
 PTA Melanchthon De Blesewic / havo 5 / 2021-2022 
 

1 
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA  

VAN TOETSING EN 

AFSLUITING  

(PTA) 

 

 

Havo 5 

Jaar 2021-2022 

Cohort 2020-2021-2022  



 PTA Melanchthon De Blesewic / havo 5 / 2021-2022 
 

2 
 

Inhoudsopgave 

 

            Blz. 

1. Inleiding           3 

 

2. Toelichting            4 

2.1 Inhoud van het PTA          4 

2.2 Herkansingen          4 

2.3 Hulpmiddelen          5 

 

3. Examenperiodes          5 

 

4. Toetsing – uitleg en afspraken per soort toetsing      6 

4.1 Schoolexamentoets          6 

4.2 Praktische opdrachten         7 

4.3 Handelingsdelen          8 

4.4 Het profielwerkstuk          9 

 

PTA per vak          vanaf 11

             

   



 PTA Melanchthon De Blesewic / havo 5 / 2021-2022 
 

3 
 

1 Inleiding 

 
 
Beste examenkandidaat, 
 
 
Hierbij treft u het programma van toetsing en afsluiting (PTA) aan. 
 
Dit PTA is met zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er type- 
of drukfouten instaan. Is iets onduidelijk? Doe dan altijd navraag bij de examensecretaris. 
 

Dit PTA is bindend, na instemming van de medezeggenschapsraad van Melanchthon De Blesewic op 

21 september 2021 en door de Algemene Directie Melanchthon in juli 2021. 

 

Dit PTA is één jaar geldig.  

 

Namens de docenten en de schoolleiding wensen je veel succes toe met het examenprogramma. 

 
 
 
T.J. Groenendijk, examensecretaris tgroenendijk@melanchthon.nl 
M.D.M. Zwaard, afdelingshoofd  mzwaard@melanchthon.nl 
J. de Jongh, vestigingsdirecteur  jdjongh@melanchthon.nl 

  

mailto:tgroenendijk@melanchthon.nl
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2 Toelichting 

 Inhoud van het PTA 

 
In het PTA staan per vak de volgende gegevens omtrent toetsingen: 
▪ In welke periode de toetsing wordt afgenomen; 
▪ De naam van de toetsing zoals die in SOM zichtbaar wordt voor jou; 
▪ De inhoud/stofomschrijving behorende bij de toetsing; 
▪ De eindtermen/domeinen, zoals die door de overheid voor het examenprogramma zijn 

vastgesteld; 
▪ De toetssoort; dat wil zeggen de wijze waarop de toetsing wordt afgenomen (mondeling, 

schriftelijk, etc.); 
▪ De datum van afname (kan een inleverdatum zijn of een toetsperiode). De toetsperiodes staan 

in hoofdstuk 3 in de kalender weergegeven; 
▪ De duur van de toetsing; 
▪ De weging van de toetsing. 

De weging wordt in % (procenten weergegeven). Alle toetsingen van het schoolexamen bij 
elkaar opgeteld, is 100%; 

▪ Er wordt weergegeven of een toetsing herkansbaar is; 
▪ Ten slotte is er een kolom waar opmerkingen kunnen worden weergegeven. 

 
Leerlingen die vervroegd of op een hoger niveau eindexamen doen krijgen een apart PTA. 

 Herkansingen 

 

8.1. Herexamen vakken zonder centraal examen 

8.1.1 Maatschappijleer, KCKV, godsdienst/levensbeschouwing en O&O 

- De schooldirecteur verleent het recht op herexamen voor de schoolexamenvakken zonder 
centraal eindexamen; 

- Het herexamen omvat alle, in het PTA aangegeven, onderdelen van het examenprogramma 
en wordt in schriftelijke vorm afgenomen; 

- Het herexamen kan slechts eenmaal worden afgelegd; 

- Het cijfer voor het herexamen vervangt het eerder behaalde eindcijfer voor dit vak. Ook 
hierbij geldt dat het hoogst behaalde cijfer telt. 

8.2. Herkansing schoolexamens voor vakken met centraal examen 

• In zowel havo 4 als havo 5 kunnen de schoolexamens worden herkanst in de periode na 
de afgenomen schoolexamens. 

• In het PTA staat aangegeven welke toetsen herkansbaar zijn. 

• Een schoolexamen kan eenmaal worden herkanst. Bijzondere omstandigheden, zoals 
langdurig lesuitval, kunnen er toe leiden dat het bevoegd gezag meerdere herkansingen 
toestaat. 

• Bij onwettige afwezigheid bij inhaal en herkansing vervalt het recht om te herkansen. Bij 
wettige afwezigheid wordt op korte termijn een inhaalmoment gepland. 

• Het hoogste cijfer geldt als definitief cijfer. 

• De examensecretaris organiseert de herkansingen. Inschrijving vindt plaats via Formdesk. 
Leerlingen en ouders worden hiervan via de mail op de hoogte gesteld. De school behoudt 
zich het recht om leerlingen een herkansing te weigeren, als deze niet op de juiste manier 
en op het juiste moment is aangevraagd. 
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 Hulpmiddelen 

 
De docent bericht de leerling een week van te voren welke hulpmiddelen (daarbij valt te denken aan: 
Binas-boekje, Atlas, soort rekenmachine, woordenboek, passer, etc.) op de toetsing gebruikt mogen 
worden.  
 
Op de toets staan welke hulpmiddelen bij de toetsing gebruikt mogen worden. 

 

3 Examenperiodes en overzichtskalender 

 

Jaar 2021-2022 
 

8-12 november 
25 november 

SE3 
Herkansing SE3  
 

21-27 januari 
10 februari 

SE4 
Herkansing SE4 
 

14-18 maart 
31 maart 

SE5 
Herkansing SE5 
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4 Toetsingen – uitleg en afspraken per soort toetsing 

 

 Schoolexamentoets 

Wat is een schoolexamentoets – een toelichting 

Een schoolexamentoets is een schriftelijke, digitale, mondelinge (ST/MT) of kijk-en 

luistervaardigheidtoets (KLT) die meetelt voor het schoolexamen. 

Afkortingen: 

▪ schriftelijke of digitale toets (afkorting ST) 

▪ mondelinge toets (afkorting MT/ST) of  

▪ kijk- en luistervaardigheidstoetsen (afkorting KLT) 

▪ Handelingsdeel (afkorting HD) 

Schoolexamentoets – afname 

a)   In parallelklassen worden ST’s (toetsen die meetellen voor het examendossier) op hetzelfde 

moment afgenomen. 

b)   Het merendeel van de toetsen wordt afgenomen tijdens toetsweken. 

c)   Toetsingswijze van een mondelinge toets (MT, VT/MT) 

- De mondelinge toets wordt afgenomen door een vakdocent; de mondelinge toets wordt 

opgenomen op daartoe geëigende opnameapparatuur. Het cijfer wordt op grond van een 

beoordelingsformulier aan de hand van beoordelingscriteria met daarbij horende 

puntentelling vastgesteld door de vakdocent. 

Of 

- De mondelinge toets wordt afgenomen door een vakdocent en een bijzitter (een vakdocent 

in hetzelfde vak). De bijzitter vult het beoordelingsformulier met daarop de 

beoordelingscriteria met  de daarbij horende puntentelling in; de vakdocent en de bijzitter 

stellen gezamenlijk het cijfer vast. De sectie bepaalt in overleg met de adjunct-directeur en 

op grond van organisatorische mogelijkheden hoe zij mondelinge toetsen afnemen. 

d)   In het examenjaar worden bij de talen “mondelingen” (MT) afgenomen over de gelezen literatuur. 

- Deze literatuur staat als handelingsdelen in het PTA. 

- Deze handelingsdelen dienen afgerond te zijn eer een mondeling gedaan kan worden. 

- Indien de leerling deze handelingsdelen niet heeft afgerond, kan het mondeling niet worden 

afgenomen.  

- Het later afnemen van het mondeling zal als herkansing op de inhaal- / herkansingsdag 

plaatsvinden; het kost de leerling in deze situatie zijn / haar herkansing van de periode. 

Schoolexamentoets – beoordeling(stermijn) 

Een schoolexamentoets wordt beoordeeld op grond van het door de vaksectie / vakdocent opgestelde 

antwoordmodel. 

Het cijfer van de ST, LT, MT, VT, VT/LT, VT/MT wordt binnen 10 werkdagen aan de leerling bekend 

gemaakt. De cijfers worden binnen 15 werkdagen verwerkt in het cijferadministratiesysteem, zodat deze 

digitaal zichtbaar wordt voor ouders en/of leerlingen. Bij presentaties en mondelinge toetsen wordt het 

cijfer binnen 10 werkdagen bekend gemaakt nadat de laatste leerling zijn presentatie of mondelinge 

toets heeft gedaan.  
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 Praktische opdrachten  

Wat is een praktische opdracht - een toelichting 

Een praktische opdracht is een (onderzoeks-)opdracht waarin voornamelijk vaardigheden worden 

getoetst. De praktische opdracht telt mee voor het schoolexamen. 

Afkorting: 

▪ Praktische opdracht (afkorting PO) 

Praktische opdracht - eisen 

a) De praktische opdracht – opdracht, eisen, inleverdatum, beoordelingscriteria en de te behalen 

punten per criteria - wordt op schrift / digitaal aan de leerling gegeven. De beoordelingscriteria 

verschillen per vak: kennis, vaardigheden, proces en persoonlijke ontwikkeling (met name het geval 

bij de vakken KCKV , LO2, muziek en tekenen) worden door de vaksectie bepaald en door de 

vestigingsdirecteur vastgesteld. 

b) Naast de verplichte groepsopdrachten kunnen bepaalde praktische opdrachten voor een vak door 

een groep van maximaal vier leerlingen worden gemaakt, mits de groepsgrootte en de 

samenstelling akkoord zijn verklaard door de vakdocent. 

Praktische opdrachten – afname en inleveren 

Opdracht, data, proces en beoordelingsmodel worden op schrift / digitaal aan de leerling overhandigd. 

Heeft een leerling één of meerdere PO’s niet afgerond, dan: 

- wordt hiervoor het cijfer 1,0 genoteerd; 

- de vakdocent meldt het niet inleveren via een mail aan zijn/haar ouders/verzorgers en noemt 

de nieuwe deadline; 

- de PO dient binnen 5 werkdagen afgerond en ingeleverd te zijn;  

- de docent kan bepalen dat de leerling deze werkdagen op bepaalde momenten (tussen 07.30 

en 17.00 uur) onder zijn/haar supervisie op school aan de PO werkt; 

- indien na deze 5 werkdagen geen PO door de leerling wordt ingeleverd, wordt het cijfer 1.0; 

- indien een PO alleen in overleg en/of in aanwezigheid van de vakdocent afgerond dan wel 

uitgevoerd kan worden, dient de leerling daarover een afspraak met tijdpad met de vakdocent 

te maken. 

Praktische opdracht – beoordeling(stermijn) 

Een praktische opdracht wordt beoordeeld op grond van het door de vaksectie / vakdocent opgestelde 

antwoordmodel. 

Voor alle vakken geldt dat bij een groepsopdracht ieder groepslid een groepsbeoordeling 

of -eventueel- een individuele beoordeling krijgt. De laatstgenoemde beoordeling geschiedt op basis 

van zijn/haar aandeel in de uitvoering van de opdracht. 

Deze beoordeling vindt binnen 20 werkdagen plaats. De cijfers worden binnen 25 werkdagen verwerkt 

in het cijferadministratiesysteem, zodat deze voor de leerling digitaal zichtbaar wordt. Indien bij een PO 

een individuele presentatie onderdeel van de opdracht is, dan wordt het cijfer binnen 10 werkdagen 

bekend gemaakt nadat de laatste leerling zijn presentatie of mondelinge toets heeft gedaan.  

Er is sprake van fraude als een PO 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 schriftelijk/digitaal op de 

hoogte gesteld.  
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 Handelingsdelen 

 

Wat is een handelingsdeel – een toelichting 

Een handelingsdeel is een onderdeel van een bepaald vak, dat “voldaan” moet worden. Met “voldaan’’ 

wordt bedoeld dat het HD én op tijd moet zijn ingeleverd én de kwalificatie V (=voldoende) of G (=goed) 

moet hebben gekregen. Een handelingsdeel telt mee voor het schoolexamen. 

Afkorting: handelingsdeel (afkorting HD) 

Handelingsdelen - eisen 

De opdracht, eisen, inleverdatum en de beoordelingscriteria voor de benodigde beoordeling “voldaan” 

wordt op schrift / digitaal aan de leerling gegeven.  

Handelingsdelen – afname en inleveren 

a) Heeft een leerling één of meerdere HD’s niet afgerond, dan: 

- wordt hiervoor het kwalificatie O (niet voldaan) genoteerd; 

- de vakdocent meldt het niet inleveren via een mail aan zijn/haar ouders/verzorgers en 

noemt de nieuwe deadline; 

- het HD dient binnen 5 werkdagen afgerond en ingeleverd te zijn;  

- de docent kan bepalen dat de leerling deze werkdagen op bepaalde momenten (tussen 

07.30 en 17.00 uur) onder zijn/haar supervisie op school aan het HD werkt; 

- indien na deze 5 werkdagen geen HD door de leerling wordt ingeleverd, wordt de 

kwalificatie O toegekend; 

- Indien een HD alleen in overleg en/of in aanwezigheid van de vakdocent afgerond dan wel 

uitgevoerd kan worden, dient de leerling daarover een afspraak met tijdpad met de 

vakdocent te maken. 

b)    De handelingsdelen van de vakken Lichamelijk Opvoeding en Lichamelijke Opvoeding 2 

kunnen alleen beoordeeld worden indien de leerling de gehele les aanwezig is geweest en heeft 

bijgewoond. 

- De lessen die de leerling niet heeft bijgewoond worden op het inhaalmoment ingehaald; 

- Uitgangspunt is: 1 lesuur gemist 1 lesuur inhalen; 

- Te laat komen in de les wordt beschouwd als de les niet bijgewoond hebben, omdat geen 

volledige beoordeling voor het handelingsdeel gegeven kan worden; 

- De sectie LO draagt zorg voor de inhoud van het inhaalmoment en zorgt dat via de ELO de 

leerling en via het afdelingshoofd de ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht 

wanneer de inhaalmomenten zijn en hoeveel uren de leerling moet inhalen; 

- Indien er sprake is van een beperking waardoor lessen of bepaalde onderdelen van lessen 

niet door de leerling gedaan kunnen worden, dient een medische verklaring aan de adjunct-

directeur te worden gegeven. Deze kan vervolgens besluiten dat de leerling lessen of 

bepaalde onderdelen van lessen niet hoeft bij te wonen; de leerling zal in plaats van (delen 

van) lessen een vervangend programma doen. Dit vervangend programma bestaat uit 

schriftelijke opdrachten; dit programma wordt door de LO-docent verzorgd.  

- Voor examenkandidaten geldt verder: indien er sprake is van onwettige afwezigheid op een 

inhaalmoment worden de ouders daarvan op de hoogte gebracht. Voor hen wordt wederom 

een nieuw inhaalmoment georganiseerd. Dit inhaalmoment kost de leerling zijn/haar 

herkansing van de periode waarin het inhaalmoment wordt afgenomen. 
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Handelingsdelen – beoordeling(stermijn) 

Een handelingsdeel wordt beoordeeld op grond van het door de vaksectie / vakdocent opgestelde 

antwoordmodel. 

Voor alle vakken geldt dat bij een groepsopdracht ieder groepslid een groepsbeoordeling 

of -eventueel- een individuele beoordeling krijgt. De laatstgenoemde beoordeling geschiedt op basis 

van zijn/haar aandeel in de uitvoering van de opdracht. 

Deze beoordeling vindt binnen 20 werkdagen plaats. De cijfers worden binnen 25 werkdagen verwerkt 

in het cijferadministratiesysteem, zodat deze voor de leerling digitaal zichtbaar wordt. Indien bij een PO 

een individuele presentatie onderdeel van de opdracht is, dan wordt het cijfer binnen 10 werkdagen 

bekend gemaakt nadat de laatste leerling zijn presentatie of mondelinge toets heeft gedaan.  

Er is sprake van fraude als een HD (in de vorm van een schriftelijke opdracht) tot stand is gekomen door 

plagiaat (minimaal 10% van de tekst). In een dergelijk geval dient het handelingsdeel opnieuw gemaakt 

te worden; de ouders worden daarvan digitaal / schriftelijk op de hoogte gesteld.   
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 Het profielwerkstuk  

 

Wat is een profielwerkstuk – een toelichting 

Een profielwerkstuk is een grote praktische opdracht en verplicht schoolexamenonderdeel in de laatste 

klas van de mavo. Deze dient als een soort ‘meesterproef’; het profielwerkstuk wordt gemaakt over een 

onderwerp uit hun gekozen profiel. 

Afkorting: 

- Profielwerkstuk (afkorting PWS) 

Profielwerkstuk – eisen 

a) Leerlingen ontvangen aan het begin van havo 4 op papier de handleiding profielwerkstuk (zie 

bijlage). In deze handleiding zijn het proces, stappenplan en beoordelingscriteria opgeschreven. 

b) De leerling krijgt een kwalificatie voor het profielwerkstuk: cijfer 1 t/m 10. Het cijfer mag niet 

lager zijn dan een 4,0, anders moet een herkansing worden gedaan. Het cijfer wordt 

opgenomen in het combinatiecijfer. 

c) Het profielwerkstuk wordt in principe gemaakt door een groep van minimaal twee en maximaal 

vier leerlingen. De begeleider moet akkoord gaan met de samenstelling van de groep. 

d) 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 zijn/haar aandeel in de uitvoering van de totstandkoming 

van het profielwerkstuk. Derhalve is het logboek een onmisbaar onderdeel van het 

profielwerkstuk. 

e) Tijdpad:  

- 15 oktober 2021: inleveren PWS fase 2 

- 3 december 2021: inleveren conceptversie PWS 

- 15 februari 2022: presentatieavond PWS 

- 22 februari 2022: uiterlijke datum bekendmaking cijfer PWS 

f) Indien een leerling zich niet houdt aan deze inleverdatum treedt een vierkantrooster in werking. 

Dat wil zeggen: de leerling moet naast zijn/haar lesuren op school aanwezig zijn van 8.00 uur 

tot 17.00 uur, totdat het profielwerkstuk is afgerond. Ouders worden hiervan schriftelijk op de 

hoogte gebracht. 

g) Indien een leerling voor het profielwerkstuk de kwalificatie onvoldoende ontvangt, moet deze 

leerling uiterlijk 10 werkdagen na de negatieve beoordeling met een verbeterde versie komen. 

De verbeterde versie wordt door de begeleider binnen 10 werkdagen beoordeeld. Ouders 

worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

h) Er is sprake van fraude als een profielwerkstuk tot stand is gekomen door plagiaat (minimaal 

10% van de tekst). In een dergelijk geval wordt de kwalificatie onvoldoende toegekend; de 

ouders worden daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. De leerling dient vervolgens voor 1 

maart 2022 een geheel nieuw profielwerkstuk te maken. Ouders worden hiervan schriftelijk op 

de hoogte gebracht.



         PTA Melanchthon De Blesewic / havo 5 / 2021-2022 

VAK: aardrijkskunde 

2021-2022 / havo 5 /cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 SE3 Wereld 

Hoofdstuk 1 Wereld Globalisering 

Hoofdstuk 4 Herhaling Wereld 

A Vaardigheden 

B Wereld 

A+B Schriftelijke toets 8-12 november 120 

minuten 

25% Ja Gebruik van 

Grote Bosatlas 

55ste druk en 

rekenmachine 

toegestaan. 

2 SE4 Aarde 

Hoofdstuk 2 Aarde  

Endogene en exogene processen 

Hoofdstuk 5 Herhaling Aarde 

A Vaardigheden 

C Aarde 

A+B Schriftelijke toets 21-27 januari 120 

minuten 

25% Ja Gebruik van 

Grote Bosatlas 

55ste druk en 

rekenmachine 

toegestaan. 

3 SE5 Gebieden 

Hoofdstuk 3 Gebieden Brazilië 

Hoofdstuk 6 Herhaling 

Leefomgeving 

A Vaardigheden 

D Brazilië 

E Leefomgeving 

A+B Schriftelijk toets 14-18 maart 120 

minuten 

25% Ja Gebruik van 

Grote Bosatlas 

55ste druk en 

rekenmachine 

toegestaan. 

 

* A = verplichte stof va het CE; B = verplichte stof van het SE; C = schoolkeus. 
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VAK: bedrijfseconomie 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / 

stofomschrijving 

Eindtermen / domein CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 SE 3 Bedrijfseconomie in 

balans: hoofdstuk 1 t/m 

3, 16, 21 t/m 23 & 25 

t/m 27 

Domein A, subdomein 

C2, E & subdomein F1 

A + B Schriftelijke 

toets 

8-12 

november 

120 

minuten 

20% Ja Alleen een simpele 

rekenmachine is 

toegestaan als 

hulpmiddel. 

2 SE 4 Bedrijfseconomie in 

balans: hoofdstuk 1 t/m 

3, 5 t/m 13 & 28 t/m 30 

Domein A, B & 

subdomein F2 

A + B Schriftelijke 

toets 

21-27 

januari 

120 

minuten 

30% Ja Alleen een simpele 

rekenmachine is 

toegestaan als 

hulpmiddel. 

3 SE 5 Bedrijfseconomie in 

balans: 1 t/m 3, 

hoofdstuk 17 t/m 20 & 

31 t/m 35 

Domein A, D & G A + B Schriftelijke 

toets 

14-18 

maart 

120 

minuten 

25% Ja Alleen een simpele 

rekenmachine is 

toegestaan als 

hulpmiddel.  

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: bewegingsonderwijs 

2021/2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1,2 T2 Twaalf lessen sportoriëntatie. 

Keuze uit 3 onderdelen. Per 

onderdeel drie lessen: 

 

✓ Spel 

✓ Turnen 

✓ Zelfverdediging 

✓ Bewegen en Muziek 

✓ Atletiek 

 

A t/m E A Praktisch n.v.t. n.v.t. O,V,G Nee Moet voldoende 

worden 

afgerond. Zo niet 

dan volgt er een 

schriftelijke 

opdracht. 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: biologie 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud/ stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort Datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 SE 3  Havo 4: thema 1 en 2 

Havo 5: thema 1 en 2 

B2, B3, B4, C1, C2, 

C3, D1, D3, E1, E2, 

E3, E4, F1, F2 

A+B Schriftelijke toets 8-12 november 120 

minuten 

25% Ja  Hulpmiddel: 

-gewone 

rekenmachine 

-Binas 

2 SE 4 Havo 5: thema 3, 4 en 5 B3, B4 B Schriftelijke toets 21-27 januari 120 

minuten 

25% Ja  Hulpmiddel: 

-gewone 

rekenmachine 

-Binas 

3 SE 5 Havo 4: thema 4, 5 en 7 

Havo 5: thema 6 en 7 

B2, B3, B4, B5, B6, 

B7, B8, C2, C3, D4, 

F1, F2, F3 

A+B Schriftelijke toets 14-18 maart 120 

minuten 

25% Ja Hulpmiddel: 

-gewone 

rekenmachine 

-Binas 

3 PO Gemiddelde van alle 

praktische  

opdrachten 

A A+B Practica  n.v.t. O/V/G 

0% 

Nee  

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: Duits 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

  

Inhoud / Stofomschrijving Eindtermen / 

Domein 

CE/SE/school* Toetsoort Datum Duur Wegin

g 

Herkansbaar Opmerkingen 

1 HD1 Examendossier 1: 

PO voorbereiding schrijfvaardigheid 

D A+B Schriftelijke 

toets 

02 

november 

- 0% Ja Dit HD moet voldoende 

worden afgerond 

 

1 SE3 Woordenschat / Schrijfvaardigheid 

Woordjes Neue Kontakte: Kapitel und 

jetzt, Zakelijke brief  

 

D A+B Schriftelijke 

toets 

8-12 

november 

90 

minuten 

25% Ja Eigen woordenboek N-D 

2 HD2 Examendossier 2: 

SO Examenvocabul. + Signaalwoord. 

Leesvaardigheid 

 

A A+B Schriftelijke 

toets 

14 

december 

20 

minuten 

0% Ja Dit HD moet voldoende 

worden afgerond 

2 SE4 Cito Luistertoets 

Luistervaardigheid 

 

B A Schriftelijke 

toets 

21-27 

januari 

60 

minuten 

25% Ja Eind H5 niveau. 

3 HD3 Examendossier 3: 

a) Literatuur: Boektoets / Leesv. 

b) Voorber. SE5 / Spreekv. 

c) Voorber. CE Leesv. 

 

Elk onderd. moet vold. worden afger. 

 

A/C A+B Handelings

deel 

 

a) 15 feb 

b) 04-08 

maart 

c) 29 

maart 

- 0% Ja Dit HD moet voldoende 

worden afgerond 

3 SE5 Spreekvaardigheid H5 

 

C A+B Mondelinge 

toets 

14-18 

maart 

40 

minuten 

25% ja Deze toets wordt in 

groepjes van 2- tallen 

afgenomen. 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: economie 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / 

stofomschrijving 

Eindtermen / domein CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 PO1 Onderzoek & 

experiment 

Domein J A Praktische 

opdracht 

15 

oktober 

n.v.t. 2% Nee - 

1 SE 3 - Katern Risico en 

informatie H1 en H2; 

- Katern Markt: vraag 

en aanbod H1 en H2; 

- Katern Marktvormen 

en marktfalen H1 en H 

2. 

Domein A, D & G A + B Schriftelijke 

toets 

8-12 

november 

120 

minuten 

24% Ja Alleen een simpele 

rekenmachine is 

toegestaan als 

hulpmiddel. 

2 PO2 Onderzoek & 

experiment 

Domein J A Praktische 

opdracht 

14 januari n.v.t. 2% Nee - 

2 SE 4 - Katern Welvaart en 

groei H1 en H2; 

- Katern Ruilen over de 

tijd H1 en H2. 

Domein A, E & H A + B Schriftelijke 

toets 

21-27 

januari 

120 

minuten 

21% Ja Alleen een simpele 

rekenmachine is 

toegestaan als 

hulpmiddel. 

3 SE 5 - Katern Goede tijden, 

slechte tijden H1 en 

H2; 

- Katern Samenwerken 

en onderhandelen.  

Domein A, F & I A + B Schriftelijke 

toets 

14-18 

maart 

120 

minuten 

21% Ja Alleen een simpele 

rekenmachine is 

toegestaan als 

hulpmiddel. 

3 PO 3 Keuzeonderwerpen 

 

Domein K A Project 11 maart n.v.t. 5% Nee - 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: Engels 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / domein CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 HD Presentatie 

 

C Gespreksvaardigheid C Mondelinge toets n.n.b. 5-10 

minuten 

O/V/G 

0% 

n.v.t. zie onder 

1 SE3 Spreekvaardigheid 

 

C Gespreksvaardigheid A Mondelinge toets 8-12 november 40 

minuten 

25% Ja zie onder 

2 SE4 Kijk- en luistertoets 

 

B Luistervaardigheid A Schriftelijke toets 21-27 januari 60-80 

minuten 

25% Ja zie onder 

3 SE5 Literatuur 

 

E Literatuur A Schriftelijke toets 14-18 maart 120 

minuten 

25% Ja zie onder 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 

Opmerkingen: 
HD: Dit betreft een korte presentatie ter voorbereiding op het mondeling over het gekozen onderwerp (zie SE3). 
SE3: Dit betreft een gesprek op basis van twee artikelen over een onderwerp naar keuze, wat gebaseerd is op the English Speaking World. De duur van 40 
minuten is inclusief 20 voorbereidingstijd en het mondeling zal worden afgenomen in tweetallen.  
SE4: Dit betreft de Cito kijk- en luistertoets. 
SE5: Dit betreft een toets over inzicht en achtergrondinformatie over de werken 1984 van George Orwell en A Brave New World van Aldous Huxley. 
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VAK: Frans 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 T9 

SE3 

Schrijfvaardigheid  (formeel) + 

onregelmatige werkwoorden 

D A +C Schriftelijke toets 8-12 november 90 

minuten 

25% Ja Woordenboek N-

F is toegestaan 

bij de 

brief/brieven. 

2 T10 

SE4 

 

Kijk-en luistervaardigheid 

 

B A Schriftelijke toets 21-27 januari 60 

minuten 

25% Ja  

3 T11 

SE5 

 

Gespreks-en 

spreekvaardigheid 

C + F A Mondelinge toets 14-18 maart 20 

minuten 

25% Ja  

1 + 2 HD Literatuur: 2 Franse boeken 

door docent gekozen 

E A Handelingsdeel Boek 1: 16 nov. 

Boek 2: 18 jan. 

 O/V/G”

moet V 

of G zijn 

Ja, bij 

onvoldoende 

 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: geschiedenis  

2020-2021 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 SE3 Tijdvak 5 tot en met 10 en het 

Britse rijk 1585-1900 

 

A,B B Schriftelijke toets 8-12 november 120 

minuten 

20 Ja  

2 SE4 Tijdvak 5 tot en met 10 en het 

Britse rijk 1585-1900, Duitsland 

20e eeuw  

 

A,B B Schriftelijke toets 21-27 januari 120 

minuten 

25 Ja  

3 SE5 Tijdvak 5 tot en met 10 en het 

Britse rijk 1585-1900, Duitsland 

20e eeuw en Nederland na de 

Tweede Wereldoorlog 

 

A,B,C B Schriftelijke toets 14-18 maart 120 

minuten 

30 Ja  

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: kunst algemeen en kunst beeldend 

2020-2021 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 HD5 H4 Hofcultuur KUA 
A: vaardigheden 
B: invalshoeken 
voor reflectie 
C: onderwerp 

A + B Handelingsdeel n.v.t. n.v.t. O/V/G Ja, mits het 

een 

onvoldoende 

is 

KUA 

1 SE3a H4 Hofcultuur KUA 
A: vaardigheden 
B: invalshoeken 
voor reflectie 
C: onderwerp 

A + B Schriftelijke toets 8-12 november 90 

minuten 

5 % Ja KUA 

2 SE4b Praktische opdracht 4 

Druktechniek 2D 

KUBV 

A: vaktheorie 

B: Praktijk 

A Praktische 

opdracht 

n.v.t. 9 weken 10 % Nee KUBV 

2 HD6 Kunst analyseren H8 + H9 KUA 
A: vaardigheden 
B: invalshoeken 
voor reflectie 
C: onderwerp 

A + B Handelingsdeel n.v.t. n.v.t. O/V/G Ja, mits het 

een 

onvoldoende 

is 

KUA 

2 SE4a H8 Cultuur van het Moderne 

H9 Massacultuur/ 

Postmodernisme 

KUA 
A: vaardigheden 
B: invalshoeken 
voor reflectie 
C: onderwerp 

A + B Schriftelijke toets 21-17 januari 120 

minuten 

10 % Ja KUA 

3 SE5b Praktische opdracht 5 

Toegepaste vormgeving 3D 

KUBV 

A: vaktheorie 

B: Praktijk 

C: oriëntatie op 

studie en beroep  

A Praktische 

opdracht 

n.v.t. 14 

weken 

20 % Nee KUBV 

3 HD7 Kunst analyseren H4 + H8 + H9 KUA 
A: vaardigheden 

A + B Handelingsdeel n.v.t. n.v.t. O/V/G Ja, mits het 

een 

onvoldoende 

is 

KUA 
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B: invalshoeken 
voor reflectie 
C: onderwerp 

3 SE5a H4 Hofcultuur 

H8 Cultuur van het Moderne 

H9 Massacultuur/ 

Postmodernisme 

KUA 
A: vaardigheden 
B: invalshoeken 
voor reflectie 
C: onderwerp 

A + B Schriftelijke toets 14-18 maart 180 

minuten 

15 % Ja KUA 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: kunst algemeen en kunst drama  

2021-2022 / havo 5/ cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 HD6 H4: Hofcultuur A: Vaardigheden 

B: invalshoeken en 

reflectie 

C: onderwerp 

A,B Handelingsdeel n.v.t. n.v.t. O/V/G Ja; mits 

onvoldoende 

KUA 

1 SE3a H4: Hofcultuur  A: Vaardigheden 

B: invalshoeken en 

reflectie 

C: onderwerp 

A,B Schriftelijke toets 8-12 november 90 

minuten 

SE 5% Ja KUA 

2 HD7 Kunst analyseren: H8,H9 A: Vaardigheden 

B: invalshoeken en 

reflectie 

C: onderwerp 

A,B Handelingsdeel n.v.t. n.v.t. O/V/G Ja; mits 

onvoldoende  

KUA 

2 SE4a H8: cultuur van het 

postmoderne 

H9: Massacultuur/ 

postmodernisme 

A: Vaardigheden 

B: invalshoeken en 

reflectie 

C: onderwerp 

A,B Schriftelijke toets 21-27 januari 120 

minuten 

SE 10% Ja KUA 

3 SE4b Portfolio A2: Betekenis 

A3: beschouwen 

A,B Praktische 

opdracht 

n.v.t n.v.t. SE 10% Ja; mits 

onvoldoende 

KUDR 

3 SE5b Praktische opdracht: 

voorstelling/film 

B1: Spelen 

B2: vormgeven 

B3: presenteren 

A Praktische 

opdracht 

n.v.t. n.v.t. SE 20% Nee KUDR 

3 HD8 Kunst analyseren: H4, H8, H9 

Ten behoeve van SE 

A: Vaardigheden 

B: invalshoeken en 

reflectie 

C: onderwerp 

A,B Handelingsdeel n.v.t. n.v.t. O/V/G Ja; mits 

onvoldoende 

KUA 

3 SE5a H4 Hofcultuur 

H8 Cultuur van het Moderne 

H9 Massacultuur/ 

Postmodernisme 

A: Vaardigheden 

B: invalshoeken en 

reflectie 

C: onderwerp 

A,B Schriftelijke toets 14-18 maart 180 

minuten 

SE 15% Ja KUA 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: godsdienst / levensbeschouwing 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort Datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 Lev002 

 

Thema ‘principes’ n.v.t. C Praktische 

opdracht 

Periode 1 180 

minuten 

25% Nee  

2 Lev001 

 

Ethiek n.v.t. C presentatie Periode 2 180 

minuten 

25% Nee  

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: natuurkunde 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020  

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 SE3 H1,3,5 (4H) en H8 , H14 (H5) 

Kracht, beweging, energie, 

vermogen, biofysica 

A,H,C.F H1,3,5,8 = B 

H14=A 

Schriftelijke toets 8-12 november 120 

minuten 

25% Ja Van H14 alleen 

Par 1 en 3 

2 SE4 H9 en H10 

Trillingen en golven, aarde en 

heelal 

A,H,E,B1 B Schriftelijke toets 21-27 januari 120 

minuten 

25% Ja  

3 SE5 H2 en H4 (4H) en H11 + H12 

(5H) 

A,H, B2, D, G1 B Schriftelijke toets 14-18 maart 120 

minuten 

25% Ja  

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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Vak: Nederlands 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school*2 Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen  

1 SE3 Schrijfopdracht: betoog of 

beschouwing 

C en D A Schriftelijke toets 8-12 

november 

120 min 25% Ja *1 

1 HD7 Column – 5e boek E en C A Schriftelijke toets 

 

31 oktober n.v.t. O/V/G 

0% 

Ja  

2 SE4 Probleemoplossende discussie B en D A Mondelinge toets 21-27 

januari 

30 minuten 

per groep 

25% Nee  

3 SE5 Mondeling literatuur B en E A Mondelinge toets 14-18 maart 20 minuten 

per groep 

25% Ja  

 

*1 Tijdens het SE gebruiken de leerlingen een documentatiemap. De schrijfopdracht is digitaal. 

*2 A = verplichte stof va het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: o&o 

2021-2021 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 T11 Meesterproef (Fase 1) 

Procesbeoordeling 

Domein D A PO n.v.t. n.v.t. 6 Nee  

2 T12 Meesterproef (Fase 2) 

Procesbeoordeling 

Alle domeinen A PO n.v.t. n.v.t. 10 Nee  

3 T13 Meesterproef (Fase 3) 

Procesbeoordeling 

Alle domeinen A PO n.v.t. n.v.t. 10 Nee  

3 T14 Meesterproef (Fase 4) 

Procesbeoordeling 

Alle domeinen A PO n.v.t. n.v.t. 20 Nee  

3 T15 Eindpresentatie Meesterproef A A PO n.v.t. 

 

n.v.t. 4 Nee  

 

NB. Omdat o&o enkel met schoolexamens wordt afgesloten is er in periode 3 één herkansing mogelijk 

* A = verplichte stof va het CE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: profielwerkstuk (PWS) 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1-3 PWS Zie toelichting n.v.t. A Werkstuk en 

presentatie 

Zie  toelichting 80 uur ¼ van het 

combinatie- 

cijfer 

ja  

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 

 

Toelichting:  

In de Tweede Fase heeft het profielwerkstuk op één vak of meer vakken betrekking. Het vak of de vakken waarop het werkstuk betrekking heeft, 

maakt/maken onderdeel uit van het totale pakket (eindexamen) van de leerling. Wel moet altijd ten minste één groot vak betrokken zijn. Een groot vak 

heeft in de bovenbouw op de havo een omvang van minimaal 320 uur en op het vwo minimaal 400 uur. Het profielwerkstuk heeft zowel in vwo als havo een 

omvang van 80 studielasturen die bovenop die van de afzonderlijke vakken komt. Het PWS is een werkstuk dat je maakt in klas 4 en 5 en is gebaseerd op 

een eigen onderzoek. 

- Het onderwerp past binnen je gekozen profiel. Je krijgt een vaste begeleider en een document waarin staat waaraan het PWS moet voldoen. Het cijfer 
mag niet lager zijn dan een 4.0 en wordt opgenomen in het combinatiecijfer samen met levensbeschouwing, ckv en maatschappijleer. 

- De coördinator van het PWS is mevr. Timmermans – de Waard 
 
Belangrijke data: 
- 15 oktober: deadline inleveren fase 2 (onderzoeksfase) 
- 3 december: deadline inleveren fase 3 (conceptversie) 
- 14 januari: deadline inleveren definitieve versie PWS 
- 15 februari: presentatie-avond PWS 
- 22 februari: uiterste datum waarop het cijfer aan de leerlingen bekend wordt gemaakt 
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VAK: rekenen 3F 

2020-2021 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

2 Trek3F Referentie rekenen niveau 3F 

Domeinen: getallen, 

verhoudingen, verbanden en 

meten&meetkunde 

3F SE digitaal 21-27 januari 90 

minuten 

n.v.t. Ja geo-driehoek, 

koershoekmeter, 

passer toegestaan 

 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: scheikunde 

2021 / havo 5 / 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 SE3 Hoofdstuk 9, 10 (NOVA 

HAVO5) + deel van stof havo4 

herhalen 

B, C A + B Schriftelijke toets 

 

8-12 november 90 minuten 20% Ja  

2 SE4 Hoofdstuk 8, 11 (NOVA 

HAVO5) 

+ deel van stof havo4 herhalen 

B, C, G A + B Schriftelijke toets 

 

21-27 januari 90 minuten 20% Ja  

3 SE5 Hoofdstuk 1 t/m 11 (NOVA 

HAVO4&5) 

(H7 is hierbij nieuwe stof, rest 

allemaal eerder getoetst) 

B, C, D, E, F, G A + B Schriftelijke toets 

 

14-18 maart 120 minuten 25% Ja  

1/2/3 SE6 Practicum A, B, C C Practicum n.n.b. Afhankelijk 

van het type 

practicum 

10% Nee  

 

* A = verplichte stof va het CE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: wiskunde A 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / domein CE/SE/school* Toetsoort datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 SE3 H1, H3, H5 en H9 Domein A, B en C A+B Schriftelijke toets 8-12 november 120 

minuten 

20% Ja  GR toegestaan 

2 SE4 H1, H2, H3, H6 en H10 Domein A, B en E A+B Schriftelijke toets 21-27 januari 120 

minuten 

25% Ja GR toegestaan 

3 SE5 H1, H2, H3, H5, H6, H9, H10, 

H11, (H12) 

Domein A, B, C en E A+B Schriftelijke toets 14-18 maart 180 

minuten 

30% Ja GR toegestaan 

HD1 HD Werken met grote dataset 

m.b.v. Excel 

Domein E A HD Periode 1  o/v/g 

0% 

Ja Computer 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 
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VAK: wiskunde B 

2021-2022 / havo 5 / cohort 2020 

Per. Toetsnaam 

in SOM 

Inhoud / stofomschrijving Eindtermen / 

domein 

CE/SE/school* Toetsoort Datum Duur Weging Herkansbaar Opmerkingen 

1 SE3 H6, H7 & H8 (grotendeels) A1, A2, B1, B2, B4, 

C1, C2, D1, D2, D3, 

D4 

B Schriftelijke toets 8-12 november 120 

minuten 

20% Ja (1x) GR nodig met 

examenstand 

2 SE4 H5, H6, H7, H8, & H9 

(grotendeels) 

A1, A2, A3, B1, B2, 

B4, C1, C2, D1, D2, 

D3, D4 

B Schriftelijke toets 21-27 januari 120 

minuten 

25 % Ja (1x) GR nodig met 

examenstand  

 

3 SE5 H1 t/m H11 + H12 Alle domeinen B Schriftelijke toets 14-18 maart 180 

minuten 

30% Ja (1x) H12 is 

examentraining 

De eerste 

hoofdstukken zijn 

de basis van de 

laatste 

hoofdstukken. 

 

* A = verplichte stof van het SE; B = verplichte stof van het CE; C = schoolkeus. 

 


