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Voorwoord
Beste examenkandidaten,
Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting, afgekort PTA. Per vak wordt weergegeven wat
je moet doen voor het schoolexamen. Een gedeelte van de leerstof van het schoolexamen komt terug
in het centraal examen in mei 2021.
Het gehele examen bestaat uit:
•
•

drie schoolexamenperioden
het centraal schriftelijk eindexamen

De schoolexamens bestaan uit:
•
•
•
•

schriftelijke examens
praktische opdrachten
kijk-/luistertoetsen
profielwerkstuk

Op de volgende bladzijden vind je informatie over de gang van zaken met betrekking tot het examen.

VEEL SUCCES MET DE VOORBEREIDING OP JE EXAMEN!
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Perioden schoolexamens mavo, havo en vwo
Schoolexamens 1 (SE1)
Herkansingen
Schoolexamens 2 (SE2)
Herkansingen
Schoolexamens 3 (SE3)
Herkansingen
Centraal schoolexamen (CSE)
Herexamen

28-10-2020 t/m 03-11-2020
18-11-2020
06-01-2021 t/m 12-01-2021
27-01-2021
17-03-2021 t/m 23-03-2021
07-04-2021
17-05-2021 t/m 01-06-2021
21-06-2021 t/m 24-06-2021

Berekening van de examencijfers
Per vak geldt:
(schoolexamen + centraal examen) : 2 = eindcijfer
Dit eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer.
Voorbeeld: 5,45 wordt 5.
Het schoolexamen wordt afgerond op één cijfer achter de komma nauwkeurig.
Voorbeeld: 5,45 wordt 5,5.

Slaag- zakregeling
Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het centraal examen (dat zijn cijfers met 1 decimaal) moet
minstens 5,5 zijn. Als dit niet het geval is, dan is de kandidaat “afgewezen” (gezakt).
Vervolgens wordt van alle vakken het (definitieve) eindcijfer bepaald. Dit is het gemiddelde van het
eindcijfer van het schoolexamen (in 1 decimaal) en het cijfer van het centraal examen (in 1 decimaal).
Beide onderdelen wegen daarbij even zwaar. Dit eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal.
Een kandidaat is vervolgens geslaagd als hij/zij:
✓ alle eindcijfers 6 of hoger zijn of,
✓ één eindcijfer een 5 is en de overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of
✓ één eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers 6 of hoger zijn, terwijl het gemiddelde van alle
eindcijfers tenminste 6,0 is (het cijfer 4 is niet bij Nederlands, Engels en wiskunde toegestaan), of
✓ twee eindcijfers een 5 zijn en de overige eindcijfers 6 of hoger zijn, terwijl het gemiddelde van alle
cijfers tenminste 6,0 is (maximaal één 5 bij Nederlands, Engels en wiskunde), of
✓ één eindcijfer een 5 en één eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers 6 of hoger zijn, terwijl het
gemiddelde van alle cijfers tenminste 6,0 is (het cijfer 4 is niet bij Nederlands, Engels en wiskunde
toegestaan) en
✓ geen enkel eindcijfer, dat gebruikt is om het combinatiecijfer te bepalen, 3 of lager is en
✓ het vak lo als voldoende of goed is beoordeeld
NB. Bij dit gedeelte van de regeling worden het profielwerkstuk en de vakken ckv en maatschappijleer
als één vak beschouwd: het combinatiecijfer.
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Wat te doen bij verhindering
Als je niet aan het schoolexamen deelneemt, geef jij of je ouders/verzorgers op de dag van het
schoolexamen vóór 8.15 uur je afwezigheid telefonisch door aan de school. Je kunt het gemiste
examen in principe niet inhalen. Wel kun je de herkansing gebruiken om dit examen alsnog te doen.
Mis je twee of meer examens in een periode door bijvoorbeeld ziekenhuisopname of een
onvermijdelijk bezoek aan een specialist of ernstige zaken in de privésfeer, dan beslist de
examencommissie of je deze wel of niet mag inhalen.
Let op!!!
• Niet gemaakte examens en praktische opdrachten krijgen het cijfer “0”, er is dan sprake van
een onvolledig examendossier.
• Niet op tijd ingeleverde praktische opdrachten krijgen het cijfer “0” ”, er is dan sprake van een
onvolledig examendossier.
• Inhaalschoolexamens kunnen niet worden herkanst.
• Gemiste herkansingen kun je niet inhalen. Het eerste cijfer van de periode blijft staan.
• Bij het vak dat je in een periode herkanst, geldt: hoogste cijfer telt.

Te laat op het examen
Bij schriftelijke examens meld je je bij de afdelingsleider. Hij kan je tot een half uur na de aanvang van
het examen toelaten. Echter, je krijgt geen extra tijd.
Bij een mondeling examen of een luistertoets moet je op tijd aanwezig zijn. Zodra de deur van het
examenlokaal dicht is, heb je geen toegang meer tot het examen.

Herkansingen
In het PTA vind je per vak welke onderdelen je wel of niet kunt herkansen. Je kunt per schoolexamen
één vak herkansen. Je kunt herkansingen dus niet sparen.

Begrippenlijst/afkortingen
CE of CSE:

Centraal Examen, ook wel Centraal Schriftelijk Examen genoemd.

SE:

Schoolexamen = schriftelijke of mondelinge toets voor het
schoolexamen. In het schoolexamencijfer tellen schriftelijke toetsen
(schoolexamentoetsen), PO's (praktische opdrachten; meestal
werkstukken) en handelingsdelen (verplichte opdrachten) mee als
deze als zodanig in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)
staan vermeld.

PO:

Praktische Opdracht= een toetsvorm die kennis en
inzicht toetst door de leerstof te combineren met
basisvaardigheden en vakspecifieke vaardigheden.
Een PO wordt beoordeeld met een cijfer of met “voldoende /
onvoldoende / goed”.

PTA:

Programma van Toetsing en Afsluiting

PWS:

In een profielwerkstuk kun je een onderwerp uit een vak verder
uitdiepen. Dit mag een profielvak zijn, een vak uit het
gemeenschappelijk deel of een vak uit het vrije deel, maar het vak
moet wel een minimale studielast hebben van 320 uur voor de havo
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en 400 uur voor het vwo. Het onderwerp mag je zelf bepalen maar het
moet wel voldoende diepgang en niveau hebben.
In de nieuwe tweede fase wordt er een cijfer gegeven voor het
profielwerkstuk, dit cijfer maakt deel uit van het zogenaamde
combinatiecijfer in de slaagregeling.
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Programma van Toetsing en Afsluiting per vak

PTA havo 2020-2021.pdf
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Bijlage 1 ckv

Berekening van het cijfer voor het Schoolexamen
(SE)
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Eindtermen

3

Tijd (uur)

2

Culturele activiteit 1
Pr. opdrachten (boekje)
Cultuurdossier
Culturele activiteit 2 en 3
Pr. opdrachten (boekje)
Cultuurdossier
Culturele activiteit 4 en 5
Pr. opdrachten (boekje)
Cultuurdossier

Herkansbaar

1

Schriftelijk/
Mondeling

Periode

Omschrijving schoolexamens

4 havo
2020-2021
80
Gemeenschappelijk deel

Gewicht

Leerjaar
Schooljaar
Studielasturen
Positie in tweede fase
Toegestane hulpmiddelen

1

P

J

40

A, B, C, D

1

P

J

40

A, B, C, D

1

P

J

40

A, B, C, D

Gemiddelde van de schoolexamens (afgerond op één
decimaal)
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Bijlage 2 maatschappijleer

Eindtermen

Tijd (min.)

Herkansbaar

Omschrijving schoolexamens
Boek: Essener Thema’s Maatschappijleer havo.
5e druk

Schriftelijk/
Mondeling

4 havo
2020 - 2021

Gewicht

Periode

Leerjaar
Schooljaar

1

H1 Wat is maatschappijleer? Paragraaf 1, 2 en 3
H2 Rechtsstaat
Het actuele nieuws (actualiteitentoets)

2
4
1

S

A1, B1, B2,
B3

2

H4 Pluriforme samenleving opdracht
H4 Pluriforme samenleving
Het actuele nieuws (actualiteitentoets)

3
4
1

S

A2, E1, E2,
E3, E4

3

H3 Opdracht politiek
H3 Politieke besluitvorming
Het actuele nieuws (actualiteitentoets)

3
4
1

S

C1, C2, C3,
D1, D2, D3,
D4
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Bijlage 3 profielwerkstuk
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S/M

J

Code

Herkansbaar

1

Tijd (uur)

Schriftelijk/
Mondeling

PWS

4 havo
2020 - 2021
80
Onderdeel van het combinatiecijfer

Gewicht

Periode

Leerjaar
Schooljaar
Studielasturen
Positie in tweede fase

80
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