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Begrippenlijst 
 

Bevoegd gezag Het college van bestuur van SCOPE scholengroep 
CE                              
 

Centraal examen, landelijk examen. Dit bestaat uit het CSPE en het 
CSE. 

CSPE Centraal Schriftelijk Praktisch Examen, landelijk praktijkexamen. 
Centraal examen Het Landelijk examen dat wordt afgenomen volgens de overheid       

vastgestelde toetsen en normen. 
 

Examendossier           De resultaten van de onderdelen van het PTA. Het gaat niet alleen om 
de toetsen maar ook om de praktische opdrachten, de 
handelingsopdrachten, het PWS en eventueel vakken die afsluiten in 
het derde leerjaar 

Examenreglement Het geheel van regels en voorschriften met betrekking tot het 
schoolexamen en het centraal eindexamen. 

Examensecretaris Een functionaris die alles rondom schoolexamens en centraal examens 
regelt. 

Examenstof De leerstof die beschreven staat in het wettelijk vastgestelde 
examenprogramma. 

GL Gemengde leerweg (VMBO) 
Herexamen Een herexamen stelt leerlingen de gelegenheid om alle stof van één 

vak opnieuw af te leggen. 
Herkansing Een herkansing stelt leerlingen de gelegenheid om opnieuw deel te 

nemen aan één toets. 
Leerlingenvolgsysteem Website/app waarin o.a. het huiswerk en de cijfers terug te vinden 

zijn (bijv. Magister of It’s Learning). 
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting: een overzicht waarin per vak 

aangegeven wordt welke toetsen/opdrachten voor leerlingen staan 
geprogrammeerd en met welk gewicht ze meetellen voor de 
bevordering naar het volgend leerjaar. 

PTD Programma van Toetsing en Doorstroom: een overzicht waarin per vak 
aangegeven wordt welke toetsen/opdrachten voor leerlingen staan 
geprogrammeerd en met welk gewicht ze meetellen voor de 
bevordering naar het volgend jaar. 

Schoolexamen Alle examenonderdelen die worden afgenomen volgens het Programma 
van Toetsing en Afsluiting (verder PTA genoemd). 

SE Schoolexamen, alle toetsen en opdrachten die door de school gegeven 
worden en waarvan de stof niet tot de verplichte stof van het CE 
behoort. 

TL Theoretische leerweg (VMBO). 
 

 

In dit reglement is ten aanzien van personen steeds gekozen voor de mannelijke vorm. Uiteraard 
kan hier ook de vrouwelijke of non-binaire vorm gelezen worden.  
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Artikel 1 Algemeen  
 

1.1 Juridische grondslag 
1. Dit examenreglement is gebaseerd op de (examen) wet- en regelgeving zoals vastgesteld in: de 

Wet op het voortgezet onderwijs, het inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO. 
Meer informatie over het centraal examen kun je vinden op www.examenblad.nl  

2. Het examenreglement is op voorstel van de examencommissie en na instemming door de 
deelraad/medezeggenschapsraad vastgesteld door het bevoegd gezag. 

3. Het examenreglement is voor 1 oktober aan de kandidaten vertrekt en aan de inspectie 
toegezonden. 

4. Bij dit examenreglement hoort ook een Programma Toetsing en Afsluiting (PTA), dat na 
instemming door de deelraad/medezeggenschapsraad is vastgesteld. 

 
1.2 Het eindexamen 
1. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen (SE; de toetsen en opgaven worden door de 

vakdocenten opgesteld) en een centraal examen (CE; dit is een landelijk examen), die beide 
voor 50% meetellen in het eindcijfer.  

2. Voor een aantal vakken is er geen centraal examen. Voor die vakken is het eindcijfer van het 
schoolexamen het definitieve eindcijfer.  

3. Het eindcijfer schoolexamen wordt voor alle vakken definitief vastgesteld uiterlijk tien 
werkdagen voor het begin van het centraal examen.  

4. Leerlingen die voldoen aan de geldende voorwaarden worden in gelegenheid gesteld om deel te 
nemen aan het centraal examen. 

5. Het eindexamen bevat voor ieder vak ten minste een schoolexamen. Dit examen vormt voor de 
meeste vakken samen met het centraal examen het eindexamen.  

6. Alle vakken worden beoordeeld met een cijfer, m.u.v. LOB, PWS, B&S (LO) en CKV; zie artikel 
2.3.4 
 
 

1.3 Het schoolexamen en het PTA  
1. Het schoolexamen wordt voor elk vak afgesloten in het laatste jaar dat het vak 

geprogrammeerd is en moet in zijn geheel ten minste tien werkdagen voor het begin van het 
begin van het centraal examen afgesloten zijn. Het schoolexamen omvat alle onderdelen die in 
het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) zijn opgenomen 

2. In het PTA is de inhoud van het schoolexamen beschreven. Per vak is aangegeven welke toetsen 
en opdrachten de leerling moet maken. Ook is aangegeven wat de weging ervan is voor het 
eindcijfer (SE) en wordt vermeld of een toets herkansbaar is of niet. 

3. Elke leerling kan voor 1 oktober een exemplaar van het examenreglement, PTA/PTD op de 
website van Groene Hart Topmavo inzien.  

4. De ouders/verzorgers tekenen voor gezien. De leerling kan zich niet op het feit beroepen dat hij 
niet van de inhoud van het reglement op de hoogte is of was. 

5. Het examenreglement bestaat uit het schoolexamenreglement en het eindexamenreglement.  
6. De deelraad heeft instemming verleend aan het voorgestelde PTA en het bijbehorende 

examenreglement.  
  

1.4 Toelating tot het centraal examen 
1. Het bevoegd gezag stelt leerlingen van de school, die aan de daarvoor geldende voorwaarden 

voldoen, in de gelegenheid ter afsluiting van hun opleiding deel te nemen aan het centraal 
examen.  

2. Een leerling kan in een bepaald tijdvak van het centraal examen slechts deelnamen als hij het 
schoolexamen volledig heeft afgerond.  
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1.5 Bezwaar maken 
Indien een leerling bezwaar wil maken tegen een beslissing, maatregel of handeling van een docent, 
unitleider of directeur, die hij strijdig acht met dit examenreglement dan kan de procedure gevold 
worden zoals beschreven in artikel 5.  

 
1.6 Taken en bevoegdheden 
 
1.6.1 Examensecretaris 
1. De directeur wijst één of meer personeelsleden van de school aan tot examensecretaris van het 

eindexamen. 
2. De examensecretaris is verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het 

geheel van de eindexamenprocedure.  
3. De examensecretaris ondersteunt de directeur bij het organiseren en afnemen van het 

eindexamen en de uitvoering van het examenreglement en het PTA. 
4. Leerlingen kunnen zich wenden tot de examensecretaris voor: 
a) Algemene informatie over het examen. 
b) Informatie over vrijstellingen en/of ontheffingen. 
c) Het indienen van een verzoek tot herkansing van het centraal examen. 

 

1.6.2 Examencommissie 
1. Het bevoegd gezag stelt een examencommissie bestaande uit een oneven aantal en tenminste 

drie leden waarvan minstens één docent uit de bovenbouw. In samenstelling wordt zorg 
gedragen voor onafhankelijk en deskundig functioneren. 

2. De examencommissie heeft voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering onder 
andere de volgende taken: 
a) Het opstellen van een voorstel voor een examenreglement als bedoeld in artikel 31 voor het 

bevoegd gezag; 
b) Het jaarlijks opstellen van een voorstel voor een Programma van Toetsing en Afsluiting als 

bedoeld in artikel 31a voor het bevoegd gezag; 
c) Het borgen van het afsluitend karakter en de kwaliteit van het schoolexamen; en  
d) Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het 

schoolexamen. 
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Artikel 2 Het Schoolexamen (SE) 
 
2.1 Inrichting van het schoolexamen 
1. Het schoolexamen start in leerjaar 3 en wordt afgesloten in het laatste jaar dat het vak 

geprogrammeerd is. 
2. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier bestaat voor de 

verschillende vakken uit alle onderdelen in het PTA worden genoemd.  
3. De leerling is verantwoordelijk voor het bewaren van alle door hem gemaakte onderdelen van 

het schoolexamen waarvoor een beoordeling is gegeven. Deze onderdelen zijn op elk moment 
opvraagbaar door de vakdocent of unitleider. Mocht een leerling het onderdeel niet kunnen 
laten zien dan zijn de door de school verstrekte gegevens (rapporten, cijferlijsten) de enige 
geldige bewijsstukken. 

4. Alle leerlingen zijn verplicht aan alle voor hen vastgestelde onderdelen van het schoolexamen 
deel te nemen. Wanneer een leerling zich aan een onderdeel van het schoolexamen onttrekt of 
zonder geldige reden afwezig is gelden de bepalingen onder artikel 4. 

5. Als een leerling om een geldige reden, dit ter beoordeling van de directeur, is verhinderd het 
schoolexamen voor één of meerdere vakken af te ronden voor aanvang van het eerste tijdvak 
van het centraal examen, stelt de directeur een nieuw tijdstip vast voor de afronding van het 
schoolexamen. In dit geval mag de leerling niet aan het centraal examen deelnemen voor het 
betreffende vak of vakken tijdens het eerste tijdvak. De leerling wordt verwezen naar het 
eerstvolgende tijdvak na de afronding van het schoolexamen op het afgesproken tijdstip.  

6. De directeur kan toestaan dat een leerling met een lichamelijke of verstandelijke beperking het 
schoolexamen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden 
van die leerling. De secretaris van het eindexamen stelt de onderwijsinspectie op de hoogte van 
de aanpassingen. 

7. Leerlingen die een eindexamen afleggen zonder wiskunde in het pakket worden toegelaten tot 
het schoolexamen rekenen en dienen het eindexamen rekenen af te leggen conform het PTA.  
 

2.2 PTD en PTA  
Bij de toetsen en opdrachten wordt onderscheid gemaakt tussen toetsen en opdrachten die 
meetellen voor het schoolexamen (beschreven als PTA) en toetsen en opdrachten die meetellen 
voor de bevordering (omschreven in het PTD). Alle onderdelen voor het PTA tellen ook voor het 
PTD.  
 

2.3 Toetsing: Algemeen 
De onderstaande regels gelden voor toetsen binnen het pta en ptd, Deelname en tijdig voldoen aan 
alle onderdelen is verplicht. 
1. In het PTA/PTD wordt omschreven welke toetsen en opdrachten gemaakt moeten worden in het 

betreffende leerjaar.  
2. Het schooljaar is onderverdeeld in 3 toetsperioden voor de examenklassen. Deze perioden zijn 

aangegeven in de jaarplanning van de school.  
3. Een toetsperiode wordt afgesloten met een toetsweek. Tijdens de toetsweek zijn er geen 

reguliere lessen.  
4. Bij bijzondere omstandigheden kan door de unitleider worden besloten om een toets die 

behoort tot de toetsweek, buiten de toetsweek te laten afnemen.  
5. Iedere docent kan in de reguliere lessen ook toetsen afnemen en die meetellen voor het PTA of 

PTD. In geval van afwezigheid gelden de Artikel 2.5 ‘Afwezigheid bij toetsen’ 
6. Wanneer bij een onderdeel van het PTD een onrechtmatigheid wordt geconstateerd dan wordt 

dit bij de unitleider gemeld. Deze kan passende maatregelen nemen zoals het toekennen van 
het cijfer 1,0 en/of het ongeldig verklaren van het gemaakte werk en eventueel eerder gemaakt 
werk. 
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7. Technische mankementen (defecte printers, internetstoringen e.d.) of afwezigheid door ziekte 
op de dag dat een opdracht ingeleverd moet worden kunnen niet gelden als reden voor het niet 
inleveren.  

8. In de week (vijf schooldagen) voorafgaand aan de toetsweek mogen geen leertoetsen, 
handelingsdelen en praktische opdrachten etc. afgerond/gegeven worden.  

9. Voor de examenklassen geldt dat er geen praktische opdrachten gegeven mogen worden in 
dezelfde week als waarin het profielwerkstuk moet worden ingeleverd.  

10. Een toets kan alleen stof bevatten die tijdens de lessen is behandeld of waarvan is aangegeven 
dat zij bestudeerd moest zijn. De stofinhoud van de toetsen moet ten minste twee werkdagen 
voorafgaand aan de toets behandeld zijn.  

11. Een leerling die tijdens een toets onwel wordt, kan onder begeleiding het lokaal verlaten. In 
overleg met de leerling besluit de toezichthouder of de leerling na enige tijd het werk kan 
hervatten. Indien de leerling het werk weer hervat, kan, na overleg met de unitleider, de 
gemiste tijd aan het eind van het onderdeel worden ingehaald. Als de leerling onwel wordt en 
het werk niet kan hervatten behoudt het tot dan gemaakte werk zijn geldigheid. In 
uitzonderingsgevallen kan de directeur besluiten het werk ongeldig te verklaren. Als een 
leerling vlak voor of tijdens een toets onwel wordt en dit niet meldt is achteraf geen beroep 
mogelijk op het onwel worden. 

12. Wanneer, volgens de leerling, de omstandigheden tijdens het maken van een toets zodanig zijn 
dat zij een negatieve invloed hebben op het resultaat dan moet hij dit tijdens of direct na 
afloop van de toets melden aan de toezichthouder of unitleider.  
 

2.3.1 Schriftelijke toetsen 
1. Onder schriftelijke toetsen worden tentamens, proefwerken en schriftelijke overhoringen 

verstaan.  
2. Schriftelijke toetsen worden beoordeeld met een cijfer 
3. De leerling krijgt het resultaat van zijn beoordeelde toets uiterlijk tien werkdagen na de 

afname terug. De leerling mag de toets zelf en het beoordelingsmodel inzien.  
4. Wanneer een leerling een toets niet heeft kunnen inzien omdat deze nog niet is beoordeeld op 

het tijdstip waarop de toets herkanst kan worden dan mag hij de toets buiten de 
herkansingsregeling om herkansen.  

5. Leerlingen mogen geen mobiele telefoon, horloge of communicatieapparatuur in de ruimte waar 
de toets wordt afgenomen persoonlijk bij zich hebben of zij dienen deze in te leveren bij de 
toezichthouder.  

6. Per sectie wordt vastgesteld welke hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens toetsen. De docent 
informeert de leerlingen hierover in de lessen voorafgaand aan het toetsmoment. De surveillant 
informeert de leerlingen hoe het gemaakte werk moet worden ingeleverd en hoe de toets wordt 
afgesloten en alle verdere schooleigen bijzonderheden. 

7. Het is bij een toets niet toegestaan hulpmiddelen te gebruiken waarin op enige wijze 
veranderingen en/of aanvullingen zijn aangebracht.  

8. De gang van zaken tijdens toetsmomenten van PTA-onderdelen wordt omschreven in bijlage 4. 
 

2.3.2 Praktische opdrachten 
1. Onder praktische opdrachten worden werkstukken, verslagen, practica en projecten verstaan. 
2. Praktische opdrachten worden altijd beoordeeld met een cijfer. 
3. Bij een praktische opdracht ontvangt de leerling altijd een opdrachtendocument; dit kan zowel 

op papier als digitaal. In dit document worden de volgende zaken vermeld 
● de inhoud van de opdracht, 
● de beoordelingscriteria, 
● de resultaatbepaling, 
● de inleverdatum. 

4. Een leerling die het werk op de inleverdatum nog niet heeft ingeleverd, blijft elke schooldag op 
school tot 16:00 uur totdat het werk af en ingeleverd is.  
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5. Het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht moet op of voor de deadline 
gebeuren.  

6. De directeur kan, in uitzonderlijke situaties, uitstel verlenen voor het inleveren van een 
opdracht. De leerling moet dit schriftelijk, voorzien van een motivatie, vóór de inleverdatum 
aanvragen. 

7. Als een leerling bij een praktische opdracht gebruik maakt van bronnen dan moet hij deze altijd 
duidelijk vermelden, zodat de docent de bron eenvoudig kan terugvinden. Wanneer een leerling 
een citaat uit een bron vermeldt moet hij de bron volledig vermelden en duidelijk aangeven dat 
het om een citaat gaat. (Verplichte) plagiaatcontrole is mogelijk. Als aan het bovenstaande niet 
is voldaan, is er sprake van een onregelmatigheid; dan treedt artikel 4 in werking. 

 
2.3.3 Mondelinge toetsen 
1. Wanneer een mondelinge toets door één docent wordt afgenomen moet daar een 

geluidsopname van gemaakt worden.  
2. De geluidsopname wordt tot minimaal drie weken na het bekendmaken van de beoordeling 

bewaard. 
3. Als mondelinge toetsen door twee docenten worden afgenomen, is minimaal één van de 

docenten de vakdocent van de leerling. Het maken van een geluidsopname is in dit geval niet 
nodig. Eén docent maakt een proces-verbaal van de toets. 

4. Voor de beoordeling van de mondelinge toets stelt de sectie een aantal criteria op. Deze 
criteria worden voor de afname van de toets aan de leerling bekendgemaakt.  
 

 
2.3.4 Onderdelen met een beoordeling O/V/G en het combinatiecijfer D&P  
1. De beoordeling van het vak Bewegen & Sport/LO wordt weergegeven als 

onvoldoende/voldoende/goed; het moet minimaal voldoende afgesloten worden.  
2. Het eindcijfer van Dienstverlening & Producten vormt een combinatiecijfer. Dit bestaat uit 

twee keuzedelen, het schoolexamencijfer voor D&P en het CSPE van D&P. Alle onderdelen 
dezelfde weging. 

3. Elk onderdeel van het combinatiecijfer moet ten minste 4.0 zijn. 
 

2.3.5 Profielwerkstuk 
1. De eisen die aan het profielwerkstuk (PWS) gesteld worden zijn te lezen in het 

opdrachtenboekje.  
2. Het PWS wordt beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/goed; het moet minimaal 

voldoende afgesloten worden.  
3. Wanneer een leerling buiten eigen schuld (bijv. door ziekte) niet in staat is om het PWS op de 

vastgestelde datum te presenteren kan de unitleider uitstel verlenen; er wordt dan een nieuwe 
datum vastgesteld.  

4. Voor het PWS geldt een recht op herkansing.  
 

2.4 Herexamen schoolexamenvakken 
1. In het voorexamenjaar worden de vakken CKV, L&M (maatschappijleer) en de keuzedelen voor 

D&P als schoolexamen afgesloten.  
2. CKV moet voor de overgang naar klas 4 met minimaal een voldoende worden afgerond.  
3. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of deelexamen aflegt, voor één 

of meer vakken het school schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen, 
opnieuw kan afleggen.  

4. Het bevoegd gezag verleent dit recht in elk geval voor het vak maatschappijleer indien de 
kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. 
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5. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het in het derde en vierde lid bedoelde 
herexamen wordt bepaald (artikel 35b-1 VO-besluit).  

6. Het herexamen heeft betrekking op de gehele stof van het betreffende vak. Het hoogst 
behaalde cijfer geldt als definitieve cijfer.  

 

2.5 Afwezigheid bij toetsen 
1. Wanneer een leerling ziek is of wegens een andere geldige reden een PTA/PTD toets niet kan 

maken dan dient dit vooraf, mondeling door de ouder(s) via de administratie gemeld te worden 
en door een e-mail aan de unitleider schriftelijk bevestigd te worden. De leerling wordt in staat 
gesteld de toets alsnog op een later moment te maken.  

2. Indien een leerling ziek is of wegens andere geldige reden meerdere toetsen niet kan maken 
dan wordt hij in staat gesteld alle toetsen op een door de unitleider te bepalen tijdstip alsnog 
te maken. Hierbij geldt ook de bepaling van punt 1. In geval van ziekmelding heeft de directeur 
het recht een arts in te schakelen, dan wel een huisbezoek bij de betreffende leerling af te 
(laten) leggen, dan wel een medische verklaring te verlangen. 

3. Wanneer een leerling ziek is of wegens een andere geldende reden een PTA-toets niet maakt 
dan beslist de docent over het al dan niet inhalen van de toets. Daarbij beslist deze ook over de 
vorm en manier en het tijdstip waarop de toets wordt ingehaald.  

4. Wanneer een leerling ziek is of wegens een andere geldende reden een PTD-toets niet maakt 
dan beslist de docent over het al dan niet inhalen van de toets. Daarbij beslist deze ook over de 
vorm en manier en het tijdstip waarop de toets wordt ingehaald.  

5. Wanneer een leerling niet op het afgesproken inhaalmoment aanwezig is, worden de 
ouders/verzorgers van de desbetreffende leerling hierover geïnformeerd met daarbij een nieuw 
inhaalmoment. Indien een leerling dan opnieuw niet verschijnt, is er sprake van een 
onrechtmatigheid (zie artikel 4).  

6. Wanneer een leerling geen geldige reden heeft om niet aan de toets deel te nemen , of niet 
voldaan is aan hetgeen onder punt 1 genoemd wordt, geldt dit als een onrechtmatigheid zoals 
beschreven in Artikel 4. 

7. De unitleider/directeur behoudt zich het recht voor in bijzondere omstandigheden van de regel 
in lid 5 af te wijken.  
 

2.6 Herkansing  
1. Per toetsperiode mag een leerling op een vooraf vastgesteld moment één toets uit de 

betreffende periode herkansen. Het recht op herkansing geldt alleen voor toetsen waarbij dat 
in het PTA/PTD is aangegeven.  

2. Leerlingen geven zich voor de herkansingen vóór een daarvoor vastgesteld tijdstip via de 
examencommissie op.  

3. Bij herkansingen telt altijd het hoogst behaalde cijfer. 
4. Wanneer een leerling onwettig verhinderd is om een herkansingstoets te maken, vervalt het 

recht op herkansing en blijft het in eerste instantie behaalde cijfer staan.  
 

2.7 Het bepalen van de cijfers 
1. Van iedere toets of opdracht uit het PTA of PTD wordt de beoordeling door de docent uiterlijk 

tien werkdagen na afname van de toets aan de leerling meegedeeld. 
2. Voor alle onderdelen beschreven in het PTA of PTD die met een cijfer worden beoordeeld 

wordt een schaal gebruikt van 1 t/m 10, met de daartussen liggende cijfers met één 
decimaal. 

3. Bij het berekenen van het cijfer voor een vak met een centraal examen wordt het gewogen 
gemiddelde van de behaalde cijfers, volgens de afrondingsregels, afgerond op één 
decimaal.1 

 
1 Zie bijlage 2 Afronding cijfers 2021-2022 
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4. Bij het berekenen van het cijfer voor vakken zonder centraal examen wordt het gewogen 
gemiddelde van de behaalde cijfers, volgens de afrondingsregels, direct op het gehele getal 
afgerond en is dit tevens het eindcijfer van het SE-vak.11 

5. Het overzicht van alle behaalde resultaten bepaalt in niet-examenklassen of een leerling 
bevorderd kan worden of niet.2  

 
2.8 Doubleren en vrijstellingsregelingen 
1. Een leerling die doubleert in het voorexamenjaar is verplicht alle lessen te volgen en aan alle 

PTA/PTD-onderdelen opnieuw te voldoen. Alleen voor het vak CKV kan een vrijstelling worden 
verleend, de leerling woont wel alle activiteiten rondom dit vak verplicht bij.  

2. Een leerling die het examenjaar overdoet, behoudt de resultaten voor de PTA-onderdelen die in 
het voorexamenjaar afgerond zijn. De resultaten van het PTA komen te vervallen. Indien het 
profielwerkstuk hetzelfde onderwerp houdt, hoeft deze niet opnieuw gemaakt te worden. 

3. Specifiek voor leerlingen die het examenjaar overdoen geldt aanvullend op de bovenstaande 
punten het volgende: 
● De leerling moet opnieuw een volledig centraal examen afleggen. 
● De school kan bij hoge uitzondering een leerling een extra herkansingsmogelijkheid geven 

voor een onvoldoende resultaat in de voorexamenklas, als dit de kans op een succesvol 
resultaat voor dit vak bij het centraal examen ernstig belemmert.  
 

2.9 Controleren eindcijfers schoolexamens 
1. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het centraal examen deelt de directeur de behaalde 

eindcijfers en beoordelingen van de verschillende vakken aan de leerlingen mee. Alle leerlingen 
krijgen hiervoor een uitnodiging.  

2. De leerlingen controleren de behaalde eindcijfers op hun juistheid en tekenen voor ontvangst. 
3. Indien er, volgend de leerling, een onjuistheid in het overzicht staat dan geeft de leerling dit op 

het overzicht aan. In geval van twijfel moet de leerling bewijzen voor deze onjuistheid kunnen 
tonen. Kan hij dit niet, dan wordt de vermelde cijfer als juist aangemerkt.  

4. Indien een leerling, wegens afwezigheid, niet voor akkoord heeft getekend, of geen 
onjuistheden heeft aangegeven kan hij geen rechten ontlenen aan eventuele onjuistheden in 
het onder punt 1 genoemde overzicht.  

5. Op genoemde bijeenkomst wordt de kandidaat in kennis gesteld van de hulpmiddelen die bij de 
verschillende centrale examens zijn toegestaan en de regels die bij het afnemen van de 
centrale examens gelden.  
 

Artikel 3 Het centraal examen (CE) 
 
3.1 Gang van zaken tijdens het centraal examen 
1. Het centraal examen telt drie tijdvakken: het eerste, tweede en derde tijdvak. 
2. De school verzorgt zittingen voor het eerste en tweede tijdvak voor alle aangeboden vakken 

met een centraal examen. 
3. Een leerling die aan het derde tijdvak deel wil nemen dient zich, via de secretaris/unitleider 

van het eindexamen, aan te melden bij de staatsexamencommissie.  
 

3.2 Verhindering centraal examen 
1. Wanneer een leerling om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd bij 

één of meerdere zittingen van de eerste afname aanwezig te zijn, wordt hem in het tweede 
afname de gelegenheid gegeven om het centraal examen te voltooien.  

 
2 Zie bijlage 1 Algemene regels en bevorderingsnormen bovenbouw 
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2. Wanneer een leerling bij de tweede afname eveneens verhinderd is, of wanneer hij bij de 
tweede afname het centraal examen niet kan voltooien, wordt hij bij een derde afname in de 
gelegenheid gesteld zijn eindexamen te voltooien. De schriftelijke afname vindt plaats bij de 
staatscommissie.  

3. Wanneer een leerling deel wil nemen aan het schriftelijke examen in het derde tijdvak meldt 
hij zich zo spoedig mogelijk, via de secretaris van het eindexamen, aan bij de voorzitter van de 
staatsexamencommissie. De secretaris deelt aan de commissie mee welke cijfers de leerling 
voor de reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft behaald alsmede de cijfers 
voor het schoolexamen zijn behaald. Mocht er bij een leerling sprake zijn van een afwijkende 
wijze van examineren of andere bijzondere omstandigheden, dan wordt dit ook aan de 
commissie medegedeeld.  
 

3.3 Afwijkende wijze van examineren 
1. De directeur kan toestaan dat een leerling met een geestelijke of lichamelijke beperking het 

examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een manier die is aangepast aan de mogelijkheden van 
de kandidaat. De school vraagt hiertoe via ouders/verzorgers een verklaring van de behandelaar 
voor aanvang van het centraal examen. De directeur bepaalt welke aanpassingen worden 
getroffen. Van de aanpassingen wordt een melding gemaakt bij de onderwijsinspectie. 

2. De directeur kan toestaan dat er voor een leerling die, met inbegrip van het jaar waarin hij 
eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het 
Nederlands niet de moedertaal is wordt afgeweken van de voorschriften. De afwijking kan eruit 
bestaan dat de betreffende leerling 30 minuten meer tijd krijgt voor één of meerdere vakken 
bij het centraal examen. Van de aanpassing wordt een melding gemaakt bij de 
onderwijsinspectie. 

3. Voor leerlingen bij wie door een erkend deskundig dyslexie en/of dyscalculie is vastgesteld 
geldt dat zij 30 minuten meer tijd krijgen om een examen te maken. Hiervoor moet een 
officiële verklaring overlegd zijn. Van de aanpassing wordt een melding gemaakt bij de 
onderwijsinspectie.  

4. Bij gebruik van hulpmiddelen bijv. spraaksoftware moeten leerlingen hiermee eerder geoefend 
hebben bij een schoolexamen. 

 

3.4 Vaststellen score en centraal examen 
1. Direct nadat de examinator werk heeft ontvangen controleert hij, aan de hand van het 

ingevulde proces-verbaal, of al het gemaakte werk aanwezig is.  
2. Wanneer er een werk ontbreekt, meldt hij dit direct aan de examencommissie. Deze beslist, in 

overleg met de directeur en eventueel onderwijsinspectie, hoe verder gehandeld moet worden.  
3. De examinator stelt, aan de hand van het voorgeschreven antwoordmodel en scorevoorschrift 

voor iedere kandidaat een score voor.  
4. In overleg met de tweede corrector wordt de definitieve score voor kandidaten vastgesteld.  
5. Wanneer een examinator en de tweede corrector niet tot overeenstemming komen, dan wordt 

de zaak aan het bevoegd gezag voorgelegd. Als hier ook geen overeenstemming wordt bereikt 
dan wordt de inspectie ingeschakeld die een onafhankelijke deskundige om een oordeel vraagt.  

6. Een kandidaat die een toets uit het centraal examen wil herkansen, dient daartoe een 
schriftelijk verzoek bij de examensecretaris op een door deze verstrekt formulier. De kandidaat 
levert het formulier in op een door de examensecretaris bepaald datum en tijdstip.  

 

3.5 Cijferbepaling 
1. Wanneer de scores voor de verschillende onderdelen van het centraal examen zijn vastgesteld 

draagt de secretaris van het eindexamen er zorg voor dat deze, volgens de geldende 
voorschriften, worden omgezet in cijfers. 

2. Het eindcijfer voor alle vakken wordt vervolgens bepaald door het rekenkundige gemiddelde 
van het behaalde cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen. Dit gemiddelde wordt, 
volgens de geldende regels, direct afgerond op een geheel getal. 
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3.6 Vaststellen uitslag eerste tijdvak en herkansing 

1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast. Hierbij gelden de 
bepalingen die in lid 2 (hieronder) genoemd worden. 

2. Bij het vaststellen van de uitslag wordt eerst bepaald of een kandidaat voor het VMBO-GL 
geslaagd is en vervolgens met het extra AVO-vak voor TL (zie 3.6.4). 

3. De kandidaat die het eindexamen voor alle vakken heeft afgelegd is geslaagd voor het vmbo als 
de volgende resultaten zijn behaald: 
a) het gemiddelde van alle centraal examencijfers een 5,50 of hoger is; 
b) lichamelijke opvoeding, profielwerkstuk en het kunstvak (CKV) uit het gemeenschappelijke 

deel en LOB ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn, 
c) voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger is; 
d) de eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: 

● alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
● één 5 en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn, of  
● maximaal één 4 en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn, waarvan ten minste één 7 of 

hoger is, of 
● maximaal twee vijven en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn, waarvan er ten minste 

één 7 of hoger is. 
● geen eindcijfer 3 of lager is 

4. Als een kandidaat met een extra AVO-vak aan bovenstaande eisen voldoet, is de kandidaat 
geslaagd voor het VMBO-TL. 

5. De kandidaat heeft recht op één herexamen waarbij het hoogst behaalde cijfer telt. 

3.7 Eindcijfer eindexamen en diploma 
1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de definitieve uitslag van het 

eindexamen vast op de dag dat de uitslag van de tweede afname wordt bepaald. 
2. De definitieve uitslag wordt schriftelijk aan de leerling bekend gemaakt.  
3. De directeur, daartoe gemandateerd door het bevoegd gezag, reikt op grond van de definitieve 

uitslag aan elke leerling die het eindexamen heeft afgelegd, een door hem en de secretaris 
getekende lijst uit waarop zijn vermeld: 
a) de cijfers voor het schoolexamen, 
b) de cijfers voor het centraal examen, 
c) de beoordeling voor het vak B&S, CKV en PWS, 
d) de eindcijfers voor de examenvakken, 
e) de uitslag van het examen 

4. Indien een leerling in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die tezamen een 
eindexamen vormen dan worden de cijfers die voor het extra vak/de extra vakken behaald zijn 
op de lijst (genoemd in het derde lid) vermeld. Dit tenzij de leerling daar bezwaar tegen maakt. 

5. De directeur, daartoe gemandateerd door het bevoegd gezag, reikt op grond van de definitieve 
uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde leerling een, door hem en de secretaris 
getekend diploma uit waarop alle vakken staan vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn 
betrokken.  

6. Bij verlies van het originele diploma kan online een (digitaal) uittreksel of Verklaring afgelegd 
examen (VAE) uitsluitend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te Groningen worden 
aangevraagd. Een (digitaal) uittreksel is een officieel bewijsstuk van het behaalde diploma, de 
VAE heeft dezelfde waarde als het oorspronkelijke document.  

 

3.8 Cum Laude 
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo theoretische leerweg met toekenning van het 
judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: 
a) ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor: 
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I. de vakken Nederlandse taal, Engelste taal en maatschappijleer, en de algemene vakken 
van het profieldeel, en 

II. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en 
b) ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie ‘voldoende’ voor het profielwerkstuk 

en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 49 van het 
Examenbesluit. 

 

3.9 Bewaren examenwerk 
Het werk van het centraal examen worden gedurende zes maanden na vaststelling van de 
definitieve uitslag bewaard door de secretaris van het eindexamen. Dit ter inzage van de leerling. 

 
3.10 Spreiding examen 
1. De directeur kan, na overleg met de onderwijsinspectie, toestaan dat het examen gespreid over 

twee opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd. In dit geval moet sprake zijn van (langdurige) 
ziekte van de leerling in het examenjaar of van bijzondere omstandigheden, buiten de wil van 
de leerling om, die gedurende langere tijd het volgen van onderwijs onmogelijk hebben 
gemaakt. 

2. Bij de beslissing om een gespreid examen toe te staan wordt vastgelegd in welk jaar de leerling 
voor welk vak examen aflegt. Voor elk vak mag maar in één van beide jaren examen gedaan 
worden. 

3. Recht op herkansing ontstaat nadat de eindcijfers voor de vakken waarvoor in het eerste 
examenjaar het eindexamen wordt afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld. Zowel in 
het eerste als in het tweede jaar is er recht op één herkansing in een vak waarin dat jaar 
examen wordt gedaan. 

4. De uitslag wordt vastgesteld volgens de bepalingen in artikel 3.6. 
 

3.11 Geheimhouding 
1. Iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van dit reglement en die daarbij de beschikking 

krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan 
vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.  

2. Een uitzondering op het eerste lid wordt gemaakt wanneer enig wettelijk voorschrift of de 
uitvoering van een taak in het kader van een examen daartoe noopt.  
 

Artikel 4 Onregelmatigheden3 en fraude 
1. De examencommissie, daartoe gemandateerd door de directeur, kan maatregelen nemen 

wanneer de leerling zich ten aanzien van een onderdeel van een van het schoolexamen aan 
enige onrechtmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt of zonder geldige reden afwezig is. 

2. Wanneer tijdens een onderdeel van het schoolexamen een onrechtmatigheid wordt 
geconstateerd dan wordt hiervan door de surveillant die de onrechtmatigheid heeft 
geconstateerd schriftelijk aan de examencommissie gerapporteerd. 

3. De maatregelen bedoeld bij punt 1 die, afhankelijk van de onrechtmatigheid, genomen kunnen 
worden zijn (artikel 5 VO besluit): 
a) Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of centraal examen. 
b) Het ontzeggen van deelname of van deelname aan één of meerdere onderdelen van het 

schoolexamen of het centraal examen.  
c) Het ongeldig verklaren van één of meer van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen 

of het centraal examen. 

 
3 Bijvoorbeeld het niet (tijdig) afgerond hebben van onderdelen van het PTA, ongeoorloofd verzuim, verstoring 
van toetsen, fraude bij toetsen. 
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d) Het bepalen dat het diploma en de definitieve cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt 
na een hernieuwd examen in één of meerdere door de directeur aan te wijzen onderdelen. 
Indien dit hernieuwd examen betrekking heeft op het centraal examen, legt de leerling dit 
examen af in het volgende tijdvak of ten overstaan van de staatsexamencommissie (het 
zogenaamde derde tijdvak) 

e) Een combinatie van het voorgaande. 
4. Voordat een beslissing (zie punt 2) genomen wordt, hoort de examencommissie de kandidaat. 

De leerling kan zich hierbij laten bijstaan door een meerderjarige. De examencommissie deelt 
zijn beslissing binnen een week schriftelijk mee aan de directeur, de leerling en zijn wettelijk 
vertegenwoordiger en de inspectie. De examencommissie wijst de leerling hierbij ook op de 
mogelijkheid tegen de beslissing in beroep te gaan (zie artikel 5). 

5. Wanneer de leerling het niet eens is met de beslissing van de examencommissie kan hij in 
beroep gaan bij de commissie van beroep. Deze handelt overeenkomstig het bepaalde in  
artikel 5. 

6. Indien er sprake is van verlies of diefstal van onderdelen van het schoolexamen die nog niet 
beoordeeld zijn dan zullen de betreffende onderdelen opnieuw gemaakt moeten worden. In 
geval het onderdelen van het centraal examen betreft dan zal advies aan de onderwijsinspectie 
gevraagd worden. 

7. Wanneer de onregelmatigheid betrekking heeft op een onderdeel van het centraal schriftelijk 
eindexamen is het de directeur die de maatregelen neemt zoals genoemd in voorgaande 
artikelen.  

 

Artikel 5 Commissie van beroep 
1. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van de school als genoemd in artikel 4 in 

beroep gaan bij een door het bevoegd gezag in te stellen commissie van beroep. 
2. De commissie van beroep voor de examens bestaat in het schooljaar uit:  

- voorzitter: de heer G.(Gio) Mian, docent 
- lid: de heer J.B.H. (Hans) Lefeber, gepensioneerd 
- lid: de heer J.C. (Hans) Verhorst, gepensioneerd 

3. Van deze commissie mag de betreffende directeur geen deel uitmaken. 
4. Het beroep dient schriftelijk binnen vijf dagen nadat de beslissing ter kennis van de kandidaat is 

gekomen ingediend te worden bij het secretariaat: Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn. 
Een afschrift van het bezwaar dient aan de directeur te worden gezonden via 
admtopmavo@scopescholen.nl.  

5. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep. Deze 
termijn kan, met redenen omkleed, met ten hoogste twee weken verlengd worden. 

Artikel 6 Slotbepalingen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur. 
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Bijlage 1 Bevorderingsnormen/zak-slaagregeling 
 
Drie keer per jaar ontvangen de ouders/verzorgers een rapport over de vorderingen van hun kind. Naar 
aanleiding van het eerste en tweede rapport is er voor de ouders/verzorgers gelegenheid om met de 
docenten te spreken op de spreekavond. Alle informatie wordt bewaard in het dossier dat van iedere 
leerling wordt bijgehouden. Na het tweede rapport krijgen de leerlingen van leerjaar 3 een voorlopig 
advies over het vervolg van hun schoolloopbaan. Voor het eindrapport en overgangsprocedure bereiden de 
mentoren en de unitleider de overgangsvergadering voor. Zij brengen op grond van de 
bevorderingsnormen een advies uit aan de vergadering. In de overgangsvergadering wordt een beslissing 
genomen. Voor het hanteren van de overgangsnorm wordt naar het doorlopende gemiddelde van elk vak 
gekeken. Het gaat dan om alle cijfers die dit schooljaar behaald zijn. Een leerling is over naar klas 4 in de 
volgende gevallen: 
 
1. Binnen het gekozen vakkenpakket: 

a. Maximaal één tekort. 
b. Maximaal twee tekorten met maximaal één compensatie. 
c. Minimaal een 4,5 voor Nederlands. 

2. Buiten het gekozen vakkenpakket:  
a. Maximaal twee tekorten. 

3. Topuur/D&P: 
a. De keuze- en profieldelen van D&P worden als één vak (Topuur) beschouwd (combinatiecijfer). 
b. Minimaal een 5,0 als combinatiecijfer. 
c. Minimaal een 3,5 voor elk keuzedeel. 

4. Zowel binnen als buiten het vakkenpakket is het gemiddelde per vak een afgeronde 4 of hoger. 
5. Het leerlinggemiddelde over alle vakken is minimaal een 6,0. 
6. Het vak CKV moet met minimaal een ‘voldoende’ afgerond zijn. 
 
De vergadering behoudt zich het recht voor om een leerling buiten deze norm om te bevorderen. Indien 
een leerling niet bevorderd wordt, vindt er doorstroming naar 3 Kaderberoepsgericht plaats. Voldoet een 
leerling aan aanvullende eisen (CKV en L&M, Topuur en 4 keuzedelen D&P voldoende afgerond), dan is 
doorstroming naar 4 Kaderberoepsgericht mogelijk. Tot doubleren wordt alleen besloten indien er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een doublure op hetzelfde niveau de leerling een reële kans 
op succes biedt. 
 
N.B. 

● Een afgeronde 5 is één tekort, een afgeronde 4 zijn twee tekorten.                     
● Een afgeronde 7 is een compensatiepunt. Er mag één vak gecompenseerd worden. 
● De cijfers komen tot stand door een doorlopend gemiddelde. 
● Het niet afgeronde eindcijfer op het overgangsrapport bij de vakken telt mee als onderdeel van 

het schoolexamen in klas 4 (met uitzondering van Duits, aardrijkskunde en Topuur). 

De unitleider kan besluiten op grond van bijzondere omstandigheden een leerling buiten de norm te 
plaatsen en doet een voorstel aan de overgangsvergadering over de voortzetting van het onderwijs 
van de leerling. De vergadering geeft advies aan de schoolleiding daarover. 

Ouders/verzorgers en meerderjarige leerlingen kunnen tegen de beslissing van de school inzake het 
al dan niet bevorderen revisie aanvragen. Revisie wordt schriftelijk binnen 24 uur aangevraagd bij 
de betreffende unitleider. Het verzoek tot revisie kan alleen worden aangevraagd, als er nieuwe 
gegevens zijn, waarvan de rapportvergadering niet op de hoogte was. 
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Algemene regels 
● Bevordering betekent voortzetting van de studie in een volgend leerjaar. 
● Alle rapportcijfers van rapport 1, 2 en 3 worden afgerond op 1 decimaal. 
● Alle rapportcijfers van het eindrapport worden afgerond op hele cijfers. 
● In de regels voor het bevorderen aan het einde van het schooljaar wordt gewerkt met 

tekortpunten en compensatiepunten. 
● De compensatieregeling houdt in dat een leerling tekortpunten die ontstaan door één of meer 

onvoldoende vakken kan compenseren. 
● Een leerling mag niet tweemaal doubleren in hetzelfde leerjaar. 
● Een leerling mag niet in opeenvolgende leerjaren doubleren. 
● Als een leerling voor bespreking in aanmerking komt, dan worden de resultaten van de Cito 

Volgtoets meegenomen in de vergadering. 
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Bijlage 2 Afronding cijfers 

Bovenbouw afronding cijfers algemeen 
Vanaf leerjaar 3 in de theoretische leerweg wordt er gewerkt met een Programma van Toetsing en 
Doorstroming (PTD) en een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTD staan alle 
toetsonderdelen die meetellen voor de bevordering naar klas 4TL. Daarnaast kunnen onderdelen van 
het PTD ook deel uitmaken van het PTA. Het PTA vormt het uiteindelijke cijfer voor het 
schoolexamen (SE). Voor de afronding geldt dat er voor het bepalen van het eindcijfer bij de 
bevordering op een geheel getal wordt gekeken naar 1 decimaal achter de komma voor de 
afronding. 
Een 7,45 - 7,49 wordt een 7,4 en als eindcijfer een 7. 
Een 7,44 wordt een 7,4 en als eindcijfer een 7. 
Deze eindcijfers, afgerond op gehele getallen, zijn bepalend voor de overgang. 

Combinatiecijfer Topuur/Dienstverlening & Producten 
Het vak D&P kent een combinatiecijfer. Dit wordt als volgt bepaald: Eindcijfer keuzedeel 1 + 
eindcijfer keuzedeel 2 + SE cijfer D&P (Topuur) + CSPE cijfer D&P 
De keuzedelen worden in het voorexamenjaar afgerond en in het examenjaar definitief gekozen. 

Afronding in het examenjaar van schoolexamen (SE) vakken en centraal examen (CE) vakken 
In de bovenbouw wordt de meerderheid van de vakken afgesloten met een centraal examen. Het 
cijfer voor het examen wordt afgerond op 1 decimaal. Dit cijfer wordt gemiddeld met het 
gemiddelde cijfer voor het SE. Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal door te kijken 
naar 2 decimalen achter de komma.  
 
Bijvoorbeeld voor het vak Nederlands: 
Gemiddeld SE-cijfer:        6,7 
Cijfer CE:                         6,2 
Eindcijfer SE-CE:              6 want (6,7 + 6,2) / 2 = 6,4 
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Bijlage 3 Belangrijke data 2022-2023  
 

Wanneer? Wat? Opmerkingen 

donderdag 25 augustus Schoolfotograaf  

woensdag 31 augustus Ouderavond  

woensdag 21 september Jaarmarkt  

donderdag 20 oktober Schoolfeest  

donderdag 10 november t/m 
woensdag 16 november Tentamenweek 1  

woensdag 23 november Opgeven herkansing 
tentamenperiode 1  

maandag 28 november Rapportvergaderingen Lesvrij 

 Herkansing tentamenperiode 1  

dinsdag 29 november Start periode 2  

vrijdag 2 december Rapport 1  

donderdag 8 december Docentenspreekavond  

dinsdag 20 december Kerstgala bovenbouw  

donderdag 19 januari t/m woensdag 
25 januari Tentamenweek 2  

woensdag 1 februari Opgeven herkansing 
tentamenperiode 2  

maandag 6 februari Herkansing tentamenperiode 2  

dinsdag 7 maart t/m vrijdag 10 
maart Presentaties profielwerkstukken  

vanaf maandag 13 maart Start CPE Beeldende vorming  

donderdag 16 maart Rapportvergaderingen Lesvrij 

dinsdag 21 maart Rapport 2  

vrijdag 24 maart Laatste lesdag  

maandag 27 maart t/m vrijdag 6 
april Tentamenweek 3  

dinsdag 28 maart Docentenspreekavond  

maandag 4 april t/m vrijdag 26 mei CSPE Dienstverlening & 
Producten 

Let op: wordt tijdens CSE 
afgerond. 

maandag 11 april t/m vrijdag 21 
april Examentrainingen  

woensdag 12 april Opgeven herkansing 
tentamenperiode 3  

maandag 17 april Herkansing tentamenperiode 3  

donderdag 20 april Vaststellen cijferlijst SE  

maandag 1 mei Uiterlijke inschrijfdatum MBO  

donderdag 11 mei Start CSE tijdvak 1  
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woensdag 14 juni Uitslag tijdvak 1  

donderdag 15 juni Ontvangst geslaagden  

maandag 19 juni Start CSE tijdvak 2  

vrijdag 30 juni Uitslag tijdvak 2  

dinsdag 4 juli Diploma uitreiking  
Alle data zijn onder voorbehoud. 
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Bijlage 4 Toetsinstructie leerlingen bij PTA/PTD toetsen 
 

1. Natuurlijk zorg je ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Als je minder dan 15 minuten te 
laat bent, word je wel toegelaten, maar je mag niet langer doorwerken. Als je meer dan 
15 minuten te laat bent word je niet meer toegelaten. Je dient je direct bij de unitleider 
te melden. 

2. Als je te laat bent bij kijk- luistertoetsen dan mag je het lokaal niet meer in. Je dient je 
direct bij de unitleider te melden. 

3. Je neemt je jas niet mee in het lokaal. Je zet je mobiel, iPad en oortjes uit, doet je 
horloge af en doet alles in je tas. Je legt je tas voor in het lokaal. 

4. Leg de toegestane hulpmiddelen op je tafel. Er mag niet in geschreven zijn en er mogen 
geen losse papiertjes etc. in zitten. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. 

5. De school verstrekt geen hulpmiddelen. Voorafgaand wordt bekend gemaakt welke 
hulpmiddelen toegestaan zijn. 

6.  Bij toetsen die in de toetsweek worden afgenomen geldt 
a) Je bij een 50-minutentoets het hele lesuur blijft zitten. 
b) Je bij een 100-minuten toets na 50 minuten de ruimte mag verlaten. Het laatste 

kwartier blijft iedereen zitten. 
7. De iPad is niet toegestaan tijdens de gehele toetsduur. Je mag geen oortjes in of een boek 

op de iPad lezen als je eerder klaar bent. 
8. Je stopt met je toets op het signaal van de docent. Sommige leerlingen (bijvoorbeeld 

dyslecten) hebben toestemming om langer door te werken: 
- Een één-uurs toets duurt 50 minuten, leerlingen die daar recht op hebben, krijgen 

10 minuten extra. 
- Een twee-uurs toets duurt 100 minuten, leerlingen die daar recht op hebben, 

krijgen 20 minuten extra. 
9. Indien er fraude geconstateerd wordt dan wordt dit gemeld bij de examencommissie. De 

examencommissie beslist over verdere maatregelen (zie het examenreglement
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Bijlage 5 Regels omtrent de zittingen van het centraal 
examen 
 
 
1. Leerlingen zijn minimaal 15 minuten voor het begin van het betreffende centrale examen 

aanwezig. 
2. De leerling krijgt vooraf een plaats toegewezen. 
3. Een leerling die, om welke reden dan ook, te laat komt mag tot 30 minuten na aanvang van de 

zitting tot de examenruimte worden toegelaten. Het examen is voor deze leerling op hetzelfde 
tijdstip afgelopen als voor de andere leerlingen. 

4. Een leerling die, om welke reden dan ook, meer dan 30 minuten te laat komt wordt niet tot de 
examenruimte toegelaten en wordt voor het betreffende vak verwezen naar het volgende 
tijdvak. 

5. Het examenwerk wordt gemaakt op papier dat door de school verstrekt is. Dit geldt ook voor 
het kladpapier. Er mag geen papier meegenomen worden door de leerling in het examenlokaal. 
Op elke papier dat door de school verstrekt wordt ten behoeve van het examen dient de leerling 
zijn naam en examennummer te vermelden. 

6. Het meenemen van jassen, tassen, telefoons, horloges en apparatuur waarmee communicatie 
met de buitenwereld mogelijk is, is niet toegestaan in het examenlokaal. 

7. Het gebruik van hulpmiddelen is verboden voor de leerling, met uitzondering van de 
hulpmiddelen waarvan het gebruik door het College voor Toetsen en Examen (CvTE) is 
toegestaan. Deze worden niet door school verstrekt, met uitzondering van het BiNaS-boekje. 

8. Het is niet toegestaan hulpmiddelen te gebruiken waarin op enige wijze veranderingen of 
aanvullingen zijn aangebracht. 

9. Voor aanvang van de zitting controleren de toezichthouders de toegestane hulpmiddelen. 
Mochten daarin aanvullingen of veranderingen worden geconstateerd dan mag de kandidaat het 
betreffende hulpmiddel niet tijdens de zitting gebruiken. Het is dan zijn eigen 
verantwoordelijkheid eventueel een ander hulpmiddel te vinden. 

10. Het examenwerk wordt met pen gemaakt. Dit met uitzondering van tekeningen en grafieken. 
Het gebruik van tipp-ex of daarop gelijkende producten is niet toegestaan. 

11. Direct na het openen van het pakket met examenopgaven moet het volkomen rustig en stil zijn 
in de examenruimte. 

12. Leerlingen die tijdens de zitting gebruik willen maken van het toilet melden zich bij één van de 
toezichthouders. Deze kan toestemming geven om van het toilet gebruik te maken en begeleidt 
hem tot de deur van het toilet. 

13. Leerlingen mogen de examenzaal niet tussentijds verlaten zonder toestemming en begeleiding 
van één van de toezichthouders. 

14. Een leerling die tijdens de zitting onwel wordt kan, onder begeleiding van een toezichthouder, 
de zaal tijdelijk verlaten. De zaalverantwoordelijke beslist vervolgens, in overleg met de 
leerling, over het wel of niet hervatten van het werk. 

15. Een leerling die onwel wordt en vervolgens het werk hervat, krijgt de gelegenheid de verloren 
tijd in te halen. 

16. Wanneer een leerling onwel wordt en het werk niet kan hervatten dan wordt, na overleg met de 
onderwijsinspectie, door de directeur bepaald hoe met het gemaakte werk omgegaan wordt. De 
onderwijsinspectie heeft hierbij het laatste woord.  

17. Een leerling die de zitting voortijdig verlaat, d.w.z. voor het einde van de reguliere tijd 
vermeerderd met de eventuele extra tijd voor leerlingen die recht hebben op verlenging, mag 
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geen examenopgaven, bijlagen, uitwerkingen of kladpapier uit de ruimte meenemen. De 
surveillant haalt het gemaakte werk op.  

18. Wanneer een leerling na het beëindigen van het examen, de examenruimte eenmaal heeft 
verlaten mag hij hierin niet terugkeren. 

19. Leerlingen die eerder klaar zijn, mogen na 60 minuten de examenruimte verlaten. Het laatste 
kwartier blijven alle leerlingen in de examenruimte.  

20. Wanneer een leerling de zaal verlaten heeft en niet (al) het examenwerk heeft ingeleverd, 
wordt hiervan een aantekening gemaakt op het proces-verbaal. Het werk wordt dan wel als 
gemaakt beschouwd maar wordt slechts beoordeeld voor zover het aanwezig is. Bij volledig 
ontbreken wordt voor het werk nul punten gegeven.  

21. Een halfuur na sluiting van de zitting mogen de leerlingen de examenopgaven bij een daartoe 
vastgestelde plaats ophalen. 

22. Voor regelgeving over onregelmatigheden tijdens het centraal examen wordt verwezen naar 
artikel 4.  
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023       Aardrijkskunde 
 

Vak Aardrijkskunde 

Methode BuiteNLand 

Uitgever Noordhoff 

 

Periode Exameneenheden Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

Klas 3 AK/K/7 Arm en Rijk 
AK/V/4 Casus Arm en rijk: Arm en rijk 
en gezondheidszorg  

Hoofdstuk 1 Schriftelijk 50 min Ja* 5% A1 

Klas 3 AK/K/5 Bronnen van Energie 
AK/V/2 Casus Bronnen van energie: 
Energiebeleid  

Hoofdstuk 2 Schriftelijk 50 min Ja* 5% A2 

Klas 3 AK/K/9 Grenzen en Identiteit 
AK/V/6 Casus Grenzen en identiteit: 
Regionale identiteit  

Hoofdstuk 3 Schriftelijk 50 min Ja* 5% A3 

1 AK/K/4 Weer en Klimaat  
AK/K/2 Basisvaardigheden 
AK/K/3 Leervaardigheden  

Weer en klimaat in eigen regio 
beschrijven en verklaren middels 
het vastleggen van de atmosfeer en 
mondelinge toelichting. 

Praktische 
Opdracht 

nvt Ja* 7% B1 

1 AK/K/4 Weer en Klimaat  Topografie Spanje en Verenigde 
Staten 

Schriftelijk 20 min. Nee 2% C1 

1 AK/K/4 Weer en Klimaat 
AK/V/1 Casus weer en klimaat: 
Extreme Weersomstandigheden 
AK/V/8 Vaardigheden in samenhang 

Hoofdstuk 1, paragraaf 1 t/m 12 Schriftelijk 50 min. Ja 19% D1 

1 AK/K/8 Bevolking en Ruimte  
AK/K/2 Basisvaardigheden 

Bevolkingsontwikkeling en het 
ruimtegebruik in eigen omgeving 

Praktische 
Opdracht 

nvt Ja* 8% B2 



25 
 

AK/K/3 Leervaardigheden  beschrijven en verklaren middels 
een onderzoek naar leefbaarheid in 
Alphen aan den Rijn. 

1 AK/K/8 Bevolking en Ruimte  Topografie Nederland en Duitsland Schriftelijk 20 min. Nee 2% C2 

2 AK/K/8 Bevolking en Ruimte 
AK/V/5 Casus bevolking en ruimte: 
Bevolking en ruimte in grootstedelijke 
gebieden 
AK/V/8 Vaardigheden in samenhang 

Hoofdstuk 2, paragraaf 1 t/m 11 Schriftelijk 50 min. Ja 19% D2 

2 AK/K/6 Water 
AK/K/2 Basisvaardigheden 
AK/K/3 Leervaardigheden  

Belang van grootschalige 
waterbouwwerken in eigen land 
beschrijven en verklaren door een 
filmreportage te maken tijdens 
Excursie Deltapark Neeltje Jans. 

Praktische 
Opdracht 

nvt Ja* 7% B3 

2 AK/K/6 Water Topografie Midden-Oosten en China Schriftelijk 20 min. Nee 2% C3 

2 AK/K/6 Water 
AK/V/8 Vaardigheden in samenhang 

Hoofdstuk 3, paragraaf 1 t/m 12 Schriftelijk 50 min. Ja 19% D3 

2 AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken Opdracht in profielwerkstuk Schriftelijk nvt Nee 0% E 

Berekening cijfer schoolexamen:  
(A1*5+A2*5+A3*5+B1*7+B2*8+B3*7+C1*2+C2*2+C3*2+D1*19+D2*19+D3*19+ E*0)/100 

 
 
* Tot drie dagen na teruggeven product is een verbeterde versie inleveren mogelijk. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023      Beeldende Vorming 
 
Vak Beeldende Vorming 
Methode We gebruiken de Beeldende Begrippen bladen 

en oud CPE en CSE examenmateriaal. 
Ondersteund door website 
www.Tekenlokaal.nl 

Uitgever n.v.t. 
 
 

Periode Exameneenheden Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 
Klas 3 BV/K/1 Oriëntatie op leren 

en werken 
Dit onderdeel is ondergebracht in klas 3 bij 
D&P in de LOB-opdracht bij Vormgeving en 
Typografie 

Schriftelijk n.v.t. Nee   

1 BV/K/2 Basisvaardigheden 
BV/K/4 Beeldend werk, 
productief 
BV/K/5 Werkproces, 
productief 
BV/K/6 Middelen, 
productief 
BV/K/7 Beschouwen - eigen 
werk, reflectief 

Grote praktische opdracht, autonoom 
Een opdracht met teken- 
/schildertechnieken. De leerling krijgt een 
herschreven CPE zodat er getraind kan 
worden in de juiste formuleringen en 
begrippen 

Praktische 
opdracht 

24 x 50 min + 
beoordeling 
van 20-35 

min 

Nee 28,85% A 

1 en 2 
 

BV/K/2 Basisvaardigheden 
BV/K/4 Beeldend werk, 
productief 
BV/K/5 Werkproces, 
productief 
BV/K/6 Middelen, 
productief 
BV/K/7 Beschouwen - eigen 
werk, reflectief 

Grote praktische opdracht, 
functioneel 
Een opdracht waarin de leerling  
stijlelementen van een beeldend kunstenaar 
kan laten zien en deze in zijn/haar eigen 
werk toepast/verwerkt 

Praktische 
opdracht 

24 x 50 min + 
beoordeling 
van 20-35 

min 

Nee 28,58% B 

2 BV/V/1 Eindopdracht, 
productief en reflectief 

Grote praktische opdracht met de 
mogelijkheid om samen te werken 

Praktische 
opdracht 

24 x 50 min + 
beoordeling 

Nee 28,58% C 
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BV/V/2 Verwerven, 
verwerken en verstrekken 
van informatie 

van 20-35 
min 

      2  
 

BV/K/3 Leervaardigheden 
in de Beeldende vakken 

De Beeldende Begrippen bladen en website 
www.Tekenlokaal.nl 
Museumbezoek 

Schriftelijk dagexcursie Ja (toets) 14,29% D 

Berekening cijfer schoolexamen:  
(A*28,85 + B*28,58 + C*28,58 + D*14,29) / 100 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023       Bewegen en Sport 
 
Vak Bewegen en Sport (B&S) 
Methode n.v.t. 
Uitgever - 

 
Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 
Klas 3 LO1/K/4 Spel Spel Praktische opdracht n.v.t. Nee 10% A 
1/2/3 LO1/K/5 Turnen Turnen Praktische opdracht n.v.t. Nee 5% B 

 LO1/K/6 Bewegen op muziek Bewegen op muziek Praktische opdracht n.v.t. Nee O/V/G C 
 LO1/K/7 Atletiek Atletiek Praktische opdracht n.v.t. Nee 5% D 
 LO1/K/8 Zelfverdediging  Zelfverdediging Praktische opdracht n.v.t. Nee O/V/G E 
 LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten Actuele 

bewegingsactiviteiten 
Praktische opdracht n.v.t. Nee O/V/G F 

 LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
LO1/K/2 Basisvaardigheden 
LO1/K/3 Leervaardigheden 

Organiseer een sport en 
bewegingsactiviteit 

Praktische opdracht n.v.t. Nee 10% G 

        
Klas 4 LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

LO1/K/2 Basisvaardigheden 
LO1/K/3 Leervaardigheden 
LO1/K/4 Spel 
LO1/K/5 Turnen 
LO1/K/6 Bewegen op muziek 
LO1/K/7 Atletiek 
LO1/K/8 Zelfverdediging 
LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten 

Sportproject Praktische opdracht  Ja 35% H 

1/2  Sportlogboek Schriftelijk  Ja 35% I 
Berekening cijfer schoolexamen:  
(A*10+B*5+D*5+G*10+H*35+I*35)/100 
 
Toelichting: 
Indien een kandidaat met gegronde redenen niet mee kan doen aan het vak Bewegen en Sport dan volgt een vervangende opdracht. 
Het vak B&S moet met minimaal een voldoende worden afgesloten. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023       Biologie 
 
Vak Biologie 
Methode Biologie voor jou vmbo-kgt MAX methode 
Uitgever Malmberg 

 
 

Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 
1 Bi/K/1 Oriënteren op leren en 

werken.  
Bi/V/3 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie. 

Het vak biologie in de praktijk. Praktische 
opdracht 

100 min Nee 5% A 

1 Bi/K/5 Bacteriën en schimmels: 
nuttig en soms schadelijk.  
Bi/K/6 Planten en dieren en hun 
samenhang; de eigen omgeving 
verkend.  
Bi/K/7 Mensen beïnvloeden hun 
omgeving. 

Thema 1 Planten  
Thema 2 Ecologie 
Thema 4 klas 3 basisstof 5  
Thema 4 klas 3 basisstof 8 

Schriftelijk 50 min. Nee 15% B 

2 Bi/K/9 Het lichaam in stand houden; 
voeding en genotmiddelen, energie, 
transport en uitscheiding. 

Thema 5 Gaswisseling  
Thema 6 Transport 

Schriftelijk 50 min. Nee 15% C 

2 Bi/K/10 Bescherming. 
Bi/V/1 Bescherming en antistoffen. 

Thema 4 Voeding en vertering 
Thema 7 Opslag, uitscheiding 
en bescherming 

Schriftelijk 50 min. Nee 15% D 

1 Bi/K/8 Houding, beweging en 
conditie. 
Bi/K/11 Reageren op prikkels. 

Reageren op prikkels, 
zintuigen, stevigheid en 
beweging 

Schriftelijk 100 min. Ja 20% E 

2 Bi/K/12 Van generatie op generatie.  
Bi/K/13 Erfelijkheid en evolutie. 

Erfelijkheid, evolutie en    
voortplanting 

Schriftelijk 100 min. Ja 20% F 

2 Bi/K/2 Basisvaardigheden. 
Bi/K/3 Leervaardigheden. 

Practicum  Schriftelijk 100 min. Ja 10% G 

1-2 Bi/K/2 Basisvaardigheden  
Bi/K/3 Leervaardigheden. 

Practicumdossier: 
Handelingsdeel bestaande uit 
practica gedurende het jaar  

Praktische 
opdracht 

 Ja O/V H 
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Het practicumdossier moet 
voldoende zijn afgesloten om 
deel te kunnen nemen aan het 
practicumtentamen. 
Het practicumdossier is 
voldoende als de volgende 
onderdelen aanwezig zijn: 
A: 2 microscopische 
tekeningen 
B: onderzoeksverslag 
C: practicum voedingsstoffen 
aantonen/verteren 
D: 1 snijpracticum 

Berekening cijfer schoolexamen:  
(5*A + 15*B + 15*C + 15*D + 20*E + 20*F + 10*G)/100 
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Programma van Toetsing en Afsluiting   Cohort 2022-2024      Dienstverlening en Producten 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

Klas 3 P/DP/4.1 Een digitaal ontwerp maken Project ‘The Office’ Praktische 
opdracht 

  10% A1 

Klas 4 
1 

P/DP/1 Organiseren van een activiteit Project ‘Organiseer een 
Activiteit’ 

Praktische 
opdracht 

4 weken Nee 40% B1 

Klas 4 
2 

P/DP/4.3 een website ontwerpen en 
samenstellen 

Project ‘TopSite’ Praktische 
opdracht 

5 weken Nee 20% A2 

Klas 4 
2 

P/DP/4.2 een film maken Project ‘TopMovie’ Praktische 
opdracht 

5 weken Nee 20% A3 

Klas 4 
2 

P/DP/1.3 gerechten bereiden Project ‘Koken’ Praktische 
opdracht 

1 week Nee 10% B2 

Berekening cijfer schoolexamen: 
(A1*10+A2*20+A3*20+B1*40+B2*10) / 100 
 
Dit cijfer is onderdeel van de uitslagbepaling van D&P. 

 
 
  

Vak D&P – Profieldeel 1 – Organiseren van een activiteit 
D&P – Profieldeel 4 – Multimediale producten maken 

Methode Zelf ontwikkeld materiaal 

Uitgever Werkgroep D&P 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023        Duits 
 
Vak Duits 
Methode Neue Kontake 7e editie 
Uitgever Noordhoff 

 
Periode Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

1 MVT/V/3 Kennis van land en 
samenleving 

A: Oost-West Duitsland 
B: Oost-West Berlijn van 1961 tot 
1989 

Schriftelijk 50 min ja 10% A 

2 MVT/K/5 Luistervaardigheid 
MVT/K/2 Basisvaardigheden  

Video- en audiodeel met 
meerkeuzevragen 

Schriftelijk 100 min nee 25% B 

2 MVT/K/6 Spreekvaardigheid 
MVT/K/2 Basisvaardigheden  
MVT/V/4 Verwerven, 
verwerken en verstrekken van 
informatie 
 

Mondeling bestaande uit 3 
onderdelen: 
A: jezelf voorstellen 
B: iets vertellen over een 
zelfgekozen voorwerp/foto 
C: tussentijdse vragen beantwoorden 
in het Duits 

Mondeling 10 min nee 25% C 

1-2 MVT/K/1 Oriënteren op leren 
en werken 

Opdracht in profielwerkstuk Schriftelijk nvt nvt   

1-2 MVT/K/4 Leesvaardigheid  
MVT/V/1 Leesvaardigheid 
MVT/V/4 Verwerven, 
verwerken en verstrekken van 
informatie 

Mediadossier: 
A: leesteksten en opdrachten 
B: nieuwsberichten 

Schriftelijk 
 

meerdere 
lesuren 

nee 20% D 

2 MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/K/3 Leervaardigheden 
MVT/K/1 Oriënteren op leren 
en werken 
 

A: woordjestoets blz. 48 (NL>D), 49 
(D>NL), 229-233 (D>NL) 
B: schrijven van een informele brief 
met behulp van gemaakte 
aantekeningen, grammatica 
overzicht en woordenboek 

Schriftelijk 
 

100 min ja 20% E 

Berekening cijfer schoolexamen:  
(A*10 + B*25 + C*25 + D*20 + E*20) / 100 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023        Economie 
 
Vak Economie  
Methode Pincode 4, 6e editie 
Uitgever Noordhoff Uitgevers 

 
Periode Exameneenheden Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

1 EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken. 
EC/K/2 Basisvaardigheden 
EC/K/3 Leervaardigheden. 
EC/K/8 Natuur en Milieu 
EC/V/2 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

Individueel verslag over: 
A: Economie in eigen leefomgeving 
B: Economie inzetten in eigen 
toekomst, werk en privé 
C: Economie en de wereld (milieu, 
wereldhandel enz.) 

Praktische 
Opdracht 

2 x 50 min 
(+ 2 weken 

thuis) 

Nee 10% A 
 

1 EC/K/4A Consumptie 
EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

H1 – Verdien je genoeg?  
H2 – Geld moet rollen 

Schriftelijk 100 min Ja  15% B 

1 EC/K/5A Arbeid en productie 
EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven 
EC/V/2 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

Individueel verslag over: 
A: Productie, kosten en winst 
B: Werkgelegenheid en werkloosheid 

Praktische 
Opdracht 

50 min Nee 10% C 

1 EC/K/5A Arbeid en productie 
EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven 

H3 – We gaan voor de winst 
H4 – Aan het werk 

Schriftelijk 100 min Ja  15% D 

2 EC/K/6 Overheid en bestuur 
EC/V/2 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

Individueel verslag/casus over: 
A: Overheidstaken 
B: Inkomstenbelasting berekenen aan 
de hand van informatie 

Praktische 
Opdracht 

4 x 50 min 
(+3 weken 

thuis) 

Nee 10% E 

2 EC/K/6 Overheid en bestuur H5 - Kan de overheid dat regelen? 
H6 – De overheid en ons inkomen 

Schriftelijk 100 min Ja  15% F 

2 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen 
EC/V/2 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

Individuele casus over: 
A: Vrijhandelsverdragen 
 

Praktische 
Opdracht 

50 min Nee 10% G 

2 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen H7 - Nederland handelsland 
H8 - Welvaart wereldwijd? 

Schriftelijk 50 min Ja 
 

15% H 

Berekening cijfer schoolexamen: (A*10 + B*15 + C*10 + D*15 + E*10 + F*15 + G*10 + H*15) / 100 
Herkansing: 1 Herkansingsmogelijkheid voor Economie over heel het jaar. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023        Engels 
 
Vak Engels 
Methode Magazine “Club” en eigen materiaal 
Uitgever Mary Glasgow 

 
Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 
1 en 2 MVT/K/4 Leesvaardigheid  

MVT/K/3 Leervaardigheden 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/V/1 Leesvaardigheid 
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 

tijdschrift “CLUB” 1 
tijdschrift “CLUB” 2 
tijdschrift “CLUB” 3 
boektoets 1 
boektoets 2 
boektoets 3 
leestoets CITO 1 
leestoets CITO 2 
leestoets CITO 3 
leestoets CITO 4 

Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 

150 min 
150 min 
150 min 
50 min  
50 min 
50 min 
50 min 
50 min 
50 min 
50 min 

nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
ja 
ja 
ja 
ja 

5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
A10 

1 MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 

Luistertoets Schriftelijk 
 

100 min ja 15% B 

2 MVT/K/6 Spreekvaardigheid 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

Een gesprek dat bestaat uit 3 
onderdelen: 
•reageren op vragen over jezelf 
•iets vertellen over een 
meegebrachte foto of voorwerp 
•stukje tekst voorlezen. 

Mondeling 15 min nee 15% C 

1 en 2 MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/3 Leervaardigheden 
MVT/K/2 Basisvaardigheden  
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

Sollicitatiebrief schrijven n.a.v. 
een Engelse 
personeelsadvertentie. 

Schriftelijk 
 

100 min ja 20% D 

2 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken Opdracht in profielwerkstuk. Schriftelijk nvt nvt O% E 
Berekening cijfer schoolexamen: 
(A1*5 + A2*5 + A3*5 + A4*5 + A5*5 + A6*5 + A7*5 + A8*5 + A9*5 +A10*5 + B*15 + C*15 + D*20 + E*0) / 100 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023        Frans 
 
Vak Frans 
Methode Grandes Lignes 4 vmbo gt 
Uitgever Wolters-Noordhoff 

 
Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

1 MVT/K/7 Schrijfvaardigheid  Informele mail schrijven Schriftelijk 50 min Ja 25% A 
2 MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

MVT/V/4 Zelfstandig informatie 
verwerven, verwerken en 
verstrekken 
 

Het mondeling bestaat uit 4 
onderdelen:  
A; jezelf voorstellen in het Frans; 
B: kort monoloog over eigen 
gekozen  
C: onderwerp/foto/persoon; 
D: vragen beantwoorden van de 
docent. 

Schriftelijk 15 min per 
leerling 

Ja 25% B 

2 MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 
 

Audio- en videodeel met 
meerkeuze vragen. 

Schriftelijk 100 min Ja 25% C 

1 en 2 MVT/K/4 Leesvaardigheid  
 

Teksten op A1/A2 niveau. Open 
vragen en meerkeuze vragen.  

Schriftelijk 100 min  Ja 15% D 

1 en 2 MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/K/3 Leervaardigheden 
MVT/K/4 Leesvaardigheid  
MVT/V/1 Leesvaardigheid 
MVT/V/3 Kennis van land en 
samenleving 

Taalportfolio 
A: opdrachten grammatica, 
vaardigheden en kennis van land 
en volk  
B: vocabulaire van de vier 
vaardigheden  

 
Praktische 
opdracht  
 
 
 

 
Meerdere 
lesuren 

 
 
 

 
Ja 
 
 
 

 
10% 

 
 
 

 
E 

2 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en 
werken 

Opdracht in profielwerkstuk Schriftelijk nvt nvt 0% F 

Berekening cijfer schoolexamen: 
(A*25 + B*25 + C*25 + D*15 + E*10 + F*0) / 100 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023       Geschiedenis 
 
Vak Geschiedenis 
Methode Klas 3 Eigen iBooks 

Klas 4 Geschiedenis Werkplaats 
Uitgever Geen 

Noordhoff uitgevers 
 

Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 
Klas 3 GS/K/6 De industriële samenleving in 

Nederland 
GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden 

Hoe het proces van 
industrialisatie de Nederlandse 
samenleving veranderd heeft 
vanaf de tweede helft van de 19e 
eeuw. 
 

Schriftelijk 50 min Nee 10% A 

Klas 3 GS/K/7 Sociale zekerheid en 
verzorgingsstaat in Nederland 
GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden  

Welke ontwikkelingen zich op het 
terrein van de sociale zekerheid 
vanaf de tweede helft van de 19e 
eeuw hebben voorgedaan die 
geleid hebben tot de huidige, 
herziene verzorgingsstaat.  

Schriftelijk 50 min Nee 10% B 

Klas 3 GS/K/8 Cultureel - mentale 
ontwikkelingen in Nederland na 1945  
GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden 

Welke cultureel-maatschappelijke 
ontwikkelingen zich na de Tweede 
Wereldoorlog hebben voorgedaan 
en welke gevolgen deze 
ontwikkelingen gehad hebben 
voor de Nederlandse samenleving. 

Schriftelijk 50 min Nee 10% C 

Klas 4 
Periode 

1 

GS/K/5 Staatsinrichting van Nederland 
GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 
1900 
GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden 
GS/V/7 Verwerven en verwerken en 
verstrekken van informatie  

H1 Nederland van 1848 tot 1914 
H2 Europa in de jaren 1914-1939 
 

Schriftelijk 100 min Ja 20% D 
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GS/V/8 Vaardigheden in samenhang 
Klas 4 

Periode 
1-2 

GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 
1900 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden  
GS/V/7 Verwerven en verwerken en 
verstrekken van informatie  
GS/V/8 Vaardigheden in samenhang 

H3 Nederland in de jaren 1914-
1939 
H4 Tweede Wereldoorlog 
 

Schriftelijk 100 min Ja 20% E 

Klas 4 
Periode 

2 

GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 
1900 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden 
GS/K/8 Cultureel - mentale 
ontwikkelingen in Nederland na 1945 
GS/K/9 De Koude Oorlog 
GS/V/1 Het Indonesisch – Nederlands 
conflict 1945 – 1949 
GS/V/2 Nederland en Europa 
GS/V/5 Verzuiling en ontzuiling in 
Nederland 
GS/V/7 Verwerven en verwerken en 
verstrekken van informatie  
GS/V/8 Vaardigheden in samenhang 
GS/V/9 Twee thema’s bij het Historisch 
Overzicht vanaf 1900 

H5 De wereld na 1945 
H6 Nederland na 1945 
 

Schriftelijk 100 min Ja 20% F 

Klas 4 
Periode 

2 

GS/K/11 Het conflict tussen Israël en de 
Arabische wereld 
GS/V/7 Verwerven en verwerken en 
verstrekken van informatie  
GS/V/8 Vaardigheden in samenhang 

De staat Israël 
 

Praktische 
Opdracht 

NVT Nee 10% G 

Berekening cijfer schoolexamen: 
(A*10 + B*10 + C*10 + D*20 + E*20 + F*20 + G*10) / 100 
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Inhaal Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023   Geschiedenis  en SI instromers HAVO3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

Klas 4 
periode 1 

GS/K/6 De industriële samenleving in 
Nederland 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden in het vak 
geschiedenis en staatsinrichting 

Hoe het proces van 
industrialisatie de Nederlandse 
samenleving veranderd heeft 
vanaf de tweede helft van de 19e 
eeuw  

Praktische 
opdracht 

NVT Nee 10% A 

Klas 4 
periode 1 

GS/K/7 Sociale zekerheid en 
verzorgingsstaat in Nederland 
GS/K/ 1 Oriëntatie op leren en werken 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden in het vak 
geschiedenis en staatsinrichting 

Welke ontwikkelingen zich op het 
terrein van de sociale zekerheid 
vanaf de tweede helft van de 19e 
eeuw hebben voorgedaan die 
geleid hebben tot de huidige, 
herziene verzorgingsstaat.  

Praktische 
opdracht 

NVT Nee 10% B 

Klas 4 
periode 1 

GS/K/8 Cultureel - mentale 
ontwikkelingen in Nederland na 1945  
GS/K/ 1 Oriëntatie op leren en werken 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden in het vak 
geschiedenis en staatsinrichting 
 

Welke cultureel-maatschappelijke 
ontwikkelingen zich na de 
Tweede Wereldoorlog hebben 
voorgedaan en welke gevolgen 
deze ontwikkelingen gehad 
hebben voor de Nederlandse 
samenleving. 

Praktische 
opdracht 

NVT Nee 10% C 

 
  

Vak Geschiedenis en Staatsinrichting 

Methode Klas 3 Eigen iBooks 
Klas 4 Geschiedenis Werkplaats 

Uitgever Geen 
Noordhoff uitgevers 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2021-2023    Loopbaanontwikkeling en -begeleiding 
 
Vak Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) 
Methode Digitaal loopbaandossier 
Uitgever Talenteon 

 
Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 
Klas 3 C1.1 Motieven 

C1.2 Kwaliteiten 
C1.3 Werkexploratie 
C1.5 Netwerken 

Beroepsoriënterende stage klas 3 Praktische 
opdracht 

n.v.t. Nee O/V/G A 

Klas 3 C1.1 Motieven 
C1.5 Netwerken 

Bezoek MBO-informatieavond Scala 
College 

Praktische 
opdracht 

n.v.t. Nee O/V/G B 

Klas 3 C1.1 Motieven 
C1.2 Kwaliteiten 

Bijwonen presentatie Profielwerkstuk 
van een leerling uit klas 4 

Praktische 
opdracht 

n.v.t. Nee O/V/G C 

Klas 3 C1.1 Motieven 
C1.2 Kwaliteiten 
C1.3 Werkexploratie 

Bijwonen beroepenmarkt Topmavo Praktische 
opdracht 

n.v.t. Nee O/V/G D 

Klas 3 
en 4 

C1.1 Motieven 
C1.2 Kwaliteiten 
C1.4 Loopbaansturing 

Loopbaangesprekken (mentor) Praktische 
opdracht 

n.v.t. Nee O/V/G E 

Klas 4 C1.1 Motieven 
C1.5 Netwerken 

Bezoek open dag MBO/meeloopdagen Praktische 
opdracht 

n.v.t. Nee O/V/G F 

Klas 4 C1.1 Motieven 
C1.2 Kwaliteiten 
C1.3 Werkexploratie 
C1.4 Loopbaansturing 
C1.5 Netwerken 
C2 Loopbaanontwikkeling 

Profielwerkstuk: onderzoek naar studie 
en beroep 

Mondeling 20 min Ja O/V/G G 

Klas 4 C1.4 Loopbaansturing Digitaal doorstroomdossier (DDD) 
invullen 

Praktische 
opdracht 

n.v.t. n.v.t.   

Toelichting: 
Alle onderdelen worden door de kandidaten in hun digitale loopbaandossier verwerkt. Het onderwerp en resultaat van de presentatie van het 
profielwerkstuk wordt apart op de cijferlijst vermeld. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023      Natuurkunde – NaSk1 
 
Vak Natuurkunde 
Methode Pulsar 
Uitgever Noordhoff 

 
Periode Exameneenheden Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 
Klas 3 NASK1/K/12 Het weer. H6 Het weer Schriftelijk 50 min Ja 5% A 

1 NASK1/K/1 Oriënteren op leren en 
werken. 
NASK1/K/2 Basisvaardigheden. 
NASK1/K/4 Stoffen en materialen. 
NASK1/K/6 Verbranden en 
verwarmen. 
NASK1/K/7 Licht en beeld. 

H7 Basisnatuurkunde Schriftelijk 50 min Ja 10% B 

1 NASK1/K/10 Bouw van de materie. 
Nask1/K/11 Straling en 
stralingsbescherming. 

H8 Straling Schriftelijk 50 min Ja 5% C 

1 NASK1/K/5 Elektrische energie. H9 Werken met electriciteit Schriftelijk 50 min Ja 25% D 
1 of 2 NASK1/K/8 Geluid. H10 Geluid Schriftelijk 50 min Ja 10% E 

2 NASK1/V/2 Constructies. 
NASK1/V/3 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie. 

H12 Constructies Praktische 
opdracht 

12 x 50 min Nee 15% F 

2 NASK1/K/9 Kracht en veiligheid. 
NASK1/V/1 Veiligheid in het verkeer. 

H11 Veilig bewegen 
H13 Beweging en energie 

Schriftelijk 100 min Ja 20% G 

2 NASK1/K/3 Leervaardigheden. 
NASK1/V/3 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie. 
NASK1/V/4 Vaardigheden in 
samenhang. 

Practicum Praktische 
opdracht 

80 min Nee 10% H 

Berekening cijfer schoolexamen:  
(A*5 + B*10 + C*5 + D*20 + E*10 + F*15 + G*25 + H*10) / 100 

 
De toegestane hulpmiddelen worden ruim voorafgaand aan een toets bekend gemaakt. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023       Nederlands 
 
Vak Nederlands 
Methode Plot26 
Uitgever Blink 

 
Periode Exameneenheid Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

1 
 

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid 
NE/K/2 Basisvaardigheden  

Kijk- en luistertoets van Jij! Schriftelijk 2x 50 min Nee 10 % A 

1  NE/K/3 Leervaardigheden Nederlands 
NE/K/2 Basisvaardigheden 

Taalverzorging Schriftelijk 50 min Ja 10 % B 

1 NE/K/6 Leesvaardigheid Eindtoets lezen 7 Schriftelijk 50 min Nee 5 % C 
2 NE/K/7 Schrijfvaardigheid 

NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie 
NE/V/3 Vaardigheden in samenhang 
NE/K/2 Basisvaardigheden 

Op basis van verzamelde 
informatie een nieuwe 
teksten schrijven en dossier 
samenstellen 

Schriftelijk 100 min Ja 20 % D 

2  NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid 
NE/V/1 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 
NE/K/2 Basisvaardigheden 

Presentatie PWS 
 

Mondeling 30 min ja 15 %  E 

1 NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid 
 
 

Gespreksvaardigheid 
gesprek ‘Selfie’: Op basis 
van verzamelde informatie 
een gesprek voeren.  

Mondeling 
 
 

30 min per 
3 à 4 

leerlingen 

Nee 10 % F 

2  NE/K/8 Fictie 
NE/K/2 Basisvaardigheden  

Fictiedossier samenstellen Schriftelijk  Nee 15 % G 

2 NE/K/6 Leesvaardigheid 
NE/K/2 Basisvaardigheden 

Leesvaardigheid 
 

Schriftelijk 100 min Ja 15 % H 

Berekening cijfer schoolexamen:  
(A*10 + B*10 + C*5 + D*20 + E*15 + F*10 + G*15 + H*15)/100 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023      Scheikunde - NaSk2 
 
Vak NASK2 
Methode NOVA NASK2 MAX methode 
Uitgever Malmberg 

 
Periode Exameneenheden Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

1 NASK2/K/1 Oriëntatie op leren en werken. 
NASK2/V/3 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie. 

Onderzoek naar  chemische 
beroepen 

Praktische 
opdracht 

nvt Nee 5% A 
 

1 NASK2/K/2 Basisvaardigheden.  
NASK2/K/3 Leervaardigheden.  
NASK2/K/10 Basischemie voor 
vervolgopleiding en beroep.  
NASK2/K/11 Bouw van de materie. 

H3: Mengsels 
H7:Stoffen en deeltjes 
H9: Zouten  

Schriftelijk 100 min Ja 30% B 

2 NASK2/K/2 Basisvaardigheden.  
NASK2/K/3 Leervaardigheden. 
NASK2/K/4 Mens en omgeving: gebruik van 
stoffen.  
NASK2/K/5 Mens en omgeving: verbranding.  
NASK2/K/7 Water, zuren en basen.  
NASK2/K/8 Reinigingsmiddelen en 
cosmetica. 
NASK2/K/10 Basischemie voor 
vervolgopleiding en beroep. 

H2: Water  
H8: Verbrandingen 
H10: Zuren en basen 

Schriftelijk 100 min Ja 35% C 

2 NASK2/K/2 Basisvaardigheden.  
NASK2/K/3 Leervaardigheden  
NASK2/K/9 Chemie en industrie.  
NASK2/K/10 Basischemie voor 
vervolgopleiding en beroep.  
NASK2/V/1 Productieprocessen 

H6: Metalen  
H11: Koolstofchemie  

Schriftelijk 100 min Ja 20% D 

2 NASK2/K/6 Mens en omgeving: werken bij 
practicum en in beroepssituaties. 
NASK2/V/2 Productonderzoek. 
NASK2/V/4 Vaardigheden in samenhang. 

Practicumtoets  Praktische 
opdracht 

100 min Nee 10% E 
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2 NASK2/K/6 Mens en omgeving: werken bij 
practicum en in beroepssituaties. 
NASK2/V/2 Productonderzoek. 
NASK2/V/4 Vaardigheden in samenhang. 

Practicumdossier:  
Handelingsdeel bestaande 
uit practica gedurende het 
jaar.  
Het practicumdossier moet 
voldoende zijn afgesloten 
om deel te kunnen nemen 
aan het practicumtentamen. 

Praktische 
opdracht 

 

nvt Ja O/V F 

Berekening cijfer schoolexamen:  
(A*5 + B*30 + C*35 + D*20 + E*10) / 100 
 

 
 
  



44 
 

Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023       Rekenen 
 
Vak Rekenen 
Methode Studyflow.nl 
Uitgever Studyflow.nl 

 
Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

1 Getallen De leerling kan: 
Rekentaal gebruiken, getallen en getalrelaties met elkaar in 
verband brengen, basisbewerkingen uitvoeren, bewerkingen 
met breuken uitvoeren, de rekenmachine gebruiken. 

Schriftelijk 50 min ja 25% A 

1 Meten en 
meetkunde 

De leerling kan: 
Meetinstrumenten aflezen en werktekeningen interpreteren 
(2D en 3D), een passende maateenheid kiezen, rekenen met 
de verschillende grootheden, berekeningen met lengte, 
omtrek, oppervlakte en inhoud uitvoeren, conclusies trekken 
over objecten en hun plaats in de ruimte, redeneren op basis 
van symmetrie. 

Schriftelijk 50 min Ja 25% B 

1 Verhoudinge
n 

De leerling kan: 
Verhoudingstaal in rekentaal omzetten en andersom, 
verschillende uitdrukkingen voor een verhouding met elkaar 
in verband brengen, berekeningen uitvoeren met 
verhoudingen, reken met procenten, rekenen met schaal, 
rekenen met samengestelde grootheden. 

Schriftelijk 50 min ja 25% C 

2 Verbanden 
 

De leerling kan: 
Informatie uit tabellen, grafische voorstellingen en beschrij-
vingen analyseren en interpreteren, gegevens verzamelen, 
ordenen en weergeven, patronen in getallenreeksen en 
figuren beschrijven, tabellen, diagrammen en grafieken 
gebruiken bij het oplossen van problemen, formules lezen en 
gebruiken, rekenvaardigheden toepassen. 

Schriftelijk 50 min ja 25% D 

Berekening cijfer schoolexamen:  
(A*25 + B*25 + C*25 + D*25) / 100 
Het schoolexamen rekenen is verplicht voor de kandidaten die geen examen in wiskunde afleggen. Het schoolexamen moet ‘voldaan’ zijn. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023       Wiskunde 
 
Vak Wiskunde 
Methode Getal en Ruimte 12e editie – 4 VMBO KGT 
Uitgever Noordhoff 

 
Periode Exameneenheden Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

1 WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken. 
WI/K/2 Basisvaardigheden. 
WI/K/4 Algebraïsche verbanden. 
WI/K/6 Meetkunde. 

H2-Verbanden 
H3-Drie dimensies, afstanden en 
hoeken  
H4-Grafieken en vergelijkingen 

Schriftelijk 100 min Ja 30% A 

1/2 WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken. 
WI/K/2 Basisvaardigheden. 
WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek. 
WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige 
activiteiten. 
WI/V/2 Verrijkingsopdrachten. 
WI/V/3 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie. 

H1-Statistiek en kans 
 

Praktische 
Opdracht 

4 x 50 
min 

Nee 5% B 

2 WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken. 
WI/K/2 Basisvaardigheden. 
WI/K/3 Leervaardigheden. 
WI/K/5 Rekenen, meten en schatten. 
WI/K/6 Meetkunde. 

H5-Rekenen, meten, schatten 
H6-Vlakke figuren 
 

Schriftelijk 100 min Ja 30% C 

2 WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken. 
WI/K/2 Basisvaardigheden. 
WI/K/3 Leervaardigheden. 
WI/K/4 Algebraïsche verbanden. 
WI/K/6 Meetkunde. 
WI/V/1 Aanvullende eisen. 
WI/V/4 Vaardigheden in samenhang. 

H7-Verbanden 
H8-Ruimtemeetkunde 
 

Schriftelijk 100 min Nee 
 

35% D 

2 WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken. Opdracht in profielwerkstuk. Schriftelijk nvt nvt 0% E 
Berekening cijfer schoolexamen:  
(A*30 + B*5 + C*30 + D*35+E*0) / 100 
De toegestane hulpmiddelen worden ruim voorafgaand aan een toets bekend gemaakt. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting   Cohort 2022-2024      Dienstverlening en Producten 
 

Vak D&P – Keuzedeel - Vormgeving en typografie 

Methode Zelf ontwikkeld materiaal 

Uitgever Werkgroep D&P 

 
 

Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

Klas 3 K/MVI/12.1 Opdracht analyseren 
K/MVI/12.0 mediaproduct vormgeven 
bij specifieke doelgroep 
K/ZW/12.2 Basis Layout maken 
K/ZW/12.3 beeldgebruik en typografie 
onderzoeken en toepassen op 
doelgroep 
K/ZW/12.4 Vormgeven 
LOB/T2 Overwegingen maken 
vervolgopleiding 

Project ‘Vormgeving & 
Typografie’ 
Leerlingen maken o.a. een flyer, 
folder en nieuwsbrief. 

Praktische 
opdracht 

5 weken Ja 1 A 

Berekening cijfer schoolexamen:  
Tijdens het project worden punten toegekend en bijgehouden voor de onderdelen, waaruit een eindcijfer voortkomt. 
Alleen het eindcijfer komt in Magister te staan. 
 
Cijfer telt mee in de overgang van 3TL naar 4TL. 
Aan het begin van klas 4 kiest de leerling twee van de vier keuzedelen die meetellen in de uitslagbepaling van D&P. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting   Cohort 2022-2024     Dienstverlening en Producten 
 

Vak D&P – Keuzedeel - Applicatieontwikkeling 

Methode Zelf ontwikkeld materiaal 

Uitgever Werkgroep D&P 

 
 

Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

Klas 3 K/MVI/9.1 Opdracht analyseren 
K/MVI/9.2 Basis Layout maken 

Project ‘TopApp’  
 

Praktische 
opdracht 

5 weken Ja 1 A 

Berekening cijfer schoolexamen: 
Tijdens het project worden punten toegekend en bijgehouden voor de onderdelen, waaruit een eindcijfer A voortkomt. 
Alleen het eindcijfer komt in Magister te staan. 
 
Cijfer telt mee in de overgang van 3TL naar 4TL. 
Aan het begin van cursusjaar 2022-2023 kiest de leerling twee van de vier keuzedelen die meetellen in de uitslagbepaling van D&P. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting   Cohort 2022-2024     Dienstverlening en Producten 
 

Vak D&P – Keuzedeel - Ondersteunen bij een sport- en 
bewegingsactiviteit. 

Methode Zelf ontwikkeld materiaal 

Uitgever Werkgroep D&P 

 
 

Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

Klas 3 K/ZW/11.1 informatie verstrekken 
over mogelijkheden om te bewegen en 
te sporten in de eigen regio 
K/ZW/11.2 voor een doelgroep een 
eenvoudig sportevenement of toernooi 
organiseren en  
K/ZW/11.3 Uitvoeren 
assisteren en instructie geven bij sport 
- en bewegingsactiviteiten. 
K/ZW/11.4 omgaan met veiligheid en 
het voorkomen van blessures. 
K/ZW/11.5 assisteren bij de uitvoering 
van bewegingsprogramma’s 

Project ' Organiseren van een 
Sport- en bewegingsactiviteit 

Praktische 
opdracht 

4 weken Ja 1 A 

Berekening cijfer schoolexamen: 
Tijdens het project worden punten toegekend en bijgehouden voor de onderdelen, waaruit een eindcijfer voortkomt. 
Alleen het eindcijfer komt in Magister te staan. 
 
Cijfer telt mee in de overgang van 3TL naar 4TL. 
Aan het begin van cursusjaar 2023-2024 moet de leerling twee van de vier keuzedelen aanwijzen die meetellen in de uitslagbepaling van D&P. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting   Cohort 2022-2024     Dienstverlening en Producten 
 

Vak D&P – Keuzedeel - Ondernemen 

Methode Zelf ontwikkeld materiaal 

Uitgever Werkgroep D&P 

 
 

Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 

Klas 3 K/EO/5.1 jezelf als ondernemer 
beschrijven 
K/EO/5.2 een marketingplan maken 
K/EO/5.3 een financieel plan maken 
K/EO/5.4 het uitvoeren van het 
ondernemingsplan 

Project ‘Groene Hart voor AVEA’ - 
opdrachten profilering 

Praktische 
opdracht 

5 weken  Ja 1 A 

Berekening schoolexamen cijfer: 
Tijdens het project worden punten toegekend en bijgehouden voor de onderdelen, waaruit het eindcijfer A voortkomt. Alleen het eindcijfer komt in 
Magister te staan. 
 
Cijfer telt mee in de overgang van 3TL naar 4TL. 
Aan het begin van cursusjaar 2021-2022 kiest de leerling twee van de vier keuzedelen die meetellen in de uitslagbepaling van D&P. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2023  Levensbeschouwelijke vorming & Maatschappijleer 
 
Vak Levensbeschouwelijke vorming & Maatschappijleer (L&M) 
Methode Thema’s Maatschappijleer Tekstboek 

Gekopieerd werkboek Thema’s Maatschappijleer  
H1 Par 3 + H3 Par. 1 t/m 7 

Uitgever Essener (online) 
 
Periode Exameneenheden Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 
klas 4 ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken. Komt aan bod tijdens het PWS 

in 4TL. 
Schriftelijk     

klas 4 
 

ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken – 
belang van maatschappijleer. 
ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer.  
ML1/K/5 Sociale verschillen -
overheidsbeleid. 
ML1/K/6 Macht en zeggenschap. 

H1 paragraaf 3 ‘Wat is 
Maatschappijleer?’ en H3 
Politiek Paragraaf 1 t/m 7  
 

Schriftelijk 60 minuten 
 
 
 
 

Ja 
 

25% 
 

 

A 
 
 
 
 
 
 

klas 4 ML1/K/2 Basisvaardigheden - 
samenwerken 
ML1/K/5 Sociale verschillen – oorzaken, 
belangen en conflicten. 

Opdracht 1: Interview culturen 
 

Praktische 
opdracht 

 Ja* 15% 
 

B 

klas 4 ML1/K/7 Beeldvorming en 
stereotypering 

Opdracht 2: Paarse Vrijdag 
 

Praktische 
opdracht 

 Ja* 15% C 

klas 4 ML1/K/6 Macht en zeggenschap - regels Opdracht 3: Criminaliteit 
 

Praktische 
opdracht 

 Ja* 15% D 

klas 4 ML1/K/4 Cultuur en socialisatie – 
socialisatieproces. 

Opdracht 4: Jongeren Praktische 
opdracht 

 Ja* 15% E 

klas 4 ML1/K/2 Basisvaardigheden – informatie 
verzamelen, communiceren.  

Opdracht 5: Actualiteit Praktische 
opdracht 

 Ja* 15% F 
 

Berekening cijfer schoolexamen: (A*25+B*15+C*15+D*15+E*15+F*15) / 100  

Toelichting:  
1) In verband met de Protestants Christelijke identiteit van onze school, wordt in dit vak ook aandacht besteed aan levensbeschouwing. 
2) Voor leerlingen die instromen in klas 4TL (of gebruik mogen maken van een herkansingsmogelijkheid vanuit klas 3) is een aangepast programma 
samengesteld om aan de exameneenheden Maatschappijleer te voldoen. 
*Als het eindcijfer lager dan een 6,0 is, is het mogelijk om 1 opdracht uit het opdrachtendossier en/of het proefwerk H1 te herkansen. Het hoogste 
cijfer telt. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting    Cohort 2022-2024    Culturele en kunstzinnige vorming 
 
Vak Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) 
Methode Zelf ontwikkeld materiaal 
Uitgever  

 
Periode Eindterm Inhoud Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging Onderdeel 
1/2/3 KV/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

KV/K/2 Basisvaardigheden  
KV/K/3 Culturele en kunstzinnige 
vorming en verdieping 
KV/K/4 Reflectie en kunstdossier 

CKV-dossier. Praktische 
opdrachten 

n.v.t Ja O/V/G A 

Toelichting:  
In klas 3 maken de leerlingen zelfstandig een CKV-dossier. Voor het volledige dossier volgt een beoordeling. De kandidaat dient het CKV dossier af te 
sluiten met minimaal een voldoende.  
 
Kandidaten die in 4TL instromen maken een aangepast CKV-dossier, waarin alle eindtermen gedekt worden. 

 
 
 
 


