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INHOUD 
 

Dit document beschrijft de toetsing voor het examen zoals die in de tweede fase van de boven-

bouw van havo en vwo op het Valuascollege wordt toegepast. Hoewel in het eerste deel het 

centraal examen in het laatste jaar kort aan bod komt, gaat dit PTA, Programma van Toetsing en 

Afsluiting, verder helemaal over het schoolexamen. De toetsing voor het schoolexamen kan 

direct plaatsvinden  vanaf de vierde klas tot en met het eindexamenjaar. 

 

bladzijde 2   EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN AFSLUITING EN  

                       TOETSING VALUASCOLLEGE 

 

Het reglement is de invulling en –uitwerking op het Valuascollege van de basisregels zoals het 

bestuur van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken die voor al haar scholen heeft 

vastgesteld. Het reglement beschrijft de spelregels waaronder de toetsing op het Valuascollege 

plaats vindt. 

 

bladzijde 10   SCHOOLEXAMENREGLEMENT VOOR DE TWEEDE FASE  

                     ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN 

 

Dit reglement van het bestuur vormt de basis voor de uitwerkingen die de drie campussen die 

onder haar beheer vallen afzonderlijk maken. Zo zijn alle basisregels in de regio gelijk. Op het 

einde van dit reglement is de samenstelling van de Commissie van Beroep vermeld. 

 

bladzijde 18   EXAMENDOSSIER 

 

Hierin wordt uitgelegd wat voor soorten prestaties er verlangd worden en of ze meetellen voor de 

overgang en/of voor het examendossier. 

 

bladzijde 20   HET EXAMENREGLEMENT 

 

bladzijde 26   OVERZICHT KEUZEMOGELIJKHEDEN IN HET VWO 

 

bladzijde 27  OVERZICHT WEGING VAN HET EINDCIJFER VAN 

VOOREINDEXAMENKLAS IN HET SCHOOLEXAMEN: 

 

bladzijde 27 OVERSTAPREGELING 5VWO  5HAVO 

 

bladzijde 28  VAK-PTA’s 

 

Hierin wordt de jaarplanning van het betreffende leerjaar gepresenteerd. Hierin is te zien 

wanneer de toetsen aan bod komen en wat globaal de stofinhouden zijn. De tijdsindeling gaat uit 

van 4 blokken. Een blok wordt al of niet afgesloten met een toetsweek .  Er wordt steeds 

aangegeven wat voor soort prestatie er verlangd wordt.  
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EXAMENREGLEMENT EN 

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 

VALUASCOLLEGE VENLO 

1-10-2016 

 

Dit Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) heeft betrekking op de 

toetsen en onderdelen die opgenomen zijn in het Examendossier en is opgesteld conform artikel 

31 van het landelijke Examenbesluit, waarin o.a. de bepaling opgenomen is dat het 

Examenreglement en het PTA jaarlijks voor 1 oktober aan de inspectie toegezonden en aan de 

kandidaten verstrekt moet worden. 

De ontwikkelingen in de nieuwe bovenbouwstructuur zijn zodanig, dat wijzigingen in dit 

document niet uitgesloten zijn. Uiteraard zullen eventuele wijzigingen tijdig aan inspectie, 

leerlingen en ouders / verzorgers doorgegeven worden.  

 

Als grondslag diende bij het opstellen van dit document het herziene Examenbesluit 

HAVO/VWO van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen. De daarin vermelde artikelen 

zijn uitgangspunten bij het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting.  

 

Het Schoolexamenreglement voor de Tweede Fase van de OG Venlo & Omstreken dat 

aansluitend wordt weergegeven, geeft de belangrijkste bepalingen weer. Dit Schoolexamen-

reglement geldt voor alle drie de scholen die behoren tot de OG Venlo & Omstreken. 

De tekst van het Examenreglement, behorend bij het landelijke Examenbesluit, waarop het 

genoemde Schoolexamenreglement voor de Tweede Fase van de OG Venlo & Omstreken is 

gebaseerd, is altijd doorslaggevend.  

 

 

HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 

 

In dit Programma wordt voor alle leerjaren - 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5vwo en 6 vwo - vastgesteld 

op welke wijze toetsing plaatsvindt.  

Een Programma van Toetsing en Afsluiting is bedoeld als een wegwijzer die de mogelijke wegen 

toont om van vertrekpunt A naar bestemming B te komen. Vertrekpunt in dit geval is de eerste 

les in de vierde klas en bestemming is het afronden van een Schoolexamen, waarmee het recht 

verworven wordt deel te nemen aan het Centraal Examen. 

 

De vorderingen - de toetsresultaten - worden opgeslagen in het Examendossier dat aan het eind 

van de rit een volledig gedocumenteerd overzicht van de afgelegde routes bevat. 

De totaaltijd die nodig is voor de reis is uitgedrukt in studielasturen, steeds uitgesplitst in kleine 

hoeveelheden die nodig zijn om de doelen te bereiken. 

 

In zijn algemeenheid ziet het schoolexamenregeling van het vwo op het Valuascollege er als 

volgt uit. 

 

 4 vwo 

In 4 vwo kent alleen het vak Maatschappijleer dossierproeven, die volledig meetellen in het 

schoolexamen. Dit vak kent alleen een schoolexamen en wordt in 4vwo afgesloten. De 

overige vakken kennen slechts voortgangstoetsing. 
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 5vwo  

In 5vwo kennen de vakken Dans en CKV dossierproeven, die volledig meetellen in het 

schoolexamen. Deze vakken kennen alleen een schoolexamen en worden in dat jaar 

afgesloten. Alle andere vakken in 5vwo kennen slechts voortgangstoetsing, met dien 

verstande dat het eindcijfer (afgerond op 1 decimaal) met een per vak vastgestelde weging 

meegenomen wordt in het schoolexamen. 

 

 6vwo  

In de eindexamenklas wordt alleen met dossierproeven gewerkt, die meetellen in het 

schoolexamen. 

 

Bij de uitslagbepaling volgens artikel 13 van het examenreglement voor het centraal examen 

tweede fase wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de volgende onderdelen 

aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer 

is bepaald: maatschappijleer en het profielwerkstuk. 

Literatuur, als onderdeel van Nederlands en alle afzonderlijke moderne talen, wordt niet als apart 

vak opgenomen en is voor de bepaling van het eindcijfer een onderdeel van het schoolexamen 

van de desbetreffende taal en literatuur.  
 

Examen 

Voor sommige vakken geldt dat deze alleen een schoolexamen kennen, voor andere vakken 

bestaat er naast het schoolexamen ook een centraal examen.  

 

Examendossier 

Van elke leerling wordt een Examendossier aangelegd: dit bestaat zowel uit het werk dat in het 

kader van het schoolexamen is gemaakt als ook uit de daarvoor gegeven beoordelingen en 

cijfers. 

Minstens twee maal per jaar worden de ouders / verzorgers van de eindexamenleerlingen 

geïnformeerd over de behaalde resultaten voor het examendossier. Onjuistheden moeten met een 

verklaring van de betrokken docent binnen een week bij de coördinator examendossier kenbaar 

gemaakt worden.  

De gemaakte werken worden een half jaar na de autorisatie van de cijfers bewaard, conform 

hoofdstuk 5 artikel 5.1 van het Schoolexamenreglement voor de Tweede Fase van de OG Venlo 

& Omstreken. 

De vooreindexamenleerlingen worden via de rapportage geïnformeerd over de stand van zaken 

m.b.t. het schoolexamen. 

 

Afwezigheid bij toetsen (zie ook art. 3.5 van het OGVO-reglement) 

Het kan voorkomen dat een leerling(e) bij een toets afwezig is. Dan wordt er door de docent het 

cijfer 0,1 toegekend. Bij de eerste les dat de leerling(e) weer aanwezig is, meldt hij/zij zich 

onmiddellijk bij de betreffende docent.  Bij twijfel wordt de leerling doorverwezen naar de 

betreffende teamleider. Indien de afwezigheid legitiem was, zal de teamleider de leerling(e) een 

toestemmingsbriefje schrijven met toestemming om de toets in te halen. Was de afwezigheid niet 

legitiem, dan zal het cijfer 0,1 omgezet worden in het cijfer 1.  

Een leerling dient een gepland artsenbezoek of iets van dien aard minstens 2 schooldagen 

voorafgaande aan de toets te melden bij de betreffende docent. Blijft hij/zij hierbij in gebreke 

dan wordt de afwezigheid bij de toets als een onregelmatigheid beschouwd. Zie verder artikel 4.1 

en 4.2 van het Schoolexamenreglement Tweede fase van de Onderwijsgemeenschap Venlo en 

Omstreken. 
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NB. Onder toets wordt hier elke proeve bedoeld, die met een beoordeling gewaardeerd wordt, 

dus ook so’s, practica etc. 

Inhaaltoetsen kunnen mondeling in plaats van schriftelijk zijn en omgekeerd. Het kan 

voorkomen dat een leerling op de inhaaldag 3 toetsen moet inhalen. 

 

Toets-reglement 

 Zorg dat je op tijd bent bij een toets. De tijd die je eventueel te laat bent ben je kwijt; je krijgt 

geen verlenging. Wel ben je nog steeds verplicht een telaatbriefje te halen. Wanneer je langer 

dan 30 minuten te laat bent mag je het lokaal niet meer binnen en ben je onreglementair 

afwezig. 

 Jassen en tassen horen buiten het lokaal.  

 Mobiele telefoons, mp3-spelers en andere elektronische apparatuur zijn verboden in het 

lokaal, of zorg dat ze uitgeschakeld zijn!  

 Zorg dat je altijd een basispakket hulpmiddelen bij je hebt: pen, potlood, passer, geodriehoek, 

rekenmachine, gum, liniaal. HET IS VERBODEN OM MET POTLOOD TE SCHRIJVEN.  

Ook het gebruik van correctievloeistof (typex) is niet toegestaan. 

 LET OP: bij diverse vakken mag een grafische rekenmachine worden gebruikt, maar bij 

sommige vakken ook niet en dien je een gewone rekenmachine te gebruiken.  

 Woordenboeken, binasboeken etc. dien je, als ze gebruikt mogen worden, zelf mee te nemen. 

Er wordt streng gecontroleerd of ze correct zijn (geen notities, bijvoegsels enz.). Digitale 

woordenboeken zijn niet toegestaan. 

 De Bosatlas wordt eventueel door de school verstrekt.  

 Bij toetsen in de toetsweek is het overleggen van een identiteitsbewijs (bijv. schoolpas) 

VERPLICHT. Zonder identiteitsbewijs kan de toegang tot het toetslokaal geweigerd worden 

met alle consequenties van dien. 

 

Fraude 

Bij fraude of het zich onttrekken aan één of meer onderdelen van het school- en / of centraal 

examen, kan door de schoolleiding het cijfer 1 toegekend worden aan de toets van dit onderdeel 

van het school- of centraal examen. De schoolleiding kan de leerling ook van (verdere) deelname 

aan het school- en / of centraal examen uitsluiten. Reeds afgelegde toetsen kunnen alsnog 

ongeldig worden verklaard. De leerling kan verplicht worden opnieuw één of meer onderdelen 

van het examen af te leggen. 

De leerling die met deze maatregelen wordt geconfronteerd, moet de gelegenheid krijgen om zijn 

versie van het gebeurde te vertellen, zich bij te laten staan door een volwassene en tegen een 

beslissing in beroep te gaan bij de commissie van beroep. 

Voor de samenstelling van de commissie van beroep, zie hoofdstuk 9 van het 

Schoolexamenreglement voor de Tweede Fase van de OG Venlo & Omstreken. 

 

Herkansing 

Deze regeling van de OG Venlo & Omstreken is vastgelegd in het Schoolexamenreglement, 

Hoofdstuk 7, artikel 7.2. 

Als iemand een dossiertoets/praktische opdracht etc. gemist heeft, dan moet deze binnen een 

maand ingehaald worden. 

In het eindexamenjaar geldt: Toetsen die ingehaald moeten worden kunnen in april niet meer 

herkanst worden.  

Herkansingen gelden alleen in het eindexamenjaar en alleen voor de toetsen die in het PTA 

hiervoor worden aangemerkt. 

In het eindexamenjaar komen alleen de vakken met een centraal examen in aanmerking voor een 

herkansing; de schoolvakken kennen het schoolherexamen.  
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In het eindexamenjaar mag elke leerling 3 toetsen naar keuze herkansen. (Dat mogen dus ook 

drie toetsen uit één toetsweek zijn.) Deze herkansingen vinden plaats na de 3e toetsweek (april).  

Het hoogste cijfer van beide beoordelingen geldt. 

Een (gemiste) herkansing kan nooit ingehaald worden. 

In voorkomende gevallen kan de herkansing van een schriftelijke toets mondeling worden 

afgenomen en omgekeerd.  

 

Inschrijving voor de herkansingen dient uiterlijk maandag 3 april om 12.00 u. 

digitaal te geschieden 

Herkansingen toetsweek 1: woensdag 5 april 2017 

Herkansingen toetsweek 2: donderdag 6 april 2017 

Herkansingen toetsweek 3: vrijdag 7 april 2017 

 

Voor sommige vakken zijn er toetsen, die gezamenlijk één dossiertoetscijfer vormen.  

In het eindexamenjaar geldt voor deze toetsen de schrapregel. Dat houdt in, dat indien een 

leerling alle onderliggende toetsen gemaakt heeft, hij/zij één van die onderliggende 

toetsresultaten mag wegstrepen. Mocht een van de onderliggende toetsen, om wat voor reden dan 

ook, gemist zijn, dan geldt deze toets als de weggestreepte.  
 

Inzage 

10 Schooldagen na afname van de toets dient deze te zijn  besproken met de leerling c.q. is er 

inzage geweest en dient de beoordeling aan de leerling te zijn medegedeeld, tenzij er zich 

bijzondere omstandigheden voordoen. Tevens zorgt de docent ervoor dat de cijfers binnen 5 

dagen na bespreking van de toets zijn ingevoerd in Magister. NB Alleen een leerling die de toets 

gemaakt heeft, heeft recht op bespreking/inzage. 

 

Protest bij onjuistheden 

De leerling die aanwijsbare onjuistheden of onregelmatigheden constateert in een toets of 

toetsonderdeel of in de waardering voor het resultaat van een toets of onderdeel, kan daartegen 

binnen 3 dagen schriftelijk protest aantekenen de onderwijsdirecteur. Deze neemt dan binnen 3 

dagen een beslissing. Tegen de beslissing van de onderwijsdirecteur is beroep mogelijk bij de 

Commissie van Beroep. Zie hoofdstuk 9 van het Schoolexamenreglement voor de Tweede Fase 

van de OG Venlo & Omstreken.  

 

Doubleren 

Een leerling die doubleert in de vooreindexamenklassen, dient alle vakken van dat schooljaar 

over te doen. 

Doubleren in de eindexamenklas 

Indien voor een vak met alleen een schoolexamen een voldoende is gescoord, krijgt de gezakte 

leerling vrijstelling voor dat vak. De leerling vullen de vrij gekomen studielast met zelfstudietijd. 

Als het vak toch vrijwillig wordt overgedaan moet alles overgedaan worden. Later geldt het 

hoogste eindcijfer.  Het betreft hier de vakken WisD , LO en het PWS.  

Voor alle vakken met een CSE plus de rekentoets geldt dat het eindexamenjaar overgedaan moet 

worden. Van de vakken, die een leerling bij doublure opnieuw doet, vervallen alle cijfers, 

behaald in het voorafgaande jaar. In bijzondere gevallen kan de directeur van de school 

(gedeeltelijke) vrijstellingen verlenen. 

Doubleurs vallen voor alle vakken in de regelingen die gelden voor de nieuwe jaargroep van 

leerlingen. 
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Beoordelingen schoolexamen 

Uiterlijk drie schooldagen voor het centrale examen wordt de leerling schriftelijk meegedeeld 

wat de beoordelingen zijn voor het schoolexamen. Vakken die alleen maar een schoolexamen 

kennen krijgen een geheel cijfer van 1 t/m 10 waarbij .45 omhoog wordt afgerond. Voor 

doubleurs en instromers gelden de regelingen zoals die voor de reguliere cohort vastgesteld zijn. 

De vakken SLOB, CKV en LO werken niet met cijfers maar met de aanduidingen 

“onvoldoende”, “ voldoende” of “goed”; om aan de eisen te voldoen moeten de predicaten 

‘”voldoende” of “goed” verworven worden.  

Vakken die naast een schoolexamen ook een centraal examen kennen krijgen voor het 

schoolexamen een eindcijfer met 1 decimaal.  

 

Herexamen schoolexamen 

Het herexamen is vastgelegd in het Schoolreglement voor de Tweede Fase van de OG Venlo & 

Omstreken, hoofdstuk 7, artikel 7.3 

Het herexamen betreft schoolexamenvakken, waarvan het, op hele cijfers afgeronde eindcijfer 

lager is dan een 6. 

Een leerling, die bevorderd is van 4vwo naar 5vwo, kan in 5vwo een herexamen afleggen voor 

het vak MAAT. In het eindexamenjaar is er een herexamen mogelijk voor de  vakken DANS en 

WisD.  

In het kader van een herexamen kan een leerling alleen de toetsen uit het laatste leerjaar van het 

schoolexamenvak die beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een 6 overmaken.  

De examenleerlingen moeten hun herexamen bij vakken die in het examenjaar afgesloten 

worden, voor het einde van het schoolexamen voltooid hebben. Bij vakken die eerder dan het 

eindexamenjaar afgesloten worden, kunnen de leerlingen de toetsen, die zijn beoordeeld met een 

cijfer lager dan 6, in het daarop volgende leerjaar overmaken, echter alleen tegelijk met de 

leerlingen uit het betreffende leerjaar. Het hoogste cijfer van beide beoordelingen geldt.  

Een herexamen is niet herkansbaar. 

NB Indien een kandidaat herexamen wil doen in meerdere toetsen met een cijfer lager dan  

een 6, bestaat er geen recht meer op herexamen op het moment dat de kandidaat met een nieuw 

resultaat op een voldoende eindcijfer komt. 

 

Afsluiting schoolexamen 

Het profielwerkstuk moet twee weken voor de laatste toetsperiode in het eindexamenjaar 

voltooid zijn, vakken en programmaonderdelen die beoordeeld worden anders dan met een cijfer, 

moeten op het einde van diezelfde toetsperiode voltooid zijn. Het schoolexamen, inclusief 

herexamen, wordt voltooid voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in artikel 37 van het 

Eindexamenbesluit. (2e lid artikel 32 Eindexamenbesluit) 
Het bevoegd gezag kan in afwijking hiervan een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een 

andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten 

voor aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak af te 

sluiten vóór het centraal examen in dat vak, doch na aanvang van het eerste tijdvak. 

 

Ontheffingen 

a Het bevoegd gezag kan een leerling ontheffing verlenen voor het volgen van het onderwijs in 

het vak lichamelijke opvoeding indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid 

niet in staat is dit onderwijs te volgen. 

b  Het bevoegd gezag kan een atheneumleerling ontheffing verlenen van het volgen van 

onderwijs in Franse en/of Duitse taal en literatuur in de volgende gevallen: 

 ● de leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuigelijke 

stoornis die effect heeft op taal; 
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 ● de leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal; 

 ● de leerling volgt onderwijs in het profiel NT of het profiel NG en het onderwijs in de taal 

verhindert naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding. 

Bij toepassing van het derde punt, wordt de taal vervangen door een van de vakken of 

programmaonderdelen uit een van de andere profielen, met een normatieve studielast van 

tenminste 440 uren, ter keuze van de leerling, voor zover. het bevoegd gezag deze als 

zodanig aanbiedt. 

c Voor de leerlingen die of de vooropleiding DANS, de vooropleiding MUSICAL  of de 

vooropleiding CONSERVATORIUM (voco) volgen, gelden de volgende vrijstellingen: 

 gemeenschappelijk deel: LO, MAAT en CKV 

 een profielkeuzevak of het keuzevak 

 
SE plus CSE in de vooreindexamenklas (vervroegd examen) 

Het is onder voorwaarden mogelijk dat een leerling, die in de vooreindexamenklas zit voor een 

of meer vakken deelneemt aan het schoolexamen (SE) plus het centraal schriftelijk examen 

(CSE).   

Deze leerling zal een instaptoets moeten afleggen. Voor deze instaptoets moet minimaal het 

(op 1 decimaal afgeronde) cijfer 6,5 gehaald worden om te mogen deelnemen aan de 

regeling.  
Elke sectie bepaalt zelf welke zaken er gedaan moeten worden ter vervanging van het ED5 cijfer 

(het eindcijfer voor het vak dat normaliter op 5vwo behaald zou zijn). 

Daarnaast moet een leerling uiteindelijk een SE-eindcijfer behalen van minimaal 

(onafgerond) een 7,0. Voldoet hij / zij hier niet aan, dan wordt de betreffende leerling niet 

toegelaten tot het centraal schriftelijk examen.  
Deze regeling kan ook gelden voor een leerling die doubleert in de vooreindexamenklas, onder 

voorwaarde dat het eindcijfer van dit vak behaald in het eerste jaar van de vooreindexamenklas 

7,0 of hoger is.  

 

Aanvullende voorwaarden van de regeling 

* het moet (rooster)technisch mogelijk zijn, aangezien de leerling het vak volgt in een  

  examenklas/cluster; 

* de vrijkomende studielasturen in het eindexamenjaar dienen voor studiedoeleinden  

  gebruikt te worden; 

* in het kader van de herkansingsregeling voor eindexamenleerlingen, mogen deze  

  leerlingen in het vooreindexamenjaar één dossiertoets per vak herkansen, zonder  

  dat dit hun recht op 3 herkansingen in het eindexamenjaar vermindert. 

 

Deze regeling heeft min of meer dezelfde status als een gespreid examen. Dat betekent o.a. dat 

een leerling op het Valuascollege slechts één keer in een vak geëxamineerd kan worden. Mocht 

je bijvoorbeeld in de vooreindexamenklas het examen (SE + CSE) van een vak afronden met een 

onvoldoende, dan heb je niet het recht dit vak in de eindexamenklas nog een keer opnieuw te 

doen. Ook mag je niet in de vooreindexamenklas herexamen doen voor het betreffende vak en 

het jaar erna opnieuw herexamen doen voor een ander vak. 

 

Geen enkele leerling, ook al voldoet hij/zij aan alle voorwaarden, heeft het recht om een 

vervroegd examen te doen voor een vak. Elk afzonderlijk geval wordt door de schoolleiding 

apart bekeken en beoordeeld. 

 

Alle afspraken worden op papier gezet en door de schoolleiding, ouder(s) / verzorger(s) en 

leerling ondertekend. 
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Bijzondere gevallen 

Mocht een bepaling van het reglement voor een individuele leerling een kennelijke onbillijkheid 

opleveren, dan kan de directeur van de school anders beslissen. 
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SCHOOLEXAMENREGLEMENT VOOR DE TWEEDE FASE 

SCHOOLJAAR 2016/17 

ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN 

 1 oktober 2016   

 

HOOFDSTUK 1 :  BEGRIPSBEPALINGEN 

 

Bevoegd gezag:  

het College van Bestuur van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken. 

 

Examinator:  

degene die belast is met het afnemen van het schoolexamen. 

 

Inspectie:  

de inspectie zoals bedoeld in art.113 of 114 van de wet. 

 

Kandidaat:  

eenieder die door het bevoegd gezag wordt toegelaten tot het vierde, vijfde en zesde leerjaar vwo 

en het vierde en vijfde leerjaar havo. 

 

Personeelslid:  

lid van de directie, onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel. 

 

Campusdirecteur:  

de directeur van de campus. 

 

Onderwijsdirecteur Tweede Fase:  

de directeur verantwoordelijk voor de Tweede Fase. 

 

Proef:  

een schriftelijke of mondelinge toets, praktische opdracht en profielwerkstuk, waarvoor een 

beoordeling wordt gegeven die meetelt voor het schoolexamen. 

 

P.T.A.:  

programma van toetsing en afsluiting. 

 

Sectie:  

een groep van vakdocenten en/of examinatoren voor een bepaald vak. 

 

Ouder/verzorger:  

ouder / verzorger van een leerling ingeschreven aan de betreffende campus. 

 

Leerlingen:  

de leerlingen van de school/scholen. 

 

Eindvergaderingen:  

de rapportvergaderingen op welke wordt vastgesteld of een leerling al dan niet bevorderd wordt 

naar het volgende leerjaar. 
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Secretaris van het eindexamen:  

degene die belast is met de organisatie en administratieve afwikkeling van het eindexamen. 

 

Teamleider:  

degene die belast is met de coördinerende werkzaamheden voor de doelgroep waartoe de leerling 

behoort. 

 

Eindexamenbesluit:  

besluit houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor vwo havo vmbo 

 

HOOFDSTUK 2 :  ALGEMENE BEPALINGEN 

 

artikel 2.1 :  

het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen, behalve voor 

die vakken die met het schoolexamen worden afgesloten. 

 

artikel 2.2 :  

een kandidaat wordt tot het centraal schriftelijk examen toegelaten als alle onderdelen van het 

schoolexamen afgerond zijn. 

 

artikel 2.3 :  

het eindexamen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Bevoegd Gezag door de 

campusdirecteur en de examinatoren. 

 

artikel 2.4 :  

de campusdirecteur belast een of meerdere personeelsleden met het secretariaat. 

 

HOOFDSTUK 3 :  DE ORGANISATIE 

 

artikel 3.1 :  

het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken die behoren tot het gemeenschappelijke, het 

profielspecifieke en het vrije deel, alsmede het profielwerkstuk van de kandidaat. 

 

artikel 3.2 :  

voor de toetsen die meetellen voor het schoolexamen van een vak, worden het gewicht en het 

tijdstip omschreven in het PTA. Het totale aantal van dergelijke toetsen voor een vak is minimaal 

twee. 

 

artikel 3.3 :  

de ouders / verzorgers van de leerlingen dienen tenminste twee maal per jaar schriftelijk 

geïnformeerd te worden over de stand van zaken m.b.t. het schoolexamen. De laatste rapportage 

is bepalend voor toelating tot het Centraal Examen.  

 

artikel 3.4 :  

de kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan alle proeven van het schoolexamen. 

Indien hieraan niet wordt voldaan, kan het schoolexamen niet worden afgerond. 
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artikel 3.5 : 

bij ziekte of welke andere geldige reden dan ook wordt de kandidaat bij niet deelname aan een 

proef in de gelegenheid gesteld deze in te halen. Een geldige reden dient vóór afname van de 

proef gemeld te worden.  

Indien de melding niet vooraf heeft plaatsgevonden wordt de niet-deelname als een 

onregelmatigheid beschouwd. (zie Hoofdstuk 4) 

 

artikel 3.6 :  

de onderwijsdirecteur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het 

schoolexamen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden 

van de betreffende kandidaat. In dat geval bepaalt de onderwijsdirecteur de wijze waarop het 

examen zal worden afgelegd en doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

 

artikel 3.7 :  

het is de kandidaat toegestaan bepaalde hulpmiddelen te gebruiken bij het schoolexamen. Dit 

wordt per sectie geregeld en aan de kandidaat medegedeeld.  

 

artikel 3.8 : 

Afwijkende wijze van examineren 

1.  De onderwijsdirecteur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen 

 geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van 

 die kandidaat. In dat geval bepaalt de onderwijsdirecteur de wijze waarop het 

 examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan 

 de inspectie. 

2.  Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten 

 aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 

 a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of 

 orthopedagoog is opgesteld, 

 b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder 

 geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van 

 het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en 

 c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de 

 onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel 

 wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de 

 begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

3.  Het Bevoegd Gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de 

 Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, 

 ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij 

 eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en 

 voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde 

 afwijking kan betrekking hebben op: 

 a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 

 b. het vak Nederlandse taal; 

 c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

 betekenis is. 

4.  De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het 

 centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets 

 van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van 

 toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

5.  Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 
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HOOFDSTUK 4 :  ONREGELMATIGHEDEN 

 

artikel 4.1 :  

indien een kandidaat zich ten aanzien van enige onregelmatigheid schuldig maakt, neemt de 

onderwijsdirecteur passende maatregelen. 

 

artikel 4.2 :  

de maatregelen bedoeld in artikel 4.1 kunnen al dan niet in combinatie genomen worden en zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 of de kwalificatie onvoldoende voor een proef van het 

schoolexamen, 

b. het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan een of meerdere proeven van het 

schoolexamen voor het betreffende schooljaar, 

c. het ongeldig verklaren van een of meerdere proeven van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen, 

d. het ontzeggen van toelating tot het volgend leerjaar, en in het examenjaar, het ontzeggen 

van toelating tot het centraal examen. 

 

artikel 4.3 :   

het niet inleveren op de vastgestelde datum van een praktische opdracht wordt als een 

onregelmatigheid beschouwd zoals in artikel 4.1 en 4.2 is bedoeld.  

 

HOOFDSTUK 5  REGISTRATIE 

 

artikel 5.1 :   

alle originele proeven die meetellen voor het schoolexamen en die met een cijfer beoordeeld zijn, 

worden tot een half jaar nadat het cijfer schriftelijk is meegedeeld zoals aangegeven in art.3.3 op 

school bewaard. Daarna worden ze vernietigd . 

 

artikel  5.2 :  

de inzage in de examendossiers is als volgt geregeld : 

- de directie heeft inzage in alle examendossiers 

- eenieder die door de onderwijsdirecteur belast is met de begeleiding van kandidaten, heeft 

inzage in de examendossiers van de betreffende kandidaten 

- de vakdocent heeft inzage in de examendossiers van de kandidaten aan wie hij lesgeeft 

- de kandidaten hebben inzage in hun eigen examendossier. Ook de ouders / verzorgers van een 

kandidaat mogen het betreffende examendossier inzien. 

 

artikel  5.3 : 

de resultaten van alle praktische opdrachten, en schriftelijke of mondelinge toetsen worden door 

de docent bijgehouden.  

 

artikel 5.4 : 

de termijnen binnen welke de kandidaten in beroep kunnen gaan tegen de registratie van een 

cijfer voor een proef worden in het PTA vastgelegd. (zie ook art. 9.2) 
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HOOFDSTUK 6: BEOORDELING 

 

artikel 6.1 :   

voor een proef, gewaardeerd met een cijfer, geschiedt zulks met een getal van één tot en met tien, 

op één decimaal nauwkeurig. 

 

artikel 6.2 : 

aan de verplichtingen voor de handelingsdelen is alleen voldaan indien deze beoordeeld zijn 

met het predicaat naar behoren; 

 

artikel 6.3 :   

indien het profielwerkstuk betrekking heeft op één vak komt de beoordeling tot stand door de 

begeleidende vakdocent. Indien het profielwerkstuk betrekking heeft op twee vakken komt de 

beoordeling tot stand in een gezamenlijk overleg van beide vakdocenten. De begeleiding gebeurt 

in dat geval door één van beide vakdocenten. 

 

artikel 6.4 :   

bij een mondelinge proef kan er een vakdocent als zogenaamde "assessor" aanwezig zijn, die 

aantekeningen van het mondeling maakt.  

De beoordeling komt in zo'n geval tot stand in een gezamenlijk overleg van de examinator en de 

assessor. 

 

artikel 6.5 : 

de handelingsdelen voor de vakken CKV en LO dienen in leerjaar vier en vijf vwo en in 

leerjaar vier havo uiterlijk tien schooldagen vóór de aanvang van de eindvergaderingen van 

het schooljaar te zijn afgerond. 

Deze handelingsdelen hebben het niveau van het betreffende leerjaar en dienen de 

kwalificatie naar behoren te hebben gekregen. 

In het laatste schooljaar dient dit uiterlijk twintig schooldagen voor het begin van het Centraal 

Examen te zijn. 

 

 

HOOFDSTUK 7: HERKANSINGEN EN SCHOOLHEREXAMEN 
 

artikel 7.1 

de kandidaat in leerjaar vier en vijf vwo en leerjaar vier havo, die voor bevordering in 

aanmerking wil komen dient alle handelingsdelen voor het betreffende schooljaar, voor het 

einde van dat schooljaar, naar behoren te hebben afgerond. 

Als een handelingsdeel op de einddatum (zie artikel 6.5) niet naar behoren is afgerond, dient 

de kandidaat in de aansluitende periode buiten lestijd zelf te werken aan de voltooiing ervan. 

De kandidaat krijgt daarvoor maximaal vijf schooldagen de tijd. De ouders / verzorgers 

worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Is het handelingsdeel in leerjaar vier en vijf vwo en leerjaar vier havo na die periode nog niet 

naar behoren beoordeeld, dan komt de betreffende leerling niet voor bevordering naar het 

volgende leerjaar in aanmerking. 

Bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden kan de onderwijsdirecteur verlenging van het 

Schoolexamen verlenen tot maximaal het gestelde in artikel 32 van het Examenbesluit. 
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artikel 7.2 :   

als algemene herkansingsregel geldt het volgende: 

- de herkansingen kunnen naar de aard van de te toetsen stof schriftelijk of mondeling worden 

afgenomen, 

- praktische opdrachten die volgens het P.T.A. voor herkansing in aanmerking komen kunnen 

geheel of gedeeltelijk opnieuw gedaan worden, 

- de herkansingsmomenten worden aan het begin van ieder schooljaar bekend gemaakt, 

- de herkansingen worden via het P.T.A. geregeld. 

 

artikel 7.3: 

als algemene regel voor het herexamen van schoolvakken geldt het volgende: 

- voor de vakken, die niet in het Centraal Examen worden afgesloten maar in het schoolexamen, 

geldt, dat er een schoolherexamen wordt aangeboden voor het betreffende vak, 

- een kandidaat kan alleen een herexamen doen voor een schoolvak waarvoor het eindcijfer lager 

is dan een 6, 

- de herexamenmomenten worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt, 

- de herexamens worden via het P.T.A. geregeld. 

 

 

HOOFDSTUK 8 : SLAAG- ZAK REGELING 

 

artikel 8.1 : 

Landelijk is het onderstaande vastgesteld. 

a. Aan het Centraal Examen mag pas worden deelgenomen nadat voor alle vakken alle 

onderdelen van het Schoolexamen zijn afgerond, dat wil zeggen.: 

- alle onderdelen die becijferd worden, moeten van een cijfer zijn voorzien; het betreft hier 

dus toetsen, praktische opdrachten, profielwerkstuk; 

- de vakken CKV  en LO moeten beoordeeld zijn met ‘voldoende’ of ‘goed’. 

b. Wanneer een vak zowel een Schoolexamen als een Centraal Examen heeft, worden de 

cijfers van het Schoolexamen en het Centraal Examen gemiddeld. 

c. De kandidaat is geslaagd indien: 

o voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets maximaal één keer een 5 

als eindcijfer behaald is  en  

 o het gemiddelde van de met het CE behaalde cijfers (op 1 decimaal) minstens een 5,5 is en  

 o alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of 

 o er één 5 is behaald en voor alle overige vakken het eindcijfers 6 of hoger is, of 

 o er één 4 óf twee maal 5 óf één 5 en één 4 is behaald én voor de overige vakken een 

 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle vakken tenminste 6,0 is. (bij meer dan 

 één 5 geldt dus de compensatieregeling) en 

 NB 1: het combinatiecijfer telt mee zoals alle andere cijfers. 

 NB 2: een kandidaat is niet geslaagd indien op de cijferlijst óf als eindcijfer óf als 

 onderdeel van het combinatiecijfer een 3 of lager voorkomt 

 

artikel 8.2 : 

Voor elk vak wordt het schoolexamencijfer afgerond op één decimaal. 

 

artikel 8.3: 

De berekening van het combinatiecijfer verloopt in drie stappen. 

a. Voor elk vak dat deel uitmaakt van het combinatiecijfer wordt het Schoolexamencijfer 

berekend. 
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b. Daarna worden de Schoolexamencijfers van deze vakken (incl. het profielwerkstuk) 

gemiddeld. Elk Schoolexamencijfer telt hierbij even zwaar. 

c. De vaststelling van het combinatiecijfer is wettelijk geregeld: het onder punt b. berekende 

gemiddelde moet worden afgerond tot het dichtstbijzijnde hele getal. 

 

artikel 8.4 

voor een vak dat geen Centraal Examen heeft wordt het schoolexamencijfer afgerond tot een 

heel eindcijfer. 

 

artikel 8.6 : 

in het PTA. wordt per toets of praktische opdracht aangegeven hoe zwaar deze meetelt voor 

de bepaling van het eindcijfer van het schoolexamen. 

 

HOOFDSTUK 9 :  BEROEPSMOGELIJKHEDEN 

 

artikel 9.1 :  

de commissie van beroep die per campus wordt benoemd, bestaat uit de volgende leden:   

- voorzitter van 

Commissie van Beroep Blariacumcollege: de campusdirecteur van College Den Hulster  

 Commissie van Beroep College Den Hulster: de campusdirecteur van Valuascollege 

 Commissie van Beroep Valuascollege: de campusdirecteur van Blariacumcollege 

- de secretaris van het eindexamen die tevens secretaris is, 

- de teamleider die belast is met de coördinerende werkzaamheden voor de doelgroep   

  waartoe de kandidaat behoort, 

- een personeelslid aangewezen door de personeelsgeleding van de campusraad, 

- twee personen aangewezen door de ouder-leerling-geleding van de campusraad, bij voorkeur  

  één kandidaat en één ouder. 

 

Postadres: Valuascollege, Postbus 321, 5900 AH Venlo 

 

(Elke campus vermeldt in een bijlage de samenstelling van de beroepscommissie van de campus 

en het betreffende postadres; de onderwijsdirecteur verantwoordelijk voor havo/vwo kan geen 

deel uitmaken van de Commissie van Beroep.) 

 

artikel 9.2 :   

een kandidaat dient een klacht naar aanleiding van de gang van zaken binnen het Schoolexamen 

binnen 3 dagen in bij de onderwijsdirecteur. De onderwijsdirecteur deelt de uitslag binnen 3 

dagen mee aan de kandidaat. Tegen de uitspraak van de onderwijsdirecteur kan de kandidaat 

binnen drie schooldagen na de uitspraak van de onderwijsdirecteur beroep aantekenen bij de 

commissie van beroep. Deze klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de 

commissie van beroep. 

 

artikel 9.3 : 

de commissie van beroep, zoals genoemd in artikel 9.1, neemt binnen drie schooldagen na 

ontvangst van het beroepschrift een besluit omtrent het beroep zoals vermeld in artikel 9.8 

en 9.9. 

 

artikel 9.4 : 

alvorens tot een beslissing te komen dient de commissie van beroep genoemd in artikel 9.1 

alle betrokkenen te horen. 
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artikel 9.5 : 

de commissie van beroep genoemd in artikel 9.1 deelt binnen drie schooldagen schriftelijk de 

beslissing aan alle betrokkenen mee, doch uiterlijk voor aanvang van het Centraal Examen. 

 

artikel 9.6 : 

De commissie van beroep heeft de bevoegdheid de termijn van drie dagen te verkorten 

indien dit noodzakelijk is met het oog op de startdatum van het Centraal Examen. 

 

artikel 9.7: 

tegen deze beslissing kan geen verder beroep worden aangetekend. 

 

artikel 9.8 : 

indien de kandidaat – om wat voor reden dan ook - niet tot het Centraal Examen toegelaten 

wordt, worden de ouders / verzorgers van minderjarige kandidaten per aangetekend 

schrijven op de hoogte gebracht. Meerderjarige kandidaten worden persoonlijk per 

aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. 

 

artikel 9.9 : 

een afschrift van de aangetekende brief zoals genoemd in artikel 9.8 wordt verstuurd naar de 

inspectie. De kandidaat heeft de mogelijkheid van beroep. Dit dient binnen drie schooldagen 

na ontvangst van de brief per aangetekend schrijven te gebeuren. 

 

HOOFDSTUK 10 :  SLOTBEPALINGEN 

 

artikel 10.1 :  

iedere kandidaat wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit reglement. 

 

artikel 10.2 :  

in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de onderwijsdirecteur. 

 

artikel 10.3 :  

dit reglement heeft betrekking op de leerjaren vier, vijf en zes vwo en vier en vijf havo van de 

Tweede Fase.  

 

artikel 10.4 :  

dit reglement wordt tegelijkertijd uitgereikt met het Programma van Toetsing en Afsluiting voor 

ieder leerjaar in de Tweede Fase vóór 1 oktober. 
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HET EXAMENDOSSIER 

SCHOOLJAAR 2016-2017 

1-10-2016  

 

 

Rapporten en examendossier 

 

Zoals in de onderbouw spelen in de bovenbouw prestaties een belangrijke rol: overhoringen, 

proefwerken en andere opdrachten. De behaalde cijfers tellen mee bij de rapporten voor de 

bevordering naar de volgende klas. In de eindexamenklassen tellen de prestaties volledig mee in 

het schoolexamen. Zulke examenonderdelen heten “dossierproeven” en kunnen bestaan uit 

mondelinge dan wel schriftelijke toetsen en uit praktische opdrachten. Het cijfer wordt dan 

opgenomen in het examendossier. In dat examendossier worden alle schoolexamenresultaten van 

een leerling tijdens alle bovenbouwjaren bijgehouden.  

In de vooreindexamenklassen, worden er door het jaar heen prestaties geleverd, die uiteindelijk 

het eindcijfer bepalen, dat op het eindrapport van het betreffende leerjaar komt te staan. Dit 

eindcijfer, op 1 decimaal afgerond, zal met een voor elk vak vastgestelde weging meegenomen 

worden in het schoolexamendossier. 

 

Het Vak- PTA per afdeling vermeldt ten minste alle examenonderdelen. In het examenjaar zijn 

er geen rapporten meer. Uiteraard zijn de gestelde eisen gebaseerd op de officiële landelijke 

voorschriften en uitvoerige examenprogramma’s. Deze zijn op school desgewenst in te zien. 

 

Blokken, halve blokken en toetsweken 

 

Het schooljaar wordt ingedeeld in 4 blokken, die al of niet afgesloten worden met een toetsweek; 

In het Vak-PTA staat vermeld tot welk blok een 'praktische opdracht' of een voortgangstoets 

hoort. De dossiertoetsen (6vwo) zullen zoveel mogelijk in die toetsweken geplaatst worden.  

Indien tijdens het schooljaar door omstandigheden de in het jaaroverzicht aangeduide stof van 

een onderdeel in de lesuren niet tijdig afgerond kan worden, wordt deze aangepast. Dit kan weer 

gevolgen hebben voor de andere onderdelen.  

 

Algemene opmerkingen en kenmerken: 

Er zijn vakken die zowel een schoolexamen (SE) als een centraal examen (CE) kennen. Het 

eindcijfer van het SE en het cijfer voor het CE wegen dan altijd even zwaar. Het CE is 

schriftelijk en wordt in de vorm van open en/of gesloten vraagvormen afgenomen. Er zijn echter 

ook vakken die alleen een schoolexamen kennen. 

Het schoolexamen kent drie prestaties: 

 dossiertoetsen met open en/of gesloten vragen 

 praktische opdrachten 

 profielwerkstuk 

 

Het schoolexamen bestaat uit een ‘examendossier’. Het examendossier is het geheel van de 

onderdelen van het schoolexamen. 

 

Voor het examendossier maakt de leerling één profielwerkstuk. Bij het profielwerkstuk zijn een 

of twee examenvakken betrokken. Tenminste een van deze vakken heeft een studielast van 400 

uur of meer op vwo en 320 uur of meer op havo. De beoordeling van het profielwerkstuk levert 

een cijfer op (op helen afgerond). Op vwo vormt dit cijfer een onderdeel van het combinatiepunt, 

samen met het cijfer voor het vak maatschappijleer 



19 

 

 pta 5vwo  

 

 

De twee andere vormen: ‘dossiertoetsen’ en ‘praktische opdrachten’ kunnen voorkomen bij de 

afzonderlijke vakken. Echter, niet elk vak werkt in het examendossier met cijfers.  

Bij de vakken CKV en LO wordt met de beoordelingen goed of voldoende gewerkt. Het Vak-

PTA maakt duidelijk of en hoeveel toetsvormen bij een bepaald vak horen. Bovendien wordt de 

weging van de onderdelen onderling weergegeven. Voor vakken die zowel in een profiel 

voorkomen als in het vrije deel zijn de eisen gelijk. Het maakt dan dus geen verschil of een vak 

een profielvak of een vak in het vrije deel is. 

 

Voor de dossiertoetsen geldt algemeen dat voor de beoordeling gebruik gemaakt wordt van een 

model waarin de beoordelingscriteria opgenomen zijn, die tevoren aan de leerling bekend zijn 

gemaakt of er is bij elke vraag een puntenwaardering vermeld op basis waarvan - aan de hand 

van een correctievoorschrift - het werk met een cijfer beoordeeld wordt. 

 

Bij de praktische opdrachten worden tevoren de normen bekend gemaakt; bij de beoordeling 

wordt naast het product ook het proces (b.v. planningsaspecten en inlevertermijnen) betrokken. 

 

Afkortingen 

 

ED = examendossier 

DT = dossiertoets (ED) 

VT = voortgangstoets (géén zelfstandig onderdeel van het ED) 

PO = praktische opdracht (ED) 

 

In het eindexamenjaar hebben de proeven een code. Het eerste cijfer geeft de weging aan, 

vervolgens geven de 2 letters de aard van de proeve aan en tenslotte geeft het laatste cijfer de 

chronologie weer. 

Bijvoorbeeld 2DT4 geeft aan dat het de 4e dossiertoets is die 2 keer meetelt in het eindcijfer. 

3PO2 geeft aan dat het de 2e praktische opdracht betreft, die 3 keer meetelt in het eindcijfer. 

In de vooreindexamenklassen kan een vergelijkbare code gebruikt worden. Vaak wordt hier met 

VT’s gewerkt, oftewel voortgangstoetsen. 
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EXAMENREGLEMENT 

 VOOR HET CENTRAAL EXAMEN 

TWEEDE FASE 

1-10-2016 

 

1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen     

 In dit reglement wordt verstaan onder:   

 "Centraal Examen (CE)": het centraal examen zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit 

V.W.O.-H.A.V.O.-M.A.V.O.-V.B.O.;   

 "voorzitter van het eindexamen" ; en "secretaris van het eindexamen": degenen die door 

het schoolbestuur  zijn belast met de organisatie en administratieve afwikkeling van  het 

eindexamen;   

 "kandidaat": een ieder die tot het eindexamen is toegelaten; 

 "examinator": degene die belast is met het afnemen van het eindexamen;  

 "examenvak": één van de vakken die het eindexamen omvat, overeenkomstig het 

Eindexamenbesluit;  

 "inspectie": de inspectie, bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 

 

Artikel 2. Afnemen van het eindexamen  
 De voorzitter en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van 

de school het eindexamen af.  

 

Artikel 3. Indeling  
 Het eindexamen bestaat uit twee gedeelten: een schoolexamen en een centraal examen. 

Dit reglement betreft het centrale examen. 

 

Artikel 4. Keuze van de vakken  
 De kandidaten bepalen uiterlijk aan het begin van het laatste leerjaar, uiterlijk vóór 1 

oktober, in welke vakken zij eindexamen wensen af te leggen.  

Kandidaten die afzien van het centraal examen voor een extra vak dienen dit uiterlijk 

twee weken voor het centraal examen schriftelijk kenbaar te maken 

 

Artikel 5. Onregelmatigheden  
 1.Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de voorzitter maatregelen nemen. 

 2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die, al dan niet in combinatie met elkaar, 

kunnen worden genomen zijn:  

 a. het toekennen van het cijfer 1 (één) voor een toets van het schoolexamen of van het 

centraal examen,  

 b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer zittingen van 

het van het centraal examen,  

 c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen of van het centraal schriftelijk examen,  

 d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de voorzitter aan te wijzen onderdelen. Indien dit 

hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal 

examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal 

examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie.  
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 3. Alvorens tot een maatregel als bedoeld in lid 2 onder a. tot en  met d. wordt besloten, 

hoort de voorzitter de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen 

meerderjarige  laten bijstaan. De voorzitter deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, 

zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk.  In de schriftelijke mededeling 

wordt tevens gewezen op het  bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling 

wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de 

kandidaat, alsmede aan de inspectie.  

 4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de voorzitter tot een maatregel als bedoeld 

in lid 2 onder a. tot en met d. in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het beroep 

wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is 

gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De Commissie stelt een 

onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep, tenzij zij de termijn met 

redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Commissie deelt haar 

beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de voorzitter en aan de inspectie.  

 

Artikel 6. Commissie van Beroep. 

 1 De Commissie van Beroep bestaat uit de volgende personen:   

 De voorzitter van de Raad van Bestuur van de OGVO 

 één lid namens de Ouderraad  

 één lid namens de Valuasdirectie  

 twee docenten  

 2. De Commissie heeft tot taak behandeling van het beroep als bedoeld in lid 4 van 

artikel 5 en artikel 11. Zij treedt niet in de aan de school gebruikelijke disciplinaire 

maatregelen en procedures.  

 3. Het adres van de Commissie is hetzelfde als dat van de school.  

 

Artikel 7. Extra faciliteiten  
 1.De voorzitter kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het  examen geheel of 

gedeeltelijk aflegt op een wijze die is  aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. 

Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

 2. Aan leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond kan in bepaalde gevallen een 

afwijking van de voorschriften worden toegestaan met inachtneming van de regels, 

gesteld in art. 55 lid 2 van het Eindexamenbesluit.  

 

Artikel 8. Geheimhouding  
 Een ieder die betrokken is bij het eindexamen en daarbij de beschikking krijgt over 

gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, 

en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van 

die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, 

behoudens en voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of 

uit zijn taak bij de uitvoering met betrekking tot het eindexamen de noodzaak tot 

bekendmaking voortvloeit. 
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2 HET CENTRAAL EXAMEN (CE) 
 

Artikel 9. Indeling  
 1.Het Centraal Examen wordt afgenomen in drie tijdvakken. De data hiervan worden 

door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bepaald. Het tweede tijdvak is 

bestemd voor de kandidaten die recht hebben op herkansing of die in het eerste tijdvak 

om een geldige reden, dit ter beoordeling van de voorzitter, verhinderd waren bij een of 

meer toetsen aanwezig te zijn. Voor enkele vakken geschiedt deze herkansing ten 

overstaan van de staatsexamencommissie (zie rooster 2) 

 2. De toetsen van het derde tijdvak worden afgelegd ten overstaan van de 

staatsexamencommissie. Dit tijdvak is bestemd voor de kandidaten die in het tweede 

tijdvak evenzeer verhinderd zijn of het centraal examen in het tweede tijdvak niet hebben 

kunnen voltooien.  

 

Artikel 10. De zittingen  
 1.Kandidaten die te laat komen, mogen uiterlijk een half uur na de aanvang van de zitting 

tot die zitting worden toegelaten. Zij hebben geen recht op extra tijd.  

 2. Het gebruik van boeken, logaritmentafels, tabellen, woordenboeken en andere 

hulpmiddelen is de kandidaat verboden met uitzondering van die waarvan het gebruik 

door de commissie belast met de vaststelling van de opgaven, is toegestaan. (zie rooster 

1)  Deze boeken, logaritmentafels, tabellen, woordenboeken en andere hulpmiddelen van 

de kandidaten worden door een toezichthouder onderzocht. Uitsluitend deze 

hulpmiddelen, alsmede het voor het maken van het examenwerk benodigde schrijfgerei 

mogen door de kandidaten meegenomen worden in het examenlokaal.  

 3. Tijdens een zitting worden geen mededelingen aangaande de opgaven gedaan. 

 4. De toezichthouders ondertekenen een proces-verbaal, waarin genoteerd zijn/worden: 

de namen van de kandidaten die aan een toets hebben deelgenomen, de tijdstippen van 

aanvang en sluiting van de zitting en eventuele bijzonderheden die zich tijdens de zitting 

hebben voorgedaan. 

 5. Indien een kandidaat tijdens een zitting onwel is geworden en de examenzaal heeft 

moeten verlaten, beslist de voorzitter of diens plaatsvervanger, na overleg met de 

kandidaat, of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten en zo ja, of de gemiste tijd 

aan het einde van de zitting mag worden ingehaald. Hervat de kandidaat het werk niet, 

dan kan de voorzitter of diens plaatsvervanger bepalen dat het gedeeltelijk gemaakte 

werk ongeldig is. De kandidaat wordt dan voor dit vak naar het tweede tijdvak verwezen. 

 6. De kandidaten mogen niet eerder vertrekken dan één uur na de aanvang van de zitting. 

 7. Vertrek voor het einde van de zitting is alleen mogelijk op de door de voorzitter 

aangegeven tijdstippen. Een kandidaat mag niet zonder toestemming van een 

toezichthouder de examenzaal verlaten op een ander tijdstip. Krijgt hij die toestemming, 

dan dient een van de toezichthouders hem te begeleiden. 

 8. De examenopgaven blijven binnen de examenzaal tot het einde van de zitting. 

 9. Eenmaal gemaakt en ingeleverd werk behoudt zijn geldigheid. Een kandidaat kan zich 

achteraf niet beroepen op ziekte of andere vormen van overmacht om het gemaakte werk 

ongeldig te laten verklaren.  
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Artikel 11. Correctie van het Centraal Examen  
 1.De correctie geschiedt volgens artikel 41 van het Eindexamenbesluit.  

 2. De examinator bepaalt het eindcijfer van het Examen uit het gemiddelde van de cijfers 

van het schoolexamen en het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, 

dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 45 of minder zijn, naar beneden 

afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond. 

 

3 UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING  
 

Artikel 12. Eindcijfers  
 1. Het afgeronde gemiddelde van het eindcijfer voor het schoolonderzoek plus 

(eventueel) het cijfer voor het centraal examen levert per vak het eindcijfer voor het 

gehele examen op.  

 2. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel 

cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.  

 3 Bij de uitslagbepaling volgens artikel 13 wordt het gemiddelde 

van de eindcijfers van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als 

het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer 

is bepaald: maatschappijleer en het profielwerkstuk.  

 

Artikel 13. Zak/slaagregeling 

De kandidaat die eindexamen v.w.o. of h.a.v.o. heeft afgelegd, is geslaagd: 

a. indien hij: 

1o. het gemiddelde van de bij het CE behaalde cijfers minstens 5,5 is, en 

2o. voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets maximaal één keer 

een 5 als eindcijfer  behaald is en  

3°. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of 

4°. 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, of 

5°. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 4 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, of 

6°. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de 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, en 

b. indien geen van de eindcijfers van onderdelen, genoemd in het combinatiecijfer* lager 

is dan 4, en 

c. indien de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke 

opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, zijn beoordeeld als 

«voldoende» of «goed». 

 

* Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van tenminste de 

volgende onderdelen aangemerkt als eindcijfer van één vak, voor zover voor deze 

onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer en het profielwerkstuk.  
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Artikel 14. Vaststelling van de uitslag  
 1.De voorzitter en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 13. 

 2. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, worden een of meer eindcijfers van 

de vakken niet bij de bepaling van de  uitslag betrokken, op voorwaarde dat de 

overblijvende vakken tezamen een eindexamen vormen als bedoeld in artikel 11 tot en 

met 29 van het Eindexamenbesluit.  

 

Artikel 15. Herkansing  
 1.Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de voorzitter deze tezamen met de eindcijfers aan 

iedere kandidaat mee op een bekendgemaakt tijdstip. 

 2. De kandidaat heeft het recht in het volgende tijdvak deel te nemen aan de herkansing 

van het centraal examen in één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd. Het hoogste 

van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt 

als definitief cijfer voor het centraal examen.  

 3. Door het aanvragen van herkansing wordt de uitslag een voorlopige. De kandidaat stelt 

de voorzitter vóór een door deze laatste te bepalen tijdstip schriftelijk in kennis van 

gebruikmaking van  het in het tweede lid bedoelde recht.  

 4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en aan de kandidaat 

meegedeeld.  

  

Artikel 16. Diploma en cijferlijst  
 1.Elke kandidaat die eindexamen heeft gedaan ontvangt een cijferlijst waarop zijn 

vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, het cijfer voor de rekentoets, de cijfers voor 

het centraal examen, de eindcijfers en de uitslag van het examen. 

 2. Elke geslaagde kandidaat ontvangt een diploma, waarop het profiel en de profielen zijn 

vermeld die bij de uitslag van het examen zijn betrokken. 

 3. Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in een of meer extra vakken, worden de 

cijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken vermeld op de 

cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 

 

Artikel 17. Schoolverlaters  
 1.Een kandidaat die definitief voor het eindexamen is afgewezen en die de school verlaat 

ontvangt een cijferlijst  waarop zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, de cijfers 

voor het centraal examen, de eindcijfers en de negatieve uitslag van het examen. 

 2. Voor de aanvang van het centraal examen heeft de kandidaat al het Examendossier 

ontvangen, een cijferlijst over alle onderdelen van het schoolexamen.  

 Beide lijsten zijn van belang bij een aanmelding voor een VAVO-opleiding. 
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4. OVERIGE BEPALINGEN  

 

Artikel 18. Bewaren van het examenwerk  
 Het werk van het eindexamen van de kandidaten wordt gedurende zes maanden na de 

vaststelling van de uitslag bewaard, ter inzage voor belanghebbenden. Na deze termijn 

wordt het werk vernietigd.  

 

Artikel 19. Spreiding examen  
 De voorzitter kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die in 

het laatste leerjaar langdurig ziek is en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten 

gevolge van bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke, omstandigheden 

niet in staat is geweest onderwijs in het laatste  leerjaar te volgen dat het eindexamen 

gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen.  

 

Artikel 20. Onvoorziene gevallen  
 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter. 

 

Artikel 21. Datum van ingang  
 Dit reglement is in werking getreden op 01 augustus 2016.  
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KEUZEFORMULIER VWO 

Verplicht: Nederlands, Engels, CKV (alleen atheneum), Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding, 
Algemene Natuurwetenschappen. 

   
Verplichte keuze gymnasium: LAKC of GRKC   
 
Verplichte keuze atheneum: Frans of Duits 
 

 
Natuur & Techniek 

 
Natuurkunde  
Scheikunde  
Wiskunde B 


 
Kies 1 van de 2 
vakken:  
 Wiskunde D 
 Biologie 


















 

 
Natuur & Gezondheid 



Biologie 
Scheikunde 


 
Kies 1 van de 2 
vakken: 
 Wiskunde B   
 Wiskunde A  


 
Kies 1 van de 2 
vakken:  
 Natuurkunde  
 Aardrijkskunde 








 

 
Economie & Maatschappij 

 
Economie 
Geschiedenis 


 
Kies 1 van de 2 vakken: 
 Wiskunde A 
 Wiskunde B 


 
 
Kies 1 van de vakken:  
 M&O 
 Aardrijkskunde 
 Duits (alleen gymn.) 
 Frans (alleen gymn.) 
 








 

  
Cultuur &Maatschappij 



Geschiedenis  


 
Kies 1 van de 2 vakken: 
 Wiskunde A 
 Wiskunde C  


 
Kies 1 van de 2 vakken:  
 Aardrijkskunde  
 MAW  


 
Kies 1 van de vakken:  
 Tekenen  
 Filosofie 
 Duits (alleen gymn.) 
 Frans (alleen gymn.) 
 Muziek 
 Dans 
 Voco  
 

Vrije ruimte: kies 1 
van de 4 vakken: 
 
 Biologie 
 Economie 
 Wiskunde D 
 Tekenen 
 
 

Vrije ruimte: kies 1 
van de 11 vakken:  
 
 Aardrijkskunde 
 Economie  
 M&O. 
Tekenen 
 Filosofie 
 Geschiedenis 
 Muziek 
 Duits (alleen gym) 
 Frans (alleen gym) 
( Dans) 
( Voco) 
 WisD (met WisB) 
 
 

Vrije ruimte: kies 1 van de 
6 vakken:  
 
 M&O. 
 Aardrijkskunde 
 Frans 
 Duits 
 Filosofie 
 WisD (met WisB) 
 
. 

Vrije ruimte: kies 1 van de 
11 vakken: 

 Aardrijkskunde 

 M&O 
 Economie (met WiA) 
 Frans  
 Duits  
 Tekenen 
 Muziek 
 Filosofie 
 MAW  
( Dans) 
( Voco) 
 
 

 
 Extra Informatica@Fontys            Extra Kunstproject                   
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Weging van het eindcijfer van 5vwo in het schoolexamen: 
 

AK 30%  MO 30% 

BIOL 10%  MU/VOCO/MUSI 10% 

CKV 50%  NAT 30% 

DA 50%  NETL 10% 

DUTL 10%  SCHK 30% 

ECON 30%  TE 10% 

ENTL 10%  WISA 30% 

FATL 10%  WISB 30% 

FI 50%  WISC 30% 

GES 50%  WISD 30% 

GRTL 10%    

LATL 10%    

LO nvt    

MAW 20%    

 
NB: MAAT is afgesloten in 4vwo 
 
 
Overstap 5v  5h 
 
In de praktijk stappen elk jaar enkele leerlingen over van 5vwo naar 5havo. Het 
eindcijfer, dat zij in 5vwo behaald hebben voor de meeste vakken, telt mee in het 
SE volgens bovenstaande tabel. Daarbij komt dat meestal het eindcijfer van 5vwo 
vermenigvuldigd wordt met de factor 1,2. 
 

AK ed5*1,2  MO ed5*1,2 

BIOL  ed5*1,2  MU/VOCO/MUSI niets 

CKV nvt  NAT ed5*1,2 

DA nvt  NETL ed5*1,2 

DUTL ed5*1,2  SCHK niets 

ECON niets  TE niets 

ENTL ed5*1,2    

FATL ed5*1,2  WISA 

ed5*1,2  FI ed5*1,2  WISB 

GES ed5*1,2  WisD 

LO nvt    

MAAT ed4*1,2 
alleen dt’s 
geen po 

          nb. niets =  
         telt niet mee 

 

MAW ed5*1,2    
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AARDRIJKSKUNDE  5vwo    profiel CM / EM / NG / vrije deel 
 

Het vak Aardrijkskunde kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

blok code duur stofomschrijving domein 

1 + 2 
tw1 ? 
okt 

  H1 Wereld, Globalisering  

3vt 60/90 H1 Wereld, Globalisering 
(+ herh. 4V H1 p1-9) 

B1 

2   H2: Aarde, endogene en exogene processen  

tw2 
dec 

3vt 90 H2: Aarde, endogene en exogene processen C1 

3   PO platentektoniek  

tw3 
mrt 

3vt 90 H3: Gebieden: Zuidoost-Azie 
(+ herh. 4V H3) 

D2 

4   PO buurtonderzoek 
Herh. 4V H4 

 

 3vt 60/90 H2: Nederland, stedelijke gebieden 
(+herh. 4V H4 

E1 

 
Naast de 4 toetsen (weging:3x) zijn kleinere werken die gezamenlijk max. een weging 
van10 hebben.  Dat betreft po’s, kleine toetsen, ICT opdrachten, projecten en eventueel 
een excursie. 
 
Het eindcijfer telt 30 % mee in het schoolexamen AK 
 
 
 
 
BIOLOGIE 5vwo         profiel NG / vrije deel 
 
Het vak Biologie kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

blok code duur stofomschrijving 

1+2 2VT1 50 5V: Thema 1 & 2 

tw2 
dec 

4PO1 150  Practicum: enzymen 

3    

tw3 
mrt 

4VT2 60  5V: Thema 4, 5 & 6    

4 2PO2  Praktische opdracht: ecologie 

 4VT3 60  5V: Thema 3 
6V: Thema 1 

 
Het eindcijfer telt voor 10% mee in het schoolexamen BIOL 
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CULTUREEL KUNSTZINNIGE VORMING      5vwo  gemeenschappelijk deel 
 
Het vak CKV kent alleen een schoolexamen en wordt beoordeeld met een ‘goed’ of 
‘voldoende’.  Men kan geen diploma verkrijgen zonder dat CKV in 6vwo voldoende /  
goed is afgerond. 
 

Blok Code herkans
baar +/- 

Stofomschrijving 

1 1KO - Voldoen van een of meer opdrachten uit de klas 

 5CA6 - inleveren culturele activiteit die door de leerlingen 
zelf gekozen is. 

    

1 1KO - Voldoen van een of meer opdrachten uit de klas 

 5CA7 - inleveren culturele activiteit die door de leerlingen 
zelf gekozen is. 

tw2 
dec 

   

2 1KO - Voldoen van een of meer opdrachten uit de klas 

 5CA8 - inleveren culturele activiteit die door de leerlingen 
zelf gekozen is. 

tw3 
apr. 

   

3 1KO - Voldoen van een of meer opdrachten uit de klas 

 5PA2 - inleveren praktische activiteit die door de 
leerlingen zelf gekozen is. 

 
Het vak CKV wordt afgesloten in 5vwo. 
Het cijfer van 4vwo telt voor 50 % mee voor schoolexamencijfer in 5vwo. 
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DANS   5vwo      profiel CM / vrije deel 
 
Het vak dans kent alleen een schoolexamen (SE) en wordt in 5vwo afgerond 
 

blok code duur 
herkans 
baar +/- 

stofomschrijving 

1 - 4 opdr.  - bezoek 8 tot 10 dansvoorstellingen (gespreid door het 
jaar) 

     

1 + 2 2dt1 50  - dansgeschiedenis Nederland 

tw2 
dec 

    

 2dt2 10  - dansgeschiedenis -  dansbeschouwing n.a.v. video . 
nb. dit onderdeel komt in de week voor of na de 
toetsweek aan bod 

3 6po1 75  - praktijkexamen 2 

tw3 
mrt 

2dt3 50  - werkstuk (mondeling) 

     

 
Het vak DA wordt afgesloten in 5vwo. 
Het cijfer van 4vwo telt voor 50 % mee voor schoolexamencijfer in 5vwo. 
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 pta 5vwo  

 

DUITS  5vwo       profiel CM / vrije deel 
 

Het vak Duits kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

 code duur Stofomschrijving 

1a 1vt 50 Schriftelijke literatuurtoets over eerste gelezen 
werk(en) 

1b 1vt 50 Methodegebonden toets Hoofdstuk 1 
 

2a 2vt 50 Leesvaardigheidstoets 

2b 2vt 50 Kijk- en luistervaardigheidstoets 

tw2 
dec 

1vt 60 Methodegebonden toets Hoofdstuk 2 (+ herhaling 
van hoofdstuk 1) 

3a 2vt 50 Schriftelijke literatuurtoets over tweede gelezen 
werk(en) 

3b 2vt 50 Methodegebonden toets Hoofdstuk 3 (+ herhaling 
van de hoofdstukken 1 en 2) 
 

tw3 
mrt 

4vt 120 Schrijfvaardigheid: Brief* 

4a 4vt 50 Leesvaardigheidstoets 

4b 2vt 50 Methodegebonden toets Hoofdstuk 4 (+ herhaling 
van de hoofdstukken 1, 2 en 3) 
 

 4vt 15 Spreekvaardigheid* 

 
*zie ELO (Magister) voor instructies en beoordelingsformat. 
 
Het eindcijfer telt voor 10% mee in het schoolexamen DUTL 
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 pta 5vwo  

 

DUITS (DUTL) Versterkt Duits     5vwo  profiel CM / vrije deel 

 
Het vak Duits kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

blok code duur stofomschrijving 

1+2 2vt 
2vt 
2vt 
2vt 
2vt 

50 
50 
10 
50 
50 

Leesvaardigheidstoets  
Schriftelijke literatuurtoets over eerste gelezen werk(en) 
Spreekbeurt* 
Kijk- en luistervaardigheidstoets  
Grammatica- en woordenschattoets 

tw2 
dec 

2vt 60 Schrijfvaardigheid: betoog of formele brief* 

3 4vt 
4vt 
3vt 

50 
50 
10 

  

Schriftelijke literatuurtoets over tweede gelezen werk(en)  
Filmproject* 
Spreekbeurt* 

tw3 
mrt 

4vt 120 Schrijfvaardigheid: betoog of formele brief* 

4 4vt 
4vt 
4vt 

50 
50 
50 

 

Leesvaardigheidstoets  
Schrijfvaardigheid: betoog of formele brief* 
Grammatica- en woordenschattoets 

 3vt 
 

15 
 

Spreekvaardigheid: eigen thema* 
 

 

*zie ELO (Magister) voor instructies en beoordelingsformat. 
 

Voor 5 VWO TTO-leerlingen geldt dat de methode gebonden toetsen vervangen  
worden door schrijfvaardigheids- of spreekvaardigheidstoetsen 
 
Het eindcijfer telt voor 10% mee in het schoolexamen DUTL 
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 pta 5vwo  

 

ECONOMIE  5vwo              profiel  EM / vrije deel 
 
Het vak Economie kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

blok code duur stofomschrijving 

1 + 2 
4vt1 
3vt2 
3vt3 

nvt 
50 
50 

Gewogen gemiddelde van periode 4 van 4vwo 

tw2 
dec 

4vt4 60 Vraag & Aanbod, Marktgedrag + (deel) Mobiliteit 

3 3vt5 50  

tw3 
mrt 

4vt6 60 
Vraag & Aanbod, Marktgedrag, Mobiliteit + (deel) 
Economische Crisis 

4 
3vt7 50  

4vt8 50 Levensloop + Economische Crisis + Monetaire Zaken  

 
Het eindcijfer van 5vwo (ed5) wordt vastgesteld na blok 3. De cijfers van de 4e periode 
tellen niet meer mee voor de overgang en worden als 1dt1 meegenomen naar het 6e 
leerjaar. 
 
Aan het einde van periode 3, kan een leerling één resultaat van 3vt2, 3vt3 en 3vt5 
wegstrepen. Indien een leerling een toets gemist heeft (door wat voor reden dan ook) 
geldt dit als zijnde weggestreept. 
 
Het eindcijfer van van 5vwo telt 30% in het schoolexamen ECON  
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 pta 5vwo  

 

ENGELS  5vwo       gemeenschappelijk deel 
 
Het vak Engels kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

blok  code duur stofomschrijving 

1+2   Idioomtoets (factor 2) 
Idioomtoets (factor 2) 
Grammaticatoets (factor 4) 

tw2 
dec 

 90 min Leesvaardigheid (factor 6) 

3   Idioomtoets (factor 2) 
Kijk-luistertoets (factor 3) 

tw3 
mrt 

 120 min Schrijfvaardigheid (factor 3) 

4   Kijk-luistertoets (factor 3) 
Idioomtoets (factor 2) 
Kennis van Land en Volk (factor 4) 
Spreekvaardigheid (factor 2) 

  90 min 
 20 min 

Leesvaardigheid (factor 6) 
Eén mondelinge toets die resulteert in twee cijfers: 

- Gesprekvaardigheid (factor 3) 

- Boekenlijst (factor 5) 

 
Het eindcijfer telt 10% mee in het schoolexamen ENTL 
 

Vervroegd Examen: Leerlingen die in 5V vervroegd eindexamen Engels willen doen, 

hebben aan het eind van het vorige schooljaar een instaptoets gemaakt en hiervoor een 

positieve score behaald voordat ze toegelaten zijn in 6V. Na het positief afsluiten van de 

instaptoets worden de leerlingen voor de rest van het schooljaar geplaatst in een 6V-

klas. 
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 pta 5vwo  

 

FILOSOFIE  5vwo         CM / vrije deel 
 
Het vak Filosofie kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  

 
blok code duur stofomschrijving 

1 - 4 po nvt Gedurende het hele jaar 

tw2 

dec 
vt 60  Ethiek 

tw3 

mrt 
vt 60  Wijsgerige Antropologie 

 vt 60  Kenleer 

 
- Elke periode kunnen er tussentijdse toetsen worden gegeven. Dit kunnen reguliere 
toetsen zijn en kleine praktische opdrachten.  
- Gewicht van de toetsen:  - toetsweek: 3x 
    - grote praktische opdracht: 3x 
    - reguliere tussentijdse toets en kleine praktische 

  opdracht: 1x 
 
Het eindcijfer telt 50% mee in het schoolexamen FI 
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 pta 5vwo  

 

FRANS  5vwo    profiel CM (gymnasium) / vrije deel 
 

Het vak Frans kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

blok code duur stofomschrijving 

1 + 2 
2 – 5 

werken 
 

Leerwerk en / of vaardighedentoetsen van stof / 
thema periode 1 en 2, met name schrijf- en 
luistervaardigheid (factor 1 of 2) 

tw2 
dec 3vt1 60 

Schriftelijke toets (factor 3) 
- Leergedeelte : stof thema’s blok 1 en 2 
- Tekstgedeelte : VWO-tekst(en) 

3 
2 – 5 

werken 
 

Leerwerk en / of vaardighedentoetsen van stof / 
thema periode 3 , m.n. schrijf- en luistervaardigheid 
(factor 1 of 2) (factor 2 of 3) 

tw3 
mrt 

4vt2 60 

Schriftelijke toets (factor 4) 
Leerwerk en / of vaardighedentoetsen. 

- Leergedeelte: stof thema’s. 
- Tekstgedeelte: VWO-tekst(en) 

4   
Zie blok 1, 2 en 3 (factor 2) 
Luistervaardigheid (factor 3) 
Mondeling (factor 3) 

 5vt3 
5vt4 
 
 

60 
25 

 
 

Leesvaardigheid: VWO-teksten (factor 5) 
Gespreksvaardigheid (factor 5) 

- Beoordeling gebaseerd op kennis dossier en 
teksten + spreekvaardigheid 

 
Het eindcijfer telt 10% mee in het schoolexamen FATL 
 
GESCHIEDENIS  5vwo    profiel CM / EM /vrije deel 
 
Het vak Geschiedenis kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). 
 

blok code duur stofomschrijving 

1+2 2vt1 50 Tijdvak 9 en historische context Duitsland 

2po1 - Eigen historisch onderzoek (thema 2) 

tw2 
dec 

2vt2 60 Tijdvak 10 en historische context Koude Oorlog 

3 2vt3 50 Thematisch onderwerp: eigen keuze van docent en 
leerlingen (thema 3) 

tw3 
mrt 

2vt4 60 Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in 
Nederland (thema 4) 

4 2po2 - PO: tijdvakkendossier 

 2vt5 60 Oefenen op examenniveau (alle tijdvakken en 
vaardigheden) 

 1vt6 - Cijfers door het jaar (SO, mondelingen e.d.) 

De toetsen zijn altijd cumulatief, dat wil zeggen dat stof uit voorgaande tijdvakken ook 
getoetst wordt.  
 
Het eindcijfer telt 50% mee in het schoolexamen GES 
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 pta 5vwo  

 

GRIEKS  5gym         gemeenschappelijk deel 
 
Het vak Grieks kent een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) 
 

blok code duur stofomschrijving 

  1+2 3vt1 50 Verhalen uit het Oude Testament (Palladion 
hfd 1) en Geschiedschrijving (Palladion hfd 
9, Herodotus)  

      

tw 2 
dec 

3vt2 60 Epos (Palladion hfd 4 en 5, Homerus 
[Odyssee en Ilias]) 

  3    

tw 3 
mrt 

3vt3 60 Lyriek en filosofie (Palladion hfd 12, 
kernauteurs: Sappho, Anakreon en Plato 
[Symposion] + Fragmenten uit Synopsis, 
hfdst 15 

  4    

 3vt4 60 Filosofie (Palladion hfd 12 en 13, 
kernauteurs: Plato [Faidon en Politeia] en 
Loukianos) 

    

1-4 weging per 
toets 1-2 

 Idioom, uitgangen werkwoorden, 
stamtijden, grammatica en syntaxis 

1-4 weging per 
toets 1-3 

(PO, 
classyclip) 

 Cultuur 
I-Romeinse keizers en hun navolgers 
(Synopsis, hoofdstukken 4-5)  
II-Rome: eeuwige wedergeboorte (Synopsis, 
hoofdstukken 6-7)  
III Aspecten van de Griekse cultuur en 
geschiedenis (w.o. herontdekking van het 
antieke Griekenland + 
IV Eigen onderzoek, presentatie: Rome-
avond 

 
Het eindcijfer Grieks telt 10% mee in het schoolexamen GRKC 
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 pta 5vwo  

 

 LATIJN   5gym       gemeenschappelijk deel 
 
Het vak Latijn kent een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) 
 

Blok Code Duur Stofomschrijving 

1+2 3vt1 50 Roman en lyriek (Parnassus hfd 4 Eros, 
kernauteur: Petronius) 

    

tw2 
dec 

3vt2 60 Filosofisch proza (Parnassus  hfd 5 
Lessen in de filosofie en hfd 7 De dood, 
kernauteur: Seneca) 

3    

tw3 
mrt 

3vt3 60 Epos (Parnassus hfd 6 Vergilius) en 
Geschiedschrijving (Parnassus, hfd 1 
Caesar) 

4    

 3vt4 60 Epos (Parnassus hfd 2 Ovidius) 

    

1-4 weging per 
toets 1-2 

 Idioom, uitgangen werkwoorden, 
stamtijden, grammatica en syntaxis 

1-4 weging per 
toets 1-3 

(PO, 
classyclip) 

 Cultuur 
I-Romeinse keizers en hun navolgers 
(Synopsis, hoofdstukken 4-5)  
II-Rome: eeuwige wedergeboorte 
(Synopsis, hoofdstukken 6-7)  
III-Aspecten van Indo-Europese 
taalkunde: klassieke talen en Italiaans 
IV + Eigen onderzoek, presentatie: Rome-
avond  

 
Het eindcijfer LA telt 10% mee in het schoolexamen LAKC 
 

 

 
 
 
 
LICHAMELIJKE OPVOEDING  5VWO  gemeenschappelijk deel 
 
Het vak LO kent alleen een schoolexamen met een eindbeoordeling ‘goed’, 
‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Men kan geen diploma verkrijgen met een 
‘onvoldoende’ beoordeling. 
 
Onderdelen die terugkomen in het schoolexamen zijn: 
 
Motorische leerdoelen 
Sociale en emotionele leerdoelen 
Cognitieve leerdoelen 
Leerdoelen o.b.v. reproductie naar productie 
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 pta 5vwo  

 

De onderdelen zijn opgesplitst in de volgende domeinen : 
Bewegen 
Een leerling moet kunnen meedoen aan verschillende soorten sporten, zoals 
balsporten, turnen, atletiek en 'bewegen op muziek' 
Leerjaar 4 (HAVO) 
Verspreid over leerjaar 4 & 5 (VWO) 
 
Bewegen en regelen 
Een leerling kan bijvoorbeeld toernooien organiseren 
Leerjaar 4 (HAVO) 
Verspreid over leerjaar 4 & 5 (VWO) 
 
Bewegen en gezondheid 
Een leerling kent het belang van bewegen voor de gezondheid 
Leerjaar 4 (HAVO) 
Verspreid over leerjaar 4 & 5 (VWO) 
 
Werkhouding 
Goed in een groep kunnen sporten 
Leerjaar 4 (HAVO) 
Verspreid over leerjaar 4 & 5 (VWO) 
 
Sportoriëntatie  
5 Havo en 6 VWO 
Deelname verplicht 
Leerlingen die vaker dan 1 keer afwezig zijn, zijn verplicht deel te nemen aan de 
inhaallessen. 
 
Deelname verplicht 
Leerlingen die volgens schriftelijk attest van een arts niet in staat geacht worden aan 
een of meerdere opdrachten uit voornoemde domeinen deel te nemen, dienen in 
overleg met de docent een vervangende opdracht te maken of uit te voeren. Deze moet 
met een voldoende worden afgesloten. 
 
Beoordeling LO 4 HAVO / 4 & 5 VWO: 
  

- Alle punten die behaald worden tellen 1x mee.  

- De kolommen in magister zijn niet van te voren benoemd. 

- De punten worden ook als punten ingevoerd. 

- O is lager dan 5,5  

- V is 5,5 tot 7,4 

- G is 7,5 of meer 

- Ieder rapport komt er een O / V / G uitrollen (voortschrijdend gemiddelde). 

- Ook als je geblesseerd bent, dien je aanwezig te zijn bij de les. Je dient tevens 
sportkleding bij je te hebben. Er wordt je de mogelijkheid tot fitness of een 
assisterende rol binnen de les LO geboden. 

- Als je niet kan deelnemen aan een les overleg je een ‘schrijven’ van de ouders / 
verzorgers aan de LO-docent, waar je les van hebt. In dit ‘schrijven’ staat de 
verklaring omschreven, waarom je niet kan deelnemen. In overleg met je docent, 
kun je dan als leerling ingezet worden voor een assisterende rol.  
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 pta 5vwo  

 

Beoordeling werkhouding LO  
 

NAAM:……………………………………………………………………… KLAS:…………………………………………… 

Vul in het schema geen kruisjes in, maar een cijfer in het juiste vakje! 

 Onvoldoende (t/m 
5,4) 

Voldoende (5,5 
t/m 7,4) 

Goed (7,5 t/m 10)  

1.Samenwerken Luistert niet naar 
anderen. 
Heeft aansporing 
nodig om 
samen te werken. 

Komt afspraken 
na. Kan 
luisteren naar 
anderen. 
Voert een taak 
uit zoals 
verwacht. 

Maakt afspraken 
die voor 
iedereen haalbaar 
zijn. Zorgt 
voor een goede 
samenwerking. 

 

2.Omgang 
materiaal 

Gebruikt 
materiaal op een 
verkeerde manier. 

Gebruikt 
materiaal 
waarvoor 
het bedoeld is.  

Spreekt ook 
anderen erop aan 
om materiaal goed 
te gebruiken. 

 

3.Inzet om jezelf 
teverbeteren 

Alleen bezig met 
de opdracht 
wanneer de 
docent in de buurt 
is. 

Is in de les actief 
bezig om 
eigen 
vaardigheid en 
kennis 
te vergroten. 

Actief bezig met 
het verbeteren van 
de eigen kennis en 
vaardigheden. 
Geeft klasgenoten 
hulp en 
aanwijzingen om 
beter te 
worden. 

 

4.Zelfstandig aan de 
gang blijven 

Raakt snel 
afgeleid en gaat 
anderen dingen 
doen. 

Voert een 
opdracht uit 
zoals 
gevraagd. 

Kijkt na een 
opdracht of er nog 
iets anders te doen 
is. 

 

5.Omgang met 
elkaar en de docent 

Is vaak in conflict 
met 
leerlingen en/of 
de docent. 

Benadert andere 
leerlingen en de 
docent positief. 

Spreekt anderen 
aan op 
negatief gedrag. 

 

6.Pers. competentie 
 

Is vaak te laat of 
vaak spullen niet 
in orde. 

Komt zelden te 
laat of heeft 
zelden spullen 
niet in orde. 

Komt nooit te laat 
of heeft nooit 
spullen niet in orde 

 

 
 

  Totaal   

 



41 

 

 pta 5vwo  

 

MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN  5vwo       vrije deel / CM   
Het vak Maatschappijwetenschappen kent zowel een schoolexamen (SE) als een 
centraal examen (CE). 
 
 

blok  code  duur stofomschrijving  

1+2  Dossier met 
essays 

n.v.t. Internationale betrekkingen en 
ontwikkelingssamenwerking  

tw2 
dec  

1vt1 60 Inleiding recht  

tw3  
mrt 

1vt2 60 Pluriforme samenleving 

4  1vt3 60 Verzorgingsstaat en sociologie  

 

Er kan eveneens tussentijds getoetst worden. De volgorde van de te behandelen 
thema’s kan afwijken van bovenstaand schema. 
 
Het eindcijfer telt 20% mee in het schoolexamen MAW. 
 
 
 
 

 

 
 
MANAGEMENT & ORGANISATIE  5vwo      profiel EM / vrije deel 

 
Het vak Management en Organisatie kent een schoolexamen (SE) en een centraal 
examen (CE).  
 

blok code  duur Stofomschrijving 

1 + 2 2vt1 50 Eenmanszaak 1 en Stichting & Vereniging 

1vt2 50 Eenmanszaak 2 

   

tw 2 
dec 

2vt3 60 Eenmanszaak 1, Eenmanszaak 2 en  
Stichting & Vereniging 

3    

tw 3 
mrt 

2vt4 60 Eenmanszaak 1, Eenmanszaak 2 en  
Stichting & Vereniging 

4 1vt5 50 Naamloze vennootschap 

 2dt6 90 Eenmanszaak 1, Eenmanszaak 2, Stichting & 
Vereniging en Naamloze vennootschap 

 
Het eindcijfer telt 30% mee in het schoolexamen MO 
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MUZIEK              5vwo        profiel CM / vrije deel 
 
Het vak Muziek kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

blok code duur stofomschrijving 

1 + 2  

   

1po1 
1vt1 

 

 
30 

Uitvoerende opdrachten dossier december. 
Auditieve vaardigheden periode 1 

1vt2 
120 termen en begrippen, luistervaardigheid & stijl- en 

repertoirekennis; stof periode 1 

2po2 
30 praktische opdracht:  voorspeelavond: zingen / 

spelen  
van 3 solostukken uit verschillende stijlperiodes 

1vt3 
1po3 

30 Auditieve vaardigheden; stof periode 1+ 2 
Uitvoerende opdrachten dossier maart. 

tw2 
dec  

1vt4 
120 termen en begrippen, luistervaardigheid & stijl- en 

repertoirekennis; stof periode 1+2 

3 
1vt5 
2po4 

30 
30 

Auditieve vaardigheden; stof periode 1 t/m 3 
p.o. ensemblestuk 

tw3 
mrt 

1vt6 
120 termen en begrippen, luistervaardigheid & stijl- en 

repertoirekennis; stof periode 1  t/m 3 

4 1po5  Uitvoerende opdrachten dossier juni 

4 1vt7 30 Auditieve vaardigheden; stof periode 1 t/m 4 

 2vt8 
120 termen en begrippen, luistervaardigheid & stijl – en 

repertoirekennis; stof periode 1 t/m 4 

 
Het eindcijfer telt 10% mee in het schoolexamen MU  
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VOCO 5vwo            vrije deel 
 
Voco kent alleen een schoolexamen (SE)  
 

blok code duur stofomschrijving 

3 1po1  Verslag concerten, dossier voco 

4 1po2  Verslag concerten, dossier voco 

 
Het eindcijfer van voco wordt samengesteld in overleg met de docenten van het 
conservatorium in Maastricht. 
 
 
 
 
 
MUSICAL (MUSI) 5vwo           vrije deel 
 
Musical (MUSI) kent alleen een schoolexamen (SE) en wordt in 5vwo afgesloten 
 

blok code duur stofomschrijving 

1+2 3po1  Solo zang + presentatie zang-drama 

3 
1po2  Verslag musicalvoorstelling, dossier 

3po3  Musical voorstelling 

4 3po4  Examenlessen Musical 

 
Een aantal prestaties wordt beoordeeld in overleg met de Musicaltheater 
Academie van Fontys Tilburg. 
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NATUURKUNDE  5vwo      profiel NG / NT / vrije deel 
 

Het vak Natuurkunde kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

 
Het 
eind
cijfer 
telt 
30% 
mee 
in 
het 
scho
olex
ame
n 
NAT 
 
 
 

 
 
 
NEDERLANDS  5vwo      gemeenschappelijk deel 
 
Het vak Nederlands kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE) 
 

blok code duur stofomschrijving 

1 + 2 
 

 
 

 
Boek 5 
Boek 6 

tw2 
dec 

3vt1 90 Schrijfopdracht  

3 
 

2vt2  Boek 7 Presentatie 

tw3 
mrt 

3vt3 60 Lezen 1 en 2 + Argumenteren 1 

4 
 
 
 

 
1vt4 
3vt5 

 

 

Boek 8 
Leesdossier 
Spellen en Formuleren (gemiddelde van  
                                                     cijfers door het jaar) 

 3vt6 
 

90 
 

Lezen 1 en 2 + Argumenteren 1 + Samenvatten 1 
 

N.B.  -Tijdens iedere periode kunnen er kleinere werken gegeven worden, die de factor 
1 krijgen. 

 -Onder 3vt5 kan ook een cijfer vallen dat gegeven wordt voor de spelling en 
formulering van een willekeurige toets bij een ander vak. Dit cijfer telt in gelijke 
mate mee voor het gemiddelde. 

Het eindcijfer telt 10% mee in het schoolexamen NETL 
 

 code duur Stofomschrijving 

1a 2vt1 50 min H 6 

1b 2vt2 50 min H 6 + deel H7 

2a 2vt3 50 min H 6 + H 7  

2b 1po1  Practica periode 1 + 2 

2c 1vt4 50 min  Parate kennisvragen H 6 + H 7 + H 8 

tw2 
dec 

4vt5 60 min H 6 + H 7 + deel H 8 

3a 2vt6 50 min H 6 + H 7 + H 8  

tw3 
mrt 

4vt7 60 min H 6 + H 7 + H 8 + H 9 

4a 2vt8 50 min H 6 + H 7 + H 8 + H 9 + H 10 

4b 1po2  Practica periode 3 + 4 

4c 2po3  Mini PWS 

4d 1vt9 50 min Parate kennisvragen H 8 + H 9 + H10 + H 11 

 6vt10 60 min Stof hele jaar ( H 6 + H 7 + H 8 + H 9 + H10 + H 11)  
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REKENTOETS  vwo         alle profielen 
 
Deelname aan de rekentoets is verplicht. Vanaf het schooljaar 2016-2017 valt de 
rekentoets onder de kernvakkenregeling: zie Artikel 13 van het Examenreglement 
Centraal Examen. 
Een leerling heeft 4 kansen bij het afleggen van de rekentoets. Een keer in de 
vooreindexamenklas (mei/juni) en drie keer in de eindexamenklas (januari, maart, 
mei/juni). 
Indien een leerling doubleert of zakt voor zijn eindexamen, vervallen alle behaalde 
resultaten van de rekentoets. 
 
 
 
 
SCHEIKUNDE  5vwo      profiel NG / NT / vrije deel 
 
Het vak Scheikunde kent een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) 
 

blok code duur stofomschrijving 

1-4  3vt1 - Het gemiddelde van de voortgangstoetsen van de 
behandelde stof. De toetsen kunnen bestaan uit  
schriftelijk werk of een praktische opdracht. 

tw2 
dec 

1vt2 60 
 

H.1 t/m 10 

3    

tw3 
mrt 

1vt3 60 H.1 t/m 12 

4    

 1vt4 60 
 

H.1 t/m 14 

Aan het einde van periode 4, kan een leerling één resultaat uit de verzameling cijfers 
van 3vt1 wegstrepen. Indien een leerling een toets gemist heeft (door wat voor reden 
dan ook) geldt dit als zijnde weggestreept.  

Het eindcijfer telt 30% mee in het schoolexamen SCHK 
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 pta 5vwo  

 

STUDIE- en LOOPBAANORIËNTATIE & BEGELEIDING 5vwo  
 
verplicht in het vrije deel  
 
Het vak Studie- en LoopbaanOriëntatie & Begeleiding kent geen formeel examen (geen 
SE & CE).  
SLOB kent opdrachten, die op school individueel of in groepswerk kunnen worden 
uitgevoerd. De opdrachten kunnen ook elders moeten worden uitgevoerd maar dienen 
te allen tijde digitaal te worden uitgewerkt en opgeslagen.  
SLOB kent opdrachten, die de ontwikkeling en verbetering van 
loopbaancompetenties ten doel hebben. SLOB vereist het bijhouden van een 
digitaal portfolio door elke leerling. Ook is een voldoende / goed voor SLOB 
een vereiste om over te gaan naar 6 vwo. De beoordeling voor het 
schoolexamen wordt als volgt bepaald:  
De mentor stelt aan de hand van je eindpresentatie en aan de hand van het 
digitaal portfolio vast of je naar behoren  

 de voorgeschreven opdrachten hebt uitgevoerd  

 gewerkt hebt aan de verbetering van je vaardigheden  

 de kennis en inzicht van de wereld van studie en beroep hebt vergroot  

 een leerling dient voor SLOB een voldoende / goed te behalen, wil 
hij/zij doorstromen naar 6vwo.  

 
 
 
 
TEKENEN  5vwo        profiel CM / vrije deel 
 
Het vak Tekenen kent een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).  
 

blok code duur stofomschrijving 

1 + 2 

1po1
1po2 
1vt1 

 Praktische opdracht 1  
Praktische opdracht 2 
Gemiddelde cijfers toetsen  

tw2 
 

2vt2 60 Toets kunstgeschiedenis 

3 3po4  Praktische opdracht 3 

tw3 
 

3vt3 60 Toets kunstgeschiedenis 
 

4 4po6  Praktische opdracht 4 

    

 4vt4 60 Toets kunstgeschiedenis 

 
Het eindcijfer telt 10% mee in het schoolexamen TE 
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 pta 5vwo  

 

WISKUNDE A 5vwo       profiel EM / NG / vrije deel 
 
Het vak Wiskunde A kent een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) 
 

blok code  duur stofomschrijving 

1+2 2vt1 
2vt2 

50 min 
50 min 

H7 Kansrekening 
H8 Rijen en veranderingen 

tw2 
dec 

3vt3 60 min H8, H9 Kansverdelingen  

3 2vt4 
 

50 min 
 

H10 Differentiëren 
 

tw3 
mrt 

3vt5 60 min H10, H11 Het toetsen van hypothesen 

4 2vt6 50 min H12 Exponenten en logaritmen  

 1vt7 50 min Statistiek met de computer (H9.6 en 11.6 en 11.7) 

 
Tussendoor kan op elk moment een SO met weegfactor 1 gegeven worden. 
 
Het eindcijfer telt 30% mee in het schoolexamen WISA 
 
 
 
 
WISKUNDE B 5vwo       profiel NG / NT / vrije deel 
 
Het vak Wiskunde B kent een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) 
 

blok code  duur stofomschrijving 

1+2 2vt1 
2vt2 

50 min 
20 min 

H6 
H7 

tw2 
dec 

3vt3 60 min H6, H7 

3 2vt4 50 min H8 

 2vt5 50 min H9 

tw3 
mrt 

3vt6 60 min H8, H9 

4 2vt7 50 min H10 

 2vt8 50 min H11 

    

 3vt9 60 min H11, H12 

 
Tussendoor kan op elk moment een SO met weegfactor 1 gegeven worden. 
 
Het eindcijfer telt 30% mee in het schoolexamen WISB 
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 pta 5vwo  

 

WISKUNDE C 5vwo       profiel CM / vrije deel 
 
Het vak Wiskunde C kent een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) 
 

blok code  duur stofomschrijving 

1+2 2vt1 
2vt2 

50 min 
50 min 

H7 uit boek 2 
H8 

tw2 
dec 

3vt3 60 min H8 + H9 

3 2vt4 50 min H10 

tw3 
mrt 

3vt5 60 min H8 + H10 

4 1vt6 50 min Statistiek met computer deel H11 

 2vt7 50 min Theoriedeel H11 (bij behoud toetsweek komt dit in die 
week en telt 3 keer mee en duurt 60 min)   

 
Bovenstaande op basis van 3 lesuren per week 
Tussendoor kan op elk moment een SO met weegfactor 1 gegeven worden. 
 
Het eindcijfer telt 30% mee in het schoolexamen WISC 
 
 
 
 
 
WISKUNDE D 5vwo          profiel NT / vrije deel 
 
Het vak Wiskunde D kent een alleen schoolexamen (SE).  
 

blok code  duur stofomschrijving 

1+2 2vt1 
2vt2 

50 min H2 
H3 

tw2 
dec 

3vt3 60 min H3,4 

3 2vt4 50 min H5 

    

tw3 
mrt 

3vt5 60 min H5, H6 

4 2vt6 50 min H7 

 3vt7 60 min H8 

 
Tussendoor kan op elk moment een SO met weegfactor 1 gegeven worden. 
 
Het eindcijfer telt 30% mee in het schoolexamen WISD 
 
 
 
 


