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Inleiding 
 

Schoolexamen en centraal examen 
Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit twee delen: het centraal examen en het 

schoolexamen. 

Lichamelijke Opvoeding, Lichamelijke Opvoeding 2, Kunstvakken 1 (ckv) en Maatschappijleer 1 

kennen alleen het schoolexamen.  

 

Als voor het vak ook centraal examen wordt afgenomen, is het schoolexamencijfer bij alle leerwegen 

de helft van het eindcijfer. Het resultaat van het centraal examen is dan de andere helft. 

Voor ieder vak wordt van tevoren vastgesteld welke toetsen meetellen voor het schoolexamen. In het 

PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) vind je hiervan per vak de beschrijving. Bij het maken 

van toetsen moet de leerling, net als bij elk verblijf op school, het schoolpasje bij zich hebben. 

 

Lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 (CKV) 
Lichamelijke Opvoeding en CKV worden met de kwalificatie voldoende of goed afgesloten. 

Bij de beoordeling dient te worden uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling. 

Als de leerling de kwalificatie niet heeft behaald, wordt hij in de gelegenheid gesteld middels 

aanvullende toetsing deze kwalificatie alsnog te behalen. Door tijdige bijsturing tijdens het proces van 

uitvoering zal de leraar/examinator trachten te voorkomen dat van aanvullende toetsing (herkansing) 

gebruik moet worden gemaakt. 

Als het vak niet met de vereiste kwalificatie wordt afgesloten, kan geen diploma worden uitgereikt. 

 

Maatschappijleer 1 
Maatschappijleer 1 wordt met een cijfer afgesloten, dat meetelt bij de slaag-/zakregeling. Voor de 

leerlingen die vanuit 3H(V)  instromen geldt dat hun cijfer voor Maatschappijleer 1 gevormd wordt door 

het gemiddelde cijfer van de eindcijfer van de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis. Indien dit cijfer 

voor Maatschappijleer 1, 6,0 of lager is mag de leerling gebruik maken van de 

herkansingsmogelijkheid voor Maatschappijleer 1, zoals deze is vermeld in het examenreglement 

onder artikel…………. 

 

LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) 

In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s loopt LOB als een rode draad door het 

programma en neemt LOB een centrale plaats in het programma. LOB zit daarom in de kern van de 

examenprogramma’s. Loopbaancompetenties zijn vaardigheden die de leerling inzet bij nieuwe 

loopbaanervaringen en het maken van loopbaankeuzes. Dit geldt dus niet alleen voor de keuze van 

een beroepsgericht profielvak of een beroepsgericht keuzevak, een vervolgopleiding of een baan, 

maar voor alle loopbaankeuzes die gemaakt moeten worden. De leerling kan deze vaardigheden zijn 

gehele loopbaan blijven gebruiken. De leerling bouwt in het kader van LOB een digitaal portfolio op 

Binnen de theoretische leerweg is er een apart PTA voor LOB. 
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Toetsen 
Naast de gebruikelijke mondelinge en schriftelijke toetsen zijn er ook praktische opdrachten, 

handelingsopdrachten en ICT-toetsen, waarbij van de computer wordt gebruik gemaakt. 

 

Praktische opdrachten 

Door het uitvoeren van deze opdrachten moet de leerling aantonen dat ze de geleerde stof kan 

toepassen in een praktische situatie. De beoordeling van de in het PTA vermelde opdrachten bestaat 

uit een cijfer dat meetelt voor het schoolexamen. 

Afronding van de praktische opdrachten vindt plaats in de periode dat deze in het vak-PTA is 

aangegeven. De inhoudelijke eisen en beoordelingscriteria worden in de lessen vooraf met de 

leerlingen besproken. 

 

Handelingsopdrachten  
Bij een aantal vakken moet de leerling aantonen dat ze over bepaalde vaardigheden beschikken, of 

dat ze een bepaalde handeling hebben uitgevoerd, of dat ze een bepaalde hoeveelheid oefenstof 

afgewerkt hebben 

Alle handelingsdelen moeten met “voldoende” zijn beoordeeld om het schoolexamen voor een vak te 

kunnen afsluiten. Het handelingsdeel wordt door de docent afgevinkt” en levert geen cijfer op. 

 

Herkansingen 
In het vierde leerjaar heeft de leerling recht op maximaal vier herkansingen binnen de AVO vakken 

(twee in de examenweek december (periode 1) en twee in de SE/herkansingsweek maart/april 

(periode 2)).  

Een niet ingezette herkansing kan niet opgespaard worden tot een volgende herkansingsweek. Iedere 

toets mag ten hoogste één keer herkanst worden. 

Het is niet toegestaan een toets uit leerjaar drie te herkansen in leerjaar vier. 

Het is niet toegestaan een toets uit periode 1 te herkansen in periode 2 (leerjaar 4). 

 

Inhalen 

Indien een leerling een PTA-toets verzuimt, dient hij/zij deze volgens bijgevoegd (bijlage 1) 

stroomschema in te halen. Er is sprake van een duidelijk onderscheid tussen geoorloofd en 

ongeoorloofd verzuim. 

 

Inzage 
10 schooldagen na afname van de toets dient deze te zijn besproken met de leerlingen c.q. is er 

inzage geweest en dient de beoordeling aan de leerlingen 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. 

 

 

Examendossier 
Het examendossier is een overzicht in magister van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten 

met de behaalde resultaten en informatie over de handelingsdelen. 
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Doubleren 
Van de vakken, die een leerling bij doublure (zittenblijven) opnieuw doet, vervallen alle cijfers, behaald 

in het voorafgaande jaar. 

 
 
 

Vervroegd examen 
Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar 

toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen. 

Het schoolexamen in dat vak of die vakken worden afgesloten voor aanvang van het eerste tijdvak in 

dat leerjaar. 

Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste of direct 

daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit 

centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten. 

De leerling heeft recht op één herkansing. Kiest de leerling om het vervroegde vak in het 

voorafgaande examenjaar te herkansen, vervalt de herkansing voor het opvolgende schooljaar. 

 

Examenvak op hoger niveau 
Indien het eindexamen één of meer vakken omvat van een andere schoolsoort dan die waarvoor de 

kandidaat is ingeschreven, behoort ten minste één vak tot de voorgeschreven eindexamenvakken van 

de schoolsoort van inschrijving. De leerling die vervroegd examen heeft gedaan, kan geen examen 

meer op een hoger niveau doen. 

 

Terugvaloptie 

Wanneer een leerling een vak volgt en examen doet op een hoger niveau, kan de leerling na het 

maken van zijn/haar examen in het eerste tijdvak beslissen om terug te vallen naar het "lagere" 

niveau. Deze keuze is definitief. Indien de leerling hiervoor kiest doet hij/zij het eerste tijdvak examen 

opnieuw op dit "lagere" niveau in het tweede tijdvak. Dit telt niet als reguliere herkansing. 

 

Navraag bij iedere sectie heeft opgeleverd dat het schoolexamencijfer van het hogere niveau gelijk 
staat aan het schoolexamencijfer van het lagere niveau. Dit is mogelijk omdat er geen grote 
discrepantie bestaat tussen beide schoolexamenprogramma’s. 
 

Taal- en Rekentoetsen 
De taaltoetsen zijn verwerkt in het programma Nederlands. Voor rekenen wordt door elke leerling de 

bedoelde rekentoetsen gemaakt (zie art. 8.2.4.examenreglement). 

 

Maatwerk 

Leerlingen die gedurende de examenperiode (bv verhuisleerlingen) instromen volgen het reguliere 

PTA. Daar waar maatwerk noodzakelijk is wordt met elke individuele leerling hier afspraken over 

gemaakt en vastgelegd in een maatwerkprogramma.  

 

Er is een instroom die specifiek geduid kan worden. Dit is de instroom vanuit 3H(V) naar 4T en deze 

vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Voor deze leerling is een apart PTA ontwikkeld 

(maatwerk-PTA). 
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Rapportage aan de ouders 
Voor het Schoolexamen wordt gewerkt met cijfers afgerond op één decimaal. De eerste PTA-cijferlijst 

is het overgangsrapport van leerjaar 3 naar leerjaar 4. In leerjaar 4 wordt in december en in april een 

nieuw cijferoverzicht verstrekt. Voor aanvang van het Centraal Eindexamen ontvangen alle leerlingen 

een cijferlijst met daarop het eindcijfer voor het schoolexamen en de beoordeling goed, voldoende of 

onvoldoende voor CKV en Lichamelijke opvoeding. 

 

 

 

 
L. Verhorevoort,  onderwijsdirecteur. 
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Hoofdstuk 1  Algemeen  
Artikel 1.1  

Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.  

  
Artikel 1.2  

Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds 

wijzigen.  

  
Artikel 1.3:  

Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo van 

maart 2018.  

  
Artikel 1.4:  

Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van bovengenoemd besluit. 

Een exemplaar van dit besluit staat ter inzage op de site van de campus/OGVO.  

  
  

Hoofdstuk 2  Begripsbepalingen  
 

Bevoegd gezag  

  

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.  

Kandidaat   

  

een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt 

toegelaten.  

Examen   

  

hiermee wordt zowel het schoolexamen als het centraal examen 

bedoeld.  

Examinator   

  

  

degene die belast is met het afnemen van het examen.  

Secretaris van het examen: degene die belast is met de 

organisatie en administratieve afwikkeling van het 

eindexamen.  

Toetsen   

  

alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen 

(zie ook begrippen 4.1.1)  

Handelingsopdracht vaardigheidsopdrachten  

  

Examendossier   het omvat alle onderdelen van het schoolexamen, zoals deze in 

het voorlaatste en laatste leerjaar van de opleiding wordt 

opgebouwd, ook van die vakken die hetzij niet centraal worden 

geëxamineerd, hetzij reeds in het derde leerjaar worden 

afgesloten.  

  
Programma van toetsing en afsluiting  hierin is opgenomen een omschrijving van 

de inhoud van de toetsen, van de wijze, waarop getoetst 

wordt, alsmede van de beoordeling en weging van het 

resultaat.  
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Hoofdstuk 3  Algemene bepalingen  
Artikel 3.1  

Het bevoegd gezag stelt de kandidaten in de gelegenheid ter afsluiting van de 

opleiding een examen af te leggen.  

  
Artikel 3.2  

Het examen bestaat uit een schoolexamen en voor zover dat in het 

examenprogramma bepaald is, een centraal examen op het einde van het vierde 

leerjaar.  

  
Artikel 3.3  

De onderwijsdirecteur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van 

het bevoegd gezag het examen af.  

  
Artikel 3.4:  

De onderwijsdirecteur wijst één van de personeelsleden aan als secretaris van het 

examen. Deze secretaris regelt samen met de onderwijsdirecteur alle 

aangelegenheden die het examen betreffen.  

  
Artikel 3.5   

Een kandidaat wordt tot het centraal examen toegelaten als alle onderdelen van het 

schoolexamen afgerond zijn.  

  
 

Hoofdstuk 4  Schoolexamen  
Artikel 4.1  Algemeen:  

1. Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen:  

a. mondelinge toetsen  

b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen  

c. ICT-toetsen/digitale examens  

d. praktische opdrachten  

e. handelingsopdrachten  

2. Voor kandidaten in de theoretische en de gemengde leerweg geldt bovendien 

een vakoverstijgend  profielwerkstuk, dat betrekking heeft op een thema uit 

het profiel waarin de leerling onderwijs volgt. Het profielwerkstuk wordt 

gemaakt in de eerste maanden van het laatste schooljaar.   

3. Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak 

geldend programma van toetsing en afsluiting.  

  
Artikel 4.2  Tijdvakken schoolexamen.  

1. Het schoolexamen kan beginnen in het voorlaatste leerjaar van de opleiding 

met de opbouw van het examendossier.  

2. Voor welke profielen of leerwegen het onder 4.2.1. gestelde geldt, wordt 

vastgesteld door de onderwijsdirecteur.  

3. Het schoolexamen eindigt binnen een periode van acht weken voor de 

aanvang van het centraal examen. Het schoolexamen wordt tenminste één 

week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten.  
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4. Het in 4.2.3 gestelde geldt eveneens indien een kandidaat het centraal 

examen zal afleggen in de tweede periode, doordat hij niet in staat geweest 

is het schoolexamen, om een geldige reden, tijdig voor het centraal examen 

af te ronden.  

5. Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de 

onderwijsdirecteur, is verhinderd het schoolexamen tijdig af te ronden zowel 

voor de eerste als voor de tweede periode en hij het schriftelijk examen zal 

afleggen ten overstaan van de staatsexamencommissie, moet het 

schoolonderzoek tenminste vier weken voor de aanvang van dit examen zijn 

afgesloten.  

6. De kandidaten ontvangen voor 1 oktober van het betreffende schooljaar, het 

examenreglement met het bijbehorende programma van toetsing en 

afsluiting, waarin vermeld staat:  

a. een overzicht van de toetsen van het schoolexamen  

b. een planning van de toetsen  

c. een omschrijving van de te toetsen leerstof  

d. een omschrijving van de wijze van toetsing  

e. de wijze waarop het eindcijfer schoolexamen wordt berekend  

7. Tenminste een week voor de aanvang van elke toets ontvangen de 

kandidaten mededeling van:  

a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen  

b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen  

c. de duur van de toetsen.  

8. Deelname aan de geplande toetsen is voor iedere leerling verplicht.  

9. Indien aan een toets een deadline is gekoppeld, dient deze te allen tijde te 

worden  nagekomen.      

  
Artikel 4.3  De toetsen  

1. De vakgroepen dienen voor het begin van het cursusjaar, waarin met het 

schoolexamen wordt aangevangen, bij de onderwijsdirecteur een overzicht in 

van de bij de verschillende toetsen te vragen stof. De onderwijsdirecteur 

zorgt ervoor, dat deze overzichten voor de aanvang van het schoolexamen 

aan de kandidaten ter hand worden gesteld.  

2. De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door 

de vakgroepen vastgesteld.  

3. Mondelinge toetsen worden afgenomen door de leraar-examinator.  

4. Een mondelinge toets kan plaatsvinden in aanwezigheid van een bijzitter, 

zijnde een collega-docent.  

5. Het cijfer wordt door de leraar-examinator vastgesteld. Indien een bijzitter 

aanwezig is, kan deze een tegencijfer voorstellen. De leraar-examinator stelt 

evenwel het cijfer vast.  

6. Opgaven, normen, het gemaakte werk, eventueel de gemaakte protocollen, 

worden door de examinator bewaard tot zes maanden nadat een 

cijferrapportage aan de ouders heeft plaatsgevonden.   

7. 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 
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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 

van een kandidaat mogen het betreffende examendossier inzien.  

8. De criteria aan de hand waarvan de beoordeling van werkstukken, praktische 
opdrachten, handelingsopdrachten en profielwerkstuk plaatsvindt, worden 
tijdens de lessen aan de kandidaat bekend gemaakt.  

  
Artikel 4.4  Beoordeling  

1. De handelingsopdracht wordt niet met een cijfer beoordeeld, maar met de 

beoordeling onvoldoende, voldoende of goed. Indien naar het oordeel van de 

leraarexaminator deze opdracht niet met een voldoende of goed beoordeeld 

kan worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog één van 

deze beoordelingen te scoren.   

2. Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak of programma door 

twee of meer leraren is geëxamineerd bepalen deze leraren in onderling 

overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming 

dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de 

beoordelingen door ieder van hen.  

  
Artikel 4.5  Mededelingen cijfers  

1. Het cijfer van iedere toets wordt zo spoedig mogelijk aan de kandidaat 

bekend gemaakt. De kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte 

werk te zien.  

2. De behaalde cijfers worden vastgelegd in het examendossier. Het eindcijfer 

voor het schoolexamen wordt voor de aanvang van het centraal examen aan 

de kandidaat meegedeeld.  

3. Schriftelijke rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de 

beoordelingen van het schoolexamen geschiedt periodiek op door de 

onderwijsdirecteur vast te stellen momenten en in elk geval in de laatste 

week voor de aanvang van het centraal examen, waarbij dan tevens de 

eindcijfers voor het schoolexamen worden gerapporteerd.  

  
Artikel 4.6  Herexamen en herkansing  

1. Elke kandidaat heeft het recht om in leerjaar drie en vier toetsen van het 

schoolexamen te herkansen. De inhoudelijkheid van herkansen wordt in het 

PTA van het desbetreffende profiel beschreven. De kandidaat dient een 

schriftelijk of digitaal verzoek in tot herkansing.   

2. De kandidaat heeft het recht op een herexamen in het vak maatschappijleer 

1, als hij daarvoor het eindcijfer 6 of lager heeft gehaald. Het herexamen 

omvat de in het PTA aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 

Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen en bij het eerder 

afgelegde schoolexamen geldt als het definitieve cijfer van het 

schoolexamen.  

3. Indien een kandidaat, naar het oordeel van de leraar/examinator voor 

lichamelijke opvoeding of CKV niet de gestelde kwalificatie voldoende of 

goed heeft behaald, wordt hij in de gelegenheid gesteld middels aanvullende 

toetsing alsnog deze kwalificatie te behalen. Dit dient uiterlijk tien 

kalenderdagen voor aanvang van het CSE zijn beslag te hebben gekregen. 
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Bij de beoordeling dient uitgegaan te worden van de mogelijkheden van de 

kandidaat.  

4. Het profielwerkstuk voor de theoretische en de gemengde leerweg wordt in 

leerjaar vier afgesloten. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld door tenminste 

twee examinatoren die betrokken zijn bij de begeleiding van het 

profielwerkstuk. Het wordt beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. 

Leerlingen die niet de kwalificatie voldoende of goed behaald hebben krijgen 

de gelegenheid het alsnog voldoende af te ronden. De ouders worden 

hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.  

5. In geval van reglementaire absentie (art.8.2 e.v.) en in bijzondere gevallen 

kan herkansing van een toets of een ander onderdeel van het schoolexamen 

worden verleend. De onderwijsdirecteur beslist over deze herkansing.   

6. In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer.  

  
Artikel 4.7  Afsluiting schoolexamen  

1. Het schoolexamen kan pas dan worden afgesloten indien alle toetsen zijn 

afgelegd.  

2. Indien een toets niet is afgelegd op het vastgestelde tijdstip of binnen de 

vastgestelde termijn zonder een naar het oordeel van de onderwijsdirecteur 

geldige reden kan de onderwijsdirecteur, alvorens een van de maatregelen 

genoemd in artikel 12.2 te treffen, de kandidaat verplichten het ontbrekende 

onderdeel binnen 14 dagen alsnog af te leggen. In deze termijn worden 

vakantiedagen niet meegerekend.  

3. Indien een kandidaat niet voldoet aan de in 4.7.2 gestelde verplichting kan de 

onderwijsdirecteur na alle betrokkenen gehoord te hebben de kandidaat 

uitsluiten van verdere deelname aan het schoolexamen of een van de andere 

maatregelen treffen, genoemd in artikel 12.2  

 

Artikel 4.8  Overige bepalingen  

1. De resultaten van het schoolexamen behaald in het voorlaatste leerjaar, 

komen te vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd van het voorlaatste 

naar het laatste leerjaar. Uitzondering hierop zijn de schoolexamenvakken die 

met de waardering  

“voldoende” of “goed” zijn afgesloten.  

2. De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste leerjaar, komen te 

vervallen, als de kandidaat niet slaagt voor het examen. Uitzondering hierop 

zijn de schoolexamenvakken die met de waardering “voldoende” of “goed” 

zijn afgesloten.  

3. Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, 

nadat in dat leerjaar reeds toetsen zijn gehouden, stelt de onderwijsdirecteur 

een regeling vast, in overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat.  
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Hoofdstuk 5  Centraal Examen  
Artikel 5.1  Algemeen  

1. Het centraal eindexamen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 45 

van het Eindexamenbesluit maart 2018 vwo-havo-mavo-vbo.  

2. Ten minste 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvangen 

de kandidaten het rooster van het centraal examen. In dit rooster staat in elk 

geval vermeld:  

1. de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen.  

2. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen.  

3. de duur van de toetsen.  

  
Artikel 5.2  Gang van zaken tijdens het centraal examen  

1.  De kandidaten maken het centrale examen werk onder toezicht van door de 

onderwijsdirecteur aangewezen docenten. In elk lokaal zijn minimaal twee 

toezichthouders aanwezig. Per 25 kandidaten is tenminste één 

toezichthouder aanwezig.  

2  Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen 

mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan.  

3. Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door de CEVO is 

toegestaan, zal tijdig aan de leerlingen worden uitgereikt.  

4. Tassen, jassen, e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden 

meegenomen.  

5. Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt.  

6. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. 

Ook het kladpapier wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt. 

Kandidaten mogen geen papier meenemen naar het examenlokaal.  

7. De kandidaten vermelden het examennummer, hun naam en de naam van 

de betrokken examinator op het in te leveren werk.  

8. Zonder toestemming van een toezichthouder mogen de kandidaten zich 

gedurende een toets van het examen niet verwijderen uit het examenlokaal.  

9. Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te 

heersen.  

10. Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is 

het de kandidaten niet toegestaan te vertrekken.  

11. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal 

examen blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. Kandidaten 

die het gemaakte werk eerder dan het sluitingstijdstip inleveren, laten de 

opgaven op hun tafel liggen.  

12. Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de 

kandidaten het examenlokaal niet verlaten.  

13. Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een 

toezichthouder het sein geeft om te vertrekken.  

14. Het is kandidaten verboden enig papier dat op het examen betrekking heeft 

op een andere plaats dan op de hun toegewezen tafel te leggen.  

15. De kandidaten die deelnemen aan de digitale flexibele eindexamens kunnen 

na afloop van het examen niet beschikken over de opgaven van het examen. 

Bovendien mag eventueel gebruikt kladpapier niet worden meegenomen.  
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Hoofdstuk 6  Bepaling cijfers  
Artikel 6.1  Wijze van afronden  

De afronding van eindcijfers vindt als volgt plaats.  

1. De afronding tot een geheel eindcijfer wordt bepaald door het eerste cijfer 

achter de komma bij het niet-afgeronde cijfer. Is dit eerste cijfer 4 of lager, 

dan wordt naar beneden afgerond. Is dit eerste cijfer 5 of hoger, dan wordt 

naar boven afgerond.  

2. De afronding tot een eindcijfer op één decimaal wordt bepaald door het 

tweede cijfer achter de komma bij het niet-afgeronde cijfer. Is dit tweede cijfer 

4 of lager, dan wordt naar beneden afgerond. Is dit tweede cijfer 5 of hoger, 

dan wordt naar boven afgerond.  

  
Artikel 6.2  Schoolexamencijfer  

Uit de beoordeling van alle toetsen in een vak of programma berekent de 

examinator het eindcijfer voor het schoolexamen. Voor de beoordeling van de 

toetsen van het schoolexamen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 met de 

daartussen liggende cijfers met één decimaal.  

Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de 

beoordelingen, die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn 

gegeven. Dit gemiddelde wordt met toepassing van artikel 6.1 afgerond op één 

decimaal.   

  
Artikel 6.3  Cijfer centraal examen en eindcijfer examen  

1. Het eindcijfer van het examen wordt in gelijke mate bepaald door het 

eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen[(1x  

SE+1xCE):2]  

2. Voor het eindcijfer van de  basisberoeps- en kaderberoepsgerichte 

leerwegen geldt dat het profielvak en het combinatiecijfer voor de 

beroepsgerichte keuzevakken beide één keer meetellen.   

3. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in 

een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.  

4. Indien het volgens 6.3.1 berekende eindcijfer niet een geheel getal is, 

dan vindt er afronding plaats met toepassing van artikel 6.1.  

5. Afronding cijfer maatschappijleer 1. Bij de bepaling van het eindcijfer 

maatschappijleer 1 voor de definitieve einduitslag, wordt het 

schoolexamencijfer op een geheel getal afgerond met toepassing van artikel 

6.1.  

6. Voor de bepaling van het combinatiecijfer voor het beroepsgericht 

programma (beroepsgericht profielvak en twee beroepsgerichte 

keuzevakken) in de gemengde leerweg telt het eindcijfer van het 

beroepsgericht profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de 

beroepsgerichte keuzevakken.  
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Hoofdstuk 7  Afwijking wijze van examineren  
Artikel 7.1  

De onderwijsdirecteur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk 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 (hiervoor kan een 

deskundigheidsverklaring gevraagd worden). Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk 

mededeling aan de inspectie.  

  
Artikel 7.2  

Ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het examenjaar ten hoogste 

zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de 

moedertaal is, kan het bevoegd gezag toestaan dat wordt afgeweken van de bij of 

krachtens het besluit gegeven voorschriften. Dit afwijken heeft dan betrekking op het 

vak Nederlandse taal en letterkunde of vakken waarbij het gebruik van de 

Nederlandse taal van overwegende betekenis is.  

  
Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking 

medegedeeld aan de inspectie. De afwijking kan voor zover het het centraal 

examen betreft slechts bestaan uit een verlenging van de duur van de toets van het 

centraal examen met ten hoogste 30 minuten.  

  
Artikel 7.3  

Indien de afnamecondities van een examen een adequate beoordeling onmogelijk 

maken kan de onderwijsdirecteur contact opnemen met de inspectie. De inspectie 

kan besluiten dat het werk wordt beschouwd als niet gemaakt en niet wordt 

beoordeeld. Alle kandidaten die aan deze sessie deelnamen hebben dan recht op 

opnieuw maken/inhalen.  

 

 

Hoofdstuk 8  Absentie bij schoolexamen en centraal examen  
Artikel 8.1  

Indien een kandidaat deelneemt aan een toets van het examen behoudt het 

resultaat dat de examinator voor die toets vaststelt zijn geldigheid.  

  
Artikel 8.2  

Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij 

uiterlijk tot een half uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal 

worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor iedere andere 

kandidaat geldt.  

    
Artikel 8.3  

1. Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in 

staat is een toets bij te wonen, moet dit schriftelijk voor of telefonisch op de 

dag van de toets voor de aanvang van de toets gemeld worden aan de 

onderwijsdirecteur.  

2. Indien een kandidaat bij een flexibel digitaal examen vanwege een geldige 

reden niet in staat is het examen af te leggen kan de onderwijsdirecteur een 
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nieuw tijdstip bepalen voor afname van deze toets. Dit tijdstip kan op ieder 

redelijk moment plaatsvinden binnen de vastgestelde examenperiode.  

  
Artikel 8.4  
Zodra een kandidaat die door ziekte een toets heeft verzuimd weer op school komt, 

dient hij een verklaring ondertekend door zijn ouders omtrent zijn verzuim in te 

leveren bij de onderwijsdirecteur.  

  
 

 

Artikel 8.5  

Een kandidaat die in gebreke blijft de in 8.4 genoemde verklaring in te leveren, 

wordt geacht niet reglementair afwezig geweest te zijn.  

  
Artikel 8.6  

Indien een kandidaat op grond van niet reglementaire afwezigheid een toets niet 

heeft afgelegd neemt de onderwijsdirecteur maatregelen overeenkomstig het 

gestelde in hoofdstuk 12.  

  
Artikel 8.7  

Indien een toets van het schoolexamen niet is afgelegd op grond van reglementaire 

afwezigheid treedt art. 4.6.5 in werking. Indien het een toets van het centraal 

examen betreft, wordt de kandidaat in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven 

het centraal examen in ten hoogste twee toetsen te voltooien.  

  
Artikel 8.8  

Indien een kandidaat in het tweede tijdvak van het centraal examen evenzeer 

verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan 

voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van 

de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien.  

  
Artikel 8.9  

De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de 

onderwijsdirecteur aan bij de voorzitter van de desbetreffende 

staatsexamencommissie. In dat geval deelt de onderwijsdirecteur aan de commissie 

mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds 

afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft  behaald, alsmede, wanneer dat 

zich voordoet:  

a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van art. 7.2 toestemming is 

verleend dat met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan 

wel tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de 

Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de 

voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit;  

b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van art. 7.1. 

toestemming is verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk 

aflegt op een wijze die is aangepast aan zijn mogelijkheden.  
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Artikel 8.10  

Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mede aan de 

onderwijsdirecteur.  

 

 

Hoofdstuk 9  Uitslag  

Artikel 9.1  Vaststelling uitslag  

1. De onderwijsdirecteur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag 

vast met inachtneming van het bepaalde in 9.1.4.  

2. De onderwijsdirecteur en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle 

eindcijfers van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een 

lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen 

vormen als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 29 van het 

eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, dat voldoet aan het bepaalde in art. 

9.1.4.  

3. Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in (een) extra vak(ken) bestaat 

de kans dat de kandidaat op basis van de gehele cijferlijst afgewezen wordt. 

Indien het nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de 

onderwijsdirecteur en de secretaris van het eindexamen een of meer 

eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de uitslag. Indien dit (deze) 

extra vak(ken) buiten beschouwing moet(en) worden gelaten om de 

kandidaat te laten slagen, maakt deze zelf een keuze aan de hand van een 

voorstel van de school indien hij op meerdere manieren kan slagen.  

4  1. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en al zijn eindcijfers heeft 

behaald binnen een schooljaar is geslaagd indien hij,   

a. gemiddeld CE-cijfer bedraagt 5,5 of hoger   

b. voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 heeft behaald  

c. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald 

en voor de overige examenvakken een 6 of hoger, of  

d. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald 

en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste een 

7 of hoger, of e. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft 

behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan 

tenminste een 7 of hoger.  

2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat in het gemeenschappelijk 

deel voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak de kwalificatie 

“voldoende” of  

“goed” is behaald.   

3. Verder geldt voor de theoretische en de gemengde leerweg dat voor het 

profielwerkstuk ook de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald  

4. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat de leerling verplicht is de 

rekentoets te hebben gemaakt. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen 

de verschillende leerwegen:  

Leerwerktraject: Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets telt niet mee in 

de slaag/zak- regeling. Het cijfer wordt vermeld op een aparte bijlage bij de 

cijferlijst. Basisberoepsgerichte leerweg: Het hoogst behaalde cijfer voor de 
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rekentoets telt niet mee in de slaag/zak- regeling. Het cijfer wordt vermeld op 

een aparte bijlage bij de cijferlijst.  

Kaderberoepsgerichte leerweg: Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets 

telt niet mee in de slaag/zak- regeling. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst 

bij het diploma. Gemengde / Theoretische leerweg: Het hoogst behaalde 

cijfer voor de rekentoets telt niet mee in de slaag/zak- regeling. Het cijfer 

wordt vermeld op de cijferlijst bij het diploma.     

Theoretische leerweg: Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets telt niet 

mee in de slaag/zak- regeling. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst bij het 

diploma.   

5. De leerling heeft een LOB-dossier samengesteld.  

6. Geen eindcijfer is lager dan 4.  

 

Artikel 9.2  Herexamen  

1  De kandidaat (geslaagd of gezakt) heeft voor één vak van het eindexamen 

waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 49 WVO, 

negende lid, de eindcijfers zijn bekendgemaakt, het recht om in het tweede 

tijdvak of, indien artikel 45 WVO, eerste lid, van toepassing is, in het derde 

tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen of aan het schriftelijk 

gedeelte van het centraal examen in een beroepsgericht programma, met 

dien verstande dat indien het betreft het eindexamen van de basis- of 

kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo, dit recht eveneens bestaat voor 

het praktisch gedeelte van het centraal examen in een beroepsgericht 

programma, af te nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste 

tijdvak of in het tweede tijdvak. Het herexamen van het praktisch gedeelte 

van het centraal examen bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of 

van een of meer onderdelen daarvan.  

2.  Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen en bij het eerder 

afgelegde centraal schriftelijk examen geldt als definitief cijfer voor het 

centraal schriftelijk examen, behalve voor de in art 9.3.3. beschreven 

onderdelen.  De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herexamen aan de 

onderwijsdirecteur. Voor het herexamen in het  beroepsgerichte profielvak 

van de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg 

worden dag en tijdstip vastgelegd in een landelijk vastgelegd rooster.  

3  Herexamen van het beroepsgerichte profielvak kan pas plaatsvinden nadat 

het gehele beroepsgerichte profielvak is afgenomen, met dien verstande dat 

voor het herexamen van het beroepsgerichte profielvak basisberoepsgerichte 

leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat de scores behaald bij het 

herexamen in de plaats komen van de scores behaald bij de eerste afname.  
4. Voor de gemengde leerweg vmbo geldt het beroepsgerichte profielvak als 

één van de  examenvakken Een herexamen van dit beroepsgerichte profielvak of 

onderdelen ervan, houdt in dat het recht op een herexamen bij een van de overige 

vakken vervalt.  

 

 

 
 
 

http://venster/
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http://venster/
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Hoofdstuk 10  Diploma en cijferlijst  
Artikel 10.1  

De onderwijsdirecteur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een 

lijst uit waarop zijn vermeld:   

- de cijfers voor het schoolexamen (indien aan de orde wordt aangegeven 

volgens welk programma een vak is geëxamineerd),  

- de cijfers voor het centraal examen,   

- de eindcijfers voor de examenvakken,  -  alsmede de uitslag van het 

eindexamen.   

Indien een leerling een vak op een hoger niveau aflegt dan vervangt het cijfer van dit 

hogere niveau het cijfer van het (verplichte) lagere niveau.  

De lijsten worden door de campusdirecteur en de secretaris van het eindexamen 

ondertekend.  

  
Artikel 10.2  

De onderwijsdirecteur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een 

diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn 

betrokken. De diploma’s worden door de campusdirecteur en de secretaris van het 

eindexamen ondertekend. Duplicaten van diploma’s worden niet uitgereikt.  

 

Artikel 10.3  

Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal 

vakken worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag 

zijn betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.  

 

 

Hoofdstuk 11  Certificaten  
Artikel 11.1  

De onderwijsdirecteur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen 

kandidaat van een dagschool die de school verlaat en die voor een of meer vakken 

van zijn laatst afgelegde eindexamen een voldoende eindcijfer heeft behaald, een 

certificaat uit.  

  
Artikel 11.2  

Het certificaat vermeldt in ieder geval het vak of de vakken waarvoor de kandidaat 

een voldoende eindcijfer heeft behaald, het voor dat vak of die vakken behaalde 

eindcijfer, de cijfers, behaald voor het schoolexamen en voor het centraal examen 

daarin, de soort van school waarvan het examen heeft plaatsgevonden, alsmede de 

datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld.  
 

 

Hoofdstuk 12  Onregelmatigheden  
(Conform art. 5 van het Eindexamenbesluit maart 2018 vwo-havo-mavo-vbo)  

  
Artikel 12.1  

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

neemt de onderwijsdirecteur maatregelen.  
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Artikel 12.2  

De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, 

kunnen zijn:  

a. het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets of de kwalificatie “onvoldoende”;  

b. het ontzeggen van verdere deelneming aan het examen;  

c. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen toetsen van het examen.  

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

een hernieuwd examen in door de onderwijsdirecteur aan te wijzen onderdelen. 

Indien het 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.  

Bij het te laat inleveren van het profielwerkstuk wordt de kwalificatie voldoende of 

goed niet toegekend.  

  
Artikel 12.3  

Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt kan 

de onderwijsdirecteur het schoolexamen ongeldig verklaren hetgeen tevens 

ontzegging van deelneming aan het centraal examen inhoudt, ofwel bepalen, dat 

het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door de 

onderwijsdirecteur en examinatoren aan te wijzen onderdelen en op de door hen te 

bepalen wijze.  

 

 

Hoofdstuk 13  Geheimhouding  
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking 

krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke 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 voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot 

bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak 

tot bekendmaking voortvloeit.  

 

 

Hoofdstuk 14  Spreiding Examen  
Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van 

kandidaten die in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en ten aanzien van 

kandidaten die lange tijd niet in staat zijn geweest onderwijs in het laatste leerjaar te 

volgen, het eindexamen gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen.  

 

 

Hoofdstuk 15  Beroepsmogelijkheden  
Artikel 15.1   Onregelmatigheden  

1.  Alvorens een beslissing ingevolge 12.2 of 12.3 wordt genomen, hoort de 

onderwijsdirecteur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een, door hem 

aan te  wijzen meerderjarige, laten bijstaan. De onderwijsdirecteur deelt zijn 

beslissing binnen drie werkdagen mede aan de kandidaat en zijn ouders, zo 

mogelijk  mondeling en in ieder geval  schriftelijk. In de schriftelijke 

mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in 15.1.2.  
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2 De kandidaat kan binnen twee weken na de schriftelijke uitspraak van de 

onderwijsdirecteur schriftelijk in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag 

van de  school in te stellen commissie van beroep. (zie artikel 15.1.3).  

3 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  

- voorzitter van Commissie van Beroep College Den Hulster: de 

campusdirecteur van   

Valuascollege  

- voorzitter 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 leerling en één ouder.  

4. De commissie van beroep neemt binnen drie werkdagen na ontvangst van 

het beroepschrift een besluit omtrent het beroep.  

5. Alvorens tot een beslissing te komen dient de commissie van beroep alle 

betrokkenen te horen.  

6. De commissie van beroep deelt binnen drie werkdagen schriftelijk de 

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

centraal schriftelijk examen. Deze beslissing wordt aan inspectie van het 

onderwijs gemeld.  

7 De commissie van beroep heeft de bevoegdheid de termijn van drie 
werkdagen te  verkorten indien dit noodzakelijk is met het oog op de 
startdatum van het centraal schriftelijk examen.  
8 Tegen deze beslissing kan geen verder beroep worden aangetekend.  

9 Indien de kandidaat – om wat voor reden dan ook - niet tot het centraal 

examen toegelaten wordt, worden de ouders van minderjarige kandidaten per 

aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. Meerderjarige kandidaten 

worden persoonlijk per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.  

10 Een afschrift van de aangetekende brief zoals genoemd in artikel 

15.1.9 wordt  verstuurd naar de inspectie. De kandidaat heeft de mogelijkheid 

van beroep. Dit  dient binnen drie werkdagen na ontvangst van de brief per 

aangetekend schrijven te  gebeuren.   

   

Artikel 15.2  Cijfers  

1. Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer voor een 

onderdeel van het  schoolexamen, kan de kandidaat binnen drie werkdagen 

na het bekend worden van het cijfer een verzoek tot herziening van het cijfer 

indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door de ouders.  

2. Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van het 

eindcijfer van het  schoolexamen kan de kandidaat binnen drie werkdagen na 

het bekend worden van dit cijfer een verzoek tot herziening van dit eindcijfer 

indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door de ouders.  
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3 De in 15.2.1 en 15.2.2 genoemde verzoeken dienen schriftelijk 

ingediend te worden  bij de onderwijsdirecteur.  

4 De onderwijsdirecteur hoort alle betrokkenen.  

5 Op basis van dit hoor en wederhoor deelt de onderwijsdirecteur 

schriftelijk de uitslag binnen drie werkdagen mee aan de kandidaat en zijn 

ouders.  

6 Tegen deze uitslag van de onderwijsdirecteur kan geen beroep worden 

aangetekend.  

 

 

Hoofdstuk 16  Slotbepalingen  
Artikel 16.1  

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

  
Artikel 16.2  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de onderwijsdirecteur, de 

partijen gehoord hebbende.  

   
Artikel 16.3  

Waar in dit reglement gelezen wordt ‘ouders’ kan onder bepaalde omstandigheden 

ook gelezen worden ‘verzorgers’ of ‘voogden’.  

  
Artikel 16.4  

Dit reglement heeft betrekking op de leerjaren drie en vier van het vmbo.   

  
Artikel 16.5  

Dit reglement wordt tegelijkertijd uitgereikt met het Programma van Toetsing en 

Afsluiting voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo vóór 1 oktober.  
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Examenprogramma 
 

Algemeen vormende vakken (AVO) 

De algemeen vormende vakken worden afgesloten in zowel het schoolexamen als het centraal 

schriftelijk examen (CSE), (N.B. lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 2, kunstvakken 1 

(ckv) en maatschappijleer 1 kennen alleen het schoolexamen). 

Het schoolexamen (SE) voor de AVO vakken wordt afgerond in leerjaar 4. De leerlingen ontvangen in 

april de definitieve Eindcijferlijst School Examen (PTA). 

De centraal schriftelijke examens vinden plaats na de meivakantie. Het rooster wordt vastgesteld door 

het college voor Toetsen en Examens (CvtE) en wordt ruim voor aanvang van de examens 

gepubliceerd. 
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Slaagzak regeling vernieuwingen VMBO 
 

Het centraal examen (CE) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal 

schriftelijk en praktisch examen (CSPE). Het behaalde cijfer voor het CSPE telt mee voor de 5,5 norm. 

Dit is het gemiddelde van alle centraal examencijfers dat een leerling moet halen om te kunnen 

slagen.  

 

Gemengde leerweg 
Het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bestaat uit de volgende vakken: 

 

1. Beroepsgericht profielvak 

Voor de bepaling van het eindcijfer voor het beroepsgericht profielvak tellen de resultaten van het SE 

en het CSPE elk voor 50% mee. Het schoolexamen moet afgesloten zijn voor dat de leerling 

deelneemt aan het CSPE. De opbouw van het eindcijfer voor het beroepsgericht profielvak in schema: 

 

2. Beroepsgerichte keuzevakken 

Elk beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten middels een schoolexamen (SE) (conform het PTA). Dit 

levert per keuzevak een eindcijfer op. Er worden (minimaal) twee beroepsgerichte keuzevakken 

afgesloten. 

 

Combinatiecijfer gemengde leerweg 
Voor de bepaling van het combinatiecijfer voor het beroepsgericht programma (beroepsgericht 

profielvak + twee beroepsgerichte keuzevakken) in de gemengde leerweg telt het eindcijfer van het 

beroepsgericht profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte 

keuzevakken. 

 

De opbouw van het combinatiecijfer beroepsgericht programma in schema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer beroepsgerichte keuzevakken in de berekening meenemen mag. Alle gevolgde keuzevakken 

staan met naam en behaald SE-cijfer (tevens eindcijfer) op je cijferlijst. Bij de uitslagbepaling telt het 

eindcijfer van het beroepsgericht profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de 

beroepsgerichte keuzevakken.  

 

Het cijfer behaald voor het CSPE telt één keer mee in het berekenen van het gemiddeld over de 

centrale examens. Dit gemiddelde moet te minste een 5.5 zijn. 
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Uitslagbepaling  

 

Theoretische leerweg 
 

De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt. 

 

Bij de uitslagbepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol: 

 de behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het CSPE), en; 

 de behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het CE en het SE voor een vak, of alleen het cijfer 

CSPE als er geen SE is afgenomen over het beroepsgericht profielvak, of de cijfers voor de 

vakken waarover alleen een SE is afgenomen, zoals de beroepsgerichte keuzevakken); 

 het combinatiecijfer (gecombineerd eindcijfer van de eindcijfers van de kleinere vakken, in dit 

geval de beroepsgerichte keuzevakken en het beroepsgericht profielvak); 

 de behaalde eindcijfers gewaardeerd in letters (voldoende/goed, bijvoorbeeld voor lichamelijke 

opvoeding). 

 

De kandidaat krijgt twaalf eindcijfers voor: 

- Nederlands, 

- Engels, 

- maatschappijleer, 

- lichamelijke opvoeding, 

- kunstvakken I, 

- twee profielgebonden avo-vakken, 

- één avo-keuzevak, 

- het beroepsgericht profielvak, (minimaal) twee beroepsgerichte keuzevakken en één 

combinatiecijfer voor het beroepsgerichte programma. 

 

Als de kaderberoepsgerichte, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg is gevolgd wordt ook 

het eindcijfer voor de rekentoets op de cijferlijst vermeld. 

De leerling moet een profielwerkstuk voldoende hebben afgerond. De beoordeling van het 

profielwerkstuk wordt op de cijferlijst vermeld. 

 
Al deze eindcijfers (met uitzondering van het eindcijfer beroepsgericht profielvak en de eindcijfers 
beroepsgerichte keuzevakken, die immers gecombineerd worden tot één combinatiecijfer) tellen één 
keer mee in de uitslagbepaling. 
 
Daarnaast zijn alle behaalde cijfers voor de centrale examens (inclusief het CSPE) en de cijfers voor 

de schoolexamens zichtbaar op de cijferlijst. 

 

Een leerling is geslaagd voor het eindexamen in de theoretische leerweg als: 
 
1. Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het CE ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond 

een 5,5. Als de leerling gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is hij dus gezakt. 
 
2. Daarnaast geldt één van de volgende voorwaarden: 

- Voor het vak Nederlandse taal is het eindcijfer vijf of meer gehaald. 
- De rekentoets is afgelegd. 

 
3. Ook geldt (uitgezonderd de rekentoets) dat de leerling alleen geslaagd is als: 

- alle eindcijfers een zes of hoger zijn of; 
- één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of; 
- één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één 

eindcijfer een zeven of hoger is, of; 
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- Voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en de overige eindcijfers een zes of hoger 
waarvan ten minste één eindcijfer een zeven of hoger is en; 

- Geen eindcijfer lager is dan een vier. 
 

4. Verder geldt dat de leerling een ‘voldoende’ of een ‘goed’ moet hebben gekregen voor de vakken 
lichamelijke opvoeding, kunstvakken I en het profielwerkstuk. 
 

5. Ten slotte geldt dat de leerling een lob-dossier moet hebben samengesteld. Het lob-dossier wordt 
niet beoordeeld met een cijfer of een waardering zoals ‘voldoende/goed’. Wel moeten de 
activiteiten die in het kader van lob zijn uitgevoerd voldoen aan de eisen zoals die in het 
programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zijn opgenomen. 
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Jaarkalender examen 
 

2018-2019 DATUM ACTIVITEIT 

Week 40 01/10/2018 PTA 2017-2019 staat op de site van het 

Valuascollege    

Week 49 03/12 t/m 10/12 Examenweek 1 leerjaar 4 / Herkansingen PTA 

   

Week 51 19/12 PTA lijst leerjaar 4 

   

Week 2-3 07/01 t/m 20/01 1e afnameperiode Rekentoets 

   

Week 10-11 04/03 t/m 17/03 2e afnameperiode Rekentoets 

   

Week 12 18/03 t/m 22/03 Examenweek 2 / SE week leerjaar 4 

   

Week 13 25/03 Cijfers SE week staan vanaf 12.00 uur in magister 

 26/03 Voorlopige PTA lijst 

 27/03 Aanvraag herkansing Schoolexamen 

   

Week 14 01/04 Herkansingen Schoolexamen leerjaar 4 

 05/04 Cijfers herkansingen in magister voor 12.00 uur 

   

Week 16 18/04 Definitieve Eindcijferlijst School Examen (PTA) 

   

Week 12 vanaf 18 maart CP  tekenen GL en THAVO 

   

Week 17-18 22/04 t/m 03/05 Meivakantie 

   

Week 19 06/05 t/m 17/05 Herkansing keuzevak GL 

   

Week 19 09/05 t/m 21/05 CSE Gemengde Theoretische Leerweg en THavo 

   

Week 21 20/05 t/m 29/05 CSPE Dienstverlening en Producten GL leerjaar 4 

   

Week 22- 23 27/05 t/m 09/06 Rekentoets 2F – derdejaars leerlingen 

   

Week 24 12/06 Uitslag eindexamen na 15.00 uur 

 14/06 Aanvraag herexamen vóór 12.00 uur 

                            

Week 25 17/06 t/m 20/06 Herexamens CSE / CSPE 

   

Week 26 28/06 Uitslag  herexamens 

   

Week 27 01/07 Diploma uitreiking 4 Gemengd /Theoretisch en 

THavo  02/07 Diploma uitreiking 4 Basis,  4 Kader en 4 LWT 
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PTA programma per AVO vak
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Nederlands 
PTA NEDERLANDS – MAATWERK 

 Periode Magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing Weging 

            min. Ja / Nee   

Leerjaar 4 2DT10 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

SE1a: Kijk- en Luistervaardigheid  S 100 Nee 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen. 

        

    NE/K/4 De kandidaat kan: − luister- en kijkstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren 

        

                  

  2DT11 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

SE1b: Schrijfvaardigheid  S 100 Ja 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen. 

          

    NE/K/7 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken ten 
behoeve van het schrijven − schrijfstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren  

- SE1a + SE1b worden 
afzonderlijk afgenomen! - 

        

                  

  1DT12 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

SE2a: Schrijfvaardigheid  S 30 Ja 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen. 

          

    NE/K/7 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken ten 
behoeve van het schrijven − schrijfstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren  

          

                  

  2DT13 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

SE2b: Leesvaardigheid (incl. 
Samenvatting) 

Schriftelijk 90 Ja 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen. 

          

    NE/K/6 De kandidaat kan: − leesstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën lezen en hanteren. 

 - SE2a + SE2b worden samen 
afgenomen 
   in 2 klokuren! - 

        

    NE/K/7 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken ten 
behoeve van het schrijven − schrijfstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren. 
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  2DT14 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

Spreekvaardigheid  M 15 Nee 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen. 

- toets 2: spreekvaardigheid 
m.b.t. literatuurdossier 

        

    NE/K/5 De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken ten 
behoeve van de spreek- en gesprekssituatie 

          

    NE/K/8 De kandidaat kan: − verschillende soorten fictiewerken herkennen           

  1DT15 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

Dossier Kijk- en 
Luistervaardigheid  

Schriftelijk 100 Nee 1 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen. 

- toets 2: kijken & luisteren  
- toets 3: kijken & luisteren 

        

    NE/K/4 De kandidaat kan: − luister- en kijkstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren 

Gemiddelde cijfer over 2 toetsen; 
telt 1x mee 

        

                  

  2DT16 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

Dossier Schrijfvaardigheid S 50 Nee 2 

    NE/K/3  
 
 
 
 
NE/K/7 

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen.  
De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken ten 
behoeve van het schrijven − schrijfstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren 

- toets 4: persoonlijke brief  
- toets 5: zakelijke brief  
- toets 6: artikel 
- toets 7: zakelijke e-mail 
Gemiddelde cijfer over 4 toetsen; 
telt 2x mee 

        

    
   

        

  2DT17 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

Dossier Samenvatting S 50 Nee 2 

    NE/K/3  
 
 
NE/K/6  
 
NE/K/7 

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen.  
De kandidaat kan: − leesstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën lezen en hanteren.  
De kandidaat kan: − relevante informatie verzamelen en verwerken ten 
behoeve van het schrijven − schrijfstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën kiezen en hanteren 

- toets 1: samenvatting 1  
- toets 2: samenvatting 2 
- toets 3: samenvatting 3 
- toets 4: samenvatting 4 
Gemiddelde cijfer over 4 toetsen; 
telt 2x mee 

        

    
   

        

  2DT18 NE/K/2  
 
 
NE/K/3  
 
 
NE/K/6 

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren.  
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen.  
De kandidaat kan: − leesstrategieën hanteren − compenserende 
strategieën lezen en hanteren. 
 
 
 

Dossier Leesvaardigheid 
- toets 1: tekst 5  
- toets 2: tekst 6 
- toets 3: tekst 7 
- toets 4: tekst 8  
Gemiddelde cijfer over 4 toetsen; 
telt 2x mee 

S 50 Nee 2 
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  2DT19 NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

Dossier 
Spelling/Grammatica/Woordensc
hat 

S 30 Ja 2 

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen. 

- toets 1: 
spelling/grammatica/woordensch
at 1 
- toets 2: 
spelling/grammatica/woordensch
at 2  

        

    
 
 

    Gemiddelde cijfer over 2 toetsen; 
telt 2x mee 

        

  3PO02 NE/K/2  
 
 
NE/K/3  
 
 
NE/K/8 

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren.  
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen.  
De kandidaat kan: − verschillende soorten fictiewerken herkennen 

Literatuurdossier- 
 fictieopdracht 5 (boek 4)  
- fictieopdracht 6 (boek 5 in de 
klas)  
- fictieopdracht 7 (boek 6) 
- fictieopdracht 8 (film 2) 
Gemiddelde cijfer over 4 
opdrachten; telt 2x mee 

S div. Nee 3 

                  

  3PO03 NE/K/1 De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang  
van Nederlands in de maatschappij. 

Sectorwerkstuk Schriftelijk Divers nee* 3 

    NE/K/2 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en 
presenteren. 

          

    NE/K/3 De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen. 

          

    NE/V/1 De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en 
verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk. 

* Alleen leerlingen met een 
onvoldoende beoordeling (d.w.z. 
lager dan een 5,5) krijgen de 
mogelijkheid om te herkansen!! 

        

    NE/V/2 De kandidaat kan een doel- en publieksgerichte tekst schrijven         

    NE/V/3 De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang 
toepassen. 

        

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2DT10 + 2DT11 + 1DT12 + 2DT13 + 2DT14 + 1DT15 + 2DT16 + 2DT17 + 2DT18 + 2DT19 + 3PO2 + 3PO3 / 24  
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Engels 
PTA ENGELS – MAATWERK 

 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

        min. ja/nee   

Leerjaar 4 2DT11 MVT/K/2 Basisvaardigheden Vaardigheidstoets Reading s   nee 2 
      De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op            
      communiceren,           
   samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren      
    MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen           
      De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen diebijdragen tot:           
      − het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, en spreek-en gespreksdoelen           
      − de bevordering van het eigen taalleerproces           
      − kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van            
   cultuuruitingen      
    MVT/K/4 Leesvaardigheid           
      De kandidaat kan:           
      − aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een            
      bepaalde informatiebehoefte           
      − de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven           
      − gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit           
       conclusies trekken 

 
          

 2DT12 MVT/K/2 Basisvaardigheden Vaardigheidstoets Watching  s 200 nee 2 
     De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op   and Listening         
     communiceren,           
   samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren      
   MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen           
     De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:           
     −het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en            
   −de bevordering van het eigen taalleerproces      
   −kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van      
   cultuuruitingen      
         
 2DT13 MVT/K/2 Basisvaardigheden CITO kijk- en luistertoets s 70 nee 2 
     De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op            
     communiceren,           
   samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren      
   MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen           
   De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:      
     − het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en           
     gespreksdoelen           
     − de bevordering van het eigen taalleerproces           
     − kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van            
   cultuuruitingen      
   MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid           
     De kandidaat kan:           
     - aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een            
     bepaalde informatiebehoefte           
     - de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven           
     - de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven           
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     - anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek            
  

2DT14 
 
MVT/K/2 

 
Basisvaardigheden 

 
Vaardigheidstoets Writing  

 
s 

 
50 

 
ja 

 
2 

     De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op            
     communiceren,           
   samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren      
   MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen           
     De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:           
     − het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, en spreek-en gespreksdoelen           
     − de bevordering van het eigen taalleerproces           
     − het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve            
     kennis.           
   − kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van      
   cultuuruitingen      
   MVT/K/7 Schrijfvaardigheid           
     De kandidaat kan:           
     - (persoonlijke) gegevens verstrekken           
     - een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen           

     - op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.           
     te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen 

voorstellen te doen of daarop 
          

      - een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of           

 2DT15 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken Voorbereidingsverslag  po 300 nee 2 
     De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan   mondeling examen         
     en het belang van de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij.           
   MVT/K/2 Basisvaardigheden           
   presenteren      
   MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen           
     De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:           
     − het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en            
   gespreksdoelen      
     − de bevordering van het eigen taalleerproces           
     − het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve            
   kennis.      
   − kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van      
   cultuuruitingen      
   MVT/K/6 Gespreksvaardigheid           
     De kandidaat kan:           
     - adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals begroeten           
     - informatie geven en vragen           
     - naar een mening / oordeel vragen en een mening/oordeel geven           
     - uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens           
     - een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de toekomst,            
   beschrijven       

    - uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens           
       - een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de toekomst,           
    beschrijven      
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3DT16 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken Vaardigheidstoets Speaking m 50 nee 3 

      De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan            
      en het belang van de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij.           
   MVT/K/2 Basisvaardigheden           
      De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op            
   communiceren,      
    samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren      
    MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen           
      De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:           
      − het bereiken van verschillende luister- en kijk-, en spreek-en            
   gespreksdoelen      
      − de bevordering van het eigen taalleerproces           
      − het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve            
    kennis.      
      − kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van            
    cultuuruitingen      
    MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid           
      De kandidaat kan:            

    - de betekenis van belangrijke elementen van een tekst (lees: gesprek) 
aangeven 

          

      - anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek           
      De kandidaat kan:           
     - adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals begroeten           
   

2DT17 
 
MVT/K/4 

 
Leesvaardigheid 

          

      De kandidaat kan: Oefen examen s 120 nee 2 
      − aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een            
    bepaalde informatiebehoefte      
      − de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven           
      − gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit            
   conclusies trekken      
     − verbanden tussen delen van een tekst aangeven.           
    − de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven      
          
  2DT18 MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen Voortgangstoetsen so 20-50 nee 2 
      De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:          
      − het bereiken van verschillende luister- en kijk-, en spreek-en           
    gespreksdoelen schriftelijke overhoringen     
      − de bevordering van het eigen taalleerproces           

     − het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve 
kennis.  

          

 
        

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2DT11 + 2DT12 + 2DT13 + 2DT14 + 2DT15 + 3DT16 + 2DT17 + 2DT18 / 17 =  
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Maatschappijleer 1  
PTA MAATSCHAPPIJLEER1 – MAATWERK 

 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Extra 1PO01 ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken Schriftelijk onderzoek naar een zelfgekozen maatschappelijk  
 

PO / S 1200 Nee 1 

  
 

ML1/K/2 Basisvaardigheden probleem waarin de verschillende eindtermen tot uiting komen. 
 

   

    ML1/K/3 
ML1/K/4 
ML1/K/5 
ML1/K/6 
ML1/K/7 

Leervaardigheden Maatschappijleer 
Cultuur en socialisatie 
Sociale verschillen 
Macht en zeggenschap 
Beeldvorming en stereotypering 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 
 

Berekening eindcijfer SE:  1PO01 / 1 = 
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Kunstvakken 1 (CKV)  

PTA CKV – MAATWERK 
 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            min. ja/nee   

Extra 1DT01 KV1/K1 Oriënteren op leren en werken Culturele activiteit 1 - Introductie op CKV PO/S 300 Ja  1 

    KV1/K2 Basisvaardigheden           

    CKV/K3 Culturele activiteiten           

    CKV/K4 Reflectie en kunstdossier           

                  

  1DT02 KV1/K1 Oriënteren op leren en werken Culturele activiteit 2 PO/S 300 Ja 1 

    KV1/K2 Basisvaardigheden           

    CKV/K3 Culturele activiteiten           

    CKV/K4 Reflectie en kunstdossier           

                  

  1DT03 KV1/K1 Oriënteren op leren en werken Culturele activiteit 3 PO/S 300 Ja 1 

    KV1/K2 Basisvaardigheden           

    CKV/K3 Culturele activiteiten           

    CKV/K4 Reflectie en kunstdossier           

                  

  1DT04 KV1/K1 Oriënteren op leren en werken Culturele activiteit 4 PO/S 300 Ja 1 

    KV1/K2 Basisvaardigheden           

    CKV/K3 Culturele activiteiten           

    CKV/K4 Reflectie en kunstdossier           

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT01 + 1DT02 +1DT03 + 1DT04 / 4 = 

Alle afzonderlijke verslagen moeten minimaal met V worden afgerond. 
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Lichamelijke opvoeding 1  

PTA LICHAMELIJKE OPVOEDING1 – MAATWERK 
 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            min. ja/nee   

Extra 2DT10 LO1 - K/4 Spel: K4: In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren Één slag- en loopspel PO 100 Nee 2 

   LO1 - K/4 K/3 Spel: K4: De kandidaat kan alleen en in samenwerking met  
anderen de spelen uitvoeren 
 

Drie doelspelen PO 100 Nee 
 

   LO1 - K/4 K/3 Spel: K4: In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren / K3: 
leervaardigenheden  
 

Twee terugslag spelen PO 100 Nee 
 

   LO1 - K/5 K/3 Turnen: K5: In samenwerking en alleen turnactiviteiten uitvoeren 
/ K3: leervaardigheden 
 

Één of meerderen turnonderdelen  PO 100 Nee 
 

   LO1 - K/6 K/2 B&M: K6: In samenwerking of alleen bewegen op muziek / K2: 
basisvaardigheden 
 

Bewegen op muziek PO 100 Nee 
 

   LO1 - K/7 K/1 Atletiek: K7: In samenwerking of alleen lopen / K1: Oriëntatie op 
leren en werken 
 

Hardlopen PO 100 Nee 
 

   LO1 - K/7 K/3 Atletiek: K7 In samenwerking of alleen de onderdelen uitvoeren / 
K3: leervaardigheden 
 

Springen PO 100 Nee 
 

   LO1 - K/7 K/3 Atletiek: K7 In samenwerking of alleen de onderdelen uitvoeren / 
K3: leervaardigheden 
 

Werpen PO 100 Nee 
 

   LO1 - K/8 zelfverdediging: K8: In samenwerking of alleen vormen van 
zelfverdediging uitvoeren 
 

Minimaal één vorm (stoeispelen of 
trefspelen) 

PO 100 Nee 
 

  
LO1 - K/2 k/3 Basisvaardigheden en leervaardigheden Inzet, motivatie, houding en 

samenwerking 
PO 1200 Nee 

 

   N.B: Het eindcijfer behaald in leerjaar 3 dekt alle eindtermen 
en kan worden overgenomen als zijn 2DT10. 
 

     

leerjaar 4 1DT13 LO1 - K/9 K/3 Actuele bewegingsactiviteiten: K9: Minimaal twéé actuele 
bewegingsactiviteiten uitvoeren  

Sportoriëntatie: Afvinken bij 14/15 
voldaan 

A(fvinken) 1050 Nee 1 

      K3: leervaardigheden           

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2DT10 + 1DT13 / 3 = 
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Duits 
PTA DUITS – MAATWERK 

 Periode magistercode Eindtermen:     Wat moet je kennen en kunnen  Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

              ja/nee   

Leerjaar 4 1DT23 K4, V1 K4: Leesvaardigheid leesvaardigheid (lezen van 2  S 25 min/boek N 1 

      V1: Leesvaardigheid boeken)         

         

  2DT24 K5 K5: Luister- en Kijkvaardigheid Kijk- en luistervaardigheid (CITO) S 50 min. N 2 

  1DT25 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik, S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT Schreibhilfen beim Schreiben         

    eines persönlichen Briefes      

         

  1DT26 K7 K7: Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid (informele brief) S 50 min. J 1 

                  

  1DT27 K1, K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik,  S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT De werkwoorden: haben, sein,         

    werden      

         

  1DT28 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik,  S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT Naamvallen (groep 1 en 2)         

         

  1DT29 K1,K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik,  S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT Voorzetsels met 3e en voozetsels         

    met de 4e naamval      

         

  1DT30 K1, K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik,  S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT Keuzevoorzetsels (voorzetsels die         

    of de 3e of de 4e naamval hebben)     

         

  1DT31 K1, K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik,  S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT De modale Hilfsverben          
         

   
 
1DT32 

 
 
K1, K3 

 
 
K1: Oriëntatie op leren en werken 

 
 
Reader: Deutsch Grammatik,  

 
 

S 

 
 

     30 min. 

 
 

N 

 
 

     1 
      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         
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     K3: Leervaardigheden in de MVT het perrsoonlijk voornaamwoord          

         

  1DT33 K1, K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik,  S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT Het zwakke werkwoord         

    (tegenwoordige tijd en voltooid      

    deelwoord)     

         

  1DT34 K1, K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik,  S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT  Het sterke werkwoord         

    (tegenwoordige tijd en voltooid     

    deelwoord)     

         

  1DT35 K1, K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik,  S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT woordjes / zinnen          

         

  1DT36 K4,V1 K4: Leesvaardigheid leesvaardigheid (lezen van 1 boek  S 30 min/item N 1 

      V1: Leesvaardigheid en kijken van 1 film)          

         

  2DT37 K5 K5: Luister- en Kijkvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid  (CITO) S 50 min. N 2 

                  

  1DT38 K1, K3 K1: Oriëntatie op leren en werken Reader: Deutsch Grammatik,  S 30 min. N 1 

      K2: Basisvaardigheden Texte, Briefe         

      K3: Leervaardigheden in de MVT Schreibhilfen beim Schreiben          

    eines sächlichen Briefes     

         

  1DT39 K7 K7: Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid (formele brief) S 50 min, J 1 

                  

  2DT40 K6 K6: gespreksvaardigheid spreekvaardigheid M 10-15 min. N 2 

         

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT23 + 2DT24 + 1DT25 + 1DT26 + 1DT27 + 1DT28 + 1DT29 + 1DT30 + 1DT31 + 1DT32 + 1DT33 + 1DT34 + 1DT35 + 1DT36 + 2DT37 + 1DT38 + 

1DT39 + 2DT40 / 21 =  



41 
 

Biologie 
 

PTA BIOLOGIE – MAATWERK 
 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur  Herkansing weging 

          min. min. ja/nee   

         
Extra 1DT09 BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken Biologie in beroepen Presentatie   nee 1 

    BI/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie           

                  

Leerjaar 4 2DT10 BI/K/2 Basisvaardigheden T1. Stofwisseling Schriftelijk   ja 2 

    BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie           

    BI/K/4 Cellen staan aan de basis           

    BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend           

    BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport            

  
  

en uitscheiding 
  

  
  

         

 2DT11 BI/K/2 Basisvaardigheden T2. Planten Schriftelijk  ja 2 

    BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie           

    BI/K/4 Cellen staan aan de basis           

    BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend           

    BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving           

    BI/K/12 Van generatie op generatie           

         

  1DT12 BI/K/2 Basisvaardigheden T3. Ecologie Schriftelijk   ja 1 

    BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie           

    BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk           

    BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend           

    BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving           

         

  2DT13 BI/K/2 Basisvaardigheden T5. Voeding en vertering Schriftelijk   ja 2 

    BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie           

    BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk           

    BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport            

   en uitscheiding      

         

  3DT14 BI/K/2 Basisvaardigheden leerjaar 3: T2, T3, T5, T8 SE   ja 3 

    BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie T2. voortplanting en          

    ontwikkeling     

    BI/K/10 Bescherming T3. Erfelijkheid         

    BI/K/11 Reageren op prikkels T5. Regeling         

    BI/K/12 Van generatie op generatie T8. Gedrag         

    BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie           
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    BI/V/2 Gedrag bij mens en dier           

  3DT15 BI/K/2 Basisvaardigheden leerjaar 4: T6, T7, T8 SE   ja 3 

    BI/K/3 Leervaardigheden in het vak Biologie T6. Gaswisseling         

    BI/K/8 Houding, beweging en conditie T7. Transport         

    BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport 
en uitscheiding 

T8. Opslag, uitscheiding en 
bescherming 

        

    BI/K/10 Bescherming           

    BI/V/1 Bescherming en antistoffen           

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT09 + 2DT10 + 2DT11 + 1DT12 + 2DT13 + 3DT14 + 3DT15 / 14 =  
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Economie 
 

PTA ECONOMIE – MAATWERK 
 Periode Magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

        (Methode: Pincode  6e editie vmbo-gt 4)   min. ja/nee   

 
Leerjaar 4 

 
2DT14 

 
EC/K/3 

 
Leervaardigheden in het vak economie  
 

 
SO rekenen ('rekenen op een rij') 

 
S 

 
50 

 
J 

 
2 

  1DT15 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en Bankwezen,  SO hoofdstuk 1  S 15 N 1 

   Budgettering      

    EC/V/1 Verrijkingsstof           

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT16 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en Bankwezen,  Proefwerk hoofdstuk 1  S 50 J 4 

   Budgettering      

    EC/V/1 Verrijkingsstof           

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT17 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en Bankwezen,  SO hoofdstuk 2 S 15 N 1 

   Budgettering      

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT18 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en Bankwezen,  Proefwerk hoofdstuk 2 S 50 J 4 

   Budgettering      

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT19 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven SO hoofdstuk 3 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT20 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven Proefwerk hoofdstuk 3 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT21 EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven SO hoofdstuk 4 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

   
4DT22 

 
EC/K/5 

 
Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven 

 
Proefwerk hoofdstuk 4 

 
S 

 
50 

 
J 

 
4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT23 EC/K/6 Overheid en bestuur 
 
 

SO hoofdstuk 5 S 15 N 1 
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  4DT24 EC/K/6 Overheid en bestuur Proefwerk hoofdstuk 5 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT25 EC/K/6 Overheid en bestuur SO hoofdstuk 6 S 15 N 1 

    EC/V/1 Verrijkingsstof           

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT26 EC/K/6 Overheid en bestuur Proefwerk hoofdstuk 6 S 50 J 4 

    EC/V/1 Verrijkingsstof           

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT27 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen SO hoofdstuk 7 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT28 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen Proefwerk hoofdstuk 7 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  1DT29 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen SO hoofdstuk 8 S 15 N 1 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 
 

          

  4DT30 EC/K/7 Internationale ontwikkelingen Proefwerk hoofdstuk 8 S 50 J 4 

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 
 

          

  5DT31 EC/K/4 Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en Bankwezen,  SE-toets H1 t/m H4 S 100 J 5 

   Budgettering      

    EC/K/5 Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven           

    EC/V/1 Verrijkingsstof           

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang           

   
5DT32 

 
EC/K/6 

 
Overheid en bestuur 

 
SE-toets H5 t/m H8 

 
S 

 
100 

 
J 

 
5 

    EC/K/7 Internationale ontwikkelingen           

    EC/V/1 Verrijkingsstof           

    EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie           

    EC/V/3 Vaardigheden in samenhang           

   
3DT33 

 
EC/K/1 

 
Oriëntatie op leren en werken 

 
De kandidaat kan zich oriënteren op de 
eigen loopbaan en het belang van 

S/M   N 3 

        economie in de maatschappij.         

    EC/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op:  

S/M   N   
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Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2DT14 + 1DT15 + 4DT16 + 1DT17 + 4DT18 + 1DT19 + 4DT20 + 1DT21 + 4DT22 + 1DT23 + 4DT24 + 1DT25 + 4DT26 + 1DT27 + 4DT28 + 1DT29 + 

4DT30 + 5DT31 + 5DT32 + 3DT33 / 55 =  
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Maatschappijkunde  
PTA MAATSCAPPIJKUNDE – MAATWERK 

 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            min. ja/nee   

Extra  2DT03 ML2/K/6 De multiculturele samenleving  Eindtoets Examenkatern  KGT Thema Mult. Sam. H1 t/m H8 S   J 2 

         

  2DT06 ML2/K/5  Mens en Werk Eindtoets Examenkatern KGT Thema Werk H1 t/m H8 
 

S   J 2 

         

Leerjaar 4 1DT07 ML2/K/7 Massamedia Examenkatern KGT Thema Massamedia H1 t/m H4 S   N 1 

  1DT08     Examenkatern KGT Thema Massamedia H5 t/m H7 S   N 1 

  2DT09     Eindtoets Examenkatern KGT Thema Massamedia H1 t/m H7 S   J 2 

         

    ML2/V/1 Analyse Maatschappelijk Vraagstuk Examenkatern KGT Thema Massamedia          

  1DT10     Hoofdstuk: De invalshoeken van Maatschappijleer S   J 1 

         

  1DT11 ML2/K/8 Criminaliteit en Rechtsstaat  Examenkatern KGT Criminaliteit  H1 t/m H5 S   N 1 

  1DT12     Examenkatern KGT Criminaliteit H6 t/m H10 S   N 1 

  2DT13     Eindtoets Examenkatern KGT Criminaliteit H1 t/m H10 S   J 2 

         

  1DT14 ML2/K/4 Politiek en beleid Examenkatern KGT Politiek H1 t/m H5 S   N 1 

  1DT15     Examenkatern KGT Politiek H6 t/m H10 S   N 1 

  2DT16     Eindtoets Examenkatern KGT Politiek H1 t/m H10 S   J 2 

         

    ML2/K/2 Praktische opdracht Keuze uit:         

    ML2/K/3   - Verslag bezoek rechtbank         

        - Standpunten Politieke Partijen         

         

  4PO1     - Analyse Maatschappelijk Vraagstuk S   N 4 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2DT3 + 2DT6 + 1DT7 + 1DT8 + 2DT9 + 1DT10 + 1DT11 + 1DT12 + 2DT13 + 1DT14 + 1DT15 + 2DT16 + 4PO1 / 21 =  
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Wiskunde 
PTA WISKUNDE – MAATWERK 

 Periode Magistercode Eindtermen:  wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing  Weging 

          min. ja/nee   

  

Leerjaar  4 2DT11 K1,K2,K3,K5,K7,K8 - V1,V3 Hfdst 1    Statistiek en kans s 50 ja 2 

  4DT12 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1,V3 Hfdst 2    Verbanden s 50 ja 4 

  4DT13 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 - V1,V2 Hfdst 3    Afstanden en hoeken s 50 ja 4 

  4DT14 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1 Hfdst 4    Grafieken en vergelijkingen s 50 ja 4 

  4DTH1 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8 - V1,V2,V3 Herkansingsmogelijkheid van 1 hoofdstuk (naar keuze) s 50 nee   

  4DT15 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1,V3 Hfdst 5    Rekenen, meten en schatten s 50 ja 4 

  4DT16 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 - V1,V2 Hfdst 6    Vlakke figuren s 50 ja 4 

  4DT17 K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1,V3 Hfdst 7    Verbanden s 50 ja 4 

  4DT18 K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 - V1,V2 Hfdst 8    Ruimtemeetkunde s 50 ja 4 

        

  

Eindtermen 
Wiskunde 

K1 Oriëntatie op leren en werken         

K2 Basisvaardigheden 
   

  

K3 Leervaardigheden in het vak wiskunde 
   

  

K4 Algebraïsche verbanden 
   

  

K5 Rekenen, meten en schatten 
   

  

K6 Meetkunde 
   

  

K7 Informatieverwerking, statistiek 
   

  

K8 Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten         

      
V1 Aanvullende eisen         

V2 Verrijkingsopdrachten 
   

  

V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van  
   

  

 informatie     

V4 Vaardigheden in samenhang         
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Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2DT11+ 4DT12+4DT13+4DT14+4DT15+4DT16+4DT17+4DT18 / 30 
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Natuur- en Scheikunde 1 
PTA NSK1 – MAATWERK 

 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Extra 2DT01 K1 Oriëntatie op leren en werk. Materie: Moleculen, het deeltjesmodel, temperaturen atomen  als  S  Div. N 2 

 1PO01 K2 Basisvaardigheden. bouwstenen PO Div. N 1 

   K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde Stoffen: Eigenschappen, fasen en faseovergangen werken met         

   K4 Stoffen en materialen in huis stoffen en chemische reacties         

   K10 Bouw van de materie  Materialen: Toepassingen, grondstof tot product, afvalverwerking         

   V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie  en materialen kiezen         

                 

 2DT02 K1 Oriëntatie op leren en werk. Elektriciteit en schakelingen S  Div. N 2 

 1PO02 K2 Basisvaardigheden. Stroomkringen, elektrische energie opwekken, vervoeren en  PO Div. N 1 

   K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde gebruiken         

   K5 Elektrische energie in huis           

   V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie           

                 

 2DT03 K1 Oriëntatie op leren en werk. Straling S  Div. N 2 

 1PO03 K2 Basisvaardigheden. Straling, radioactiviteit, gebruik en bescherming PO Div. N 1 

   K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde           

   K11 Straling en stralingsbescherming           

   V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie           

                 

 2DT04 K1 Oriëntatie op leren en werk. Het weer S  Div. N 2 

 1PO04 K2 Basisvaardigheden. Luchtdruk, temperatuur, wolken, neerslag, onweer en broeikaseffect PO Div. N 1 

   K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde           

   K12 Het weer           

   V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie           

                 

 2DT05 K1 Oriëntatie op leren en werk. Geluid S  Div. N 2 

 1PO05 K2 Basisvaardigheden. geluid maken en ontvangen, toonhoogte, geluidssterkte, geluid  PO Div. N 1 

   K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde versterken en geluidshinder         

   K8 Geluid           

   V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie           

                 

 2DT06 K1 Oriëntatie op leren en werk. Licht S  Div. N 2 

 1PO06 K2 Basisvaardigheden. Licht schaduw en spiegels, infrarood en ultra violet, lenzen, ogen en  PO Div. N 1 

    K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde  brillen         

    K7 Licht en beeld           

  
 
 
 

  
 
 

V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
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Leerjaar 4 
  

3DT07 K1 Oriëntatie op leren en werk. Elektriciteit en schakelingen S  Div. N 3  
1PO07 K2 Basisvaardigheden. Vermogen en energie, veiligheid PO Div. N 1 

    K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde schakelingen en schakelelementen         

    K5 Elektrische energie in huis           

    V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie           

                  

 3DT08 K1 Oriëntatie op leren en werk. Krachten en bewegingen herkennen, meten, netto kracht en druk  S  Div. N 3 

 1PO08 K2 Basisvaardigheden. krachten samenstellen en ontbinden. hefbomen en werktuigen PO Div. N 1 

    K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde bewegingen onderzoeken, snelheid en versnelling         

    K9 Kracht en veiligheid voortstuwen en vertragen optrekken en vertragen. kracht en arbeid         

    V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie veiligheid in het verkeer         

                  

 3DT09 K1 Oriëntatie op leren en werk. Energie en warmte S  Div. N 3 

 1PO09 K2 Basisvaardigheden. Brandstoffen, warmte en temperatuur warmtetransport en isolatie PO Div. N 1 

    K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde rekenen aan energie         

    K6 Verbranden en verwarmen rendement         

    V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie           

                  

  2PO10 V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Practicum PO 150 N 2 

    V4 Vaardigheden in samenhang           

                  

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2DT01 + 1PO01 + 2DT02 + 1PO02 + 2DT03 + 1PO03 + 2DT04 + 1PO04 + 2DT05 + 1PO05 + 2DT06 + 1PO06 + 3DT07 + 1PO07 + 3DT08 + 1PO08 + 

3DT09 + 1PO09 + 2PO10 / 32 =  
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Natuur- en Scheikunde 2 
 

PTA NSK2 – MAATWERK 
 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

        
 

min. ja/nee 
 

Extra 
 
  

 2VT4 
 

Nask2/V/1 
 

Productieprocessen  Productieprocessen  Verslag  nee 2 

  Nask2/V/2 Productonderzoek Productonderzoek     

  Nask2/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie     

  Nask2/V//4 Vaardigheden in samenhang Vaardigheden in samenhang     

         

 1VT3 Nask2/K/11 Bouw van materie Bouw van materie H4 schriftelijk 50 nee 1 

         

 1VT1 Nask2/K/1 Oriëntatie op leren en werken Oriëntatie op leren en werken schriftelijk 
30 

50 nee 1 

  Nask2/K/10 Basischemie voor vervolgopleiding en beroep Basischemie voor vervolgopleiding en beroep     

  Nask2/K/11 Bouw van materie Bouw van materie H1 en H3      

         

leerjaar 4 7DT06 nask2/k/4 Mens en omgeving: gebruik van stoffen H1, H2, H3 en H5 S 100 ja 7 

    nask2/k/6 Mens en omgeving: werken bij practicum en in 
beroepssituaties 

      

    nask2/k/10 basischemie voor vervolgopleiding en beroep       

    nask2/k/3 leervaardigheden in het vak scheikunde       

    nask2/k/11 bouw van materie       

    nask2/k/5 Mens en omgeving: verbranding       

  7DT07 nask2/k/7 water zuren en basen H4, H6, H7, H8 en H9 S 100 ja 7 

    nask2/k/10 basischemie voor vervolgopleiding en beroep       

    nask2/k/5 mens en omgeving: verbranding       

    nask2/k/9 Chemie en industrie       

    nask2/k/8 reinigingsmiddelen en cosmetica           

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2VT4 + 1VT3 + 1VT1 + 7DT06 + 7DT07 / 18 =
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Tekenen 

PTA TEKENEN – MAATWERK 
 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Leerjaar 4 2PO06 BV/K/1 
BV/K/2 
BV/K/3 
BV/K/5 
BV/K/6 
BV/K/7 
BV/K/8 
BV/V/1 
BV/V/2 
BV/V/3 
 

Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden in de beeldende vakken 
Werkproces, productief 
Middelen, productief 
Beschouwen - eigen werk, reflectief 
Beschouwen - werk van anderen, reflectief 
Eindopdracht, productief en reflectief 
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
Vaardigheden in samenhang 

Praktische Opdracht Proces + 
bijbehorende theorie 

PO/S 350 nee 2 

  2PO07 BV/K/4 
BV/K/6 
BV/V/1 
BV/V/3 

Beeldend werk, productief 
Middelen, productief 
Eindopdracht, productief en reflectief 
Vaardigheden in samenhang 

Praktische Opdracht Eindwerkstuk PO 350 nee 2 

                  
  2DT04 BV/K/3 

BV/K/8 
Leervaardigheden in de beeldende vakken Beschouwen - werk van 
anderen - reflectief 

Schriftelijk toets S 50 ja 2 

                  
  2PO08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2PO09 

BV/K/1 
BV/K/2 
BV/K/3 
BV/K/5 
BV/K/6 
BV/K/7 
BV/K/8 
BV/V/1 
BV/V/2 
BV/V/3 
 
BV/K/4 
BV/K/6 
BV/V/1 
BV/V/3 

Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden in de beeldende vakken 
Werkproces, productief 
Middelen, productief 
Beschouwen - eigen werk, reflectief 
Beschouwen - werk van anderen, reflectief 
Eindopdracht, productief en reflectief 
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
Vaardigheden in samenhang  
 
Beeldend werk, productief  
Middelen, productief  
Eindopdracht, productief en reflectief  
Vaardigheden in samenhang 

Praktische Opdracht Proces + 
bijbehorende theorie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische Opdracht Eindwerkstuk 

PO/S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO 

350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

nee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nee 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

                  
  2DT05 BV/K/3 

BV/K/8 
Leervaardigheden in de beeldende vakken Beschouwen - werk van 
anderen - reflectief 

Schriftelijke toets S 50 ja 2 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
  2PO11 BV/K/4 

BV/K/6 
BV/V/1 
BV/V/3 

Beeldend werk, productief 
Middelen, productief 
Eindopdracht, productief en reflectief 
Vaardigheden in samenhang 

Praktische Opdracht Eindwerkstuk PO 350 nee 2 
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  3DT06 BV/K/3 
BV/K/8 

Leervaardigheden in de beeldende vakken Beschouwen - werk van 
anderen - reflectief 

Schriftelijke toets S 120 ja 3 

                  

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2PO06 + 2PO07 + 2DT04 + 2PO08 + 2PO09 + 2DT05 + 2PO10 + 2PO11 + 3DT06 / 19 =  
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Lichamelijke opvoeding 2 
 

PTA LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 – MAATWERK 

Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            min. ja/nee   

Extra  1DT02 LO2/K/7 Atletiek Een looponderdeel, een  PO div. Nee 1 

    springonderdeel, een werponderdeel     

             

  1DT03 LO2/K/8 Zelfverdediging Een vorm van zelfverdediging PO div. Nee 1 

         

  1DT05 LO2/K/11 Bewegen en samenleving en gezondheid Irun2BFit PO div. Nee 1 

    LO2/K/1 oriëntatie op leren en werken       

         

  1DT06 LO2/K/12 Beroepspraktijkvorming Vrijwilligerswerk bij sport activiteiten in  PO 300 Nee 1 

    LO2/K/1   de stad      
         
Leerjaar 4 1DT10 LO2/K/4 Spel Een terugslagspel, een honkloopspel PO  200  Nee 1 

         

  1DT11 LO2/K/5 Turnen Uitvoeren van verschillende turnvormen met  PO  div.  Nee 1 

        verdieping ten opzichte van LO1         

         

  1DT12 LO2/K/6 Bewegen op muziek Uitvoeren van twee vormen van bewegen op  PO div.  Nee 1 

    muziek met verdieping t.o.v. LO1     

       
 
 
 
 
 

         

  1DT13 LO2/K/9 Actuele bewegingsactiviteit Twee actuele bewegingsactiviteiten PO div.  Nee 1 

         

  1DT14 LO2/K/3 Leervaardigheden in het vak LO Lesgeefopdracht PO / S div.  Nee 1 

    LO2/K/10 Bewegen en regelen           

         

sept. - dec. 2DT15 LO2/K/2 Basisvaardigheden Inzet, motivatie, houding en  PO  div. Nee 2 

    samenwerking     

         

jan. - apr. 2DT16 LO2/K/2 Basisvaardigheden Inzet, motivatie, houding en  PO  div. Nee 2 

    samenwerking     
 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1DT02 + 1DT03 + 1DT05 + 1DT06 + 1DT10 + 1DT11 + 1DT12 + 1DT13 + 1DT14 + 2DT15 + 2DT16 / 13 = 
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Lichamelijke opvoeding 2 – dif. LO-Voetbal 
 

PTA LO2 - differentiatie LO-Voetbal Maatwerk 
PTA LO2 - differentiatie LO-Voetbal Maatwerk Periode Magistercode Eindtermen: Wat moet je kennen en kunnen Inhoud ondewijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing Weging 

     Min. Ja/nee  

Leerjaar 4 1PO06 LO2/K/5 Turnen (VoetbalTurnen, multiskills) Volgen van turnonderwijs. PO 100 ja   1 

      Antwoord vinden op waarom turnen         

      belangrijk is voor bv. een voetballer.         

      Rompstabiliteit, balans, coördinatie         

      Lenigheid, kracht         

         

  1PO07 LO2/K/6 Bewegen op muziek Het maken van een eigen dans PO 100 ja 1 

     Openingsdans/scoringsdans          

               

  1PO08 LO2/K/7 Atletiek (VoetbalAtletiek) Looptraining, efficiënt lopen, snel lopen  PO 100      

      Rennen, springen, werpen.         

              

  1PO09 LO2/K/8 Zelfverdediging (VoetbalJudo) Basisvormen van bewegen         

      Weerbaarheid PO 100 ja 1 

      Samenwerken         

     Rompstabiliteit         

              

  2PO10 LO2/K/1 Oriëntatie op leren en werken PVB2 KNVB diploma, juniorentrainer. PO 15 ja 2 

  (alleen LO-V) LO2/K/2 Basisvaardigheden          

    LO2/K/3 Leervaardigheden in het vak LO          

    LO2/K/4 Spel      

    LO2/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten          

    LO2/K/10 Bewegen regelen          

               

  2PO11 LO2/K/1 Oriëntatie op leren en werken Stage lopen bij eigen vereniging.  PO 40 uur tot  nee 2 

    LO2/K/2 Basisvaardigheden Leerling loop min 40 tot 120 uur stage.   120 uur      

    LO2/K/3 Leervaardigheden in het vak LO           

    LO2/K/11 Bewegen en samenleving en gezondheid       

   LO2/K/12 
 

          

  2PO12 LO2/K/11 Bewegen en samenleving en gezondheid Reanimatieonderwijs PO 100 nee  1 

   (koppeling hartstilstand tijdens voetbalwedstrijd/training) 
 

     

         
 
Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 
Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 
Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 
Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  1PO01 + 1PO02 + 1PO03 + 2PO04 + 2PO05 + 1PO06 + 1PO07 + 1PO08 + 1PO09 + 2PO10 + 2PO11 + 2PO12 /  = 
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Muziek 

PTA MUZIEK – MAATWERK 
 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

            min.  ja/nee   

leerjaar 4 2PO05 k4 musiceren: zingen en spelen Eigen gekozen compositie spelen. PO 10 Nee 2 

  1DT04 k3 Leervaardigheden Muzikale begrippen/luistervragen S 50 Ja 1 

  2PO06 k6, k4, V1 Presenteren Eigen gekozen compositie spelen tijdens een concert PO 10 Nee 2 

  1DT05 k1, k2, V2 Oriëntatie op leren, werken + basisvaardigheden Maken van een beroepenkaart. S 100 Ja 1 

  2PO07 k4, k5 musiceren en improviseren Eigen kozen compositie spelen met improvisatie PO 10 Nee 2 

  1PO08 k1,V2 Oriëntatie op leren, verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie. 

Bezoeken van een beroepsopleiding PO div. Nee 1 

  1DT06 k3 Leervaardigheden Muzikale begrippen/luistervragen S 100 Ja 1 

 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 

Berekening eindcijfer SE:  2PO05 + 1DT04 + 2PO06 + 1DT05 + 2PO07 + 1PO08 + 1DT06 / 10 = 

 

Voorwaarde: 

- Moet noten kunnen lezen. 

- Moet een instrument kunnen bespelen.  
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Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding 
 

PTA LOOPBAANORIENTATIE (LOB)– MAATWERK 
 Periode magistercode Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm Tijdsduur Herkansing weging 

          min. ja/nee   

Extra  1DT03   1. Studie en werkexploratie Stage sectorwerkstuk PO 960 N o/v/g 

      2. Loopbaansturing           

      3. Netwerken           

                  

Leerjaar 4 1DT04 C2 Privécoach en meeloopdagen Verslag meeloopdag S  960 J o/v/g 

                  

     C1 De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen YUBU/handelingsdeel PO  Div. J  o/v/g 

      loopbaan vorm te geven door op            

      systematische wijze om te gaan met:           

      Loopbaancompetenties:           

      1. Motievenreflectie           

      2. Kwaliteitenreflectie           
 

Toetsvorm: S = schriftelijk  M = Mondeling   PO = praktijkopdracht  DT=diagnostische toets 

Beoordeling: G = goed   V = voldoende   O = onvoldoende 

Examen:   SE = schoolexamen  CE= centraal examen  CSE = centraal schriftelijk examen  CPE = centraal praktisch examen  CIE = centraal interactieve eindtoets 

Leerweg:   Theoretisch (TL)   Gemengd (GL)   Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)  Leerwerktraject (LWT) 

 
Berekening eindcijfer SE:  1DT03 + 1DT04 / 2 = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

Bijlage 1 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

                                   

      

       

 

 

    

Ik heb een PTA toets gemist 

Ik maak in de eerstvolgende les na mijn gemiste 
PTA toets, samen met mijn docent een afspraak 

voor het inhalen van mijn toets. 

Mijn docent én ik vullen samen het 
“inhaalformulier” in. 

Mijn docent gaat mét het ingeleverde formulier 
én de PTA toets naar de verzuimbeheerders. 

De verzuimbeheerders controleren of mijn 
afwezigheid tijdens de toets geoorloofd was of 

niet. 

ONGEOORLOOFD VERZUIM GEOORLOOFD VERZUIM 

De verzuimbeheerder plant mijn 
inhaaltoets op een dinsdagmiddag, 

lesuur 8 of lesuur 9 

De verzuimbeheerder geeft een signaal af aan 
de teamleider.  De toets wordt NIET ingepland. 

De teamleider bespreekt het signaal 

met het bevoegd gezag. 

Het bevoegd gezag gaat met de 
leerling in gesprek inzake zijn verzuim 
en het daardoor missen van een PTA 

toets en bepaalt de maatregel (zie 

artikel 11, examenreglement). 
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AANVRAAG  VOOR HET INHALEN VAN EEN PTA TOETS 

 
 
 
 
 
NAAM LEERLING:   …………………………………………………………… 
 
 
KLAS:     ………………………………. 
 
 
DATUM GEMISTE TOETS: ………………………………. 
 
 
 
VRAAGT HET INHALEN AAN, VOOR DE VOLGENDE PTA TOETS: 
 
 
VAK:    ………………………………………………… 
 
 
DUUR VAN DE TOETS:  ………………………………………...…MIN. 
 
 
TOETSCODE en ONDERWERP :………………………………………………… 
       
 
 
NAAM VAN DE VAKDOCENT: ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
DATUM INHALEN TOETS: dinsdag…………………………  om ……………….uur 
 
 
 
HANDTEKENING LEERLING:  HANDTEKENING VERZUIMBEHEERDER 
   

 

 

 

…………………………………..  …………………………………………………. 

 

 

Geoorloofd verzuim Ongeoorloofd 
verzuim 


