets ** T S 75 min18 9¨
692 Literatuur T S 50 min18 10þ
693 Spreektoets T M 20 min18 10þ
694 Leestoets T S 100 min12 11þ

Opmerking

* Toets wordt afgenomen in het computerlokaal, ook voor de dyslecten.
** Toets wordt afgenomen in een lokaal met goed beeld en geluid.
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: economie

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein B Concept Schaarste
Domein C Concept Ruil
Domein D Concept Markt
Domein E Concept Ruilen over de tijd
Domein F Concept Samenwerken en onderhandelen
Domein G Concept Risico en informatie
Domein H Concept Welvaart en groei
Domein I Concept Goede tijden, slechte tijden
Domein J Onderzoek en experiment
Domein K Keuzeonderwerpen.
 
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen D tot en met I, in combinatie met Domein A. De CEVO kan
bepalen, dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, mits de subdomeinen van het
centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de vorige zin genoemde.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein B, C, J en K in combinatie met domein A en:
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 
 

Weging SE-cijfer:
econ552: 5/100
econ562: 5/100
econ572: 5/100
econ582: 5/100
econ691: 25/100
econ6101: 25/100
econ6111: 30/100

Toetsen
552 Domein A t/m F T S 50 min5 5þ
562 Domein A t/m G T S 50 min5 6þ
572 Domein A t/m H T S 50 min5 7þ
582 Domein A t/m H T S 50 min5 8þ
691 Domein A t/m I T S 100 min25 9þ
6101 Domein A t/m K T S 100 min25 10þ
6111 Domein A t/m K T S 180 min30 11þ

Opmerking

15 van 34

15



Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: Engelse taal en literatuur

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Leesvaardigheid
Domein B Kijk-en luistervaardigheid
Domein C Gespreksvaardigheid/Spreekvaardigheid
Domein D Schrijfvaardigheid
Domein E Literatuur
Domein F Oriëntatie op studie en beroep.
 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op:
*       de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;

*        indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen
betrekking heeft;

*       indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
entl582: 10/100
entl691: 30/100
entl6101: 30/100
entl6111: 30/100
 

Toetsen
582 Literatuur: 1) Renaissance 2) Early Romanticism 3) Period 2 World Wars T S 90 min10 8þ
691 Schrijftoets. Stencil/Oefenen (in)formele brieven,verslag/opstel, etc. T S 90 min30 9þ
692 Kijk- Luistertoets T S 75 min30 10þ
693 Gespreksvaardigheids- Spreektoets T M 30 11þ

Opmerking

* Bij de schrijftoets moet de leerling ZELF voor een woordenboek Nederlands-Engels zorgen.
 Vergeten betekent de toets zonder woordenboek maken!
 
@ Voor de mondelingen volgt een apart rooster voor week 13/14
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: Franse taal en literatuur

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Leesvaardigheid
Domein B Kijk-en luistervaardigheid
Domein C Gespreksvaardigheid
Domein D Schrijfvaardigheid
Domein E Literatuur
Domein F Oriëntatie op studie en beroep.
 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op:
* de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
fatl551: 8/100
fatl561: 8/100
fatl571: 4/100
fatl574: 4/100
fatl581: 8/100
fatl691: 18/100
fatl692: 18/100
fatl693: 18/100
fatl694: 10/100
fatl695: 4/100

Toetsen
551 informele brief T D 60 min8 5þ
561 Korte schriftelijke toets over spreeksituaties B1 T S 50 min8 6þ
571 leestoets T S 100 min4 7þ
574 Literatuurdossier 1 boek T S 50 min4 7¨
581 Luistertoets CITO T O 60 min8 8þ
691 Formele brief / betoog T D 60 min18 9þ
692 Luistertoets CITO V6 T O 60 min18 9þ
693 Mondeling T M 20 min18 9þ
694 Leestoets T M 100 min10 9þ
695 Literatuurdossier en toets T S 50 min4 9¨

Opmerking

* Indien niet NB volgt uitsluiting literatuurtoets.
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: geschiedenis

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A en B.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen

betrekking heeft;
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

 
Tijdelijke afwijking
Tot een nader te bepalen datum heeft het centraal examen betrekking op de domeinen A en C. De CEVO stelt daartoe
twee thema's vast en maakt de daarbij behorende specificatie bekend. Tot de bedoelde datum omvat het schoolexamen:

de domeinen A, B, C (alleen vwo, drie thema's voor profiel cultuur en maatschappij, twee -of, ter keuze van het
bevoegd gezag: drie- voor profiel economie en maatschappij; de thema's zijn andere dan die van het centraal
examen), D en E;

indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: de thema's waarop het centraal examen betrekking heeft;
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

 

Weging SE-cijfer:
ges413: 10/100
ges423: 10/100
ges433: 10/100
ges443: 10/100
ges553: 10/100
ges563: 10/100
ges573: 10/100
ges583: 10/100
ges691: 3/100
ges692: 7/100
ges6111: 10/100
 

Toetsen
411 ges411, SO Hoofdstuk 1 (30 %) T S 30¨
412 ges412, Repetitie hoofdstuk 1 en 2 (70%) T S 50 min70 week 44/45þ
413 ges413, gemiddelde geschiedenis periode 1 T 10¨
421 ges421, SO  Helft hoofdstuk 3 (30 %) T S 30 min30 contactuur¨
422 ges422, Repetitie hoofdstuk 3 (70%) T S 50 min70 week 3/4þ
423 ges423, gemiddelde geschiedenis periode 2 T 10¨
431 ges431, SO Helft hoofdstuk 4 (30 %) T S 30 min30 contactuur¨
432 ges432, Repetitie hoofdstuk 4 (70%) T S 50 min70 week 13/14þ
433 ges433, gemiddelde geschiedenis periode 3 T 10¨
441 ges441, SO Helft hoofdstuk 5 (30 %) T S 30 min30 contactuur¨
442 ges442, Repetitie hoofdstuk 5 (70%) T S 50 min70 week 25þ
443 ges443, gemiddelde geschiedenis periode 4 T 10¨
551 ges551, SO Helft hoofdstuk 6 (30 %) T S 30 min30 contactuur¨
552 ges552, Repetitie hoofdstuk 6 (70%) T S 50 min70 week 44/45þ
553 ges553, gemiddelde geschiedenis periode 5 T 10¨
561 ges561, SO Helft hoofdstuk 7 (30 %) T S 30 min30 contactuur¨
562 ges562, Repetitie hoofdstuk 7 (70%) T S 50 min70 week 3/4þ
563 ges563, gemiddelde geschiedenis periode 6 T 10¨
571 ges571, SO Helft hoofdstuk 8 (30 %) T S 30 min30 contactuur¨
572 ges572, Repetitie hoofdstuk 8 (70%) T S 50 min70 week 13/14þ
573 ges573, gemiddelde geschiedenis periode 7 10¨
581 ges581, SO Helft hoofdstuk 9 (30 %) T S 30 min30 contactuur¨
582 ges582, Repetitie hoofdstuk 9 (70%) T S 50 min70 week 25þ
583 ges583, gemiddelde geschiedenis periode 8 T 10¨
691 Twintigste Eeuw T S 50 min3 9¨
692 Twintigste Eeuw T S 50 min7 9þ
6111 Historische Contexten T S 90 min10 11þ
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: geschiedenis
Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: kunst (beeldende vormgeving)

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit dat van het vak kunst (algemeen) en de volgende domeinen:
Domein A Vaktheorie
Domein B Praktijk
Domein C Oriëntatie op studie en beroep.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere
vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 
 

Weging SE-cijfer: 
kubv431: 5/100     kubv691: 5/100
kubv441: 5/100      kubv692: 5/100
kubv553: 10/100    kubv693: 5/100
kubv562: 5/100     kubv694: 5/100
kubv571: 10/100    kubv695: 5/100
kubv581: 15/100    
kubv582: 5/100
kubv691: 5/100
kubv692: 10/100
kubv693: 5/100
kubv694: 5/100
kubv697: 10/100

 

Toetsen
431 kubv431, thematisch werken + werkverslag PO P/S 5 week 12¨
441 kubv441, thematisch werken + werkverslag PO P/S 5 week 26¨
553 kubv553, thematisch werken (waarneming) + werkverslag PO P/S 10 wek 48¨
562 kubv562, beeldende begrippen hoofdstuk 2, 3, 4, 6, 7 en 8 T S 50 min5 week 3/4þ
571 kubv571, thematisch werken (functionaliteit) + werkverslag PO P/S 10 week 12¨
581 Thematisch werken (verbeelding) + werkverslag 10¨
582 Beeldende begrippen hfdst 2,4,5,7,8,9 5¨
691 kubv691, beeldende begrippen hoofdstuk 2,3,4,7,8 en 9 T S 50 min5 week 44/45þ
692 kubv692, thematisch werken 2D (verbeelding) + werkverslag PO P/S 10 week 49¨
693 kubv693, onderwerp 4 (kunst algemeen) - computer T S 90 min10 week 3/4þ
694 kubv694, presentatie onderwerp 4 (kunst algemeen) PO M 10 9¨
695 kubv695, grafische vormgeving PO P/S 5 10¨
696 kubv696, masterproef PO P/S 10 11¨
697 kubv697, inleveropdracht (kunst algemeen) HD P/S 0 11þ

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: kunst (muziek)

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaktheorie
Domein B Praktijk
Domein C Oriëntatie op studie en beroep.
 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op:
- de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
kumu411: 2/100
kumu421: 3/100
kumu422: 5/100
kumu441: 5/100
kumu442: 5/100
kumu561: 10/100
kumu562: 10/100
kumu581: 10/100
kumu691: 15/100
kumu692: 5/100
kumu693: 5/100
kumu695: 15/100
kumu696: 10/100
 

Toetsen
411 kumu411, intro, solfège, theorie T S 50 min2 week 44/45¨
421 kumu421, intro, solfège, hfdst 1 en 2 slaginstr. theorie T S 50 min3 week 3/4¨
422 kumu422, musiceren en opdrachten hoofdstuk 1 PO P/S 5 contactuur¨
441 kumu441, hfdst 3, slag- en blaasinstr. solfège, theorie T S 50 min5 week 25þ
442 kumu442, musiceren en opdrachten hoofdstuk 2 en 3 PO P/S 5 contactuur¨
561 kumu561, hoofdstuk 4 en 5, instr., solfège, theorie T S 50 min10 week 3/4þ
562 kumu562, musiceren en opdrachten hoofdstuk 4 en 5 PO P/S 10 contactuur¨
581 kumu581, musiceren en opdrachten hfdst. 6 PO P/S 10¨
691 H6 toonladders theorie * T D 90 min15 periode 9þ
692 onderwerp 4 kunst algemeen T D 90 min5 periode 10þ
693 presentatie onderwerp 4 kunst algemeen P D 5 periode 10¨
694 oriëntatie op st + ber. HD H 0 periode 11¨
695 H7 intervallen theorie ** T D 90 min15 periode 11¨
696 musiceren en opdrachten H7 PO P/S 10 periode 11¨

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: lichamelijke opvoeding

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.
 
Het eindexamen bestaat uit praktische bewegingsactiviteiten.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein B Bewegen
Domein C Bewegen en regelen
Domein D Bewegen en gezondheid
Domein E Bewegen en samenleving.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met E, (met dien verstande dat de eindtermen uit de
domeinen A en C, D en E slechts in samenhang met domein B aan de orde komen), en indien het bevoegd gezag daarvoor
kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

Weging SE-cijfer:
Eindbeoordeling moet V of G zijn om te kunnen slagen.
 

Toetsen
611 sportoriëntatie blok 1 T H 50 min33 9¨
621 sportoriëntatie blok 2 T H 50 min33 10¨
631 sportoriëntatie blok 3 T H 50 min34 11¨

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: maatschappijleer

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein B Rechtsstaat
Domein C Parlementaire democratie
Domein D Verzorgingsstaat
Domein E Pluriforme samenleving.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A tot en met E, en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere
vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Maatschappijleer is afgesloten in V4.

Toetsen
414 gemiddelde PER1 rechtsstaat 25¨
423 gemiddelde PER2 parlementaire democratie 25¨
433 gemiddelde PER3 verzorgingsstaat 25¨
443 gemiddelde PER4 pluriforme samenleving 25¨

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: management en organisatie

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein B Interne organisatie en personeelsbeleid
Domein C Financiering van activiteiten
Domein D Marketingbeleid
Domein E Financieel beleid
Domein F Informatievoorziening met behulp van ICT
Domein G Externe financiële verslaggeving.
 
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen C, E en G, in combinatie met domein A.
De CEVO kan bepalen, dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, mits de subdomeinen
van het centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de vorige zin genoemde.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:
* de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
mo414: 5/100     mo691: 2/100
mo424: 5/100     mo692: 2/100
mo434: 5/100     mo693: 16/100
mo443: 5/100     mo6101: 2/100
mo554: 5/100     mo6102: 2/100
mo565: 5/100     mo6103: 16/100
mo575: 5/100     mo6111: 4/100
mo531: 5/100     mo6112: 16/100

Toetsen
414 Gemiddelde cijferperiode 1 5¨
424 Gemiddelde cijferperiode 2 5¨
434 Gemiddelde cijferperiode 3 5¨
443 Gemiddelde cijferperiode 4 5¨
551 mo551, tussentoets tijdens lestijd VT S contactuur¨
552 mo552, WIMS werkblad VT S 2,5 contactuur¨
553 mo553, onderdelen domein E VT S 70 min17,5 week 44/45þ
554 mo554, gemiddelde m&o periode 5 5¨
561 mo561, tussentoets tijdens lestijd VT S contactuur¨
562 mo562, WIMS werkblad VT S 2,5 contactuur¨
563 mo563, onderdelen domein E VT S 70 min17,5 week 3/4þ
564 mo564, opdracht Excel HD S 0¨
565 mo565, gemiddelde m&o periode 6 5¨
571 mo571, tussentoets tijdens lestijd VT S contactuur¨
572 mo572, WIMS werkblad VT S 2,5 contactuur¨
573 mo573, domein E VT S 70 min17,5 week 14/15þ
574 mo574, opdracht Excel HD S 0¨
575 mo575, gemiddelde m&o periode 7 5¨
581 mo581, ondernemingsplan VT S¨
582 mo582, WIMS toets VT S 15 contactuurþ
583 mo583, gemiddelde m&o periode 8 ¨
691 WIMS ( zie examenbundel) T D 50 min9¨
692 opdracht NCO T S 100 min9¨
693 toets T S 100 min16 9þ
694 WIMS T D 50 min2 10¨
695 Opdracht jaarverslag T S 100 min2 10¨
696 Toets T S 100 min16 10þ
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: management en organisatie
697 WIMS T D 50 min4 11¨
698 Toets T S 120 min16 11þ

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: natuurkunde

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogamma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein B Golven
Domein C Beweging en wisselwerking
Domein D Lading en veld
Domein E Straling en materie
Domein F Quantumwereld en relativiteit
Domein G Leven en aarde
Domein H Natuurwetten en modellen
Domein I Onderzoek en ontwerp
 
 
Het centraal examen heeft betrekking op de (sub)domeinen B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, E2, F1 en H in combinatie met
de vaardigheden uit domein A.
Het CvE kan bepalen, dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, mits de subdomeinen
van het centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de vorige zin genoemde.
Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast.
Het CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:
- de subdomeinen E1, I1, I2 en I3;
- een keuze van twee uit de subdomeinen E3, F2, G1 en G2; daarbij kan het bevoegd gezag deze keuze maken, dan wel
de keuze aan de kandidaat laten;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal
 examen betrekking heeft;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
natk561: 15/100
natk581: 15/100
natk691: 20/100
natk692: 20/100
natk693: 30/100
 

Toetsen
561 natk561, keuze-onderwerp * PO P/S 15 week 3/4¨
581 natk581, H1 t/m H11 + een/twee keuzehoofdstukken * T S 50 min15 week 26/27þ
691 natk691, H1 t/m H12 + een/twee keuzehoofdstukken * T S 50 min20 week 44/45þ
692 natk692, H1 t/m H14 Overal Natuurkunde T S 50 min20 week 3/4þ
693 natk693, H1 t/m H15 Overal Natuurkunde T S 90 min30 week 13/14þ

Opmerking

* Keuze-opdrachten en -hoofdstukken worden door de vaksectie bepaald.
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: Nederlandse taal en literatuur

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Leesvaardigheid
Domein B Mondelinge taalvaardigheid
Domein C Schrijfvaardigheid
Domein D Argumentatieve vaardigheden
Domein E Literatuur
Domein F Oriëntatie op studie en beroep.
 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A en domein D voor zover het analyseren en beoordelen betreft.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op:
* de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
netl562: 10/100
netl573: 10/100
netl692: 30/100
netl6102: 10/100
netl6104: 10/100
netl6112: 30/100
 

Toetsen
562 NN Spellen H1 en 2, Formuleren H1 T S 75 min10 6þ
573 LL 19e en 20e eeuw + gelezen boek VT S 90 min10 7þ
691 Schrijfopdracht HD S 0 9¨
692 Schrijfvaardigheid T S 180 min30 9þ
693 Boekvergelijking op thema HD S 0 10¨
694 LL 20e en 21e eeuw + gelezen boek T S 50 min10 10þ
695 LL presentatie HD S 0 10¨
696 Betogende voordracht T S/M 10 10þ
697 Balansverslag T S/M 0 11¨
698 Mondeling literatuur M 30 11¨

Opmerking

# Handelingsdelen moeten 1 week voor de (voortgangs)toets NB zijn, anders volgt uitsluiting van deelname aan de
(voortgangs)toets.
 
@Criteria bij betogende voordracht:
-actueel maatschappelijk onderwerp
-spreektijd 8-12 minuten
-1 punt aftrek per minuut, indien onder de 8 minuten
-4 argumenten voor en 3 tegen
-tegenargumenten weerleggen
-spiekblad: slechts uiterst eenvoudig spreekschema.
 
NB: wil je de betogende voordracht herkansen, dan dient een nieuw actueel maatschappelijk onderwerp gekozen te
worden.
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: natuur, leven & technologie

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

Domein A       Informatica in perspectief

Domein B       Basisbegrippen en vaardigheden

Domein C       Systemen en hun structurering

Domein D       Toepassingen in samenhang.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met D, en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere
vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
nlt421: 7/100
nlt431: 7/100
nlt441: 10/100
nlt551: 10/100
nlt561: 10/100
nlt571: 10/100
nlt581: 10/100
nlt691: 12/100
nlt692: 12/100
nlt693: 12/100
 
 

Toetsen
421 nlt421, Moleculaire gastronomie T 7¨
431 nlt431, Ruimte voor de rivier T 7¨
441 nlt441, Technisch ontwerpen in de biomedische technologie T 10¨
551 nlt551, Medicijnen van molecuul tot mens of Bioinformatica T S 10 week 46¨
561 nlt561, CO2-opslag: Zin of onzin? T S 10 week 5¨
571 nlt571, Rijden onder invloed of Cybersecurity T S 10 week 16¨
581 nlt581, Citius Altius Fortius T S 10 week 25¨
691 Van HIV tot Aids T S 12 periode 9¨
692 "Blue Energy" of Ruimte voor de rivier T S 12 periode 10¨
693 Rijden onder invloed of "Cybersecurity" T S 12 periode 11¨

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: onderzoek & ontwerpen

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

Domein A       Informatica in perspectief

Domein B       Basisbegrippen en vaardigheden

Domein C       Systemen en hun structurering

Domein D       Toepassingen in samenhang.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met D, en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere
vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
o&o421: 3/100
o&o431: 3/100
o&o441: 4/100
o&o561: 20/100
o&o581: 20/100
o&o691: 50/100
 

Toetsen
421 Project 1 PO P/S 3 2¨
431 Project 2 PO P/S 3 3¨
441 Keuzeproject 1 PO P/S 4 4¨
561 Keuzeproject 2 PO P/S 20 6¨
581 Keuzeproject 3 20 8¨
6111 Meesterproef PO P/S 50 11¨

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: scheikunde

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein B Stoffen, structuur en binding
Domein C Koolstofchemie
Domein D Biochemie
Domein E Kenmerken van reacties
Domein F Chemische techniek
Domein G Zuren en basen
Domein H Redox.
 
Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B2, B4, C3, C4, D2, D3, E1, E3, E4, E5, F3, F4, F5, G3, G4 en
H3, in combinatie met domein A.
De CEVO kan bepalen, dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, mits de subdomeinen
van het centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de vorige zin genoemde.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:
* de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
* indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
schk551: 8/100
schk561: 4/100
schk562: 8/100
schk571: 8/100
schk581: 6/100
schk582: 6/100
schk691: 15/100
schk692: 15/100
schk693: 20/100
schk694: 10/100
 

Toetsen
551 schk551, Chemie overal: hoofdstuk 8, 9 en 10 T S 90 min8 week 44/45þ
561 schk561, kwantitatieve analyse: titreren en spectrometrie PO P/S 4 week 50¨
562 schk562, Chemie overal: hoofdstuk 11 en 12 T S 90 min8 week 3/4þ
571 schk571, Chemie overal: hoofdstuk 13 en 14 T S 90 min8 week 13/14þ
581 schk581, Praktische opdracht Groene chemie 8¨
582 schk582, Chemie overal: hoofdstuk 15 4¨
691 sch691,H16: Buffers en enzymen,  Herh H8 + H9 T S 90 min15 periode 9þ
692 sch692,H17: Accu's en ... H18: Nieuwe materialen,  Herh H11 T S 90 min15 periode 10þ
693 sch693,H19: Van grijze naar groene stroom, Herh H15 T S 120 min20 periode 11þ
694 sch694,Identificatie van stoffen PO P/S 10 periode 11¨

Opmerking
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: wiskunde A

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein Bg Functies en grafieken
Domein Cg Discrete analyse
Domein Eg Combinatoriek en kansrekening
Domein Ba Differentiaalrekening met toepassingen
Domein Fa Statistiek en kansrekening
Domein G Keuzeonderwerpen.
 
Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen A5, Bg1, Bg2, Cg1, Eg1, Eg2, Eg3, Eg4, Ba1, Ba2, Fa1, Fa2,
Fa3 en Fa4, in combinatie met de vaardigheden uit de subdomeinen A1, A2 en A3.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:
- de (sub)domeinen Bg1, Cg2, Ba1 en Ba2;
- het domein G, met dien verstande dat deze onderwerpen per kandidaat kunnen verschillen;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
wisA551: 1/100       wisA691: 5/100

wisA552: 5/100       wisA692: 16/100

wisA561: 2/100       wisA693: 5/100

wisA562: 6/100       wisA694: 18/100

wisA571: 2/100       wisA695: 6/100

wisA572: 6/100       wisA696: 20/100
wisA581: 2/100
wisA582: 6/100
 
 

Toetsen
551 wisA551, Wimstoets H1 en H2 + vaardigheden 1 T S 45 min1 week 42¨
552 wisA552, toets H1 Formules herleiden en H2 Statistiek T S 90 min5 week 44/45þ
561 wisA561, Wimstoets H1 t/m H4 + vaardigheden 1 en 2 T S 45 min2 week 51 of 2¨
562 wisA562, toets H3 Periodieke functies en H4 Toevalsvariabelen T S 90 min6 week 3/4þ
571 wisA571, Wimstoets H1 t/m H6 + vaardigheden 1, 2 en 3 T S 45 min2 week 11/12¨
572 wisA572, toets H5 Logaritmen en H6 Rijen en recursie T S 90 min6 week 13/14þ
581 wisA581, Wimstoets H1 t/m H8 + vaardigheden 1, 2, 3 en 4 T S 45 min2 week 24/25¨
582 wisA582, H7 De binomiale verdeling en H8 Samengestelde functies T S 90 min6 week 26/27þ
691 wisA691, Wimstoets H1, H2, H6 Vaardigheden 1 + systematisch tellen T D 50 min5 9¨
692 wisA692, Toets H1, H2, H6 Vaardigheden 1+ voor H1 systematisch tellen T S 90 min16 1þ
693 wisA6101,  Wimstoets H3, H4, H6 Vaardigheden 1 en 2+ rijen en recursie T D 50 min5 10¨
694 wisA6102, Tts H3, H4, H6 Vaardigheden 1,2+ VWO5 H6 Rijen en recursie T S 90 min18 10þ
695 wisA6111,  Wimstoets H3, H4, H5, H6 Vaardigheden 1, 2 en 3 T D 50 min6 11¨
696 wisA6112, alle centrale examenstof T S 120 min20 11þ

Opmerking

Halverwege de periode wordt een cijfer gegeven voor een nader te bepalen hoeveelheid werkbladen.
Dit cijfer bepaalt 25% van het eindcijfer van de Wimstoets.
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Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: wiskunde B

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein Bg Functies en grafieken
Domein Cg Discrete analyse
Domein Bb Differentiaal- en integraalrekening
Domein Db Goniometrische functies
Domein Gb Voortgezette meetkunde
Domein F Keuzeonderwerpen.
 
Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen A5, Bg1, Bg2, Cg1, Bb1, Bb2, Bb3, Db1, Gb1 en Gb2, in
combinatie met de vaardigheden uit de subdomeinen A1, A2 en A3.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A in combinatie met:
- de domeinen Bb, Db en Gb;
- het domein F, met dien verstande dat deze onderwerpen per kandidaat kunnen verschillen;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer van de overige domeinen of subdomeinen;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
wisB551: 1/100       wisB691: 5/100

wisB552: 5/100       wisB692: 18/100

wisB561: 2/100       wisB693: 5/100

wisB562: 6/100       wisB694: 18/100

wisB571: 2/100       wisB695: 5/100

wisB572: 6/100       wisB696: 19/100
wisB581: 2/100
wisB582: 6/100
 
 

Toetsen
551 wisB551, Wimstoets H1 en H2 + vaardigheden 1 T S 45 min1 week 42¨
552 wisB552, toets H1 en H2 T S 90 min5 week 44/45þ
561 wisB561, Wimstoets H1 t/m H4 + vaardigheden 1 en 2 T S 45 min2 week 51 of 2¨
562 wisB562, toets H3 en H4 T S 90 min6 week 3/4þ
571 wisB571, Wimstoets H1 t/m H6 + vaardigheden 1, 2 en 3 T S 45 min2 week 11/12¨
572 wisB572, toets H5 en H6 T S 90 min6 week 13/14þ
581 wisB581, Wimstoets H1 t/m H8 + vaardigheden 1, 2, 3 en 4 T S 45 min2 week 24/25¨
582 wisB582, toets H7 en H8 T S 90 min6 week 26/27þ
691 wisB691, Wimstoets H1, H2, + vaardigheden 1 T D 50 min5 9¨
692 wisB692,toets H1, H2, H5 + vaardigheden 1 T S 90 min18 1þ
693 wisB6101, Wimstoets H3, H4, H5 + vaardigheden 2 T D 50 min5 10¨
694 wisB6102, toets H1 t/m H5 + vaardigheden 1 en 2 T S 90 min18 10þ
695 wisB6111, Wimstoets over alle stof uit vwo 6 T D 50 min5 11¨
696 wisB6112, toets over alle stof uit vwo 6 T S 120 min19 11þ

Opmerking

Halverwege de periode wordt een cijfer gegeven voor een nader te bepalen hoeveelheid werkbladen.
Dit cijfer bepaalt 25% van het eindcijfer van de Wimstoets.

 

32 van 34

32



Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: wiskunde C

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Vaardigheden
Domein Bg Functies en grafieken
Domein Cg Discrete analyse
Domein Eg Combinatoriek en kansrekening
Domein Ea Grafen en matrices
Domein Fa Statistiek en kansrekening
Domein G Keuzeonderwerpen.
 
Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen A5, Bg1, Bg2, Cg1, Eg1, Eg2, Eg3, Eg4, Fa3, in combinatie
met de vaardigheden uit de subdomeinen A1, A2 en A3.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:
- de (sub)domeinen Cg2, Ea, Fa1 en Fa2;
- het domein G, met dien verstande dat deze onderwerpen per kandidaat kunnen verschillen;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.
 

Weging SE-cijfer:
wisC551: 1/100       wisC691: 5/100

wisC552: 5/100       wisC692: 15/100

wisC561: 2/100       wisC693: 6/100

wisC562: 6/100       wisC694: 18/100

wisC571: 2/100       wisC695: 6/100

wisC572: 6/100       wisC696: 20/100
wisC581: 2/100
wisC582: 6/100
 
 

Toetsen
551 wisC551, Wimstoets H1 en H2 + vaardigheden 1 T S 45 min1 week 42¨
552 wisC552, toets H1 Formules herleiden en H2 Statistiek T S 90 min5 week 44/45þ
561 wisC561, Wimstoets H1 t/m H4 + vaardigheden 1 en 2 T S 45 min2 week 51 of 2¨
562 wisC562, toets H3 Perspectief en H4 Toevalsvariabelen T S 90 min6 week 3/4þ
571 wisC571, Wimstoets H1 t/m H6 + vaardigheden 1, 2 en 3 T S 45 min2 week 11/12¨
572 wisC572, toets H5 Logaritmen en H6 Rijen en recursie T S 90 min6 week 13/14þ
581 wisC581, Wimstoets H1 t/m H8 + vaardigheden 1, 2, 3 en 4 T S 45 min2 week 24/25¨
582 wisC582, toets H7 en H8 T S 90 min6 week 26/27þ
691 wisC691, Wimstoets H1 en H2 + vaardigheden 1 T S 45 min5 1 w voor per 1¨
692 wisC692, toets H1 en H2 + vaardigheden 1 T S 90 min15 1þ
693 wisC693, Wimstoets H2,H3,H4 + vaardigheden 2 + rijen en recursie T S 45 min6 1 w voor per 2¨
694 wisC694, toets H3, H4+VWO5 H6 vaardigheden 2 T S 90 min18 2þ
695 wisC695, Wimstoets H2 t/m H4 + vaardigh. 1 en 2, examenvoorb. T S 45 min6 1 w voor per 3¨
696 wisC696, toets H2, H3, H4 examenvoorbereiding T S 120 min20 3þ

Opmerking

Halverwege de periode wordt een cijfer gegeven voor een nader te bepalen hoeveelheid werkbladen.
Dit cijfer bepaalt 25% van het eindcijfer van de Wimstoets.

 

33 van 34

33



Programma van Toetsing en Afsluiting
Studie:VWO 6t Vak: bedrijfseconomie

omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
 
Het examenprogamma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A Leesvaardigheid
Domein B Mondelinge taalvaardigheid
Domein C Schrijfvaardigheid
Domein D Argumentatieve vaardigheden
Domein E Literatuur
Domein F Oriëntatie op studie en beroep.
 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A en domein D voor zover het analyseren en beoordelen betreft.
 
Het schoolexamen heeft betrekking op :
- de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen
 

Weging SE-cijfer:
beco691: 30/100
beco692: 30/100
beco693: 10/100
beco694: 30/100

Toetsen
691 FZ, BS,RT en FV T S 100 min30 9þ
692 FZ, BS, RT, FV en Onderneem het zelf, Personeelsbeleid en Marktv. T S 100 min30 10þ
693 Keuzeonderwerp T S 120 min10 10¨
694 Alle examenstof T S 120 min30 11þ

Opmerking
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