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Inleiding 
 
Aan de examenkandidaten, 
 
Je bent net gestart met het lezen van het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
voor het lopende schooljaar. 
Het eindexamen begint al in klas 4 en wordt afgesloten in Havo 5. Vandaar dat iedereen wordt aangesproken 
als examenkandidaat. 
 
De bovenbouw van het Havo wordt de Tweede Fase (2e fase) genoemd. Aan het eind van klas 3 heeft elke 
leerling een keuze gemaakt uit de vier profielen die in de 2e fase worden aangeboden:  

 Cultuur en Maatschappij (CM)  

 Economie en Maatschappij (EM)  

 Natuur en Gezondheid (NG) 

 Natuur en Techniek (NT) 
 
Volgens het wettelijk voorschrift bestaat elk profiel uit: een voor iedereen verplicht gemeenschappelijk deel, 
een verplicht profieldeel, 1 of 2 profielkeuzevakken en een door de leerling te kiezen examenvak in het vrije 
deel. Daarnaast heeft de school er voor gekozen het vrije deel te gebruiken voor: 
godsdienst/levensbeschouwing, loopbaanoriëntatie (lob), mentoraat en werkweken. Bovendien heeft elke 
leerling nog de mogelijkheid een extra examenvak te kiezen als dit na overleg met het afdelingshoofd haalbaar 
blijkt.  
 
Dit boekje begint met het examenreglement van Melanchthon De Blesewic; dit reglement is gebaseerd is op 
het officiële Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo. 
In dit examenreglement staan alle rechten en plichten vermeld die voor de school en de examenkandidaten 
gelden. Het is dan ook heel belangrijk dat je dit boekje goed bewaart.  
Het officiële Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo is te vinden op <www.examenblad.nl>, zoeken op 
“examenbesluit”. 
 
Daarna komt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit PTA staat per vak aangegeven welke eisen 
en regels voor elk vak apart van kracht zijn. Bij elk vak is aangegeven of er schoolexamentoetsen, die meetellen 
voor het eindexamen, worden afgenomen. Als er schoolexamentoetsen zijn, dan staat er altijd bij wat de 
weegfactor van het gemaakte werk is voor de totstandkoming van het schoolexamencijfer. Bij een aantal 
vakken worden in Havo 4 alleen maar toetsen gemaakt die meetellen voor de overgang naar Havo 5. Uiteraard 
tellen de schoolexamentoetsen ook mee voor het overgangscijfer in de niet-examenklassen.  
De vakken CKV en maatschappijleer worden in klas 4 afgesloten. De behaalde resultaten gaan dus mee naar het 
eindexamen 
Vragen over de verschillende vakken in het PTA moeten worden gesteld aan de vakdocent. Algemene vragen 
kunnen worden gesteld aan de examensecretaris of het afdelingshoofd. 
 
Iedere leerling is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de juiste informatie met betrekking tot de 
exacte data en tijden waarop toetsen worden afgenomen, de stof waarover de toetsen gaan en de eventueel 
toegestane hulpmiddelen. 
 
Veel succes bij de studie. 
 
Mevrouw Drs. M.D.M. Zwaard (afdelingshoofd) 
De heer T.J. Groenendijk (examensecretaris) 

http://www.examenblad.nl/
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EXAMENREGLEMENT MELANCHTHON DE BLESEWIC HAVO 
 
 

A. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 WETTELIJKE GRONDSLAG  
Om te voldoen aan artikel 31 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo is door het bevoegd gezag van 
Melanchthon De Blesewic het hierna volgend examenreglement opgesteld. 
1. Het examenreglement bevat organisatorische en procedurele regelingen ter uitvoering van het 

schoolexamen en het centraal schriftelijk examen evenals enige inhoudelijke bepalingen. 
2. Het examenreglement treedt in werking op de eerste schooldag van het schooljaar. 
3. Het examenreglement heeft een geldigheidsduur van één schooljaar, welke periode telkens stilzwijgend 

wordt verlengd met wederom een periode van één schooljaar. 
4. Het examenreglement wordt voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en gepubliceerd op de website. 
5. Indien daarvoor aanleiding is, kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. 

Artikel 2 VERANTWOORDING 
1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van een school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een 

eindexamen af te leggen. 
2. De examens worden afgenomen door docenten van de school onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag. 
3. Het bevoegd gezag heeft de heer T.J. Groenendijk benoemd tot examensecretaris. 

Artikel 3  GEHEIMHOUDING 
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens 
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet al uit hoofde 
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is 
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking 
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
 
Artikel 4 COMMISSIE VAN BEROEP - Aanvulling op Artikel 5 lid 4 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo 
1. Wanneer een leerling het niet eens is met een besluit zoals bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement, 

kan deze leerling beroep aantekenen. 
a. Dit beroep moet worden aangetekend binnen 5 werkdagen nadat het besluit ter kennis van de leerling is 

gebracht, bij de commissie van beroep. 
2. Wanneer een leerling het niet eens is met de gang van zaken omtrent de (school)-examens op de vestiging 

dient hij hierover het gesprek aan te gaan met de betreffende docent. Indien de onenigheid blijft bestaan 
dient de leerling dit te melden bij zijn afdelingshoofd. Indien deze niet met de leerling tot een oplossing kan 
komen, dient de leerling zich te wenden tot de vestigingsdirecteur. Als de vestigingsdirecteur niet kan 
bemiddelen, dan kan de leerling beroep aantekenen. 
a. Dit beroep moet worden aangetekend binnen 5 werkdagen nadat het gesprek met de 

vestigingsdirecteur plaats heeft gevonden, bij de commissie van beroep. 
3. De Commissie van Beroep is te bereiken op Postbus 28211, 3003 KE Rotterdam 
4. De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, welke op voordracht van 

de school zijn benoemd. 
5. De bevoegdheden en de werkwijze van de Commissie van Beroep zijn opgenomen in het Reglement voor de 

Commissie van Beroep Melanchthon (zie www.melanchthon.nl) 

Artikel 5  ORGANISATIE 
1. Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan alle geplande examentoetsen. 
2. Kandidaten zijn verplicht werk dat behoort bij een praktische opdracht of het profielwerkstuk voor of op de 

uiterste inleverdatum bij de docent in te leveren. 
3. Vakken die niet beoordeeld worden met een eindcijfer maar met de kwalificatie «goed» of «voldoende» 

moeten voor de start van het centraal examen zijn afgerond. 
4. Examendossier: 

Het examendossier bevat: 
- het Programma van Toetsing en Afsluiting (Het PTA) 
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- de gemaakte toetsen en praktische opdrachten  
- de cijferlijst van gemaakte toetsen en praktische opdrachten;  
- de beoordeling van de handelingsdelen 
- het profielwerkstuk  

5. De schoolexamens worden tot het einde van het schooljaar bewaard op school. Het gemaakte centrale 
eindexamenwerk wordt tot 6 maanden na afronding van het eindexamen op school bewaard. Kandidaten 
kunnen een verzoek indienen bij de examensecretaris om hun centrale eindexamenwerk in te zien. Inzage is 
alleen mogelijk onder toezicht van een door de school aangewezen functionaris. 

 
 

B. HET SCHOOLEXAMEN 
 
Artikel 6 REGELING VAN HET SCHOOLEXAMEN - Aanvulling op Hoofdstuk III afdeling 2 van het 

Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo 
1. Schoolexamens zijn een belangrijk onderdeel van de afsluiting van de middelbare schoolopleiding. Voor de 

meeste vakken geldt dat het schoolexamencijfer voor 50% het eindcijfer voor dat vak bepaalt. In andere 
gevallen is het schoolexamencijfer het definitieve eindcijfer voor dat vak. 

2. De inhoud van het schoolexamen staat per vak vermeld in het PTA 
3. Het schoolexamen moet worden afgesloten voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen. Slechts in 

zeer bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag toestemming geven hiervan af te wijken. (artikel 32 van het 
Examenbesluit) 

4. De directeur van de school is eindverantwoordelijk voor de schoolexamens, zowel voor de samenstelling 
van de opgaven, het afnemen van de opgaven en het corrigeren en becijferen van de opgaven. 

Artikel 7 BEGRIPPEN 
1. Schoolexamentoets (zie art 8):  

Een schoolexamentoets is een mondelinge (ME), schriftelijke (SE) of kijk- en luistertoets (KLT), die meetelt 
voor het schoolexamen. 

2. Voortgangstoets / VT:  
Een voortgangstoets is een toets die, of werkstuk dat niet meetelt voor het schoolexamen. 
Voortgangstoetsen staan ook vermeld in dit PTA en ze zijn te vinden in de studiewijzers per vak. (N.B. deze 
toetsen tellen wel mee voor de bevordering van havo 4 naar havo 5). 

3. Praktische opdracht / PO (zie art 9): 
Een praktische opdracht is een (onderzoeks-)opdracht waarin voornamelijk vaardigheden worden getoetst. 
De praktische opdracht telt mee voor het schoolexamen. 

4. Handelingsdeel / HD (zie art 10): 
Een handelingsdeel is een onderdeel van een bepaald vak, dat «naar behoren» moet worden uitgevoerd.  

5. Profielwerkstuk / PWS (zie art 11): 
Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de 
orde komen die van betekenis zijn in het profiel van de leerling.  

Hulpmiddelen: 
Bij alle examens mag gebruik worden gemaakt van een eendelig verklarend woordenboek Nederlands. De 
examenkandidaten moeten hier zelf voor zorgen, evenals voor woordenboeken voor de Moderne vreemde 
talen of een Binas. Alle toegestane hulpmiddelen staan vermeld in de syllabus voor de CSE-examens of is te 
vinden op www.examenblad.nl Link: https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-
examens/2020 
 

 
Artikel 8  SCHOOLEXAMENTOETSEN (SE, KLT, ME) 
1. Deelname aan de schoolexamens is verplicht. 
2. De schoolexamentoetsen worden per vak in het desbetreffende deel van het PTA beschreven.  
3. De vestigingsdirecteur geeft een uniforme lay-out aan voor dit gedeelte, wat betreft: onderdeel- en 

leerstofomschrijving, toetsvorm, tijdsduur, weging, plaats in het schoolexamenrooster. 
4. De vestigingsdirecteur bepaalt in overleg met de vaksectie het aantal schoolexamentoetsen per vak en 

geeft daarbij een verdeling over de leerjaren aan. 
5. De inhoudelijke invulling van de schoolexamentoetsen geschiedt, met inachtneming van de wettelijke 

voorschriften, door de vaksectie.  

http://www.examenblad.nl/
https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2020
https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2020
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6. In parallelklassen worden SE’s op hetzelfde moment afgenomen. 
6. Het rooster voor het afnemen van de schoolexamens worden gepubliceerd op Somtoday. De leerling is 

verantwoordelijk voor het op de vastgestelde tijd en plaats aanwezig zijn. 
7. De beoordeling van de schriftelijke en/of mondelinge toetsen wordt gedaan door de vakdocent. De 

beoordelingscriteria en/of het beoordelingsmodel van de toetsen worden/wordt vastgesteld in de 
vaksectie.  

8. Het gewicht van de verschillende schoolexamentoetsen in het eindcijfer voor het schoolexamen wordt 
bepaald door de vaksectie en vastgesteld door de vestigingsdirectie. 

9. Kandidaten schrijven uitsluitend met pen, alleen bij tekeningen mag (eventueel op bijlagen) met potlood 
worden gewerkt. Cito antwoordbladen worden met potlood ingevuld. 

10. Kandidaten die te laat zijn mogen tot 30 minuten na aanvang van de toets alsnog worden toegelaten. Dit 
met uitzondering van de Kijk- en luistertoetsen. Hierbij kunnen leerlingen niet te laat komen. 

11. Leerlingen waarbij dyslexie is vastgesteld (een deskundigenrapport is op school aanwezig) hebben bij het 
maken van een toets recht op de volgende compenserende maatregelen: 
a. De leerling heeft recht op 20% extra tijd, met een maximum van 30 minuten. 
b. Indien dat wordt aanbevolen in het deskundigenrapport heeft de leerling recht om de toets te maken op 

een laptop; hij/zij mag daarbij geen gebruik maken van de spellingscontrole bij het vak Nederlands, met 
uitzondering voor leerlingen die een dyslexieverklaring hebben.  Zowel bij het maken van een toets met 
laptop als bij het maken van een toets zonder laptop gelden de voor ieder geldende spellings- en 
taalregels en de daarbij horende puntenaftrekregeling. 

c. De leerling heeft het recht het centraal schriftelijk eindexamen te maken met behulp van software voor 
spraaksynthese, indien dat wordt aanbevolen in het deskundigenrapport. 

12. Leerlingen waarbij dyscalculie is vastgesteld (een deskundigenrapport is op school aanwezig) hebben bij het 
maken van een toets recht op de volgende maatregel: 
a. De leerling heeft recht op 20% meer tijd. 

13. Leerlingen waarbij een andere dan in artikel 8 punt 12 en 13 genoemde functiebeperking (bijvoorbeeld 
PDD-NOS, Asperger, ADHD, ADD, etc.) is geconstateerd (een deskundigenrapport, waarin expliciet vermeld 
staat welke aanpassing(en) de leerling nodig heeft, is op school aanwezig), wordt binnen de daartoe 
aangegeven wettelijke kaders een ontwikkelperspectief opgesteld waarin wordt opgenomen welke 
aanpassingen gedaan mogen worden.  

 
Artikel 9  PRAKTISCHE OPDRACHTEN 
1. De praktische opdrachten zijn grotendeels bedoeld om vaardigheden te toetsen. 
2. Grote praktische opdrachten worden beoordeeld op zowel de procesgang als het eindresultaat. 
3. De vaksectie beschrijft in het PTA het aantal praktische opdrachten. 
4. De vestigingsdirecteur ziet toe op een evenwichtige verdeling van de vaardigheden (en dus soorten 

opdrachten) over de vakken, de inhoudelijke kwaliteitsbewaking, de beoordelingscriteria, de 
presentatievormen en de mogelijkheden voor groepswerk. 

5. De vaksectie bepaalt het aantal en de soort praktische opdrachten, uitgaande van een door de 
vestigingsdirecteur aangegeven minimum en maximum. De vaksectie geeft het aantal studielasturen per 
opdracht aan. 

6. Binnen de marges van de wettelijke regelgeving stelt de vakdocent het onderwerp en de inhoud van de 
praktische opdrachten op, waarna de sectie deze vaststelt. 

7. De leerlingen plannen hun activiteiten in overleg met de vakdocent.  
8. Naast de verplichte groepsopdrachten kunnen bepaalde praktische opdrachten voor een vak door een 

groep van maximaal 4 leerlingen worden gemaakt, mits de groepsgrootte en de samenstelling akkoord zijn 
verklaard door de vakdocent. 

9. Voor alle vakken geldt dat bij een groepsopdracht ieder groepslid een groepsbeoordeling 
én -eventueel- een individuele beoordeling krijgt. De laatstgenoemde beoordeling geschiedt op basis van 
zijn/haar aandeel in de uitvoering van de opdracht. 

10. De vakdocent beoordeelt de praktische opdrachten.  
11. De weging van elke praktische opdracht voor het eindcijfer van het schoolexamen wordt, binnen de marges 

van de regelgeving, bepaald door de sectie, die de weging relateert aan de studielastverdeling voor het vak. 
12. Bij grote praktische opdrachten begeleidt de vakdocent de leerlingen zo, dat hij het proces kan volgen en 

beoordelen. Hiervoor worden afspraken gemaakt tussen vakdocent en leerling. 
13. De vestigingsdirecteur stelt in het PTA de data vast, wanneer een praktische opdracht afgerond moet zijn. 

Heeft een leerling een praktische opdracht niet op tijd afgerond, dan wordt hiervoor het cijfer 0,1 
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genoteerd. Voor de leerling treedt een vierkant rooster in werking. Dat wil zeggen: de leerling moet naast 
zijn/haar lesuren op school aanwezig zijn van 8.00 uur t/m 17.00 uur, totdat de betreffende PO(’s) is(zijn) 
afgerond. 

Artikel 10  HET HANDELINGSDEEL 
1. Een HD kan als te examineren onderdeel bij diverse vakken voorkomen. De HD worden beschreven in de 

afzonderlijke PTA’s van de betreffende vakken. 
2. HD die in het PTA staan bij een bepaalde periode, moeten in ieder geval worden afgerond voor het einde 

van die periode. Als een leerling een HD uit een periode niet heeft afgerond, treedt een vierkant rooster in 
werking. Dat wil zeggen: de leerling moet naast zijn/haar lesuren op school aanwezig zijn van 8.00 uur t/m 
17.00 uur, totdat het betreffende HD is afgerond. 

3. De opdracht moet «naar behoren» worden uitgevoerd. Een leerling mag niet tot het centraal eindexamen 
(CE) worden toegelaten wanneer het schoolexamen van een vak niet «naar behoren» is afgerond. In de 
eerste week van april vóór het centraal examen moeten alle handelingsdelen zijn afgerond om aan het 
centraal examen te kunnen deelnemen. Ook voor deelname aan de lessen van een volgend schooljaar 
moeten alle handelingsdelen naar behoren zijn afgerond.  

4. De sectie stelt de beoordelingscriteria voor de benodigde beoordeling «naar behoren» vast. 
5. De beoordeling van handelingsdelen geschiedt door de vakdocent. 
6. HD worden beoordeeld met de kwalificaties: «onvoldoende» (o); «voldoende» (v) en «goed» (g). 
7. De betreffende vaksecties bepalen binnen de marges van de wettelijke regelgeving het aantal opdrachten 

voor het handelingsdeel, de aard van de opdrachten en het aantal studielasturen per opdracht.  
8. Ieder HD moet voor het examendossier <naar behoren> worden afgerond. Daarnaast kan het voorkomen 

dat een handelingsdeel met een voortgangscijfer of SE cijfer wordt beoordeeld. Dit cijfer is dan gelijk aan 
het cijfer dat is toegekend aan het eerst gemaakte werk.  

9. Het vak bewegingsonderwijs (BO) kan alleen worden afgesloten met ‘V’ of ‘G’ als de lessen en BO-
activiteiten zijn bijgewoond. Als de leerling verhinderd is voor het bijwonen van de les wordt in overleg met 
de vaksectie overlegd hoe de gemiste tijd wordt ingehaald. 

Artikel 11 HET PROFIELWERKSTUK  
1. Leerlingen beginnen met hun profielwerkstuk in de 2e helft van Havo 4 en maken het af in de eerste helft 

van het eindexamenjaar Havo 5.  
2. De leerling krijgt een cijfer voor het profielwerkstuk. Het cijfer voor het profielwerkstuk is onderdeel van 

het combinatiecijfer. (artikel 13) Het cijfer mag niet lager zijn dan 3,5. (zie artikel 13, punt 3)  
3. Het profielwerkstuk kent een studielast van 80 uur en moet betrekking hebben op een vak met een totale 

studielast van tenminste 320 uur op het Havo. 
4. De vestigingsdirecteur geeft voor de start van het werkstuk voor zowel de docenten als de leerlingen een 

leerlingenboekje «profielwerkstuk» uit. Dit regelt onderdelen als begeleiding, organisatie (o.a. planning), 
presentatie, kwaliteits- en beoordelingscriteria. 

5. In overleg met de begeleider kunnen de leerlingen eigen voorstellen met betrekking tot een onderwerp 
doen. 

6. De vestigingsdirecteur geeft de data aan waarop het profielwerkstuk begonnen en afgerond moet zijn. Zie 
ook het leerlingenboekje over het PWS.   

7. De vestigingsdirecteur streeft ernaar dat iedere bovenbouwdocent begeleider is van een aantal leerlingen. 
8. De begeleider beoordeelt het profielwerkstuk. 

Het profielwerkstuk wordt gemaakt door minimaal twee en maximaal zoveel leerlingen als wenselijk is voor 
de organisatie. In geval van eventueel noodzakelijke uitzondering op deze regel beslist het afdelingshoofd.  

9. Voor alle profielwerkstukken geldt, dat bij een groepsopdracht ieder groepslid een groepsbeoordeling 
én -eventueel- een individuele beoordeling krijgt. De laatstgenoemde beoordeling vindt plaats op basis van 
het aandeel van elke leerling afzonderlijk bij de totstandkoming van het profielwerkstuk. 
De school heeft tussentijdse evaluatiemomenten en een uiterste inleverdatum vastgesteld. Indien een 
leerling zich niet aan deze data houdt, treedt een vierkant rooster in werking. Dat wil zeggen: de leerling 
moet naast zijn/haar lesuren op school aanwezig zijn van 8.00 uur t/m 17.00 uur, totdat het profielwerkstuk 
is afgerond.  

10. Er is sprake van fraude als een profielwerkstuk tot stand is gekomen door plagiaat (minimaal 10% van de 
tekst). In een dergelijk geval wordt het cijfer 1,0 toegekend; de ouders worden daarvan digitaal of 
schriftelijk door het afdelingshoofd op de hoogte gesteld. De leerling dient vervolgens een geheel nieuw 
profielwerkstuk te maken.  
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11. Het profielwerkstuk dient ingeleverd te worden via de ELO van de school bij de betreffende begeleider. 
 
 

Artikel 12 SCHOOLEXAMENCIJFERS 
1. Bij vakken die naast het schoolexamen ook een centraal examen hebben, worden de behaalde resultaten 

afgerond op één decimaal. 
2. Bij vakken die alleen een schoolexamen kennen, wordt een cijfer toegekend uit de reeks van 1 tot en met 

10. Zijn er meerdere cijfers behaald dan moet het gemiddelde van die resultaten worden afgerond. Dit 
gebeurt door eerst af te ronden op een cijfer met één decimaal en daarna nogmaals af te ronden op een 
heel getal. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld 6,43 eerst wordt afgerond op 6,4 en daarna op 6, terwijl 5,47 
wordt afgerond op 5,5 en uiteindelijk op 6.  

3. Het vak Bewegingsonderwijs krijgt als eindbeoordeling een «voldoende» of «goed». Is de beoordeling van 
dit vak «onvoldoende» dan moet er eerst een vervangende opdracht worden uitgevoerd, omdat de 
kandidaat anders niet kan worden bevorderd of tot het centraal examen mag worden toegelaten. 

4. De cijfers van verschillende kleinere vakken met alleen een schoolexamen worden samengevoegd tot het  
 combinatiecijfer. (zie artikel 13). 

5. Van elk afzonderlijk cijfer staat in het PTA het gewicht van dat cijfer voor de totstandkoming van het 
eindcijfer. 

6. Leerlingen kunnen tot 2 weken na de bekendmaking van het cijfer vragen hun werk te mogen inzien. 
7. Leerlingen tekenen na elke toetsweek voor de vastgestelde cijfers van die toetsweek. De cijfers zijn dan 

definitief vastgesteld en aanpassing van die cijfers is dan niet meer mogelijk. 
8. Voor de start van het eindexamen ontvangt de kandidaat een lijst met daarop per vak alle cijfers die 

behaald zijn voor het schoolexamen en het eindcijfer voor het schoolexamen per vak. 

Artikel 13 HET COMBINATIECIJFER  
1. Het Havo kent voor de vaststelling van de examenuitslag in Havo 5 een combinatiecijfer. Dit cijfer is het 

afgeronde gemiddelde van de eindcijfers voor een aantal kleinere vakken met alleen een schoolexamen. 
Voor Havo gaat het om: levensbeschouwing, maatschappijleer (wordt afgerond in Havo 4) Culturele en 
Kunstzinnige vorming (CKV wordt afgerond in Havo 4)   en het profielwerkstuk. 

2. De cijfers van de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer worden op één decimaal berekend en 
vervolgens afgerond op een heel getal, d.w.z. een 6,47 wordt 6,5 en afgerond wordt dit 7. 

3. Geen van de afzonderlijke eindcijfers mag lager zijn dan 4. Is dat wel het geval dan is de leerling verplicht 
voor dat onderdeel herexamen te doen. 

4. In Havo 4 worden de cijfers van de afzonderlijke vakken op de eindlijst vermeld. Bij het toepassen van de 
bevorderingsnorm geldt het combinatiecijfer als één cijfer (in havo 4 gaat dit om het gemiddelde van 
levensbeschouwing, maatschappijleer en CKV). 

Artikel 14 HERKANSEN VAN TOETSEN 
1. In Havo 4 is er na elke schoolexamenweek één herkansing mogelijk van de toetsen die herkansbaar zijn. 

Voor de vakken maatschappijleer en CKV die in klas 4 worden afgesloten, kan aan het einde van Havo 4 een 
herexamen worden afgelegd, zie artikel 15 punt 1. 

2.  In het eindexamenjaar Havo 5 is er na elke schoolexamenweek één herkansing mogelijk van de 
herkansbare toetsen uit die week. 

3. Praktische opdrachten kunnen niet worden herkanst.  
4. Elke toets kan slechts eenmaal worden herkanst. 
5. De herkansingstoets gaat over dezelfde stof als de oorspronkelijke toets. 
6. Het hoogste cijfer geldt als definitief cijfer. 
7. Welke toetsen herkanst worden, bepaalt de leerling na overleg met zijn vakdocent en mentor. 
8. Herkansingen kunnen niet worden opgespaard voor een latere periode. 
9. De manier waarop de herkansing wordt afgenomen kan afwijken van de oorspronkelijke toetsafname. 
10. Als een kandidaat door zeer bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling van het bevoegd gezag) een 

schoolexamentoets niet kan maken, kan de kandidaat een bijzondere herkansing aanvragen. Als deze 
bijzondere herkansing wordt toegekend en de kandidaat is, om wat voor reden dan ook, niet in staat om de 
bijzondere herkansing te maken, dan krijgt de kandidaat niet meer de gelegenheid deze bijzondere 
herkansing op een ander moment alsnog te maken.  
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11. Herkansingen worden, voor de afgesproken datum en tijd, schriftelijk aangevraagd bij de examensecretaris. 
Te laat aangevraagde herkansingen worden niet meer in behandeling genomen. 

12. Bij onwettige afwezigheid bij een herkansing van een schoolexamentoets blijft het al behaalde cijfer staan 
en vervalt het recht op een herkansing van deze toetsweek.  

13. Indien een kandidaat wegens ziekte niet in de gelegenheid is om aan de herkansing in het cursusjaar deel te 
nemen, vervalt de mogelijkheid tot herkansing en vindt overleg plaats met het afdelingshoofd en de 
vestigingsdirecteur. 

14. In uitzonderlijke gevallen beslist de vestigingsdirecteur. 
15. De administratie van de herkansingen ligt bij de eindexamensecretaris.  

Artikel 15 HEREXAMEN 
1. Aan het einde van Havo 4 kan een leerling herexamen doen in de vakken maatschappijleer en CKV. Aan het 

einde van de schoolexamenperiode in Havo 5 kan een leerling één herexamen doen in een vak met alleen 
een schoolexamen dat hij in het examenjaar heeft afgesloten. Het betreft het vak O&O.  

2. Een herexamen in een vak met alleen een schoolexamen dat afgesloten wordt in het eindexamenjaar dient 
uiterlijk drie weken voor de aanvang van het centraal eindexamen (CE) plaats te vinden. 

3. De leerling herkanst de gehele toetsstof en het nieuwe cijfer vervangt alle eerder behaalde toetscijfers, 
indien het nieuwe cijfer hoger is dan het gemiddelde cijfer van de eerder gemaakte toetsen. De cijfers voor 
praktische opdrachten blijven geldig.  

Artikel 16  AFWEZIGHEID BIJ HET MAKEN VAN TOETSEN 
1. Indien een kandidaat wegens ziekte niet in de gelegenheid is aan een toets van het schoolexamen deel te 

nemen, dient dit vóór de aanvang van de betreffende toets maar in ieder geval uiterlijk vóór 08.30 uur van 
de dag waarop die toets wordt afgenomen door de ouder(s) of verzorger(s), ook als de kandidaat 18 jaar of 
ouder is, te worden gemeld aan het afdelingshoofd of de vestigingsdirecteur. Als een leerling meerdere 
dagen ziek is, wordt hij elke dag door zijn ouders/verzorgers ziek gemeld bij het afdelingshoofd of de 
vestigingsdirecteur. Deze ziekmelding (voor zowel één dag als ook meerdere dagen) dient binnen één week 
schriftelijk met handtekening van ouder(s)/verzorger(s) te worden bevestigd. 

2. Indien een kandidaat om een andere reden dan ziekte niet in de gelegenheid is aan een toets van het 
schoolexamen deel te nemen, dienen zijn ouders of verzorgers ruim vóór de aanvang van de betreffende 
toets maar in ieder geval uiterlijk vóór 08.30 uur van de dag waarop de toets wordt afgenomen een met 
redenen omkleed verzoek tot uitstel in te dienen bij het afdelingshoofd of de vestigingsdirecteur. Indien 
deze het verzoek inwilligt, geldt voor de betreffende kandidaat de inhaalregeling zoals omschreven in 
artikel 16 punt 3 en 4. Afspraken bij huisarts, orthodontist e.d. zijn geen geldige reden om een toets te 
verzuimen. 

3. Indien een kandidaat te laat is voor een schoolexamentoets mag hij tot 30 minuten na aanvang van de toets 
nog worden toegelaten. De eindtijd van de toets blijft ongewijzigd. Komt een kandidaat langer dan 30 
minuten te laat dan wordt hij doorverwezen naar de herkansing. De ingehaalde toets geldt dan als een 
herkansing en dat houdt in dat de herkansing voor een ander vak komt te vervallen. 

4. Is een leerling onwettig afwezig bij het maken van een examentoets dan dient hij deze toets als herkansing 
alsnog te maken. Dit betekent dat er geen herkansing voor een ander vak mogelijk is. 

5. Wordt een schoolexamentoets niet gemaakt op het reguliere tijdstip, dan wordt de toets ingehaald op de 
dag van de herkansingen; dit betekent dat voor deze toets geen herkansing mogelijk is. 

6. Als een kandidaat te laat komt bij een Kijk-en luistertoets moderne vreemde talen, kan hij niet meer 
deelnemen aan het eerste deel van de toets. Hij mag aansluiten bij deel 2 van de toets en krijgt dan voor 
deel 1 nul scorepunten. Op deze manier behoudt hij het recht op een herkansing voor een ander vak. 
Besluit hij niet deel te nemen aan deel 2 dan wordt hij verwezen naar de herkansing.  

7. In uitzonderlijke gevallen beslist de vestigingsdirecteur. 

Artikel 17 FRAUDE EN PLAGIAAT 
1. Er is sprake van fraude als een leerling probeert op onrechtmatige wijze zichzelf of een ander te 

bevoordelen. 
2. Er is sprake van plagiaat als de tekst van een praktische opdracht, een handelingsdeel of een 

profielwerkstuk voor minimaal 10% bestaat uit tekst die is terug te vinden in openbare bronnen. 
3. Wanneer bij het maken van een SE, HD, PO, PWS of een ander onderdeel van het examen een docent of 

surveillant fraude of plagiaat constateert of vermoedt, deelt hij dit de kandidaat mede en legt hij een en 
ander schriftelijk vast. De docent neemt, wanneer het fraude tijdens een SE toets betreft, het gemaakte 
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werk in beslag en laat de kandidaat vervolgens op een nieuw, blanco papier verder werken. De docent 
brengt het afdelingshoofd zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte. Deze stelt op zijn/haar beurt een 
lid van de directie van het gebeurde in kennis. 

4. De kandidaat krijgt de gelegenheid om schriftelijk te reageren. 
5. Beide schriftelijke verklaringen worden naar de vestigingsdirecteur verzonden. Hij bepaalt of er al dan niet 

sprake is van fraude of plagiaat. 
6. Indien fraude of plagiaat door de vestigingsdirecteur is vastgesteld, krijgen zowel de directie als het 

afdelingshoofd als de kandidaat daarvan schriftelijk bericht. 
7. Het betreffende werk wordt, indien het een SE toets betreft met een 1,0 beoordeeld. Betreft het een 

handelingsdeel, een praktische opdracht of het profielwerkstuk dan moet de betreffende opdracht in zijn 
geheel worden overgemaakt. 

8. Alleen de directeur heeft de bevoegdheid, na iedereen gehoord te hebben, een strafmaatregel, als 
genoemd in artikel 5 van het Eindexamenbesluit, op te leggen. 

 
Artikel 18 BEZWAAR TEGEN EEN BEOORDELING 
1. Als een leerling bezwaar maakt tegen een beoordeling van een toets, een praktische opdracht of het 

profielwerkstuk, neemt hij contact op met de docent en het afdelingshoofd. Wordt er na overleg met 
docent en afdelingshoofd geen oplossing gevonden, die de leerling tevreden stelt, dan kan de leerling 
binnen zeven schooldagen na de schriftelijke bekendmaking van de cijfers zijn bezwaar kenbaar maken bij 
de vestigingsdirecteur. De vestigingsdirecteur voert een gesprek met de leerling. 

2. Blijkt de leerling na een gesprek met de vestigingsdirecteur nog bezwaar te hebben, dan kan hij zijn klacht 
kenbaar maken bij de Commissie van Beroep (zie artikel 4 pagina 3). 

Artikel 19 BEVORDERING HAVO 
1. Voor leerjaar Havo 4 zijn de volgende bevorderingsnormen vastgesteld.  

Een leerling in Havo 4 wordt bevorderd naar Havo 5: 
a. indien het vak bewegingsonderwijs is beoordeeld als «voldoende» of «goed», en indien  
b. alle vakken met het eindcijfer 6 of hoger beoordeeld zijn, of 
c. één van de vakken is beoordeeld met het eindcijfer 5 en alle andere vakken met het eindcijfer 6 of hoger 

beoordeeld zijn, of 
d. één van de vakken is beoordeeld met het eindcijfer 4 en alle andere vakken met het eindcijfer 6 of hoger 

beoordeeld zijn, het eindcijfer 4 niet behaald is in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, en het 
gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt, of 

e. twee van de vakken beoordeeld zijn met het eindcijfer 5 en alle andere vakken met het eindcijfer 6 of 
hoger beoordeeld zijn, en maximaal één 5 is behaald in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (voor 
leerlingen met een CM-profiel zonder wiskunde geldt deze regel dus alleen voor de vakken Nederlands 
en Engels), en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt, of 

f. één van de vakken beoordeeld is met het eindcijfer 5 en één van vakken beoordeeld is met het 
eindcijfer 4 en alle andere vakken met het eindcijfer 6 of hoger beoordeeld zijn, en maximaal één 5 is 
behaald in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (voor leerlingen met een CM-profiel zonder 
wiskunde geldt deze regel dus alleen voor de vakken Nederlands en Engels), en het gemiddelde van de 
eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt. 

2. Voor de bevordering gelden alle vakken die in het lopende schooljaar zijn gevolgd. De eindcijfers voor 
levensbeschouwing, maatschappijleer en CKV worden opgenomen in het combinatiecijfer. (zie artikel 13) 

3. Op het rapport komt voor ieder vak, indien van toepassing, het voortschrijdend gewogen gemiddelde van 
alle toetsen en praktische opdrachten. Daarnaast rapporteert ieder vak de voortgang van de afgeronde 
handelingsdelen. Ook krijgen de leerlingen na elke periode een bijgewerkt examendossier. 

4. De cijfers van de afzonderlijke vakken worden aan het einde van het jaar op twee decimalen berekend en 
vervolgens afgerond op een heel cijfer. Dat wil zeggen: 5,49 wordt 5. Voor de vakken die het 
combinatiecijfer vormen, geldt een andere afrondingsregeling. (zie artikel 13) 

Artikel 20 VRIJSTELLINGSREGELING 
1. Leerlingen die Havo 4 doubleren, krijgen de mogelijkheid om voor een met een minimaal 7 afgesloten 

schoolexamenvak, een vrijstelling aan te vragen. Van de niet afgesloten vakken moeten alle onderdelen 
opnieuw worden uitgevoerd. 

2. Voor de leerlingen die zijn afgewezen voor het CE geldt dat voor de onderdelen van het curriculum van de 
vakken met een centraal examen in Havo 5 die vaardigheden betreffen, in overleg met de docent en het 
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afdelingshoofd afspraken kunnen worden gemaakt over het al dan niet opnieuw afleggen van deze 
onderdelen. Het vak bewegingsonderwijs moet in ieder geval gevolgd worden. 
Vakken die alleen een schoolexamen hebben hoeven niet opnieuw te worden gevolgd als het eindcijfer 
voor dat vak minimaal een 7 is. Leerlingen die het vak willen overdoen om een hoger cijfer te kunnen 
behalen verliezen de resultaten uit het vorig examenjaar. 

3. Voor leerlingen die doorstromen van Havo 5 naar vwo 5 gelden de wettelijke vastgestelde 
vrijstellingsregelingen. 

Artikel 21 WIJZIGING IN HET VAKKENPAKKET 
Indien een leerling in leerjaar Havo 4 zich genoodzaakt ziet om een wijziging in het vakkenpakket aan te vragen, 
dient hij dit uiterlijk voor de herfstvakantie te doen. De leerling gaat hierover in gesprek met de ouders, de 
decaan, het afdelingshoofd, de docent van het betreffende vak en de roostermaker. Vervolgens wordt bekeken 
of de wijziging organisatorisch en roostertechnisch mogelijk is. Verzoeken, die na de herfstvakantie worden 
gedaan, worden niet meer in behandeling genomen. 
 

C. HET EINDEXAMEN 

Artikel 22 GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EINDEXAMEN 
1. Kandidaten zijn 15 minuten voor de aanvang van de toets bij het lokaal aanwezig. 
2. Kandidaten nemen alleen schrijfgerei en eventueel een Nederlands woordenboek mee de examenruimte in, 

afhankelijk van het vak kan hier een (grafische) rekenmachine bij komen. 
3. Hulpmiddelen zoals woordenboeken of een Binasboek worden niet door de school verstrekt.  
4. Toetsopgaven worden gemaakt met lettertype Arial 12 pts. Hiermee wordt vanaf klas 4 gewerkt. 
5. Het is niet langer toegestaan toetsen te vergroten voor dyslectische leerlingen. 
6. Het werk wordt gemaakt op door school gewaarmerkt papier. 
7. Kandidaten schrijven uitsluitend met pen, alleen bij tekeningen mag (eventueel op bijlagen) met potlood 

worden gewerkt. Cito antwoordbladen worden met potlood ingevuld. 
8. Kandidaten mogen niet zonder toestemming van aanwezige surveillanten de examenzaal verlaten. 
9. Als een kandidaat klaar is met zijn werk haalt de surveillant het werk + de opgaven bij hem op. De kandidaat 

is zelf verantwoordelijk voor de ingeleverde uitwerkingen. 
10. Uitwerkingen die buiten de examenzaal zijn geweest worden nog wel ingenomen, maar niet betrokken bij 

de correctie en de vaststelling van het cijfer. 
11. Kandidaten die te laat zijn mogen tot 30 minuten na aanvang van de toets alsnog worden toegelaten. 
12. Tijdens een toets van het centraal examen wordt geen enkele mededeling met betrekking tot de toets aan 

de kandidaten doorgegeven. 
13. Bij eindexamentoetsen is het niet toegestaan binnen één uur na de aanvang van het examen het werk in te 

leveren en de zaal te verlaten. 
14. Kandidaten worden gewaarschuwd als het laatste kwartier van de beschikbare tijd is aangebroken. 

Kandidaten die in dit laatste kwartier hun werk afhebben blijven op hun plaats zitten tot het einde van het 
examen. 

15. Leerlingen met een erkende dyslexieverklaring krijgen tijdens het centraal examen 20% extra tijd met een 
maximum van 30 minuten als de verklaring tijdens het examen zichtbaar aanwezig is. 

16. Het examenwerk wordt tot 6 maanden na afronding van het eindexamen op school bewaard. Kandidaten 
kunnen een verzoek indienen bij de examensecretaris om hun examenwerk in te zien. Inzage is alleen 
mogelijk onder toezicht van een door de school aangewezen functionaris. 

Artikel 23 VERHINDERING CENTRAAL EXAMEN 
1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd bij één of meer 

toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven 
het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. 

2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in 
het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan 
van het College voor examens zijn eindexamen te voltooien. 

3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan het College voor 
examens. In dat geval deelt de directeur aan het College voor examens mede, wanneer dat zich voordoet, 
dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 55, eerste, tweede dan wel derde lid, 
en waaruit deze toepassing bestaat. 
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4. Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor examens het resultaat mede aan de directeur. 

Artikel 24 VASTSTELLING CIJFER CENTRAAL EXAMEN 
1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast.  
2. De examinator rekent aan de hand van de voorgeschreven tabellen de behaalde scores om naar een cijfer 

op de schaal van 1 tot en met 10 met één decimaal. 
3. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak met zowel een schoolexamen als een centraal examen 

door het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal 
examen vast te stellen. Is dat gemiddelde niet een heel getal dan wordt het berekende gemiddelde 
afgerond. Is de eerste decimaal een 4 dan wordt het eindcijfer afgerond naar beneden, is de eerste 
decimaal een 5 dan wordt het cijfer naar boven afgerond.  

4. De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score, bedoeld in het 
eerste lid, en met inachtneming van de regels, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Wet 
College voor examens. 

Artikel 25  HEREXAMEN CENTRAAL EXAMEN 
1. Iedere kandidaat heeft het recht om voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd (in het eerste 

tijdvak) in het tweede tijdvak opnieuw deel te nemen aan het centraal examen. 
2. De kandidaat die gebruik wil maken van het herexamen geeft dit m.b.v. een speciaal formulier schriftelijk 

door aan de directeur op een door de directeur te bepalen dag en tijdstip.  
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herexamen en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als 

definitief cijfer voor het centraal examen. 

Artikel 26 ONREGELMATIGHEDEN 
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een 

aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder 
geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in 
combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het 

schoolexamen of het centraal examen, 
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of 

het centraal examen, 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd 

examen in door de directeur aan te wijzen vak.  
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een vak van het centraal 
examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen. 

3. Maatregelen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel worden pas genomen nadat de kandidaat en de 
examinator zijn gehoord. De kandidaat kan zich hier laten bijstaan door een door hem aan te wijzen 
meerderjarige. Het besluit waarbij een in het tweede lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt indien 
mogelijk mondeling aan de kandidaat meegedeeld. Daarnaast wordt het tegelijkertijd in afschrift 
toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers 
van de kandidaat. 

4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van 
de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel 
uitmaken.  

5. Het beroep moet binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk 
worden ingediend bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen 
twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met 
ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat 
alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen 
onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. 
De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of 
verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 
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Artikel 27 VASTSTELLEN VAN DE UITSLAG 
1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen in geval van een eindexamen de uitslag vast met 

inachtneming van artikel 49, en voor zover van toepassing artikel 52a van het examenbesluit vwo, Havo en 
vmbo. 

2. De uitslag luidt «geslaagd voor het eindexamen» of «afgewezen voor het eindexamen». 
3. Indien het nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en de secretaris van het 

eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. Dit kan 
alleen als de kandidaat in één of meer extra vakken examen heeft gedaan. De overgebleven vakken dienen 
een eindexamen te vormen. 

Artikel 28 DE UITSLAG HAVO 
1. De kandidaat die eindexamen Havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a.  het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,50 is 
b.  en hij tevens: 

1. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 
2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige 

vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,  
3. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, met uitzondering van de vakken 

Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en wiskunde A of wiskunde B, als eindcijfer 
4 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of 
meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, dan wel  

4. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan 
wel voor één van deze vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van 
deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 
vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 
6,0 bedraagt, met dien verstande dat hij daarbij voor één van de vakken Nederlandse taal en 
literatuur, Engelse taal en literatuur en in voorkomende gevallen wiskunde A of wiskunde B als 
eindcijfer 5 heeft behaald en voor de andere twee dan wel drie genoemde vakken als eindcijfer 6 of 
meer heeft behaald. 

c.  indien geen van de eindcijfers van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager is dan 4, en 
d.  indien het vak bewegingsonderwijs van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, is beoordeeld als 

«voldoende» of «goed». 
2.  Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende 

onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het combinatiecijfer. Voor het Havo betreft het de 
onderdelen: maatschappijleer, levensbeschouwing, CKV en het profielwerkstuk.  

3. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het eerste lid, als het rekenkundig gemiddelde van de 
eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel 
getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond 
en indien dat cijfer een vijf of hoger is, naar boven afgerond. 

4. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze schriftelijk aan 
iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 51 (Herkansing centraal examen) van het 
Eindexamenbesluit bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 51, eerste lid, geen toepassing 
vindt. 

 
Artikel 29 AFWIJKENDE MANIER VAN EXAMINEREN 
Op grond van artikel 55 uit het Examenbesluit kan de directeur voor leerlingen met een handicap een 
afwijkende manier van examineren toestaan. Hij houdt zich hierbij aan de regelgeving uit artikel 55. 

Artikel 30 PROGRAMMA’S VAN TOETSING EN AFSLUITING 
Dit onderdeel wordt per vak door de vaksectie aangeleverd. 

Artikel 31 SLOTBEPALING 
In alle gevallen, waarin de voorliggende regelingen niet voorzien, beslist de algemeen rector van het 
Melanchthon, de heer drs. N. van den Eijkel of zijn plaatsvervanger. 
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BIJLAGE 1 
 
Lijst van afkortingen 
CE  Centraal Examen 
KLT Kijk- en Luistertoets 
ME Mondeling Examen 
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting 
PWS Profielwerkstuk 
SE  Schoolexamentoets 
TW Toetsweek 
VT  Voortgangstoets 

 
 
Toelichting die voor alle vakken in het PTA geldt: 
 
Bij alle toetsen geldt dat algemene vaardigheden, die bij een vak van toepassing zijn, aan bod kunnen komen. 
 
In het toetsgedeelte bij alle vakken staan zowel de voortgangstoetsen (Havo 4) als de toetsen en opdrachten 
die meetellen voor het eindexamencijfer (schoolexamentoetsen).  
 
De voortgangstoetsen tellen alleen mee voor het overgangscijfer (van havo 4 naar havo 5) en hebben geen 
invloed op het Schoolexamencijfer.  
 
 
Voor alle vak PTA's geldt dat de tekst onder voorbehoud is. Er kunnen zich situaties voordoen waarin 
wijzigingen in de tekst noodzakelijk zijn. 
 
 
Lijst van toegestane hulpmiddelen voor Havo: https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-
examens/2020 
 
 
zorgt de leerling zelf voor: 
alle vakken schrijfmateriaal 
 tekenpotlood, rood en blauw kleurpotlood 
 liniaal met millimeterverdeling 
 passer 
 geometrische driehoek 
 vlakgum 
 verklarend woordenboek Nederlands  
 elektronisch rekenapparaat 
  
moderne vreemde talen woordenboek van en naar de vreemde taal; in dit woordenboek mogen geen 

voorbeeldbrieven zijn opgenomen. 
 
 

wiskunde Casio: fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger,fx-CG20 met 
examenstand: OS 2.01 en hoger 

Hewlett Packard: Hewlett Packard Prime 

Texas Instruments: TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED 
lampje; TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5 TI-Nspire CX (alleen de versie zonder 
CAS) 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2020
https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2020
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aardrijkskunde Grote Bosatlas (55e druk) Atlas wordt niet gebruikt bij het CE. 
 
biologie BINAS (6e druk) of Science data 
natuurkunde 
scheikunde 
 
 

BIJLAGE 2 
 
Hieronder volgt het PTA van Havo 4 per vak. Volgend cursusjaar volgt het PTA van havo 5. Bewaar dit PTA goed 
tot na je eindexamen in 2021. 
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Vak: Aardrijkskunde 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T1 T2A T2B 

Leerstof Hoofdstuk 1 
pr 1 t/m 4 
 

Topografie VS  en 
Mexico 

Hoofdstuk 1 
pr 1 t/m 9  

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 40 min 20 min 60 min 

Weging VT 8% * 11% 

Weging SE n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Herkansbaar Nee Nee Nee 
* Topografie VS en Mexico wordt eerder afgenomen, maar telt mee met T2B. Het omvat ¼ van het totaal cijfer. 

Toetsen Periode 2 

Nummer T3 T4 T5= SE1 

Leerstof Hoofdstuk2 
pr 1 t/m 4 
 

Hoofdstuk 2 
Pr 2.5 t/m 2.9 
+ topografie 
Middellandse Zeegebied 

Hoofdstuk 1 Wereld- 

Wereldbeeld 
Hoofdstuk 2 Aarde – Klimaat en 

landschap 
Domein A vaardigheden, B Wereld 
en C Aarde 

Toetsvorm Schriftelijke Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 40 min 40 min 60 min 

Weging VT 8% 9% 15% 

Weging SE n.v.t. n.v.t 8% 

Herkansbaar Nee Nee Ja 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T6 T7  

Leerstof Hoofstuk 3 
Pr 1 t/m 6 
+ topgrafie Nederland 
 

Hoofdstuk 4 
Pr 1 t/m 6 

 

Toetsvorm Schriftelijke Schriftelijk  

Toetsduur 40 min 40 min  

Weging VT 10% 10%  

Weging SE n.v.t. n.v.t.  

Herkansbaar Nee Nee  
 

Toetsen Periode 4 

Nummer T8 T9 T10= SE2  

Leerstof Eerste deel PO 
 

Onderzoek  
Eigen Omgeving 

Hoofdstuk 3  
Leefomgeving Stedelijke 

gebieden 

Hoofdstuk 4 
Leefomgeving Wateroverlast 
Domein A vaardigheden en  
E Leefomgeving 

Toetsvorm PO PO Schriftelijk 

Toetsduur n.v.t. n.v.t. 60 min 

Weging VT 3% 11% 15% 

Weging SE n.v.t. 9% 8% 

Herkansbaar Nee Nee Ja 
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Extra informatie schoolexamentoetsen 

SE1 SE2 Praktische opdracht 

n.v.t. n.v.t Eindproduct uiterlijk in te leveren op  
woensdag 17 juni 2020 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

= 100% 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: = 25% 
Havo 5: = 75 % 
Totaal: 100% 
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Vak: bedrijfseconomie 
PTA 2019-2020 
Opleiding: Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T1 HD1  

Leerstof Hoofdstuk 1 t/m 4  + 
inkomstenbelasting 

Hoofdstuk 1 t/m 4    

Eindtermen Domein A  Domein A   

Toetsvorm Schriftelijk Digitaal 
oefensysteem en 
schriftelijk 

 

Toetsduur 60 minuten Periode  

Weging VT 10% o-v-g  

Weging SE - -  

Herkansbaar nee ja  
 

Toetsen Periode 2 

Nummer HD2 PO1 T2=SE1 

Leerstof Deel hoofdstuk 5 t/m 
13 

Beleggen Hoofdstuk 1 t/m 4 + deel hoofdstuk 
5 t/m 13 

Eindtermen Domein B  Domein B Domein A/B 

Toetsvorm Digitaal oefensysteem 
en schriftelijk 

PO Schriftelijk 

Toetsduur Periode Periode 120 minuten 

Weging VT o-v-g o-v-g 30% 

Weging SE - - 10% 

Herkansbaar ja ja ja 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T3 HD3 PO2 

Leerstof Deel hoofdstuk 5 t/m 
13 

Deel hoofdstuk 5 t/m 
13 

Hoofdstuk 14 t/m 16, 21 t/m 24 + 
managementgame 

Eindtermen Domein B Domein B Domein C/E/H 

Toetsvorm Schriftelijk Digitaal 
oefensysteem en 
schriftelijk 

PO Ondernemerschap 

Toetsduur 60 minuten Periode Periode 

Weging VT 10% o-v-g 10% 

Weging SE - - 5% 

Herkansbaar nee ja nee 
 

Toetsen Periode 4 

Nummer T4 HD4 T5=SE2  

Leerstof Hoofdstuk 14 t/m 16, 
21 t/m 24 

Deel hoofdstuk 5 t/m 
13 + 17 t/m 20 

Deel hoofdstuk 5 t/m 13 + 17 t/m 20 

Eindtermen Domein C/E Domein B/D Domein B/D 

Toetsvorm Schriftelijk Digitaal 
oefensysteem en 
schriftelijk 

schriftelijk 

Toetsduur 60 minuten Periode 120 minuten 

Weging VT 10% o-v-g 30% 

Weging SE - - 10% 

Herkansbaar nee ja ja 
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Extra informatie schoolexamentoetsen 1 

SE1 PO2 SE2 

Schriftelijke toets over domein A en 
deel domein B 

PO Ondernemerschap 
domein C/E/H 

Schriftelijke toets over deel domein B 
en domein D 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

T1 (10%) + T2 (30%) + T3 (10%) + PO2 (10%) + T4 (10%) + T5 (30%) = 100% 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: SE1 (10%) + PO2 (5%) + SE2 (10%) = 25% 
Havo 5: SE3 (15%) + SE4 (30%) + SE5 (30%) = 75% 
Totaal: 100% 

 
1 Bij ieder schoolexamen, met uitzondering van SE1, worden de voorafgaande getoetste hoofdstukken als bekend 

geacht. Deze komen niet expliciet aan de orde, maar kunnen wel impliciet in de vraagstelling worden verwerkt 

op het schoolexamen. 
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Vak: Bewegingsonderwijs 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen periode 1 

Nummer T1 T2 T3 T4 T5 

Leerstof speerwerpen lacrosse basketbal Shuttle 
Run 

lesgeven 

Toetsvorm praktijk praktijk praktijk praktijk  

Toetsduur      

Weging VT 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 

Weging SE 0 % 0 % 0 % 0  

Herkansbaar Nee Nee Nee nee Ja 

 

Toetsen periode 2 

Nummer T6 T7 T8 T9 T5 

Leerstof futtle dans dubbel 
trampoline 

shuttle 
Run 

lesgeven 

Toetsvorm praktijk praktijk praktijk praktijk  

Toetsduur      

Weging VT 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 

Weging SE 0 % 0 % 0 % 0  

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee Ja 

 

Toetsen periode 3 

Nummer T10 T11 T12 T5 

Leerstof volleybal 
 

salto boksen lesgeven 

Toetsvorm praktijk praktijk praktijk  

Toetsduur     

Weging VT 6.25 6.25 6.25 6.25 

Weging SE 0 % 0 % 0 % 0 

Herkansbaar Nee Nee Nee Ja 

 

Toetsen periode 4 

Nummer T13 T14 T15 T16 T5 

Leerstof 2000 m 
loop 

softbal lintrugby fosburry 
flop 

lesgeven 

Toetsvorm praktijk praktijk praktijk praktijk  

Toetsduur      

Weging VT 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 

Weging SE 0 % 0 % 0 % 0 0 

Herkansbaar Nee Nee Nee nee Ja 

 
 
 

Percentage 
voortgangstoetsen 

T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 +T10 + T11 + T12 + T13 + T14 + T15 + T16 = 
100%   ( moet voldoende zijn) 
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Vak: Biologie  
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T1 T2 PO1 

Leerstof Thema 1 Thema 2 Practica 

Domeinen   A 

Toetsvorm Schriftelijk  Schriftelijk Practica 

Toetsduur 60 min 60 min n.v.t. 

Weging VT 10% 10% n.v.t. 

Weging SE 0 % 0 % O / V / G 

Herkansbaar Nee Nee Nee 

 

Toetsen Periode 2  

Nummer T3 T4 = SE 1 

Leerstof Thema 3 Thema 1, 2, 3 

Domeinen  A, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3,  D1, D3, E1, E2, E3, E4, F1  

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 60 min 120 min 

Weging VT 10% 20% 

Weging SE 0 % 10% 

Herkansbaar Nee Ja 

 

Nummer T5 PO2 

Leerstof Thema 4 Practica 

Domeinen  A 

Toetsvorm Schriftelijk Practica 

Toetsduur 60 min n.v.t. 

Weging VT 10% n.v.t. 

Weging SE 0 % O / V / G 

Herkansbaar Nee Nee 

 

Toetsen Periode 4 

Nummer T6 T7 T8= SE 2 

Leerstof Thema 5 Thema 6 Thema 4, 5, 6 

Domeinen   A, B2, B3, B4, B6, B7, C2, D2, F1, F2, F3  

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 60 min 60 min 120 min 

Weging VT 10% 10% 20% 

Weging SE 0 % 0 % 15% 

Herkansbaar Nee Nee Ja 

 

Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE1 SE2 

Kennen/kunnen Zie: - Samenvattingen Zie:- Samenvattingen 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

T1(10) + T2(10) + T3(10) + T4(20) + T5(10) + T6(10) + T7(10) + T8(20) = 100% 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: SE 1 (10) + SE 2 (15)  = 25% 
Havo 5: SE 3 (25) + SE4 (25) +SE5 (25) = 75% 
Totaal: 100% 
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Vak: CKV 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 
Het PTA bestaat uit de volgende domeinen:                                                                                                                                                                                                                                               
Domein A: Verkennen, Domein B: Verbreden, Domein C: Verdiepen, Domein D: Verbinden. 
 

Toetsen Periode 1 

Nummer HD1 = 
kunstdossier 

T1 T2 T3 

Leerstof Verzamelkolom 
T1, T2 en T3 

Kunstautobiografie Beeldende 
Kunst 

Kleine onderzoeksopdracht 

Toetsvorm Handelingsdeel Digitaal dossier Creatieve 
verslagvorm 

Creatieve verslagvorm 

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

Weging VT o/v/g 5% 5% 10% 

Weging SE o/v/g 0% 0% 0% 

Herkansbaar nee nee nee ja 

 

Toetsen Periode 2 

Nummer HD2 = kunstdossier T4 T5= SE1 

Leerstof Verzamelkolom 
T4 en T5 
 

Theater Grote onderzoeksopdracht 

Toetsvorm Handelingsdeel Creatieve verslagvorm Creatieve verslagvorm 

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

Weging VT o/v/g 10% 15% 

Weging SE o/v/g 0% 10% 

Herkansbaar nee nee ja 

    

 

Toetsen Periode 3 

Nummer HD3 = kunstdossier T6 T7 

Leerstof Verzamelkolom T6 en T7 Film  Fotografie 

Toetsvorm Handelingsdeel Creatieve verslagvorm Creatieve verslagvorm 

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

Weging VT o/v/g 15% 10% 

Weging SE o/v/g 0% 0% 

Herkansbaar nee nee nee 

 

Toetsen Periode 4 

Nummer HD = kunstdossier T8 T9= SE2  

Leerstof Verzamelkolom T8 en T9 Interdisciplinair Eindpresentatie 
Kunstdossier 

Toetsvorm Handelingsdeel Creatieve verslagvorm Mondeling 

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

Weging VT o/v/g 10% 20% 

Weging SE o/v/g 0% 15% 

Herkansbaar nee nee ja 
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Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE1 SE2 

 Grote Onderzoeksopdracht: formuleren 
onderzoeksvraag over een onderwerp, het 
kiezen van een onderzoeksmethode, 
verzamelen en analyseren van informatie en 
het trekken van een conclusie. 

Eindpresentatie Kunstdossier: reflectie 
op gemaakte opdrachten en opgedane 
ervaringen tijdens culturele activiteiten 
* 
 
*1 zelfstandige en 2 gezamenlijke 
activiteiten. 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

T1 (5%) + T2 (5%) + T3 (10%) +  T4 (10%) + T5 (15%) + T6 (15%) + T7 (10%) + T8 (10%) + 
T9 (20%) = 100% 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: SE1 (10%) en SE2 (15%) = 25% 
Havo 5: = 75 % 
Totaal: 100% 
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Vak: Duits 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 
 
 

Toetsen Periode 1 

Nummer T1 T2 T3   

Leerstof Plauderecke 
Kapitel 1 

Trabitour 
Kapitel 1 

Trabitour 
Kapitel 2 

  

Toetsvorm Mondeling Schriftelijk Schriftelijk   

Toetsduur 7 min 40 min 40 min   

Weging VT 4% 8% 8%   

Weging SE      

Herkansbaar Nee Nee Nee   

 
 
 

Toetsen Periode 2 

Nummer T4 T5 T6 = SE 1 HD1 

Leerstof Literatuur 1: Luister/Leestoets 1: 
Kapitel 1 + 2  

Luistervaardigheid:  
Cito Mavo 4 eind 

Examendossier 1: 
Luister/Leesdossier 

Domein - - B - 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 15 min 60 min 60 min   

Weging VT 4% 8% 12%  

Weging SE   12%  

Herkansbaar Nee Nee Ja Ja: Dit HD moet 
voldoende 
afgerond zijn 

 
 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T7 T8 T9 HD2 

Leerstof Trabitour 
Kapitel 3 + 4 
 

Spreekvaardigheid  Leestoets + Idioom 
Kapitel 1, 2, 3, 4 D-NL 

Examendossier 2: 
Boektoets: Joy-
Ride Ost 

Toetsvorm Schriftelijk Mondeling Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 60 min 20 min 60 min  40 min 

Weging VT 8% 12% 8%  

Weging SE    Dit HD moet 
voldoende 
afgerond zijn 

Herkansbaar Nee Nee Nee Ja 
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Toetsen Periode 4 

Nummer T10 T11   T12 = SE 2 HD3 

Leerstof Trabitour 
Kapitel 5 + 6 

Luistertoets 2: 
Kapitel 5 + 6 

 Schrijfvaardigheid  Examendossier 3: 
PO Juniorchef 
Duitse 
examenkeuken 

Domein - -  D - 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk  Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 45 min 60 min  60 min  

Weging VT 8% 8%  12%  

Weging SE    13% Dit HD moet 
voldoende 
afgerond zijn 

Herkansbaar Nee Nee  Ja Ja 

 
 
 
 

Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE 1 SE 2 

Kennen en 
kunnen 
 
 
 

Luistervaardigheid op Mavo 4 eindniveau. 
 

Trabitour Grammatik  en 
Schreibecke van Kapitel 1, 2, 
3, 4, 5 en 6 
Trabitour Schrijfhulp 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

T1 (4)  + T2 (8) + T3 (8) + T4 (4) + T5 (8) + T6 (12)  + T7 (8) + T8 (12) +T9 (8) + T10 (8) + 
T11 (8)+ T12 (12)  = 100% 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: SE 1 (12) + SE 2 (13) = 25% 
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Vak: economie 
PTA 2019-2020 
Opleiding: Havo 4 

 

Toetsen Periode 11 

Nummer T1 T22 

Leerstof H1 + H2 Overstapmodule3 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 80 minuten 80 minuten 

Weging VT 8 0 

Weging SE 0 0 

Herkansbaar Nee Nee 
 

Toetsen Periode 2 

Nummer T3 T4 = SE1 

Leerstof H3 t/m H7 H1 t/m H7 

Eindtermen - Domein A, B, C & D 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 80 minuten 120 minuten 

Weging VT 12 20 

Weging SE 0 8% 

Herkansbaar Nee Ja 
   

Toetsen Periode 3 

Nummer T5 T6 Experiment V1 T7 

Leerstof H8 + H9 H10 t/m H12 Onderzoek & experiment Inkomstenbelasting 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Projectbasis Schriftelijk 

Toetsduur 80 minuten 80 minuten 4 lesuren 40 minuten 

Weging VT 8 12 4 4 

Weging SE 0 0 0 0 

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee 
 

Toetsen Periode 4 

Nummer PO 1 Experiment V2 T8 = SE2  

Leerstof Keuzeonderwerpen Onderzoek & experiment H3 t/m H12 

Eindtermen Domein K - Domein A, D, E & F 

Toetsvorm Projectbasis Projectbasis Schriftelijk  

Toetsduur 5 maanden 2 lesuren 120 minuten 

Weging VT 8 0 24 

Weging SE 5% 0 12% 

Herkansbaar Nee Nee Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Het moment van de toetsingsonderdelen gedurende het schooljaar is afhankelijk van de planning en voortgang van de lessen en kan 
afwijken van de periode waarin een toets vermeld wordt.   
2 Voor instromers uit mavo 4 is dit een (verplicht) handelingsdeel; voor instromers uit havo 3 een formatieve toets. 
3 Leerstof: domein schaarste en ruil & domein markten. 
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Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE1 SE2 

Competentie De concepten uit de genoemde hoofdstukken memoriseren, herkennen en toepassen 

(algoritmisch en heuristiek) in nieuwe economische contexten. De leerling kan de 

opgedane theoretische kennis toepassen in nog niet voorgekomen situaties.  
 

Percentage 
voortgangstoetsen 

T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + EXPV1 + PO1 + EXPV2 + T8 = 100% 
8 + 0 + 12 + 20 + 8 + 12 + 4 + 4 + 8 + 0 + 24 = 100% 

Percentage 
Examendossier 

H4: SE1 (8%) + PO 1 (5%) + SE2 (12%) = 25% 
H5:  SE3 (24%) + EXP.SE1 (2%) + SE4 (21%) + PO2 (5%) + EXP.SE2 (2%) + SE5 (21%) = 
75% 
Totaal: 25% + 75% = 100% 
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Vak: Engels 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T T T 

Leerstof Unit 1-2 Luistervaardigheid 
VMBO-TL 

Leesvaardigheid VMBO-TL 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 80 min 80 min 80 min 

Weging VT 5% 5% 5% 

Weging SE 0% 0% 0% 

Herkansbaar nee nee nee 
 

Toetsen Periode 2 

Nummer T T T= SE1 

Leerstof Unit 3-4 Literatuur 
“the Curious Incident of 
the dog in the 
nighttime.” 

Schrijfvaardigheid 
Klachtenbrief 

Domein   D schrijfvaardigheid 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 80 min 80 min 120 min 

Weging VT 5% 5% 15% 

Weging SE 0% 0% 10% 

Herkansbaar nee nee Ja 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T T T 

Leerstof Unit 5-7 Spreekvaardigheid Luistervaardigheid HAVO 4 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk 
Podcast in 2-tallen 

Schriftelijk 

Toetsduur 80 min 5 min per persoon 80 min 

Weging VT 10% O/V/G 10% 

Weging SE 0% 0% 0% 

Herkansbaar nee nee nee 
 

Toetsen Periode 4 

Nummer T7 T8 T= SE2  

Leerstof Unit 8-10 Literatuur 
“Hunger Games” 

Leesvaardigheid HAVO 5 
Aangepaste norm en toets 

Domein   A leesvaardigheid 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 
Toetsduur   120 min 

Weging VT 10% 10% 20% 

Weging SE 0% 0% 15% 

Herkansbaar nee nee Ja 
 

Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE1: Geen SE2: Geen 
 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: = 25%      Voortgangsdossier = 100% 
Havo 5: = 75 % 
Totaal: 100% 
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Vak: Frans 
PTA 2019-2020 
Opleiding havo 4 

 
  

Toetsen Periode 1 

Nummer T1 T2 

Leerstof Chapitre 1 Kijk-en luistervaardigheid 

Toetsvorm schriftelijk schriftelijk 

Toetsduur 60 min. 40 min. 

Weging VT 10 % 15 % 

Weging SE 0 % 0 % 

Herkansbaar nee nee 
 
 

Toetsen Periode 2 

Nummer T3 HD T4= SE1 

Leerstof Chapitre 2 Boek:”Le petit prince” Tâches  
opdrachten via docent 

Domein  Domein E Domein C 

Toetsvorm schriftelijk schriftelijk mondeling 

Toetsduur 60 min. 40 min. 15 min. 

Weging VT 10 % O/V/G (moet V of G 
zijn) 

15 % 

Weging SE 0 % 0 % 10 %  

Herkansbaar nee nee ja 
 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T5 T6 

Leerstof Chapitre 4 Chapitre 5 

Toetsvorm schriftelijk schriftelijk 

Toetsduur 60 min. 60 min. 

Weging VT 10 % 10 % 

Weging SE 0 % 0 % 

Herkansbaar nee nee 
 
 

Toetsen Periode 4 

Nummer T7 HD T8= SE2  

Leerstof Schrijfvaardigheid: 
informele brief / 
blog  

Franse film Leesvaardigheid C.E. teksten 

Domein   Domein A 

Toetsvorm schriftelijk Presentatie (vorm naar 
keuze) 

schriftelijk 

Toetsduur 60 min. 10 min. 90 min. 

Weging VT 15 % O/V/G (moet V of G zijn) 15 % 

Weging SE 0 % 0 % 15 % 

Herkansbaar nee nee ja 
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Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE1 SE2 

 Spreek-gespreksvaardigheid:  
Je kent woorden en voorkomende  
uitdrukkingen om iets te vertellen over 
jezelf, je familie, je woning, je hobby’s en je  
vrienden.  
Je kunt een eenvoudig gesprek voeren  
over voor jou 
bekende ontwerpen  
 

Leesvaardigheid C.E teksten:   
Met behulp van leesstrategieën 
kun je een aantal examenteksten 
(mavo en havo) lezen en begrijpen 
en de bijbehorende vragen 
beantwoorden. 
 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

= 100% 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: = 25% 
Havo 5: = 75 % 
Totaal: 100% 
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Vak: Geschiedenis 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T1  T2 

Leerstof Tijdvak 1 en 2  Tijdvak 3 en 4 

Toetsvorm TT  TT 

Toetsduur 40  80 

Weging VT 10  10 

Weging SE    

Herkansbaar    
 

Toetsen Periode 2 

Nummer T3  T4= SE1 

Leerstof Tijdvak 5 en 6  Tijdvak 1 tot en met 7 

Domeinen   B 

Toetsvorm TT  SE 

Toetsduur 60  80 

Weging VT 10  20 

Weging SE   10 

Herkansbaar nee  ja 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T5 T6  

Leerstof Tijdvak 8 Tijdvak 9  

Toetsvorm TT TT  

Toetsduur 40 60  

Weging VT 10 10  

Weging SE    

Herkansbaar nee nee  
 

Toetsen Periode 4 

Nummer T7 P1 T8= SE2  

Leerstof Tijdvak 10 Vaardigheden 
(handelingsdeel) 

Tijdvak 1 tot en met 10 + 
staatsinrichting. 

Domeinen  E B,D 

Toetsvorm TT PO SE 

Toetsduur 60 nvt 90 

Weging VT 10 O/V/G 20 

Weging SE   15 

Herkansbaar nee Ja ja 

 

Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE1 SE2 

 Tijdvak 1 tot en met 7 Tijdvak 1 tot en met 10 + 
staatsinrichting. 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

= 100% 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: = 25% 
Havo 5: = 75 % 
Totaal: 100% 
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Vak: Kunst Beeldende Vorming 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer TA1  TA2  

Leerstof Kunst analyseren; Beeldend, Muziek & Dans Beeld analyse & onderzoek kunstenaar 

Toetsvorm HD PO 

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

Weging VT O/V/G 7 % 

Domein   

Weging SE 0 % 0 % 

Herkansbaar Nee Nee 
 

Toetsen Periode 2 

Nummer TB3 = SE1b TB4  TA5 TA6 TA7 TA8 = SE1a 

Leerstof Praktische 
opdracht 1 

Vaktheorie 
1 

Kunst analyseren: 
Film, Theater & 
Architectuur 

Film 
analyse 

Mindmaps 
stromingen & 
kernconcepten 

H 9 
Massacultuur 

Toetsvorm PO TT HD PO HD TT 

Toetsduur 10 weken 80 min. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 120 min. 

Weging VT 10 % 5 % O/V/G 7 % O/V/G 10 % 

Domein A + B     A + B 

Weging SE 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer TB9 = SE2b TB10 TA11 TA12 TA13 

Leerstof Praktische 
opdracht 2 

Vaktheorie 2 Muziek analyse  Dans analyse  Mindmaps 
stromingen 

Toetsvorm PO TT PO PO HD 

Toetsduur 10 weken 80 min. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Weging VT 10 % 5 % 7 % 7 % O/V/G 

Domein A + B     

Weging SE 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee Nee 
 

Toetsen periode 4 

Nummer TB14 – SE3b  TB15 TA16 TA17 TA18 = SE2a 

Leerstof Praktische 
opdracht 3 

Vaktheorie 3 Theater analyse Mindmap stromingen 
& kernconcepten 

H 8 Cultuur van 
het Moderne 

Toetsvorm PO TT PO HD TT 

Toetsduur 10 weken 80 min. n.v.t. n.v.t. 120 min. 

Weging VT 10 % 5 % 7 % O/V/G 10 % 

Domein A + B + C    A + B 

Weging SE 10 % 0 % 0 % 0 % 5 % 

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee Ja 

  
TA = Kunst Algemeen   TB = Beeldende vorming  SE a = Kunst Algemeen  SE b = Beeldende Vorming 

Percentage 
voortgangstoetsen 

TA2 (7%) + TB3 (10%)+ TB4 (5%)  + TA6 (7%) + TA8 (10%) + TB9 (10%) + TB10 (5%) + TA11 
(7%) + TA12 (7%) + TB14 (10%) + TB15 (5%) + TA16 (7%) + TA18 (10%)  = 100 % 

Percentage 
Examendossier 
 
 

KUA - Havo 4 : SE1a (5 %) + SE2a (5 %) = 10  %                                                   KUA 40 %                     
Havo 5 : SE + SE + SE = 30 % 
KUBV – Havo 4 : SE1b (10 %)  + SE2b (10 %) + SE3b (10 %) = 30 %                KUBV 60 %                                                            
Havo 5 : SE + SE = 30 %                                                                                       Totaal 100 % 
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Extra informatie schoolexamentoetsen – Kunst Algemeen 

 SE1a SE2b 

Boek ‘Bespiegeling, Kunsten in 
samenhang’ 

H 9 Massacultuur                                     
vanaf 1945 

H 8 Cultuur van het Moderne      
1900 – 1945                           

 
Domein A: Vaardigheden 
De kandidaat kan: 
De belangrijke termen en begrippen hanteren uit de kunstdisciplines beeldende vormgeving, dans, drama en 
muziek die voorwaardelijk zijn voor adequate reflectie, en noodzakelijk voor begrip van verbanden tussen kunst en 
cultuur 
Informatie over kunst en cultuur herkennen, benoemen en toepassen om verbanden aan te geven 
Bij het reflecteren bronnenmateriaal op een adequate wijze hanteren 
Overeenkomsten en verschillen noemen en beargumenteren met betrekking tot het beschouwingsapparaat bij de 
vier kunstdisciplines  
 
Domein B: Invalshoeken voor reflectie 
Subdomein B1: Kunst en religie, levensbeschouwing 
De kandidaat kan aangeven met welke visies, doelen, middelen en inhouden de kunsten religieuze en/of 
levensbeschouwelijke uitgangspunten vertolken. 
Subdomein B2: Kunst en esthetica 
De kandidaat kan aangeven welke ideeën over schoonheid in kunst en kunstwaardering een rol spelen. 
Subdomein B3: Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht 
De kandidaat kan aangeven welke invloed opdrachtgevers en politieke ideeën hebben op de rol en de inhoud van 
kunst en op de positie van de kunstenaar. 
Subdomein B4: Kunst en vermaak 
De kandidaat kan aangeven hoe vorm en inhoud bepaald worden door de vermaaksfuncties van kunst in relatie tot 
het daarbij betrokken publiek. 
Subdomein B5: Kunst, wetenschap en techniek 
De kandidaat kan aangeven hoe kunst en wetenschap/techniek op elkaar inwerken. 
Subdomein B6: Kunst intercultureel 
De kandidaat kan aangeven hoe Westerse en niet-Westerse kunst en cultuur elkaar wederzijds beïnvloeden.  
 

 

Extra informatie schoolexamentoetsen - Kunst Beeldende Vorming 

 
Domein A: Vaktheorie 
Subdomein A1: Beeldend werk van Kunstenaars en vormgevers 
De kandidaat kan mede op basis van bronnenmateriaal het beeldend werk van kunstenaars en vormgevers 
beschrijven, onderzoeken en interpreteren, rekening houdend met visies, doelen, tijd, plaats, functie, 
kunstopvattingen, normen en waarden en de historische ontwikkeling. 
Subdomein A2: Beeldend werk van kunstenaars en vormgevers in relatie tot het eigen beeldend werk 
De kandidaat kan beeldend werk van kunstenaars en vormgevers onderzoeken in relatie tot het eigen beeldend 
werk. 
Subdomein A3: Eigen beeldend werk 
De kandidaat kan eigen beeldend werk en werkproces beschrijven en beargumenteerd evalueren. 
 
Domein B: Praktijk 
De kandidaat kan gestructureerde probleemstellingen met betrekking tot zowel autonome als toegepaste 
beeldende kunst en vormgeving onderzoeken en de daaruit ontwikkelde ideeën in een beeldende verwerking 
uitvoeren, daarbij beeldende middelen aanwenden in een doelgericht werkproces, en het werk zo presenteren dat 
de beschouwer inzicht krijgt in het werkproces. 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
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Vak: Kunst Drama 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer TA1  TA2  

Leerstof Kunst analyseren; Beeldend, Muziek & Dans Beeld analyse & onderzoek kunstenaar 

Domein   

Toetsvorm HD PO 

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

Weging VT O/V/G 7 % 

Weging SE 0 % 0 % 

Herkansbaar Nee Nee 
 

Toetsen Periode 2 

Nummer TB3 = SE1b TB4  TA5 TA6 TA7 TA8 = SE1a 

Leerstof Praktische 
opdracht 1 
(theatergesc
hiedenis 

Poëzie 
voordracht 

Kunst analyseren: 
Theater & 
Architectuur, en 
film 

Film 
analyse 

Mindmaps 
stromingen & 
kernconcepten 

H 9 
Massacultuur 

Domein A1 + B3     A + B 

Toetsvorm PO PO HD PO HD TT 

Toetsduur 10 weken n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 120 min. 

Weging VT 10 % 5% O/V/G 7 % O/V/G 10 % 

Weging SE 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee Nee Ja 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer TB9 = SE2b TB10 TA11 TA12 TA13 

Leerstof Praktische 
opdracht 2 
(dialoog) 

jeugdvoorstelling Muziek analyse  Dans analyse  Mindmaps 
stromingen 

Domein B1 + B3     

Toetsvorm PO PO PO PO HD 

Toetsduur 5 weken 5 weken n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Weging VT 10 % 5 % 7 % 7 % O/V/G 

Weging SE 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee Nee 
 

Toetsen periode 4 

Nummer TB14 – SE3b  TB15 TA16 TA17 TA18 = SE2a 

Leerstof Praktische 
opdracht 3 
(Performance) 

Procescijfer en 
portfolio 

Theater analyse Mindmap stromingen 
& kernconcepten 

H 8 Cultuur van 
het Moderne 

Domein B2    A + B 

Toetsvorm PO PO PO HD TT 

Toetsduur 10 weken n.v.t. n.v.t. n.v.t. 120 min. 

Weging VT 10 % 5 % 7 % O/V/G 10 % 

Weging SE 10 % 0 % 0 % 0 % 5 % 

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee Ja 

  
TA = Kunst Algemeen   TB = Drama/Theater  SE a = Kunst Algemeen  SE b = Drama/Theater 
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Percentage 
voortgangstoetsen 

TA2 (7%) + TB3 (10%)+ TB4 (5%)  + TA6 (7%) + TA8 (10%) + TB9 (10%) + TB10 (5%) + 

TA11 (7%) + TA12 (7%) + TB14 (10%) + TB15 (5%) + TA16 (7%) + TA18 (10%)  = 100 % 

Percentage 
Examendossier 
 
 

KUA - Havo 4 : SE1a (5 %) + SE2a (5 %) = 10  %                                                   KUA 40 %                     

Havo 5 : SE + SE + SE = 30 % 

KUDR – Havo 4 : SE1b (10 %)  + SE2b (10 %) + SE3b (10 %) = 30 %               KUDR 60 %                                                            

Havo 5 : SE + SE = 30 %                                                                                       Totaal 100 % 

 

Extra informatie schoolexamentoetsen – Kunst Algemeen 

 SE1a SE2b 

Boek ‘Bespiegeling, Kunsten in 
samenhang’ 

H 9 Massacultuur                                     
vanaf 1945 

H 8 Cultuur van het Moderne      
1900 – 1945                           

 
Domein A: Vaardigheden 
De kandidaat kan: 
De belangrijke termen en begrippen hanteren uit de kunstdisciplines beeldende vormgeving, dans, drama en 
muziek die voorwaardelijk zijn voor adequate reflectie, en noodzakelijk voor begrip van verbanden tussen kunst en 
cultuur 
Informatie over kunst en cultuur herkennen, benoemen en toepassen om verbanden aan te geven 
Bij het reflecteren bronnenmateriaal op een adequate wijze hanteren 
Overeenkomsten en verschillen noemen en beargumenteren met betrekking tot het beschouwingsapparaat bij de 
vier kunstdisciplines  
 
Domein B: Invalshoeken voor reflectie 
Subdomein B1: Kunst en religie, levensbeschouwing 
De kandidaat kan aangeven met welke visies, doelen, middelen en inhouden de kunsten religieuze en/of 
levensbeschouwelijke uitgangspunten vertolken. 
Subdomein B2: Kunst en esthetica 
De kandidaat kan aangeven welke ideeën over schoonheid in kunst en kunstwaardering een rol spelen. 
Subdomein B3: Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht 
De kandidaat kan aangeven welke invloed opdrachtgevers en politieke ideeën hebben op de rol en de inhoud van 
kunst en op de positie van de kunstenaar. 
Subdomein B4: Kunst en vermaak 
De kandidaat kan aangeven hoe vorm en inhoud bepaald worden door de vermaaksfuncties van kunst in relatie tot 
het daarbij betrokken publiek. 
Subdomein B5: Kunst, wetenschap en techniek 
De kandidaat kan aangeven hoe kunst en wetenschap/techniek op elkaar inwerken. 
Subdomein B6: Kunst intercultureel 
De kandidaat kan aangeven hoe Westerse en niet-Westerse kunst en cultuur elkaar wederzijds beïnvloeden.  
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Extra informatie schoolexamentoetsen - Kunst Drama 

Kennen en kunnen voor  SE1b, SE2b en SE3b  en bovenstaande toetsen wordt in de reader ‘Boekje Kunst Drama’ 
uitgebreid beschreven op pagina 5. Aanvullende informatie over procescijfer op pagina 7-9.  
Domein A: Vaktheorie 
Subdomein A1: Drama en maatschappij 
1. De kandidaat kan mede op basis van bronnenmateriaal in een gegeven 
cultureel-maatschappelijke context: 
- kenmerken benoemen van theatrale uitingsvormen en orale tradities; 
- samenhangen aangeven tussen functie, vorm en inhoud van toneel; 
- dramatische aspecten benoemen van vormgegeven informatie op televisie.  
Subdomein A2: Betekenis 
2. De kandidaat kan theatrale conventies aangeven en aanwijzen, evenals de 
betekenissen die ze kunnen oproepen. 
Subdomein A3: Beschouwen 
3. De kandidaat kan: 
- een toneelvoorstelling informatief beschrijven; 
- aangeven met welke theatrale middelen de inhoud vormgegeven is; 
- een eigen mening geven over de effectiviteit van enkele van deze middelen. 
Domein B: Praktijk 
Subdomein B1: Spelen 
4. De kandidaat kan: 
- spelgegevens combineren en toepassen, en daarbij gebruikmaken van timing 
en verandering in stemgebruik en bewegingspatroon; 
- de interactie tussen personages intensiveren door middel van actie en reactie; 
- in spel een sociaal of maatschappelijk vraagstuk analyseren en onderzoeken. 
Subdomein B2: Vormgeven 
5. De kandidaat kan: 
- een rol opbouwen gebaseerd op personage en dramatische ontwikkeling; 
- scènes creëren en realiseren, rekening houdend met de intentie ten opzichte 
van het publiek. 
Subdomein B3: Presenteren 
6. De kandidaat kan: 
- spel- en vormgevingsvaardigheden toepassen bij het optreden voor een 
publiek; 
- het publiek van de nodige informatie voorzien. 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
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Vak:  GDS Levensbeschouwing 
PTA 2019- 2020 
Havo 5 

 
Periode 1 (of 3) 

Nummer T1 = SE1 

Leerstof wereldgodsdiensten 

Domeinen A, B en D 

Toetsvorm schriftelijk 

Toetsduur 90 minuten 

Weging VT 50% 

Weging SE 25% 

Herkansbaar Ja 

 
 
Periode 2 (of 4) 

Nummer T2 

Leerstof Actualiteiten/ethiek 

Domeinen C, E en F 

Toetsvorm debatteren 

Toetsduur 120 minuten 

Weging VT 50% 

Weging SE 0% 

Herkansbaar nee 

 
 

 SE1 

 Het gaat hier om het onderbouwen van de eigen mening en inzicht hebben in de overtuigingen 
van anderen. 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

T1 50% + T2 50% = 100% 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: SE1 (25%) = 25% 
Havo 5: SE2(50%) + SE3 (25%)  = 75 % 
Totaal: 100% 
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Domeinen overgenomen uit de ‘Handreiking Godsdienst als examenvak’ van Besturenraad de organisatie van 
het Christelijk onderwijs. 
Nummering is door sectie GD zelf gedaan 
 
DOMEINEN 
A: VAKSPECIFIEKE VAARDIGHEDEN 
■ zelfreflectie en ontwikkeling 
■ communicatie en dialoog: Onderzoeksmatige, argumentatieve, communicatieve en praktische vaardigheden. 
- portfolio, lesverslag, logboek, presentaties, debat, eindgesprek, werkstuk. 
 
B: BEELDEN VAN MENS, WERELD EN GOD 
■ Impliciete en expliciete opvattingen, overtuigingen, begrippen en theorieën op basis van bronnen en 
waarneming. Verschillende levensbeschouwingen en godsdienstige tradities worden onderscheiden. 
- kennis, profielwerkstuk/verslag onderzoek, excursies 
 
C: ERVARING EN GODSDIENST 
■ spiritueel competent. Wat ervaren en beleven mensen? (bijv. afhankelijkheid en vrijheid; gebrokenheid en 
geborgenheid; onthechting en zelfwording, verplichting en verwachting, etc.) Hoe is de verhouding ervaring / 
openbaring? 
- participatie, excursies, autobiografie, ervaringsverhalen. 
 
D: VERBEELDING EN ESTHETIEK 
■ esthetisch competent. De uitdrukking van levensbeschouwing en godsdienst in expressievormen als 
verhalen, rituelen, feesten, symbolen en kunst. Gericht op het beleven en oproepen van ervaringen en 
stemmingen. 
- kerk- museumbezoek, creatieve, literaire, kunstzinnige verwerkingen.(News Item journaal, krantenartikel) 
 
E: MOREEL HANDELEN EN ETHIEK 
■ competent tot ethisch gefundeerd waarderen en handelen. Beschrijving van, reflectie op en verantwoording 
van moraal. Bezinning op goed en kwaad, op grond van een gekozen godsdienstige levensbeschouwelijke visie. 
- essay, debat, maatschappelijke stage, ervaringsverhalen, profielwerkstuk/verslag onderzoek. 
 
F: SOCIALE OMGANG EN GEMEENSCHAPSVORMING 
■ sociaal competent. De gemeenschap als sociaal verband dat berust op affectieve relaties. De gemeenschap 
als instituut met verbanden, functies en structuren, ook geplaatst in een historische context. 
- kennis, excursies, stage, participatie 
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VAK: Maatschappijleer 
PTA 2019 -2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1   

Nummer T1 T2 = SE 1 
Afsluitingsweek 1 

Leerstof Wat is maatschappijleer? Pluriforme samenleving 

Domeinen A1 en A2 E1, E2, E3 en E4 

Toetsvorm Kleine praktische 
opdracht (KPO) 

Schoolexamen  
schriftelijk 

Toetsduur 120 minuten 60 minuten 

Weging VT 10 % 20 % 

Weging SE 10 % 20 % 

Herkansbaar Nee Ja 

 
 

Toetsen periode 3 en 4  

Nummer T4 = SE 3 
Afsluitingsweek 2 

T5 = SE 4 T6  

Leerstof Rechtsstaat Parlementaire democratie Alle hoofdstukken 

Domeinen B1, B2 en B3 C1, C2 en C3 A1 en A2 
B1, B2 en B3 
C1, C2 en C3 
D1, D2, D3 en D4 

Toetsvorm Schoolexamen 
schriftelijk 

Schoolexamen 
schriftelijk 

Grote praktische opdracht 
(GPO) 

Toetsduur 60 minuten 60 minuten 300 min 

Weging VT 25 % 25 % O/V/G 

Weging SE 25 % 25 % O/V/G 

Herkansbaar Ja Ja Nee 

 
 

Extra informatie schoolexamentoetsen   

 SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 

Kennen 
en 
kunnen 
 
 
 
 

Pluriforme 
samenleving: 
 
Geschiedenis van de 
pluriforme 
samenleving 
 
Grondrechten die 
horen bij de 
pluriforme 
samenleving 
 
De praktijk van de 
pluriforme 
samenleving 
 
Internationale 
vergelijking en 
internationale 
organisaties  

Verzorgingsstaat: 
 
Geschiedenis van de 
verzorgingsstaat 
 
Sociale rechten en 
plichten; kenmerken 
 
De praktijk van de 
verzorgingsstaat 
 
Internationale 
vergelijking en 
internationale 
organisaties 

Parlementaire 
democratie: 
 
Politieke rechten; 
de structuur van de 
democratie 
 
De praktijk van de 
parlementaire 
democratie 
 
Internationale 
vergelijking en 
internationale 
organisaties 

Rechtsstaat: 
 
Vrijheidsrechten en 
plichten; het beginsel 
rechtsstaat 
 
De praktijk van de 
rechtsstaat 
 
Internationale 
vergelijking en 
internationale 
organisaties 
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Percentage 
voortgangstoetsen 

T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 100% 
10% + 20% + 20% + 25% + 25% = 100% 

Percentage 
Examendossier 

T 1 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4 = 100% 
10% + 20% + 20% + 25% + 25% = 100% 
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Vak: Natuurkunde 
PTA 2019-2020 
HAVO 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T1 T2  

Leerstof H1 H2  

Toetsvorm Theorie Theorie  

Toetsduur 60 min 60 min  

Weging VT 10% 10%  

Weging SE 0% 0%  

Herkansbaar Nee Nee  
 

Toetsen Periode 2 

Nummer T3  T4= SE1 

Leerstof H1 en H2  H1,2,3 

Domeinen   A,H,I,C1,G1 

Toetsvorm Onderzoeksvaar- 
digheden 

 Theorie 

Toetsduur 80 min  90 min 

Weging VT 5%  15% 

Weging SE 0%  12% 

Herkansbaar Nee  Ja 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T5 T6 T7 

Leerstof H4 H5 H3,4,5 

Domeinen   A,H,I,C1,C2,D1,D2 

Toetsvorm Theorie Theorie Onderzoeksvaardigheden 

Toetsduur 60 min 60 min 80 min 

Weging VT 10% 10% 5% 

Weging SE 0% 0% 0% 

Herkansbaar Nee Nee Nee 
 

Toetsen Periode 4 

Nummer T8 T9 T10= SE2  

Leerstof H6 en H7 - H4,5,6,7 

Domeinen   A,H,I,C1,C2,D1,D2,B3,G2 

Toetsvorm Theorie Practicum 
meten en 
verwerken 

Theorie 

Toetsduur 60 min 80 min 90 min 

Weging VT 10% 10% 15% 

Weging SE 0% 0% 13% 

Herkansbaar Nee Nee Ja 

 

Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE1: H1,2,3 SE2: H4,5,6 ,7 

 beweging, elektriciteit, krachten materialen, arbeid en energie, spiegels en 
lenzen, technische automatisering 

Percentage 
voortgangstoetsen 

T1 (10%) + T2 (10%) + T3 (5%) + T4 (15%) + T5 (10%) + T6 (10%) + T7 (5%) + T8 (10%) +  
T9 (10%) + T10 (15%) = 100% 

Percentage 
Examendossier 

H4 :  SE1 (12%)  + SE2 (13%) = 25% 
H5 :  SE3 (20%) + SE4  (25%) + SE5 ( 30%) = 75 % 
Totaal: 100% 
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Vak: Nederlands 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T1 T2 HD1 

Leerstof NN: H1 – 
spelling + 
formuleren 
par. 1 en 2 

Laagland theorie: Cursus 1 
+ Cursus 2 

Boekverslag – keuzeboek 1 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 80 min 80 min - 

Weging VT 15% 15% - 

Weging SE 0% 0% O/v/g  

Herkansbaar Nee Nee Ja 

 

Toetsen Periode 2 

Nummer T3 HD2 T4= SE1 

Leerstof NN: Formuleren 
H1: par 1 t/m 7 
 

Boekverslag – Joe 
Speedboot 

Nieuw Nederlands:  
Spelling, formuleren en Laagland 
(literatuurtheorie) 

Domeinen n.v.t. n.v.t. Domein E 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 80 min - 80 min 

Weging VT 10% 0% 20% 

Weging SE 0% o/v/g 12% 

Herkansbaar Nee Ja Ja 

 

Toetsen Periode 3  

Nummer T5 HD3 HD4 HD5 

Leerstof Laagland: 
middeleeuwen 

Betoog schrijven Boekverslag 
Middeleeuwen 

Presentatie middeleeuwen 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Mondeling 

Toetsduur 80 min - - - 

Weging VT 10% 0% 0% 0% 

Weging SE 0% o/v/g o/v/g o/v/g 

Herkansbaar Nee  Ja Ja Ja 

 

Nummer T6 T7= SE2  HD6 

Leerstof Leesvaardigheid 
theorie Nieuw 
Nederlands 

Leesvaardigheid/
tekstbegrip 

Keuzeboek 2. 

Domeinen n.v.t. Domein A  

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 80 min 80 min - 

Weging VT 10% 20% 0% 

Weging SE 0% 13% 0% 

Herkansbaar Nee Ja Ja 
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Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE1 SE2 

 Nieuw Nederlands: Spelling – H2 par. 
1,2,3,6,7,8,12,13 
laagland (cursus 4.)  
Formuleren H1: par. 1 t/m 7 

Nieuw Nederlands 
Leesvaardigheid hoofdstuk 1 en 2 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

= 100%  

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: = 25% 
Havo 5: = 75 % 
Totaal: 100% 
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Vak: Onderzoek & Ontwerpen 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 – Opdracht 1 (vaardigheden) 

Nummer T1 (Product) T2 (Product) T3 (Proces) T4 (Proces) 

Leerstof Onderzoek 
- Hoofd- en 

deelvragen 

- Theorie / 

hypothese 

- Methode 

- Resultaten  

- Discussie 

- Rapportage 

- Presentatie 

Ontwerp 
- Programma van 

Eisen 

- Vooronderzoek 

- Concepten  

- Eindmodel 

- Rapportage 

- Presentatie  

Tussenpeilingen 
- Reflecteren 

product 

- Reflecteren proces  

- Communicatie 

(groep, 

opdrachtgever, 

docent) 

Competenties 
- Plannen 

- Samenwerken 

- Doorzetten 

- Processgericht 

- Inventiviteit 

- Productgericht 

- Individueel werken 

- Kennisgericht  

Toetsvorm PO PO PO PO 

Toetsduur Doorlopend P1 Doorlopend P1 Doorlopend P1 Doorlopend P1 

Weging VT 6% 7% 6% 6% 

Weging SE 1% 2% 2% 1% 

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee 

Extra 
informatie:  

- Bezoek aan expert (afhankelijk van rooster)  

- Expert is aanwezig bij presentaties 

 

Toetsen Periode  2 – Opdracht 2 (ontwerp) 

Nummer T1 (Product) T2 (Product) T3 (Proces) T4 (Proces) 

Leerstof Voorstudie 
- Programma van 

Eisen 

- Vooronderzoek 

- Concepten 

(schetsen)  

- Presentatie 

Uitwerking  
- Prototype 

- Technische 

tekeningen 

- Eindmodel 

- Rapportage 

- Presentatie  

Tussenpeilingen 
- Reflecteren 

product 

- Reflecteren 

process 

- Communicatie 

(groep, 

opdrachtgever, 

docent) 

Competenties 
- Plannen 

- Samenwerken 

- Doorzetten 

- Processgericht 

- Inventiviteit 

- Productgericht 

- Individueel werken 

- Kennisgericht 

Toetsvorm PO PO PO PO 

Toetsduur Doorlopend P2 Doorlopend P2 Doorlopend P2 Doorlopend P2 

Weging VT 6% 7% 6% 6% 

Weging SE 1% 2% 2% 1% 

Herkansbaar Nee Nee Nee Nee 

Extra 
informatie:  

- Bezoek aan opdrachtgever (afhankelijk van rooster)  

- Opdrachtgever is aanwezig bij (eind)presentatie 

 
 

Toetsen Periode  3 - Keuze Project (Fase1) 

Nummer T9 (product) T10 (Proces)  T11 (Proces)  

Leerstof Ontwerp - Concepten 
- Programma van Eisen 

- Vooronderzoek 

- Concepten (schetsen) 

Tussenpeilingen  
 

- Reflecteren product 

- Reflecteren proces  

Competenties  
 

- Plannen 

- Samenwerken 

- Doorzetten 
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- Prototype 

- Presentatie  

Onderzoek - Methode 
- Hoofd- en deelvragen 

- Theorie / hypothese 

- Methode  

- Resultaten 

- Presentatie 

- Communicatie (groep, 

opdrachtgever, docent) 

- Processgericht 

- Inventiviteit 

- Productgericht 

- Individueel werken 

- Kennisgericht  

Toetsvorm PO PO PO 

Toetsduur Doorlopend P3  Doorlopend P3  Doorlopend P3  

Weging VT 13% 6% 6% 

Weging SE 4% 2% 1% 

Herkansbaar Nee Nee Nee 

Extra 
informatie:  

- Keuze project bestaat uit ontwerp- of onderzoeksopdracht 

- Bezoek aan opdrachtgever/expert  

- Opdrachtgever/expert is aanwezig bij presentatie van concepten of methode  
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Toetsen Periode  4 - Keuze Project (Fase 2) 

Nummer T12 (product) T13 (Proces) T14 (Proces)  

Leerstof Ontwerp -Eindmodel 
- Prototype 

- Technische tekeningen 

- Eindmodel 

- Rapportage 

- Presentatie  

Onderzoek -Resultaten 
- Resultaten  

- Discussie 

- Rapportage 

- Presentatie 

Tussenpeilingen  
- Reflecteren product 

- Reflecteren proces  

- Communicatie (groep, 

opdrachtgever, docent) 

Competenties  
- Plannen 

- Samenwerken 

- Doorzetten 

- Processgericht 

- Inventiviteit 

- Productgericht 

- Individueel werken 

Kennisgericht  

Toetsvorm PO PO PO 

Toetsduur Doorlopend P4  Doorlopend P4  Doorlopend P4  

Weging VT 13% 6% 6% 

Weging SE 3% 1% 2% 

Herkansbaar Nee Nee Nee 

Extra 
informatie:  

- Bezoek aan opdrachtgever/expert  

- Opdrachtgever/expert is aanwezig bij eindpresentatie 

 
Percentage 
Examendossier 

HAVO 4: SE 1 (T1 t/m T8) + SE 2 (T9 t/m T14)  = 25% 
HAVO 5: SE3 + SE4 + SE5 = 75% 
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Vak: Scheikunde 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T1 T2 

Leerstof H1 Atoombouw H2 Rekenen in de chemie 

Toetsvorm ST ST 

Toetsduur 1 lesuur 1 lesuur 

Weging VT 10% 10% 

Weging SE   

Herkansbaar Nee Nee 
 

Toetsen Periode 2 

Nummer T3 T4= SE1 

Leerstof H3 Bindingstypen H1 + H2+ H3 

Toetsvorm ST ST 

Toetsduur 1 lesuur 60 min 

Weging VT 10% 15% 

Weging SE  12% 

Herkansbaar nee ja 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T5 T6 

Leerstof H4 Zouten H5 Koolstof als basis 

Toetsvorm ST ST 

Toetsduur 1 lesuur 1 lesuur 

Weging VT 10% 10% 

Weging SE   

Herkansbaar Nee Nee 
 

Toetsen Periode 4 

Nummer T7 T8 = T= SE2  

Leerstof H6 Reacties in 
beweging 

practicumdossier H4 + H5 + H6 

Toetsvorm ST dossier  

Toetsduur 1 lesuur Nvt 60 min 

Weging VT 10% 10% 15% 

Weging SE   13% 

Herkansbaar nee ja ja 

 
 

Extra informatie schoolexamentoetsen 

 SE1 SE2 

Leerdoelen die aan 
bod komen in de 
schoolexamens. 

Hoofdstuk 1 Atoombouw: 
Domein A Vaardigheden:  
– A2 Informatievaardigheden (P-delen)  
– A7 Modelvorming  
– A8 Natuurwetenschappelijk 
instrumentarium  
– A9 Waarderen en oordelen (M-deel)  
– A10 Gebruiken van chemische 
concepten  
– A11 Redeneren in concept/context 
Domein B Kennis van stoffen en 
materialen:  

Hoofdstuk 4 Zouten: 
Domein A Vaardigheden  
– A1 Informatievaardigheden  
– A2 Communiceren (P-delen) 
– A5 Onderzoeken (onderzoeksopdrachten aan 
het einde van het hoofdstuk) 
– A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium 
– A11 Redeneren in concept/context 
– A12 Redeneren in termen van structuur-
eigenschappen.  
Domein B Kennis van stoffen en materialen – 
B1 Deeltjesmodellen 
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– B1 Deeltjesmodellen  
Domein C Kennis chemische processen:  
– C2 Chemisch rekenen 
Hoofdstuk 2 Rekenen in de chemie: 
Domein A Vaardigheden:  
– A1 Informatievaardigheden (P-delen)  
– A4 Studie en Beroep (M1)  
– A8 Natuurwetenschappelijk 
instrumentarium  
– A10 Gebruiken van chemische 
concepten  
– A11 Redeneren in concept/context  
– A14 Redeneren in termen van 
duurzaamheid  
Domein C Kennis chemische processen:  
– C2 Chemisch rekenen  
Domein E Innovatieve ontwikkelingen in 
de chemie  
– E2 Duurzaamheid 
Hoofdstuk 3 Bindingstypen: 
Domein A Vaardigheden  
– A1 Informatievaardigheden  
– A2 Communiceren (P-deel) 
– A5 Onderzoeken (onderzoeksopdracht 
aan het einde van het hoofdstuk) 
– A7 Modelvorming 
– A8 Natuurwetenschappelijk 
instrumentarium 
– A9 Waarderen en oordelen (M-deel) 
– A10 Gebruiken van chemische 
concepten; 
– A11 Redeneren in concept/context. 
Domein B Kennis van stoffen en 
materialen  
– B1 Deeltjesmodellen 
– B2 Eigenschappen en modellen 
– B3 Bindingen en eigenschappen 
– B4 Bindingen, structuren en 
eigenschappen 
– B5 Macroscopische eigenschappen. 
Domein C Kennis chemische processen  
– C1 Chemische processen 
– C2 Chemisch rekenen.  
Domein E Innovatieve ontwikkelingen in 
de chemie  
– E1 Kenmerken van innovatieve 
processen. 

– B3 Bindingen en eigenschappen 
Domein C Kennis chemische processen  
– C1 Chemische processen 
– C2 Chemisch rekenen.  
Domein D Ontwerpen en experimenten in de 
chemie 
– D1 Chemische vakmethodes (in de M-delen) 
Hoofdstuk 5 Koolstof als basis: 
Domein A Vaardigheden  
– A1 Informatievaardigheden en A2 
Communiceren (Pdeel) 
– A5 Onderzoeken (onderzoeksopdrachten aan 
het einde van het hoofdstuk) 
– A7 Modelvorming 
– A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium 
– A9 Waarderen en oordelen (M-deel) 
– A10 Gebruiken van chemische concepten 
– A11 Redeneren in concept/context. Domein B 
Kennis van stoffen en materialen – B1 
Deeltjesmodellen 
– B2 Eigenschappen en modellen.  
Domein C Kennis chemische processen 
– C1 Chemische processen 
– C2 Chemisch rekenen 
– C8 Classificatie van reacties.  
Domein F Processen in de chemische industrie  
– F1 Industriële processen 
– F3 Energieomzettingen 
Hoofdstuk 6 Reacties in beweging: 
Domein A Vaardigheden:  
– A1 Informatievaardigheden (P-deel)  
– A4 Studie en beroep (M-deel)  
– A5 Onderzoeken  
– A7 Modelvorming 
– A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium  
– A10 Gebruiken van chemische concepten  
– A11 Redeneren in concept/context  
– A12 Redeneren in termen van structuur-
eigenschappen  
– A13 Redeneren over systemen, verandering 
en energie  
Domein C Kennis chemische processen:  
– C3 energieberekeningen  
– C6 reactiekinetiek 
– C7 Behoudswetten en kringlopen 

 
 
 

Percentage 
voortgangstoetsen 

= 100% 

Percentage 
Examendossier 

HAVO4  = 25% 
HAVO5: = 75 % 
Totaal: 100% 
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Vak: wiskunde A 
PTA 2019-2020 
Havo 4  

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T0 T1 T2  

Leerstof Overgangsprogramma 
M4 

H1 (Domein B) H1 H2  

Eindtermen   Domein B&E 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk  

Toetsduur 60 min 60 min 90 min 

Weging VT o/v/g 5% 10% 

Weging SE o/v/g 0% 0% 

Herkansbaar Ja  Nee Nee  
 

Toetsen Periode 2 

Nummer HD 1  T3 oefentoets T4= SE1 

Leerstof Grafische 
rekenmachine: 
Modules + H2 + 
H3 (GR deel)  

H4 H1 H2 H3 H4 
 

Eindtermen   Domein A, B, C en E 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk  Schriftelijk  

Toetsduur 60 min 60 min 90 min 

Weging VT o/v/g 0% 20% 

Weging SE o/v/g 0% 10% 

Herkansbaar Ja  Nee  Ja  
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T5   

Leerstof H3 + H5    

Eindtermen    

Toetsvorm Schriftelijk   

Toetsduur 60 min   

Weging VT 15%   

Weging SE 0%   

Herkansbaar Nee    
 

Toetsen Periode 4 

Nummer T6 T7 T8= SE2  

Leerstof H6  H7  H1 H3 H5 H6 H7 
 

Eindtermen   Domein A, B, C, D, E 

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk  Schriftelijk  

Toetsduur 60 min 60 min 120 min 

Weging VT 15% 10% 25% 

Weging SE 0% 0% 15% 

Herkansbaar Nee  nee Ja  
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Percentage 
voortgangstoetsen 

= 100% 

Percentage 
Examendossier 

M3 / H4 : 25% 
M4 / H5 : 75 % 
Totaal: 100% 
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Vak: wiskunde B 
PTA 2019-2020 
Havo 4 

 

Toetsen Periode 1 

Nummer T1  T2 (afsluitingsweek) 

Leerstof H1  H1 en H2 (zover we komen) 

Toetsvorm schriftelijk  Schriftelijk 

Toetsduur 60 minuten  90 minuten 

Weging VT 5%  10% 

Weging SE 0%  0% 

Herkansbaar Nee  nee 
 
 

Toetsen Periode 2 

Nummer T3 T4 T5 = SE1 

Leerstof H2 H3 H1, H2, H3 

Eindtermen nvt nvt A2, B1, B2, C1, D1, D2, D3 

Toetsvorm schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk 

Toetsduur 60 minuten 60 minuten 90 minuten 

Weging VT 5% 10% 20% 

Weging SE 0 % 0 % 10% 

Herkansbaar Nee nee ja 
 
 

Toetsen Periode 3 

Nummer T6 T7  

Leerstof H4 H5  

Toetsvorm Schriftelijk Schriftelijk  

Toetsduur 60 minuten 60 minuten  

Weging VT 10% 10%  

Weging SE 0% 0 %  

Herkansbaar nee nee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsen Periode 4 

Nummer T8  T9= SE2 

Leerstof H6  H4, H5, H6 en H7 (deel) 

Eindtermen nvt  A1,A2,B1,B2,C2,D1,D2,D3,D4  

Toetsvorm Schriftelijk  Schriftelijk 

Toetsduur 60 minuten  120 minuten 

Weging VT 10%  20% 

Weging SE 0 %  15% 

Herkansbaar nee  ja 
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Extra informatie schoolexamentoetsen 

SE1 [de letters geven de domeinen aan] SE2 

Formules. Grafieken en vergelijkingen (B] 
Veranderingen [D] 
Hoeken en afstanden [C] 

Werken met formules [B] 
Machten, exponenten en algoritmen [B] 
Afgeleide functie [D] 
Lijnen en cirkels [C] 

 

Percentage 
voortgangstoetsen 

5 + 10 + 5 + 10 + 20 + 10 + 10 + 10 + 20 = 100(%) 

Percentage 
Examendossier 

Havo 4: 10 + 15 = 25(%) 
Havo 5: 75% 
Totaal: 100% 

 
 


