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Examenreglement 

Programma van Toetsing en Afsluiting 

 

Jongelui, 

 

 Hierbij ontvangen jullie het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting. Het is 

een belangrijk document. Je moet het dan ook goed bestuderen. 

 

Het Examenreglement 

Het examenreglement bevat allerlei regels waarvan iedereen goed op de hoogte moet zijn. Er staan 

zowel rechten als plichten in die voor iedere leerling uit de bovenbouw van HAVO en VWO gelden. 

Ook staat er informatie in over de gang van zaken bij het Schoolexamen (SE) en het Centraal 

examen (CE). Voor een goed verloop van de examentijd is het belangrijk dat je deze ‘spelregels’ van 

tevoren volledig en duidelijk kent om onzekerheden en teleurstellingen te voorkomen. Ook is het 

belangrijk, dat je ouders/verzorgers dit alles doornemen. 

 

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

 In het tweede deel van dit document is voor alle vakken aangegeven welke toetsen in een bepaald 

leerjaar worden afgenomen. Daarbij is vermeld welke toetsen alleen meetellen voor het 

overgangsrapport en welke ook meetellen voor het schoolexamen.  

 Ook zijn de zak- en slaagregels opgenomen. De overgangsregels zijn afgeleid van deze regels.  

 

Ten slotte 

Zowel in het examenreglement als in het PTA is ernaar gestreefd zo volledig mogelijk te zijn. Toch 

kunnen hierin onvolkomenheden voorkomen. In gevallen waarin dat nodig is, kan de directie in 

overleg met de betreffende docenten een maatregel nemen die afwijkend is van dit reglement en het 

PTA. In het belang van de leerlingen zal hierbij geprobeerd worden zo zorgvuldig mogelijk te werk te 

gaan. Uiteraard krijgen jullie hiervan dan tijdig bericht. 

 

Voor jullie allen is het belangrijk te weten en te beseffen dat het examen eigenlijk al begonnen is. In al 

het werk dat gedaan moet worden, wensen we jullie de zegen van de Heere toe, want die alleen 

maakt rijk. 

Het is onze wens dat de bede in ieders hart mag leven: 

 Zie op ons neder in gena, 

 Opdat ons werk voorspoedig ga. 

 

 

De voorzitter van de examencommissie 



KORT EXAMENREGLEMENT vmbo, havo en vwo cursusjaar 2018-2019 

BRONNEN 

De meeste regels voor het examen hangen af van landelijk beleid. Begripsbepalingen en regelgeving 

zijn van de overheid. Deze zijn te vinden in het eindexamenbesluit VO1 (EEBVO). Voor leerlingen is mijn 

examen2 een bron van gegevens. Voor de school is het belangrijk om de regelgeving goed te volgen, 

deze wordt voor het examen verzorgd door de commissie voor toetsen en examens3. Tenslotte is er 

een vraagbaak voor examensecretarissen: het examenloket4. 

ALGEMEEN 

Het examenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door het bevoegd gezag voor een nieuw cohort. Het 
treedt in werking op 1 augustus 2018 en is telkens een jaar geldig. Het bevoegd gezag kan, op voorstel van 
de directie, het reglement tussentijds wijzigen. 

De directeur draagt de uitvoering van het examen op aan respectievelijk de voorzitters en de secretarissen 
van de examencommissies van de drie locaties, te weten: de heren A. Heijboer en H. Beijeman (locatie 
Amersfoort); de heren J.J. Kleijbergen en W.A. Scheer (locatie Hoevelaken); de heren H. van Eckeveld en R.S. 
de Jager (locatie Kesteren). 

Op het Van Lodenstein College functioneert een commissie van beroep. Deze bestaat uit drie leden 
waarvan de namen binnenkort bekend worden. Als adres van de commissie fungeert het adres van het 
College van Bestuur: Commissie van beroep voor de examens van het Van Lodenstein College, p/a Postbus 
405, 3800 AK Amersfoort. 

1. ONREGELMATIGHEDEN (voorheen 1.4)

Bij onregelmatigheden tijdens school- of centraal examen of indien een kandidaat zich bewust onttrekt aan 
een onderdeel van het SE of het centraal examen, kan de voorzitter van de examencommissie maatregelen 
nemen, zie artikel 5 EEBVO. 

Onder ‘het zich onttrekken aan’ wordt mede verstaan het zonder geldige reden niet aanwezig zijn bij een 
toets, het niet tijdig inleveren van een voorgeschreven werkstuk, het zich onttrekken aan de 
werkstukbegeleiding het niet tijdig inleveren van de voorgeschreven dossiers, handelingsdelen en 
praktische opdrachten en elke andere nalatigheid met betrekking tot de toetsing van de leerstof.  

1 http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2017-08-01 
2 https://www.mijneindexamen.nl/splash/  
3 https://www.cvte.nl/  
4 https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/examenloket.jsp 
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Voordat maatregelen worden genomen, hoort de voorzitter van de examencommissie de kandidaat. De 
minderjarige kandidaat kan zich door ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) laten bijstaan. De voorzitter van de 
examencommissie deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval 
schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de mogelijkheid van beroep. De 
schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en aan de ouder(s), 
voogd(en) of verzorger(s) van de kandidaat indien deze minderjarig is. 

De kandidaat kan tegen een beslissing van de voorzitter van de examencommissie in beroep gaan bij de 
commissie van beroep (ART 5.4 EN 5.5 EEBVO). 

2 INHOUD VAN HET EXAMEN 

De kandidaten kiezen in welke vakken zij examen willen afleggen, in het vmbo kiezen zij naast de vakken 
ook een leerweg.  
Het is mogelijk in meer vakken examen af te leggen dan in de vakken die ten minste tezamen een 
eindexamen vormen. Kandidaten die extra vakken volgen, kunnen deze alleen laten vallen na toestemming 
van de teammanager. 

Havo-leerlingen kunnen in de gelegenheid gesteld worden om één of meer van de havo-vakken te 
vervangen door een vwo-vak. 

Wanneer een vmbo-kandidaat van leerweg KB naar BB wordt overgeplaatst, ongeacht het tijdstip, worden 
de behaalde SE-cijfers van de AVO-vakken geherwaardeerd naar de nieuwe leerweg. Indien dit niet 
mogelijk is, wordt door de voorzitter van de examencommissie een andere oplossing gezocht binnen de 
wettelijke mogelijkheden. 

3 HET SCHOOLEXAMEN 

Het schoolexamen wordt afgenomen conform de artikelen 32 t/m 35 van het Eindexamenbesluit VO met 
een examendossier. 

Het schoolexamen wordt vóór het eerste tijdvak afgerond. Als dat niet is gelukt kan de school uitstel geven 
maar dat kan maar tot het begin van het centraal examen in dat vak.  

In artikel 31 is bepaald dat de school een PTA (programma van toetsing en afsluiting) moet hebben waar de 
inhoud en manier van het schoolexamen in wordt geregeld.  

Minstens vijf lesdagen voor het begin 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.

De afspraken rond beoordeling zijn opgenomen in het PTA, de leerlingen beschikken vóór 1 oktober over 
dat PTA. 
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4. HET CENTRAAL EXAMEN EN DE REKENTOETS

Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 46 van het EEBVO. 

De secretaris/voorzitter van de examencommissie zorgt ervoor dat de toezichthouders voor hun werk een 
instructie ontvangen. De daarvoor in aanmerking komende examinatoren ontvangen bovendien uitgebreide 
instructies betreffende de eerste en de tweede correctie. 

5. UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING

Zie EEBVO art. 47-54. 

De voorzitter en de secretaris van de examencommissie stellen de uitslag vast in een vergadering samen 
met de examinatoren met inachtneming van het wettelijk bepaalde in artikel 42 en 48 van het EEBVO.  

Elke kandidaat die in het eerste tijdvak in alle vakken examen heeft gedaan, ontvangt een overzicht met 
cijfers met daarbij de uitslag. Door het aanvragen van een herkansing wordt de uitslag een voorlopige 
uitslag. 

Bij het vaststellen van de uitslag zijn de slaag- en zakregelingen in het EEBVO leidend (art. 49, 50). 

Voor het herkansen van het centraal examen geldt artikel 51 EEBVO. 

Duplicaten van afgegeven diploma's, certificaten, bewijzen van ontheffing en cijferlijsten worden niet 
verstrekt. 

6. OVERIGE BEPALINGEN

6.1 Aanpassingen, bewaren, inzien, gegevensverstrekking 

Voor gehandicapte kandidaten zijn aanpassingen mogelijk in het examen (art. 55 EEBVO). Eveneens zijn 
aanpassingen mogelijk na lange ziekte in het laatste leerjaar of na langdurige afwezigheid door bijzondere 
omstandigheden (art. 59). 

Bewaren van examenwerk vindt plaats volgens de regels van artikel 57 EEBVO. Het beheer en de 
administratieve verwerking van de toetsresultaten berusten bij de vakdocent en de secretaris van de 
examencommissie. 

Inzage in het gemaakte examenwerk is mogelijk na toestemming van de voorzitter van de 
examencommissie. Inzage geschiedt onder toezicht van ten minste een examinator. Tijdens de inzage vindt 
geen discussie plaats over het toegekende aantal punten. Inzage van digitaal gemaakte toetsen gebeurt 
uitsluitend na de laatste afname van de desbetreffende variant en onder toezicht van de examensecretaris. 
Hierbij mogen geen aantekeningen gemaakt worden of anderszins vastlegging van opgaven of gegeven 
antwoorden plaatsvinden. 

Gegevensverstrekking vindt plaats volgens artikel 56 EEBVO. 
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6.2 Bevordering/doubleren/zakken 

Als een kandidaat doubleert, danwel zakt voor het examen, dient hij het gehele jaarprogramma over te 
doen, inclusief alle handelingsdelen en onderdelen van het schoolexamen van dat jaar. Alleen in bijzondere 
gevallen, ter beoordeling van de voorzitter van de examencommissie, kunnen resultaten worden 
gehandhaafd. Het resultaat van het sector- of profielwerkstuk mag niet worden gehandhaafd. 

Een kandidaat die doubleert in het examenjaar krijgt twee extra herkansingen van SE-toetsen uit het pre-
examenjaar. Deze herkansingen worden voor 1 november afgenomen. 

6.3 Accordering resultaten schoolexamen 

Aan het einde van het derde leerjaar vmbo, het vierde leerjaar havo en het vierde en vijfde leerjaar vwo 
ontvangen de ouder(s) of verzorger(s) van de kandidaat het eindrapport, op basis waarvan het besluit tot 
bevordering dan wel doubleren is genomen. Op die lijst staan ook de resultaten van de SE-toetsen.  

Na afsluiting van het schoolexamen ontvangen de ouders(s)/verzorger(s) van de kandidaat een 
cijferoverzicht waarop alle resultaten die voor SE-toetsen behaald zijn, vermeld worden.  

Als een kandidaat niet binnen 2 werkdagen reageert op bovengenoemde mededeling van de SE-cijfers, 
wordt aangenomen dat deze akkoord zijn. 

6.4 Slotbepaling 

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de examencommissie, na overleg 
met betrokkenen. In gevallen waarin deze regeling onredelijk bezwarend is voor een kandidaat, beslist de 
voorzitter van de examencommissie na overleg met betrokkenen. 

Elke kandidaat ontvangt vóór 1 oktober een exemplaar van het examenreglement. 
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Bijlage 

EXAMENREGLEMENT vmbo, havo en vwo cursusjaar 2018-2019 
 
Examenreglement voor het vmbo, havo en vwo van het Van Lodenstein College te Amersfoort / Hoevelaken 
/ Kesteren, vastgesteld op grond van artikel 31 van het Eindexamenbesluit VO.  
 

1 ALGEMEEN 
 

1.1 Examenreglement 
 
1.1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het 
schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE), alsmede enige inhoudelijke bepalingen. 
Het CPE (Centraal Praktisch Examen) en het CSPE (Centraal Schriftelijk Praktisch Examen) maken deel uit 
van het CE. 
 
1.1.2 Het examenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door het bevoegd gezag voor een nieuw cohort. 
 
1.1.3 Het examenreglement treedt in werking op 1 augustus 2018. 
 
1.1.4 Het examenreglement heeft een geldigheidsduur van een jaar. 
 
1.1.5 Indien daarvoor aanleiding bestaat, kan het bevoegd gezag, op voorstel van de directie, het reglement 
tussentijds wijzigen. 
 

1.2 Begripsbepalingen 
 
1.2.1 Kandidaat: iedere leerling die door het bevoegd gezag is toegelaten tot de bovenbouw van het vmbo, 
havo of vwo. 
 
1.2.2 Bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Stichting Onderwijs op Reformatorische grondslag 
waaronder het Van Lodenstein College ressorteert. 
 
1.2.3 Inspectie/inspecteur: als in artikel 1 van de wet op het Onderwijstoezicht bedoeld. 
 
1.2.4 Examinator: degene die is belast met het afnemen van het examen in één of meer vakken. 
 
1.2.5 Directeur: de directeur van de opleiding. 
 
1.2.6 (Eind)examen: examen in de voorgeschreven vakken, zoals in de wet omschreven.  
 
1.2.7 Examencommissie: een door het bevoegd gezag benoemde commissie als bedoeld in de wet. 
 
1.2.8 Commissie van beroep: een commissie als bedoeld in artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO. 
 
1.2.9 Vakken: vakken en andere programmaonderdelen. 
 
1.2.10 Examendossier: een dossier dat alle onderdelen omvat van het schoolexamen, zoals dit gedurende 
de bovenbouw wordt opgebouwd.  
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1.2.11 De bovenbouw: leerjaar 3 en 4 van het vmbo, leerjaar 4 en 5 van het havo en leerjaar 4, 5 en 6 van 
het vwo. 

1.2.12 Programma van toetsing en afsluiting (PTA): een programma waarin is opgenomen een omschrijving 
van de inhoud van de toetsen, van de wijze waarop getoetst wordt en van de beoordeling en weging van 
het resultaat. 

1.2.13 Toets: een schriftelijke, mondelinge of digitale toets of een (praktische) opdracht waarvan het cijfer 
meetelt voor het schoolexamen. 

1.2.14 Combinatiecijfer: een cijfer dat in het havo bestaat uit het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde 
eindcijfers van de vakken godsdienst, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en van het 
profielwerkstuk. In het vwo bestaat het combinatiecijfer uit het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde 
eindcijfers van de vakken godsdienst, maatschappijleer en het profielwerkstuk.  

1.2.15 Handelingsdeel: een activiteit voor een vak waarvoor het niet goed mogelijk of wenselijk is een cijfer 
vast te stellen.  

1.2.16 Rekentoets: rekentoets als bedoeld in artikel 46. 

1.2.17 Protocol: Een protocol is een document waarin beschreven staat hoe een bepaald onderdeel van het 
examenreglement moet worden uitgevoerd. 

1.2.18 Protocollant: de persoon die naast een examinator een protocol invult. 

1.3 Algemene bepalingen 

1.3.1 De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het 
examen af. 

1.3.2 De directeur draagt de werkzaamheden op aan respectievelijk de voorzitters en de secretarissen van 
de examencommissies van de drie locaties, te weten: de heren A. Heijboer en H. Beijeman (locatie 
Amersfoort); de heren J.J. Kleijbergen en W.A. Scheer (locatie Hoevelaken); de heren H. van Eckeveld en R.S. 
de Jager (locatie Kesteren). 

1.3.3 Het examen voor een vak kan bestaan uit alleen een SE, danwel uit een SE en een centraal examen. 

1.3.4 Op het Van Lodenstein College functioneert een commissie van beroep. Deze bestaat uit drie leden 
waarvan de namen binnenkort bekend worden. Als adres van de commissie fungeert het adres van het 
College van Bestuur: Commissie van beroep voor de examens van het Van Lodenstein College, p/a Postbus 
405, 3800 AK Amersfoort. 

1.4 Onregelmatigheden 

1.4.1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen aan enige onregelmatigheid 
schuldig maakt of heeft gemaakt, of indien een kandidaat zich bewust onttrekt aan een onderdeel van het 
SE of het centraal examen, kan de voorzitter van de examencommissie maatregelen nemen.  

1.4.2 De maatregelen bedoeld in 1.4.1. die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, 
zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het SE, de rekentoets of het centraal examen;
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen van het SE, de
rekentoets of het centraal examen;
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c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het SE, de rekentoets of 
het centraal examen; 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen 
in door de voorzitter van de examencommissie aan te wijzen onderdelen. 
   
Indien het hernieuwd examen, genoemd onder 1.4.2 d, betrekking heeft op één of meer onderdelen van 
het CE, legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het CE.  
 
1.4.3 Indien een kandidaat zich onttrekt aan het maken van een (onderdeel van) het SE, kunnen 
maatregelen zoals beschreven in artikel 1.4.2 worden genomen. Onder ‘het zich onttrekken aan’ wordt 
mede verstaan het zonder geldige reden niet aanwezig zijn bij een toets, het niet tijdig inleveren van een 
voorgeschreven werkstuk, het zich onttrekken aan de werkstukbegeleiding het niet tijdig inleveren van de 
voorgeschreven dossiers, handelingsdelen en praktische opdrachten en elke andere nalatigheid met 
betrekking tot de toetsing van de leerstof.  
 
1.4.4 Alvorens een beslissing zoals bedoeld in 1.4.2 of 1.4.3 wordt genomen, hoort de voorzitter van de 
examencommissie de kandidaat. De minderjarige kandidaat kan zich door ouder(s), voogd(en) of 
verzorger(s) laten bijstaan. De voorzitter van de examencommissie deelt zijn beslissing mee aan de 
kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens 
gewezen op het bepaalde in 1.4.5. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden 
aan de inspectie en aan de ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van de kandidaat indien deze minderjarig is. 
 
1.4.5 De kandidaat kan tegen een beslissing van de voorzitter van de examencommissie in beroep gaan bij 
de commissie van beroep. Het beroep wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing schriftelijk aan de 
kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk bij de commissie van beroep ingediend. De commissie stelt een 
onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn 
gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig 
vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of 
gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 1.4.2. De commissie 
deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van de 
kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie.  
 

2 INHOUD VAN HET EXAMEN 
 

2.1 Keuze (leerweg en) eindexamenvakken 
 
2.1.1 De kandidaten kiezen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de bepalingen van de 
school, in welke vakken zij examen willen afleggen. De kandidaten van het vmbo kiezen naast de vakken 
ook een leerweg. Voor kandidaten geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag hen in de gelegenheid 
heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden. 
 
2.1.2 De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer vakken examen 
afleggen dan in de vakken die ten minste tezamen een eindexamen vormen. Kandidaten die extra vakken 
volgen, kunnen deze alleen laten vallen na toestemming van de teammanager. 
 

Extra bepalingen voor het havo-vwo: 
 
2.1.3 Het bevoegd gezag kan de kandidaten van het havo in de gelegenheid stellen om één of meer van de 
havo-vakken te vervangen door een vwo-vak. 
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2.1.4 Het vak godsdienst maakt samen met de wettelijk voorgeschreven vakken deel uit van het 
combinatiecijfer. 

Extra bepalingen voor het vmbo: 

2.1.5 In leerjaar 2 wordt in overleg met de leerlingen en de ouder(s) een leerweg vastgesteld. 

2.1.6 Wanneer een kandidaat van leerweg KB naar BB wordt overgeplaatst, ongeacht het tijdstip, worden 
de behaalde SE-cijfers van de AVO-vakken geherwaardeerd naar de nieuwe leerweg. Indien dit niet mogelijk 
is, wordt door de voorzitter van de examencommissie een andere oplossing gezocht binnen de wettelijke 
mogelijkheden. 

3 HET SCHOOLEXAMEN 

3.1 Algemeen 

3.1.1 Het schoolexamen wordt afgenomen conform de artikelen 32 t/m 35 van het Eindexamenbesluit VO. 

3.1.2 Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de 
onderdelen van het schoolexamen, zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm. 

3.1.3 Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen begint. Het schoolexamen wordt 
afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. 

3.1.4 Het bevoegd gezag kan, in afwijking van art. 3.1.3, een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een 
andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de 
aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak af te sluiten vóór het 
centraal examen in dat vak, doch na de aanvang van het eerste tijdvak. 

3.1.5 Voor elk examenvak afzonderlijk zijn de toetsen geregeld in het PTA dat jaarlijks vóór 1 oktober aan de 
kandidaten wordt uitgereikt. In het programma van toetsing en afsluiting staat vermeld: 
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 van het schoolexamen wordt berekend.
Ook de toetsen die niet meetellen voor het schoolexamencijfer (overgangstoetsen) staan voor het vmbo,
havo en vwo met dezelfde gegevens in het PTA vermeld.

3.1.6 Ten minste vijf lesdagen voor het begin 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.

3.2 Beoordeling 

3.2.1 De vaksecties dienen voor 1 mei bij de directeur een overzicht in van de bij de verschillende toetsen te 
vragen stof. De directeur zorgt ervoor, dat deze overzichten uiterlijk 1 oktober aan de kandidaten op naam 
worden uitgedeeld. 
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3.2.2 De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de vaksecties vastgesteld. 

3.2.3 Mondelinge toetsen worden afgenomen door de examinator. De examinator vult hiervan een protocol 
in. 

3.2.4 Mondelinge toetsen worden via opnameapparatuur vastgelegd. Zo nodig kan de voorzitter van de 
examencommissie of de secretaris een protocollant aanwijzen, die een protocol van de toets invult. 

3.2.5 Het protocol vermeldt de datum, de beoordelingscriteria, de behandelde onderwerpen en de 
daarvoor behaalde resultaten. De examinator stelt het cijfer vast nadat hij – in het geval een protocollant 
aanwezig is – de protocollant gehoord heeft. Het protocol wordt na afloop door de examencommissie 
bewaard. 

3.2.6 Opgaven, normen, het gemaakte werk, de opnamen van de mondelinge toetsen, eventueel de 
gemaakte protocollen, en de cijfers worden zo spoedig mogelijk bij de secretaris van de examencommissie 
ingeleverd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het in 3.2.15 gestelde. 

3.2.7 Deelname aan een toets betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. 

3.2.8 De criteria aan de hand waarvan de beoordeling plaatsvindt van werkstukken, praktische opdrachten, 
practica, handelingsdelen en het profiel/sectorwerkstuk, worden bij het verstrekken van de opdracht aan 
de kandidaat bekendgemaakt. 

3.2.9 Elke toets die meetelt voor het eindcijfer SE, wordt gewaardeerd met een cijfer, dat door de 
examinator wordt bepaald. Dit cijfer wordt aangegeven in tienden nauwkeurig.  

3.2.10 De vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding worden beoordeeld met 
‘voldoende' of ‘goed’. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de kandidaat en geschiedt op de 
grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het 
examendossier. Het vak culturele en kunstzinnige vorming wordt in de havo becijferd. 

3.2.11 Het profielwerkstuk havo/vwo wordt beoordeeld met een cijfer 4,0 of hoger, dat onderdeel uitmaakt 
van het combinatiecijfer. Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het genoegzaam voltooien van 
het profielwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier. Het profielwerkstuk wordt uiterlijk op 1 maart 
voorafgaand aan het centraal examen ingeleverd. 

3.2.12 Het sectorwerkstuk vmbo wordt beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’. Deze beoordeling geschiedt 
op de grondslag van het genoegzaam voltooien van het sectorwerkstuk, zoals blijkend uit het 
examendossier. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld door ten minste twee examinatoren. Het 
sectorwerkstuk wordt uiterlijk op 1 maart voorafgaand aan het centraal examen ingeleverd. 

3.2.13 Handelingsdelen worden niet becijferd, maar dienen naar behoren te zijn uitgevoerd. 

3.2.14 In de normering van praktische opdrachten kunnen punten toegekend worden voor het tijdig 
inleveren van de opdracht. Deze punten bedragen maximaal 20% van het cijfer.  

3.2.15 In het geval een kandidaat zich onredelijk beoordeeld acht, is beroep mogelijk op de voorzitter van 
de examencommissie. Een beroep moet schriftelijk, binnen vijf werkdagen nadat het resultaat van de toets 
bekend is, bij de voorzitter van de examencommissie worden ingebracht. Deze kan besluiten de toets 
opnieuw te laten beoordelen of opnieuw af te laten nemen. Indien de kandidaat niet de gelegenheid krijgt 
om de toets over te doen of men anderszins niet tot overeenstemming komt, kan de kandidaat tegen de 
genomen beslissing in beroep gaan bij de commissie van beroep volgens de procedure zoals gesteld in 
artikel 1.4.5.  
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3.2.16 Van elke beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de 
examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis. Hij licht hem desgewenst in over de totstandkoming 
van het cijfer. De kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte werk in te zien. 
 
3.2.17 Voor het begin van het centraal examen maakt de voorzitter van de examencommissie aan de 
kandidaat bekend, voor zover van toepassing: 
a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen; 
b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld en de beoordeling van het 
profiel/sectorwerkstuk. 
  
3.2.18 Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 
1 tot en met 10. 
Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers 
gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 
Het cijfer voor het SE is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen, die voor de toetsen van het SE aan 
de kandidaat zijn gegeven afgerond op 1 decimaal. 
 
3.2.19 Indien een kandidaat in een vak door twee of meer docenten is geëxamineerd, bepalen deze in 
onderling overleg het cijfer voor het betreffende onderdeel van het SE.  
 
3.2.20 In de beoordelingsnormen voor een toets kan maximaal 20% van het aantal te behalen punten 
worden toegekend voor aan de toetsstof gerelateerde onderdelen die in de periode voorafgaand aan de 
toets zijn beoordeeld. Dit moet worden aangegeven in het PTA. De eisen voor deze regeling dienen in een 
studiewijzer duidelijk verwoord te zijn. Indien deze 20% onderdeel is van een SE-toets, is dit deel niet 
herkansbaar en vervangt het cijfer van de herkansing het gehele cijfer. 
 
3.2.21 Elk cijfer voor een vak dat onderdeel is van het combinatiecijfer moet een 4,0 of hoger zijn. Indien 
het profielwerkstuk met een cijfer lager dan 4,0 wordt beoordeeld, moet de kandidaat een extra opdracht 
maken voor het profielwerkstuk, waarna het geheel opnieuw beoordeeld wordt. Als (voor zover van 
toepassing) een of meer cijfers van de vakken godsdienst, maatschappijleer en culturele kunstzinnige 
vorming lager dan een 4,0 zijn, wordt één extra herkansing aangeboden.  
 

3.3 Uitstel van een toets 
 
3.3.1 Uitstel van een SE-toets kan aan een kandidaat worden verleend in geval van ziekte, of een andere van 
zijn wil onafhankelijke omstandigheid, zulks ter beoordeling van de teammanager en van de voorzitter van 
de examencommissie, mits de ouder(s) of verzorger(s) de school voor het begin van de toets (telefonisch) 
op de hoogte stellen. Te denken valt aan een bruiloft, begrafenis of andere bijzondere omstandigheid. De 
mededeling hiervan dient binnen zeven dagen schriftelijk door ouder(s) of verzorger(s) bevestigd te 
worden. De kandidaat aan wie uitstel verleend is, wordt daarmee in zijn herkansingsmogelijkheden niet 
beperkt. De kandidaat verliest het recht het verzuimde werk in te halen wanneer een geldig schriftelijk 
bericht van het verzuim niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.  
 
Indien een PTA-onderdeel niet kan worden gemaakt of ingeleverd vanwege omstandigheden die te voorzien 
zijn, moet uitstel vooraf schriftelijk aangevraagd worden bij de teammanager, zulks met opgave van 
redenen. Onder dezelfde voorwaarden kan uitstel verleend worden voor het inleveren van een werkstuk. 
 
Een kandidaat die in de laatste toetsperiode van het leerjaar uitstel krijgt van een SE-toets, heeft het recht 
om de gemiste toets in te halen. Deze kandidaat verliest het recht om deze ingehaalde toets te herkansen. 
 
3.3.2 Een uitgestelde toets vindt plaats op een door de teammanager nader te bepalen tijdstip.  
 
3.3.3 Aan zieke kandidaten die uitstel op een onderdeel van het SE hebben gekregen, kan de gelegenheid 
geboden worden toch aan het SE deel te nemen: 
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a. indien en voor zover mogelijk thuis of elders, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de
examencommissie;
b. zo spoedig mogelijk na herstel met inachtneming van het bepaalde in 3.1.3 en 3.1.4.

3.4 Herkansing SE 

Bepalingen voor havo- en vwo-kandidaten: 

3.4.1 Iedere havo- en vwo-kandidaat krijgt aan het eind van elk cursusjaar de gelegenheid maximaal twee 
SE-toetsen van dat jaar over te doen. 

3.4.2 Een havo-kandidaat mag in de totale periode maximaal twee toetsen herkansen van hetzelfde vak. 
Een vwo-kandidaat mag in de totale periode maximaal drie SE-toetsen herkansen van hetzelfde vak. Een 
toets mag slechts één keer herkanst worden. 

3.4.3 De herkansing dient vóór een nader te bepalen datum schriftelijk te worden aangevraagd bij de 
teammanager. Daarvoor dient gebruik gemaakt te worden van een door hem uitgereikt formulier. 

3.4.4 Een herkansing van een SE-toets kan aangevraagd worden, ongeacht het cijfer dat voor de 
desbetreffende toets behaald is.  

3.4.5 Alleen wanneer het herkansingscijfer hoger is, vervalt het eerder behaalde cijfer. 

3.4.6 Alle SE-toetsen, die als herkansbaar zijn aangemerkt in het PTA, kunnen herkanst worden. Praktische 
opdrachten zijn niet herkansbaar, tenzij anders vermeld. Het profielwerkstuk is niet herkansbaar. 

3.4.7 Het vak godsdienst maakt onderdeel uit van het combinatiecijfer. Elk afzonderlijk deel van het 
combinatiecijfer dient minstens een 4 te zijn. Bij onvoldoende prestatie voor een SE-toets voor het vak 
godsdienst kan door de teammanager een taak opgelegd worden. 

Bepalingen voor vmbo-kandidaten: 

3.4.8 Iedere kandidaat krijgt de gelegenheid maximaal vier volgens het PTA als herkansbare toetsen 
aangemerkte SE toetsen over te doen. 
Per herkansingsronde mogen maximaal twee herkansingen worden afgelegd. Leerjaar 3 vmbo heeft één 
herkansingsronde, leerjaar 4 vmbo heeft er drie. 

3.4.9 Iedere kandidaat mag over de totale periode maximaal twee toetsen van hetzelfde vak herkansen. Een 
toets mag slechts één keer herkanst worden. 

3.4.10 De herkansing dient vóór een nader te bepalen datum schriftelijk door middel van een daarvoor 
bestemd formulier te worden aangevraagd. Kandidaten uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
vragen dit aan bij de secretaris van de examencommissie. Kandidaten uit de gemengde en theoretische 
leerweg bij de teammanager.  

3.4.11 Een herkansing dient te worden aangevraagd na overleg met de examinator. 

3.4.12 Alleen wanneer het herkansingscijfer hoger is, vervalt het eerder behaalde cijfer. 

3.4.13 Bij elk vak wordt in het PTA aangegeven of er bepaalde onderdelen herkanst kunnen worden en, 
indien dat mogelijk is, welke dat zijn. In geval van overmacht door ziekte of anderszins kan toegestaan 
worden dat de kandidaat meer toetsen overdoet, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de 
examencommissie. 
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3.5 Herexamen SE 
 

Bepaling havo-vwo: 

3.5.1 Indien voor een vak waarvoor geen CE wordt afgenomen en dit vak ook niet in het combinatiecijfer is 
opgenomen, het eindcijfer van het SE onvoldoende (minder dan 5,5) is, ondanks de herkansingen genoemd 
in 3.4.1 tot en met 3.4.6, krijgt de kandidaat de gelegenheid een herexamen in dit vak te doen. Dit 
herexamen kan zowel de gehele examenstof of een gedeelte bevatten, zulks ter beoordeling van de 
voorzitter van de examencommissie. In dit geval geldt een eindcijfer met een maximum van 6. 
 
Bepaling vmbo: 
 
3.5.2 Als voor het vak maatschappijleer 1 het eindcijfer van het SE onvoldoende (lager dan 6) is, krijgt de 
kandidaat de gelegenheid een herexamen te doen in dit vak. Dit herexamen omvat de door de voorzitter 
van de examencommissie aangegeven onderdelen van het examenprogramma. Het hoogste van de cijfers 
behaald bij het herexamen en het schoolexamen geldt dan als eindcijfer. 
 

3.6 Afsluiting schoolexamen 
 
3.6.1 Het schoolexamen kan pas worden afgesloten als alle PTA-onderdelen zijn afgerond. 
 

3.7 Overige bepalingen 
 
3.7.1 De resultaten van het schoolexamen die behaald zijn in een niet-examenjaar komen te vervallen als de 
kandidaat niet wordt bevorderd tot een volgend leerjaar.  
 
3.7.2 De schoolexamenresultaten die behaald zijn in het laatste leerjaar komen te vervallen als de kandidaat 
niet slaagt voor het examen. 
 
3.7.3 Voor de kandidaat die tot een leerjaar in de bovenbouw wordt toegelaten, nadat in dat leerjaar reeds 
toetsen zijn afgenomen, stelt de teammanager een regeling vast, in overleg met de betrokken docent(en) 
en de kandidaat en na goedkeuring van de voorzitter van de examencommissie. 
 
3.7.4 Voor kandidaten die doorstromen naar een opleiding met een hoger niveau of afstromen naar een 
opleiding met een lager niveau, stelt de teammanager een regeling vast waarin wordt bepaald hoe wordt 
omgegaan met de in de nieuw gekozen opleiding reeds afgenomen SE-onderdelen en na goedkeuring van 
de voorzitter van de examencommissie. 
 

4. HET CENTRAAL EXAMEN EN DE REKENTOETS 
 

4.1 Algemeen 
 
4.1.1 Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 46 van het Eindexamenbesluit 
VO. 
 
4.1.2 Het centraal examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen in het laatste 
leerjaar. Het centraal examen voor de scholen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde 
tijdvak. 
 

15



4.1.3 De voorzitter van de examencommissie zorgt ervoor dat de opgaven voor het CE geheim blijven tot de 
aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd. 
 
4.1.4 Indien een zending examenopgaven geschonden op school arriveert, wordt contact opgenomen met 
de inspecteur. Hetzelfde geldt bij geconstateerde tekorten aan opgaven. 
 
4.1.5 Eventuele wijzigingen in het rooster van het CE worden tijdig aan de kandidaten bekendgemaakt. 
Tevens wordt erop gewezen dat de kandidaten altijd rekening dienen te houden met een eventuele 
herkansing.  
 
4.1.6 De secretaris/voorzitter van de examencommissie zorgt ervoor dat de toezichthouders voor hun werk 
een instructie ontvangen. De daarvoor in aanmerking komende examinatoren ontvangen bovendien 
uitgebreide instructies betreffende de eerste en de tweede correctie. 
 

4.2 Zittingen van het CE 
 
4.2.1 Rekenapparatuur en andere hulpmiddelen waarvan het gebruik door het College voor Toetsen en 
Examens (CvTE) is toegestaan, dienen door de toezichthouders vóór de aanvang van een zitting 
gecontroleerd te worden. Het meenemen van andere dan toegestane boeken, tabellen en andere 
hulpmiddelen is verboden. 
 
4.2.2 Tassen en jassen mogen niet in de examenzaal aanwezig zijn. Wel schrijfmateriaal, liniaal en passer. 
Het examenwerk dient met een niet roodschrijvende (bal)pen te worden gemaakt. Mobiele telefoons en 
andere niet voor het examen voorgeschreven apparatuur zijn in de examenzaal niet toegestaan.  
 
4.2.3 Vóór het begin van een zitting dient gecontroleerd te worden of iedereen aanwezig is. De kandidaten 
dienen minstens tien minuten vóór het begin van de zitting op hun plaats te zitten. 
 
4.2.4 Nadat alle kandidaten hun plaats hebben ingenomen, controleert een daartoe aangewezen 
toezichthouder aan de hand van de op de enveloppe vermelde gegevens betreffende schooltype, vak, 
datum en tijdstip of de enveloppe de juiste is. Deze en eventueel andere op de enveloppe vermelde 
gegevens worden daarna aan de kandidaten voorgelezen. Eerst als alle gegevens in orde zijn bevonden, 
wordt de enveloppe geopend. Een toezichthouder controleert bovendien nog of de inhoud van de 
enveloppe overeenstemt met de gegevens op de enveloppe. Het komt ook voor dat één of meer bijlagen bij 
de opgaven zijn gevoegd. 
 
4.2.5 Onmiddellijk nadat de enveloppe geopend is, worden de opgaven en de eventueel daarbij behorende 
bijlage(n) uitgedeeld. Daarbij dient er nauwkeurig op te worden toegezien dat geen andere opgaven dan de 
bedoelde in handen van de kandidaten komen. 
 
4.2.6 Tijdens het uitdelen van de opgaven dient het volkomen rustig te zijn in het examenlokaal. 
 
4.2.7 Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na het begin van het examen worden 
toegelaten. Kandidaten die meer dan een half uur na het begin van de zitting aankomen, mogen niet meer 
deelnemen aan deze zitting. Zij worden doorverwezen naar een volgend tijdvak.  
 
4.2.8 Deelname aan een zitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. 
 
4.2.9 Zij die toezicht houden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de voorzitter van de 
examencommissie, samen met het door de kandidaten gemaakte examenwerk. De voorzitter van de 
examencommissie en/of de toezichthouders controleert/controleren of door de kandidaten alles ingeleverd 
is en zorgt/zorgen voor de verdere afwerking. De processen-verbaal worden door de school zes maanden 
bewaard. 
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4.2.10 Gedurende de examenzitting worden de opgaven niet buiten de examenlokalen gebracht. Na inname 
en controle van het examenwerk van alle kandidaten worden de opgaven vrijgegeven. 

4.2.11 De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van daartoe aangestelde toezichthouders. 
In elke lokaliteit zijn minimaal twee toezichthouders aanwezig; per 25 kandidaten minstens één 
toezichthouder. Dit betekent: bij 1 t/m 50 kandidaten twee toezichthouders, bij 51 t/m 75 kandidaten drie 
toezichthouders, enz. Onbevoegden worden niet tot het examenlokaal toegelaten. 

4.2.12 Het werk moet worden gemaakt op door de school verstrekt papier. Dit geldt ook voor kladpapier. 
Kandidaten mogen derhalve geen papier meenemen. Op het examenpapier behoort de naam van de 
kandidaat te staan, alsmede zijn examennummer en de code van zijn docent. 

4.2.13 Tijdens een toets van het CE worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook 
aangaande de opgaven gedaan uitgezonderd mededeling van door het College van Toetsen en Examens 
vastgestelde errata. 

4.2.14 Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende het examen niet 
verwijderen uit het examenlokaal. 

4.2.15 Bepalingen met betrekking tot vertrektijden bij examens CSE: 
Kandidaten houden zelf de tijd in de gaten. Kandidaten mogen niet binnen een uur na het begin van de 
examenzitting vertrekken. Na dit uur tot een kwartier voor het eind van de zitting mogen kandidaten de 
examenzaal verlaten. De kandidaten mogen vertrekken zodra een toezichthouder daarvoor toestemming 
geeft. 

4.2.16 Aan het einde van een zitting halen de toezichthouders het werk op en wordt gecontroleerd of alle 
kandidaten hun werk hebben ingeleverd.  

4.2.17 Het centraal praktisch examen (CPE) en het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) worden 
afgenomen in de door de minister aangegeven tijdvakken voor de aanvang van het centraal schriftelijk 
examen. 

4.2.18 De kandidaten worden bij het CPE/CSPE zoveel mogelijk gelijktijdig geëxamineerd. 

4.2.19 De directeur wijst voor het CPE/CSPE naast de examinator een tweede examinator aan. De tweede 
examinator is minimaal 25% van de zittingsduur aanwezig. 

4.2.20 De eerste en tweede examinator stellen in onderling overleg het cijfer van het CPE/CSPE vast. 
Wanneer niet tot overeenstemming gekomen wordt, wordt het rekenkundig gemiddelde van de cijfers van 
de twee examinatoren het definitieve cijfer voor het CPE/CSPE. 

4.2.21 Voor digitale CE-toetsen gelden dezelfde regels als bij het CE. Vooraf wordt door de 
examencommissie de tijd bepaald voor de afname van het examen en wordt de toets door de 
examencommissie of door een examinator beschikbaar gesteld voor de kandidaat.  

4.2.22 Indien bij een vak gebruik wordt gemaakt van de computer, dan is steeds de getekende print van het 
gemaakte werk het formele examenwerk van de kandidaat. 

4.2.23 Voor digitale examens worden de daarvoor opgestelde wettelijke regels en voorschriften van het 
CvTE gehanteerd. 

4.3 Onregelmatigheden 
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4.3.1 Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft 
plaatsgehad kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt 
afgenomen. 
 
4.3.2 Indien door onvoorziene omstandigheden het centraal examen in één of meer vakken aan één of 
meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist de minister van OCW hoe 
alsdan moet worden gehandeld. 
 
4.3.3 Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de voorzitter van de 
examencommissie, is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt 
hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven om het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen 
per dag alsnog te voltooien. 
 
4.3.4 Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal 
examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak 
ten overstaan van het CvTE zijn eindexamen te voltooien. 
 
4.3.5 De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de voorzitter van de 
examencommissie aan bij het College voor examens. In dat geval deelt de voorzitter van de 
examencommissie aan het College voor examens mede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de 
kandidaat toepassing is gegeven aan http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/geldigheidsdatum_10-12-
2014 van het Eindexamenbesluit VO, en waaruit deze toepassing bestaat. 
 

5. UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 
 

5.1 Eindcijfers en vaststelling uitslag 
 
5.1.1 Elke kandidaat die in het eerste tijdvak in alle vakken examen heeft gedaan, ontvangt een overzicht 
met cijfers met daarbij de uitslag. Door het aanvragen van een herkansing wordt de uitslag een voorlopige 
uitslag. 
 
5.1.2 Het eindcijfer van een vak wordt in gelijke mate bepaald door het cijfer van het schoolexamen en het 
cijfer van het centraal examen. 
 
5.1.3 De eindcijfers voor de rekentoets en alle vakken van het eindexamen worden uitgedrukt in gehele 
cijfers uit de reeks 1 tot en met 10. 
 
5.1.4 De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het 
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel 
getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond 
en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 
 
5.1.5 Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen tevens het 
eindcijfer.  
 
5.1.6 Het cijfer voor de rekentoets is tevens het eindcijfer. 
 
5.1.7 De voorzitter en de secretaris van de examencommissie stellen de uitslag vast in een vergadering 
samen met de examinatoren met inachtneming van het wettelijk bepaalde in artikel 42 en 48 van het 
Eindexamenbesluit VO.  
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Slaag- en zakregeling havo/vwo: 

5.1.8 De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 
1. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is;
2. hij voor:
vwo:
één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, de rekentoets en voor zover
van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en voor het
andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; en
havo:
1°. één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van
toepassing wiskunde A of wiskunde B ten minste het eindcijfer 5 heeft behaald en voor het andere vak dan
wel vakken, genoemd in dit onderdeel ten minste het eindcijfer 6 of meer heeft behaald; en
2°. de rekentoets heeft gemaakt; en
3. hij onverminderd lid 1 en 2:
1°. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de
overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
2°. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige
vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van
de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
3°. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor
de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het
gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of
4°. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze
vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als
eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; en
4. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald; en
5. hij voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het
gemeenschappelijk deel van elk profiel, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald.
6. Het combinatiecijfer bestaat in het havo uit het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van
de vakken godsdienst en maatschappijleer en van het profielwerkstuk. In het vwo bestaat het
combinatiecijfer uit het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de vakken godsdienst,
maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en kcv (voor zover dit vak gevolgd werd) en van het
profielwerkstuk.

Voor de cum laude-regeling verwijzen we naar de Wettekst. 

Slaag- en zakregeling vmbo: 

5.1.9 De kandidaat die het eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 
1. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is;
2. hij voor:

1°. de rekentoets heeft afgelegd, en
2°. het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald; en

3. hij onverminderd lid 1 en 2:
1°. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de
overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
2°. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige
vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer
heeft behaald; of
3°. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor
de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7
of meer heeft behaald; en
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4. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie 
«voldoende» of «goed» heeft behaald; en 
5. als het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: hij voor het sectorwerkstuk de 
kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. 
 
5.1.10 Voor de toepassing van artikel 5.1.9, lid 3, wordt het eindcijfer van het afdelingsvak in de 
basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee eindcijfers. 
 
5.1.11 In afwijking van artikel 5.1.9, is de kandidaat die eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft 
afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject geslaagd indien hij voor zowel het beroepsgerichte 
programma als voor het vak Nederlandse taal ten minste het eindcijfer 6 heeft behaald en de rekentoets 
heeft afgelegd. Indien de vakken waarin examen is afgelegd, tezamen een eindexamen vormen van de 
basisberoepsgerichte leerweg zijn artikel 5.1.9. en 5.1.10 van overeenkomstige toepassing. 
 
5.1.12 Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de directeur deze schriftelijk 
aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 5.2 bepaalde. De uitslag is de definitieve 
uitslag indien artikel 5.2.1 geen toepassing vindt. 
 
Voor de cum laude-regeling verwijzen we naar de Wettekst. 
 

5.2 Herkansingen CE 
 
5.2.1 Eenieder die eindexamen heeft afgelegd, mag aan de herkansing van het CE deelnemen in ten hoogste 
één vak, voor zover de drie tijdvakken daartoe de mogelijkheid bieden. 
 
5.2.2 De kandidaat heeft recht op vier herkansingen in de rekentoets binnen de periode waarin de 
rekentoets wordt afgenomen, bedoeld in artikel 51a van het Eindexamenbesluit VO. 
 
5.2.3 Bij herkansing geldt het hoogste cijfer als definitief cijfer. 
 

Extra bepalingen voor het vmbo:  
 
5.2.4 Een kandidaat van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft naast de herkansings-
mogelijkheid van het CE ook het recht om één of meer onderdelen van het CSPE te herkansen.  
 
5.2.5 De herkansing vindt plaats in één van de beide periodes gereserveerd voor afname van het CSPE.  
 
5.2.6 Als een kandidaat tijdens de afname van het CSPE ziek is, moet hij de niet-gemaakte onderdelen 
inhalen.  
 

5.3 Diploma's en certificaten 
 
5.3.1 De voorzitter van de examencommissie reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die 
eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst uit volgens de voorschriften van artikel 52 van het 
Eindexamenbesluit VO. 
 
5.3.2 De voorzitter van de examencommissie reikt aan de definitief voor het eindexamen vmbo afgewezen 
kandidaat die de school verlaat en die voor één of meer vakken van dat eindexamen of de rekentoets een 
eindcijfer 6 of meer heeft behaald, een certificaat uit volgens de voorschriften van artikel 53 van het 
Eindexamenbesluit VO.  
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5.3.3 Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten minste tezamen 
een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de 
cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit. 
 
5.3.4 Duplicaten van afgegeven diploma's, certificaten, bewijzen van ontheffing en cijferlijsten worden niet 
verstrekt. 
 
5.3.5 De directeur en de secretaris van de examencommissie tekenen de cijferlijsten en de diploma’s. 
 

6. OVERIGE BEPALINGEN 
 

6.1 Afwijkingen in examineren 
 
6.1.1 De voorzitter van de examencommissie kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen 
geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat 
geval bepaalt de voorzitter van de examencommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd 
volgens de bepalingen van artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO met dien verstande dat aan de overige 
bepalingen in het Eindexamenbesluit VO wordt voldaan. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling 
aan de inspectie.  
 
6.1.2 De voorzitter van de examencommissie kan, de inspectie gehoord, toestaan dat een kandidaat die in 
het laatste leerjaar langdurig ziek is en een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de 
wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest onderwijs in alle betrokken 
eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het CE en in voorkomend geval het 
schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop 
volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van 
deze schooljaren afgesloten, volgens de bepalingen in artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO.  
  

6.2 Bewaren van werk en resultaten 
  
6.2.1 Het werk van het centraal examen en de rekentoets der kandidaten wordt gedurende ten minste zes 
maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de voorzitter van de examencommissie, ter inzage 
voor belanghebbenden, zulks volgens de bepalingen in artikel 57 van het Eindexamenbesluit VO. Het beheer 
en de administratieve verwerking van de toetsresultaten berusten bij de vakdocent en de secretaris van de 
examencommissie. 
 
6.2.2 Inzage in het gemaakte examenwerk is mogelijk na toestemming van de voorzitter van de 
examencommissie. Inzage geschiedt onder toezicht van tenminste een examinator. Tijdens de inzage vindt 
geen discussie plaats over het toegekende aantal punten. Inzage van digitaal gemaakte toetsen gebeurt 
uitsluitend na de laatste afname van de desbetreffende variant en onder toezicht van de examensecretaris. 
Hierbij mogen geen aantekening gemaakt worden of anderszins vastlegging van opgaven of gegeven 
antwoorden plaatsvinden. 
 

6.3 Bevordering/doubleren/zakken  
 
6.3.1 Om bevorderd te kunnen worden naar een volgend leerjaar moet de kandidaat voldoen aan de 
overgangsnormen. 
  
6.3.2 Als een kandidaat doubleert, dan wel zakt voor het examen, dient hij het gehele jaarprogramma over 
te doen, inclusief alle handelingsdelen en onderdelen van het schoolexamen van dat jaar. Alleen in 
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bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de examencommissie, kunnen resultaten 
worden gehandhaafd. Het resultaat van het sector- of profielwerkstuk mag niet worden gehandhaafd. 

6.3.3 Een kandidaat die doubleert in het examenjaar krijgt twee extra herkansingen van SE-toetsen uit het 
pre-examenjaar. Deze herkansingen worden voor 1 november afgenomen. 

6.4 Accordering resultaten 

6.4.1 Aan het einde van het derde leerjaar vmbo, het vierde leerjaar havo en het vierde en vijfde leerjaar 
vwo ontvangen de ouder(s) of verzorger(s) van de kandidaat het eindrapport, op basis waarvan het besluit 
tot bevordering dan wel doubleren is genomen. Op die lijst zijn ook de resultaten vermeld die voor de SE-
toetsen behaald zijn.  

6.4.2 Na afsluiting van het schoolexamen ontvangen de ouders(s)/verzorger(s) van de kandidaat een 
cijferoverzicht waarop alle resultaten die voor SE-toetsen behaald zijn, vermeld worden.  

6.4.3 Als een kandidaat niet binnen 2 werkdagen reageert op bovengenoemde mededeling van de SE-
cijfers, wordt aangenomen dat deze akkoord zijn. 

6.5 Slotbepaling 

6.5.1 Zoals voor alle leerlingen gelden ook voor examenkandidaten de bepalingen van het Algemeen 
Reglement van de school dat is opgenomen in de Schoolgids. 

6.5.2 Al het schoolexamenwerk wordt volgens de criteria die beschreven zijn in het kwaliteitshandboek 
Examens van het Van Lodenstein College gemaakt, uitgevoerd en bewaard. 

6.5.3 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de examencommissie, na 
overleg met betrokkenen.  

6.5.4 In gevallen waarin deze regeling onredelijk bezwarend is voor een kandidaat, beslist de voorzitter van 
de examencommissie na overleg met betrokkenen. 

6.5.5 Elke kandidaat ontvangt vóór 1 oktober een exemplaar van het examenreglement. 
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LEESWIJZER PTA TWEEDE FASE HAVO - VWO 
 

Er is gestreefd naar volledigheid, maar het is niet uitgesloten dat aanvullingen hier en daar nodig zijn. 
Ook zijn de zak- en slaagregels opgenomen. De overgangsregels van 4 naar 5 en van 5 naar 6 zijn 
geënt op de zak- en slaagregels. Deze zullen voor de kerstvakantie worden uitgereikt. In alfabetische 
volgorde zijn per vak de programma’s vermeld, waarbij uitgegaan wordt van 6 periodes in klas 4 (A t/m 
F). 
 
In de linkerkolom is telkens aangegeven of in een periode afgerond wordt een 
Toets     Afkorting 
• Praktische opdracht PO 
• Mondeling  MO 
• Jaartoets   T (telt mee voor de overgang) 
• SE-toets   S (telt mee voor overgang en het examen) 
• Voorbereid  VB 
• Niet voorbereid NVB 
De in de rechterkolom vermelde codes laten zien hoe de cijfercode is: T of S, vervolgens de periode, 
en tenslotte de factor waarmee het cijfer telt in de berekening van het eindresultaat. De informatie in de 
kolom Domeinen is voor leerlingen minder relevant. 
 
Praktische opdrachten 
PO’s zijn niet herkansbaar; tenzij anders vermeld. 
 
Toetsen 
Onderscheid wordt gemaakt in niet-voorbereide toetsen Tnv en Snv (bijvoorbeeld luistertoetsen) en 
voorbereide toetsen over leerstof Tv en Sv. 
  
De stofomschrijving is globaal; verdere uitwerking vind je in de studiewijzers per vak. 
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Aardrijkskunde
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 "De Wereld van" Deel 4 HAVO Hoofdstuk 1 Het Amerikaans-
Mexicaanse grensgebied

1 80/20 regel TA1 A/B

B
Tv 90

"De Wereld van" Deel 5 HAVO Hoofdstuk 2 Opbouw en afbraak 
van reliëf, paragraaf 1, 2, 3, 4 en 8, 9, 10, 11

2 80/20 regel TB2 A/C

C Sv 90 "De Wereld van" Deel 5 HAVO Hoofdstuk 2 Klimaat en 
landschapszones, paragraaf 5, 6, 7 en 11, 12, 13

2 2 80/20 regel SC2 A/C

D Sv 90 "De Wereld van" Deel 5 HAVO Hoofdstuk 1 Globalisering 2 2 80/20 regel SD2 A/B
E
F Sv 90 "De Wereld van" Deel 5 HAVO Hoofdstuk 3 Brazilië 2 2 80/20 regel SF2 A/D

G Sv 120
"De wereld van" Deel 4 HAVO Hoofdstuk 2 Natuur en landschap

3 3 80/20 regel SG3 A/C

H

J Sv 120
"De wereld van" Deel 4 HAVO Hoofdstuk 3 Actuele 
vraagstukken in Brazilië

3 3 80/20 regel SJ3 A/D

K Sv 120 "De wereld van" Deel 4 HAVO Hoofdstuk 4 Vraagstukken in 
Nederland

3 3 80/20 regel SK3 A/E

"De Wereld van" Deel 4 HAVO Hoofdstuk 4
"De Wereld van" Deel 5 HAVO Hoofdstuk 1, 2, 3, 4

N.B. 80/20 regel: 20% van het toetscijfer wordt bepaald door het maken en/of presenteren van opdrachten uit het werkboek.

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019

Examenstof
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Bewegingsonderwijs
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 45 Softbal
Hockey

Schriftelijke toets met als eis een 
voldoende resultaat (dwz 75% goed).

A/ B

B Turnen / atletiek A/ B
C Volleybal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Klimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Judo / zelfverdediging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A/ B

D Basketbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Judo / zelfverdediging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Keuze uit freerunning, boogschieten, tafeltennis, jongleren of 
badminton                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Buitenschoolse activiteit 1 Amersfoort

A/ B
C

A/ B

E Turnen / atletiek of groene spelen / conditie eindspelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bewegen en regelen

A/ B

F Rugby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Softbal of voetbal
Buitenschoolse activiteit 2 Adventure

A/ B

G Softbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Hockey

H Turnen / atletiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Volleybal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Buitenschoolse activiteit 3 Excursie Engeland

J Klimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Zelfverdediging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Unihockey of boogschieten / jongleren / badminton

K Basketbal of badminton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Keuze: groene spelen / conditie / eindspelen
Bewegen en Samenleving

Buitenschoolse activiteit 1 (Kesteren)

NB: Voor regelgeving m.b.t. absentie e.d. zie Studiewijzer Bewegingsonderwijs

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019

NB: Wanneer een lesgebonden handelingsdeel met een onvoldoende is beoordeeld (t.g.v. onvoldoende inzet, te laag niveau of teveel absentie), moet de leerling  extra lessen volgen. 
Inhalen van gemiste handelingsdelen gebeurt op vastgestelde tijdstippen die in de studiewijzer BO vermeld staan.
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Biologie
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 Zenuwstelsel en zintuigen (zonder spieren) H31 en H32 1 80/20 regel TA1 B

B Tv 90 Onderzoek, Voeding en vertering H36
Stofwisseling, Fotosynthese H35

1 80/20 regel TB1 A, B

C Sv 90 Cellen, mitose (meiose), osmose H28 2 2 80/20 regel SC2 B, C, E
D
E Sv 90 Voortplanting en ontwikkeling bij de mens H33

Hormonen en Lever en nieren H38 en H37
2 2 80/20 regel SE2 C, D, E

F Sv
PO

90 Gedrag, ecologie, mens en milieu H34, H41 en H42
Practica over het hele jaar verspreid (4x)

2
2

2 80/20 regel SF2
TF2

B, C, D
A

G Sv 120 Ecologie, mens en milieu, planten H41, H42 en H44
Bescherming door huid en afweer H29

2 80/20 regel SG2 B, C, D, E

H
J Sv 120 Erfelijkheid en DNA H30

Hart en bloedsomloop / Ademhaling H40 en H39
2 80/20 regel SJ2 B, C, D, E, 

F
K Sv

PO

120 Zenuwstelsel, spieren, zintuigen H31 en H32
Biodiversiteit, ordening en evolutie H 43
Practica over het hele jaar verspreid + PO- ecologie

2

3

80/20 regel SK2

SK3

B, F

10 voor biologie, alles uitgezonderd H33 en H34

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019

Examenstof

N.B. 80/20 regel: 20% van het toetscijfer wordt bepaald door in te leveren opdrachten en / of tussentijdse toetsen
N.B. Criteria met betrekking tot het inleveren, inhoud en beoordeling practica / opdrachten zie studiewijzer.
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A PO Cultureel Zelf Portret (CPZ).                                                                                                                              2 2 Inleveren Cultureel Zelf Portret 
(CPZ). Inleveren in ELO en geprint. 

     

SA2             A/B

B       PO  
           

      SV                                                                                                                                                                                                                                                       

 5-7           

90

Tijdens de lessen houdt de leerling een presentatie over een 
zelfgekozen kunstwerk (individuele beoordeling).  

Toets: inleiding, disciplines,  kunstbegrippen. Leerstof: CKV-
opdrachtenboek en  Contrast , p. 6, 7 t/m 24, 102 t/m 165, 178 
t/m 183 

1                             

2

1                             

2

Presentaties buiten toetsweek 
Inleveren: verslag eigen culturele 
activiteit 1 (in ELO deadline*)
Inleveren: verslagen Kunstendag (in 
ELO deadline*)

SB1          

SB2

A/B/D

C Inleveren: verslag eigen culturele 
activiteit 3 (in ELO deadline*)

A/B/C/D

D Sv 45 Toets: religieuze kunst. Leerstof:CKV-opdrachtenboek, p. 25 
t/m 86

1 1 SD1 A/B/C/D

E Onderzoek en presentatie 90/10-
regel; tijdens de lessen in periode E 
of F in twee- of drietallen presentaties 
van onderzoek
Inleveren: excursieverslagen 
(Amsterdam) (in ELO deadline*)  

A/B/C/D

F PO              

PO         
PO            
PO

Onderzoek en presentatie in twee- of drietallen

CKV-opdrachtenboek (deadline); 
CKV-kunstdossier (deadline); 
Cijfer verslagen ELO 

2                             

1
1
3

2                             

1
1
3

Onderzoek en presentatie 80/20-
regel; tijdens de lessen in periode E 
of F in twee -of drietallen presentaties 
van onderzoek;

SF2           

SF1           
SF1          
SF3

Het schoolexamen CKV wordt in 4 havo afgerond.
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A(verkennen), 
domein B (verbreden), domein C (verdiepen) en domein D 
(verbinden). 

G
H
J
K

5 havo
2018

-
2019

*Deadlines staan in CKV-studiewijzer.  Leerlingen moeten op vaste data in het cursusjaar excursieverslagen inleveren. Excursieverslagen zijn allemaal deelcijfers. Deelcijfers worden totaal PO-cijfer 
(periode F) dat 3x meetelt.

Examenstof

4 havo
2017

-
2018
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Duits
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv
Tnv
Tv

45
45
30

"Mach's gut", K. 1
Leestoets
"Stützp.", K. 1 t/m 4

4
2
1 Buiten toetsperiode

TA4
TA2
TA1

C + D
A

A t/m E
B Tv

Tnv
Tv
PO

45
90
30

"Mach's gut", K. 2
Kijk- luistertoets
"Stützp.", K. 5 t/m 7
Module literatuur (Damals war es Friedrich)

4
2
1
1 1

Twee sessies; één in toetsperiode
Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode

TB4
TB2
TB1
SB1

C + D
B

A t/m E
E

C Tv
Tnv
Tv

45
45
30

"Mach's gut", K. 3 
Leestoets
"Stützp.", K. 8 t/m 10

4
2
1 Buiten toetsperiode

TC4
TC2
TC1

C + D
A

A t/m E
D Tv

Tv
PO

45
30

"Mach's gut", K. 4
"Stützp.", K. 11 t/m 13
Module literatuur (Zug nach Danzig)

4
1
1 1

Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode

TD4
TD1
SD1

C + D
A t/m E

E
E Tv

Snv
PO

30
90
5

"Stützp.", K. 14 t/m 17
Kijk- luistertoets
Presentatie

1
3
2

3
Buiten toetsperiode

Buiten toetsperiode

TE1
SE3
TE2

A t/m E
B
C

F Tv
Tnv
PO
MO
PO

45
45

30

Mach's gut, K. 5
Leestoets
Extensief lezen/ luisteren
Gespreksvaardigheid
Module literatuur (Auf einem langen Weg)

4
2
4
4
1 1 Buiten toetsperiode

TF4
TF2
TF4
TF4
SF1

C + D
A

A + B 
C
E

G Sv 45 "Stützpunkt", K. 1 t/m 13 3 SG3 A t/m E
H Sv

Sv
150
45

Schrijfvaardigheid
"Stützpunkt", K. 14 t/m 19

10
2

SH10
SH2

D
A t/m E

J Snv
Sv

90
45

Kijk- en luistervaardigheid (Cito)
"Stützp.", K. 20 t/m 26

7
2

Adviesdatum Cito SJ7
SJ2

B
A t/m E

K MO
MO
PO

30
5

Gespreksvaardigheid 
Gespreksvaardigheid (presentatie)
Module literatuur (Ermittlung)

8
2
2

Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode

SK8
SK2
SK2

C
C
E

CE bestaat uitsluitend uit teksten waarover MC en OV gesteld 
worden.

N.B. Criteria m.b.t. inleveren, inhoud en beoordeling PO zie studiewijzer Duits

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019

Examenstof
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Economie
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 Rekonomie H1-4 1 TA1 A,B

B Tv 90 Jong en Oud H1-4 1 80-20 regel TB1 A,E,F,G
C Tv 90 Jong en Oud H5-9 1 80-20 regel TC1 A,E,F,G
D
E Sv 90 Vervoer 2 2 SE2 A,D,G
F Sv 90 Werk en werkloosheid 2 2 Geen CE-stof SF2

G Sv 120 Lesbrief Markt en Overheid 2 SG2 D,F,G
H Sv 120 Lesbrief Verdienen en Uitgeven 2 SH2 H,I

J Sv 120 Lesbrief Europa 2 SJ2 E,F,H,I
K Sv 120 Lesbrief Geldzaken 2 Geen CE-stof SK2 B

De lesbrieven Rekonomie, Jong en Oud, Vervoer, Markt en 
Overheid, Verdienen en uitgeven, Europa

N.B. 80/20 regel: 20% van het toetscijfer wordt bepaald door het maken van een praktisch onderdeel.
N.B. Bij toetsen is een Grafische rekenmachine niet toegestaan.

5 havo
2018

-
2019

Examenstof

4 havo
2017

-
2018
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Engels
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A
B Tv

Tnv
Tv

45
30
30

New Headway U2 en U3
Leestoets (VMBO)
Idioom B

3
1
1 Buiten toetsperiode

TB3
TB1
TB1

A/D
A

A/D
C Tv 30 Idioom C 1 Buiten toetsperiode TC1 A/D
D Tv

Tnv
Tv

Tnv

45
45
30
45

New Headway U4 en U5
Leestoets (VMBO)
Idioom D
Luister-/kijktoets (VMBO)

3
2
1
2

Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode

TD3
TD2
TD1
TD2

A/D
A

A/D
B

E Tv
Tnv
Tv
MO

45
45
30
10

New Headway U6 en U7
Leestoets (Havo)
Idioom E
Gespreksvaardigheid

3
1
1
3

Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode

TE3
TE1
TE1
TE3

A/D
A

A/D
C

F Sv
Tnv
Tnv
PO

90
45
45

Schrijfvaardigheid: brief
Leestoets (HAVO)
Luister-/Kijktoets (HAVO)
Literatuur

3
2
2
2

3

2

Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode

SF3
TF2
TF2
SF2

D
A
B
E

G Sv 30 Idioom G 1 Buiten toetsperiode SG1 A/D
H Sv

Sv
90
30

Schrijfvaardigheid
Idioom H

2
1 Buiten toetsperiode

SH2
SH1

D
A/D

J MO
Sv

Snv

15
30
90

Gespreksvaardigheid
Idioom J
Kijk-/Luistervaardigheid (Cito)

4
1
3

Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode
Adviesdatum Cito

SJ4
SJ1
SJ3

C
A/D
B

K Sv
PO
MO

30

5

Idioom K
Literatuur
Presentaties

1
2
1

Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode

SK1
SK2
SK1

A/D
E
C

CE bestaat uitsluitend uit teksten waarover MC en OV gesteld 
worden.

N.B. Idioom, PO, MO: citeria en exacte inhoud zie studiewijzer Engels.

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019

Examenstof
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Frans
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv
Tnv

45
45

Dossier 1 
Leestoets

2
1

80/20 regel TA2
TA1

A t/m D
A

B Tv
Tv
Sv

60
30
60

Dossier 2 
Vocabulaire + ww 1 t/m 6 
Literatuur

2
1 
1

 

1

80/20 regel TB2
TB1 
SB1

At/mD
At/mD

C Tv
Tv

Tnv

60
30
60

GL chapitre 1+2
Vocabulaire + ww 7 t/m 12
Leestoets

2
1
1

80/20 regel
Buiten toetsperiode

TC2
TC1
TC1

At/mD
At/mD

E
D Tv

Tnv
60
90

GL chapitre 3 en 4
Kijk-/luistertoets

2
1

80/20 regel TD2
TD1

A t/m D
B

E Sv
Tnv

60
60

GL chapitre 5 en 6
Leestoets

2
1

2 80/20 regel SE2
TE1

A t/m D
E

F Tv
Snv
MO

30
90
30

Vocabulaire + ww 13 t/m 18
Kijk-/luistervaardigheid 
Gespreksvaardigheid

1
2
2

2
Buiten Toetsperiode

Buiten toetsperiode

TF1
SF2
TF2

B
C

G Sv 30 Vocabulaire: examenidioom h.1 t/m5 + ww. 1t/m 6 1 Buiten toetsperiode SG1 At/mD
H Sv

Sv
Sv

120
45

30
30

Schrijfvaardigheid
Literatuur
Vocabulaire: 
onderdeel A: examenidioom h. 6 t/m 10 + ww. 7 t/m 12
onderdeel B: examenidioom h  11 t/m 15 + ww  13 t/m 18

10
1
2

Buiten toetsperiode
Buiten toetsperiode

SH10
SH1
SH2

D
E

A t/m D

J MO
Snv
Sv

10
90
30

Presentatie
Kijk- en luistervaardigheid
Vocabulaire: examenidioom h. 16 t/m 20 + ww. 19 t/m 24

2
8
1

Buiten toetsperiode
Adviesdatum Cito
Buiten toetsperiode

SJ2
SJ8
SJ1

C
B

A t/m D
K MO

Sv
30
30

Gespreksvaardigheid
Vocabulaire: taalfuncties + ww. 25 t/m 31

8
1 Buiten toetsperiode

SK8
SK1

C
A t/m E

CE bestaat uitsluitend uit teksten waarover MC en OV gesteld 
worden.

N.B. 80/20 regel: 10% van het toetscijfer wordt bepaald door het maken van opdrachten tijdens de lessen.

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019

Examenstof
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Geschiedenis
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 Tijdvak 1 en 2 1 20% van het toetscijfer bestaat uit 
een proeftoets over Tijdvak 1 en de 
periodiseringen

TA1 A/B

B Tv 90 Tijdvak 3 en 4 2 TB2 A/B
C PO 90 Historisch betoog aan de hand van de vaderlandse 

geschiedenis passend bij de Canon van Van Oosterom (Thema)
1 1 SC1 A/C

D Sv 90 Tijdvak 5 en 6 en Thema Reformatie en Opstand 2 2 SD2 A/B/C
E
F Sv 90 Tijdvak 7 en 8 2 2 SF2 A/B

G Sv 90 Tijdvak 5 t/m 8, inclusief drie specifieke kenmerkende aspecten 
van tijdvak 4

1 1 SG1 A/B

H Sv 120 Tijdvak 9 en 10 en staatsinrichting / democratie en rechtsstaat 3 3 SH3 A/B/C
J
K Sv 120 CSE Historische contexten 1, 2 en 3 aan de hand van 

examenkatern
3 3 SK3 A/B

De 10 tijdvakken met de 49 kenmerkende aspecten en de 3 
historische contexten

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019

Examenstof
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Godsdienst
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 60 WG H 2-4; Artikelen WG 1 80/20 regel TA1 VII,B
B Sv 60 SB H. 1-3 1 1 80/20 regel SB1 VII,B
C Tv 60 1 Kor. H. 1-4 1 80/20 regel TC1 II,D
D
E Sv 90 1 Kor. H. 5-6; Openbaring H. 1-5 2 2 80/20 regel SE2 II,D
F Tv 60 Inleiding Ethiek H. 1-3 1 80/20 regel TF1 IV,A,B,C,D

G Sv 60 Geloofsleer: heilsorde 2 80/20 regel SG2 III,B3
H
J Sv 90 Tien Woorden: Hoofdstuk 0, 1, 4, 5, 6, 7 3 80/20 regel SJ3 IV,A,B,C,D
K Sv 60 Apologetiek 2 80/20 regel SK2 V,A,B

N.B. 80/20 regel: 20% van het toetscijfer wordt bepaald door het maken van opdrachten tijdens de lessen Godsdienst

5 havo
2018

-
2019

4 havo
2017

-
2018
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Handvaardigheid
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 Toets Kunstgeschiedenis / Kunstbeschouwing Kunst op Niveau, 
Inleiding t/m Renaissance (p. 7 t/m 48)

2 TA2 A, B

B PO
PO

Werken naar aanschouwing
Werken naar verbeelding

2
2

PO over periode A en B
* 25% van het cijfer wordt bepaald 
door het procesverslag dat gemaakt 
moet worden

TB2
TB2

A, B
A, B

C PO
Sv 90

Design thuisopdracht
Toets Kunstgeschiedenis / Kunstbeschouwing Kunst op Niveau, 
Manierisme t/m Romantiek, (pagina 49 t/m 68)

2
2

TC2
SC2

A, B
A, B

D PO Materiaal- en techniekproeven 2 TD2 A, B
E Sv 90 Toets Kunstgeschiedenis / Kunstbeschouwing Kunst op Niveau, 

Realisme tot en met Constructivisme (p. 69 t/m 107)
2 2 80/20 regel SE2 A, B

F PO

PO

Een of meerdere opdrachten n.a.v. thema

Elke week boekje

4

2

PO over periode E en F
* Idem
PO over periode A t/m F

TF4

TF2

A, B

A,B

G Sv 90 Toets kunstgeschiedenis / kunstbeschouwen
-de specifiek genoemde periode vóór 1800 van de examenstof 
2016
-Kunst op Niveau, Functionalisme in de architectuur t/m Op art 
(p  108 – p 139)

1 SG1 A,B

H PO
PO

PO

2 of meerdere werkstukken n.a.v. thema (product)
2 of meerdere werkstukken n.a.v. thema (dummy)

Designopdracht

3
1

2

PO over periode G en H SH3
SH1

SH2

A, B

A  B
J Sv 90 Toets kunstgeschiedenis / kunstbeschouwen

-de specifiek genoemde periode vóór 1800 van de examenstof 
2016
- Kunst op Niveau, Post moderne kunst t/m Nieuwe media (p. 
140 – p.165)

1 SJ1 A,B

K PO
PO

1 of meerdere werkstukken n.a.v. examenonderwerp (product)
1 of meerdere werkstukken n.a.v. examenonderwerp (dummy)

3
1

PO over periode J en K SK3
SK1

A, B

N.B. 80/20 regel: 20% van het toetscijfer wordt bepaald door het maken van opdrachten tijdens de lessen.

N.B. Criteria m.b.t. inleveren, inhoud en beoordeling PO zie studiewijzer handvaardigheid

5 havo
2018

-
2019

Examenstof

4 havo
2017

-
2018
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Loopbaanoriëntatie begeleiding
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A
B
C
D
E
F

G
H

J PO LOB Eindverslag voor 1 maart 2019 inleveren bij de mentor
K

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Maatschappijleer
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A
B Sv 90 Pluriforme samenleving 1 1 SB1 A/E
C Sv 90 Parlementaire democratie 1 1 SC1 A/C
D
E Sv 90 Rechtsstaat 1 1 SE1 A/B
F Sv 90 Verzorgingsstaat 1 1 SF1 A/D

G
H

J
K

5 havo
2018

-
2019

4 havo
2017

-
2018
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Maatschappijwetenschappen
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 H1 + 2 Seneca 2 20% van het toetscijfer wordt 
gevormd door een toets over de 
kernconcepten

TA2 A/B

B Tv 90 H 1 t/m 4 Seneca 2 20% van het toetscijfer wordt 
gevormd door actualiteitentoets(en)

TB2 C

C Tv 90 H 1 t/m 6 Seneca 2 20% van het toetscijfer wordt 
gevormd door actualiteitentoets(en)

TC2 Domeinen

D Sv 90 H 1 t/m 8 Seneca 2 2 20% van het toetscijfer wordt 
gevormd door actualiteitentoets(en)

SD2 E

E PO PO Dossier 2 TE2 A/H
F Sv 90 H 1 t/m 10 Seneca 2 2 20% van het toetscijfer wordt 

gevormd door actualiteitentoets(en)
SF2 C

G Sv 120 H 11 Seneca 2 CSE stof 20% van het toetscijfer 
   

SG2 A/H
H Sv 120 H 12 Seneca 2 CSE stof 20% van het toetscijfer 

wordt gevormd door 
actualiteitentoets(en)

SH2 F

J
K Sv 120 H 13 en 14 Seneca 2 CSE stof 20% van het toetscijfer 

wordt gevormd door 
actualiteitentoets(en)

SK2 B/C/F

Lesboek deel 2 Seneca en de hoofd- en kernconcepten. 

5 havo
2018

-
2019

Examenstof

4 havo
2017

-
2018
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO M&O
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 M&O in balans, Basisvaardigheden;  H 1,2,3 1 TA1 A
B
C Tv 90 Financiering; H 9 t/m 13 2 80/20 regel TC2 C
D Sv 90 Interest en marketing;  H 14 t/m 19 2 2 80/20 regel SD2 C,D
E PO PO Huis en hypotheek 2 2 SE2 C
F Tv 90 Financieel beleid;  H 20 t/m 24 2 80/20 regel TF2 E

G Sv 120 Interne organisatie en verslaggeving; H 4-8 en 25 + 27 2 SG2 B,E
H Sv 120 Berekeningen in spreadsheets H 28 t/m 30

Ondernemingsplan H 26
2 80/20 regel SH2 F

J Sv 120 Externe verslaggeving; H 31 t/m 36 2 SJ2 G

K Sv 120 H. 11, 12, 20-24 2 SK2 B, C, E

H. 9 t/m 15; 20 t/m 27; 31 t/m 36

N.B. Bij toetsen is een Grafische rekenmachine niet toegestaan.
N.B. 80/20 regel: 20% van het toetscijfer wordt bepaald door tussentijdse opdrachten.

Examenstof

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Muziek
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A
B Tv 90 Niveautoets Algemene Muziekleer uit tekstboek Muziek op Maat 

hoofdstuk 1 en 2 + onderdelen uit theorieoverzicht blz. 139-171 
(voor exacte stofomschrijving zie studiewijzer)

1 TA1 A

C PO Muziek op Maat, musiceren muziekgeschiedenis: presentatie 
praktisch (musiceren) en theoretisch (tijdsbeeld)

2 2 SC2 A,B

D PO Compositieopdracht 1 TD1 A,B
E Sv 90 Muziek op Maat hoofdstuk 3 en 4 + onderdelen uit 

theorieoverzicht blz. 139-171 (voor exacte stofomschrijving zie 
studiewijzer) + begrippen uit Luister Cursus Klassieke Muziek cd 
1 & 2
2 concertbezoeken en meezingen in Messiah + bezoek & 
verslag van een examenconcert 5H of 6V (tips en tops)

2 2 80/20 regel SE2 A

B,C

F PO Organisatie en uitvoering van Slotconcert 2 2 80/20 regel* SF2 B,C

G
H PO Compositieopdracht 2 2 SH2 A,B
J Sv 120 Muziek op Maat, Algemene Muziekleer, alle niet schuingedrukte 

onderdelen uit theorieoverzicht blz. 139-171
2 concertbezoeken en meezingen in Messiah

2 2 80/20 regel SJ2 A

B,C
K PO Organisatie en uitvoering van Examenconcert 3 3 80/20 regel* SK3 B,C

Algemene Muziekleer uit Muziek op Maat blz. 139-171

N.B. Criteria m.b.t. inleveren, inhoud en beoordeling PO zie studiewijzer/opdrachten Muziek.
N.B. 80/20 regel*: 20% van het SE cijfer bestaat uit het organisatiecijfer van het concert en actieve deelname aan koor of orkest.

5 havo
2018

-
2019

Examenstof

4 havo
2017

-
2018

N.B. 80/20 regel: 20% van de SE cijfers bestaat uit verslagen van concertbezoeken en meezingen in de Messiah.
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Natuurkunde
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 Systematische Na Hoofdstuk 1.1 t/m 1.3 en Hoofdstuk 2 2 90/10 TA2 A, C1
B Tv 90 Systematische Na Hoofdstuk 1.4 t/m 1.5 en Hoofdstuk 3 2 90/10 TB2 A, C1, D1
C

D Sv 90 Systematische Na Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 3 3 SD3 A, C1, D1, 
D2

E Sv 90 Systematische Na Hoofdstuk 6.1 t/m 6.3 en Hoofdstuk 7 3 3 SE3 G1, A/I

F
Tv
PO

90 Systematische Na Hoofdstuk 6
Practica over het hele jaar verspreid afhankelijk van de ruimte in 
de verschillende periodes

2
1

90/10 TF2
TF1

G1

G Sv 120 Systematische Na Hoofdstuk 8, 10 en 2 3 SG3 A, B1, C1, 
C2

H Sv 120 Systematische Na Hoofdstuk 6, 3.1 t/m 3.4, en Katern 
Technische Automatisering

3 Katern Technische Automatisering 
geen CE-stof

SH3 A, C1, D1, 
G1, G2, 

J Sv 120 Systematische Na Hoofdstuk 9, 5 en Katern Optica 3 Katern Optica geen CE-stof SJ3 A, B3, D1, 
D2, E1

K

Sv

PO

120 Systematische Na Hoofdstuk 11, 3.5 en 4

Practica over het hele jaar verspreid afhankelijk van de ruimte in 
de verschillende periodes

3

3

SK3

SK3

A, B2, C1, 
D1
A

Hoofdstuk 1 t/m 11, uitgezonderd hfst. 7 en katernen

N.B. 90/10 regel: 10% van het toetscijfer wordt bepaald door het maken van opdrachten en/of practica.
N.B. Criteria m.b.t. inleveren, inhoud en beoordeling practica/opdrachten zie studiewijzer natuurkunde

5 havo
2018

-
2019

Examenstof

4 havo
2017

-
2018
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO  Nederlands
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 Nieuw Nederlands, p. 8-55 Lezen H.1 - H. 3
Nieuw Nederlands, p. 278-286 Woordenschat H. 1,par. 1,2 en 3

1 TA1 A/C

B Sv 90 Nieuw Nederlands, p. 242 - 275 Spelling H. 1 en H. 2
Nieuw Nederlands, p. 204 - 241 Formuleren H. 1 en H. 2

2 2 SB2 A/C

C Tv 90 Nieuw Nederlands, p. 105 - 114 Schrijfvaardigheid H. 6 
Nieuw Nederlands, p. 287 - 292 Woordenschat H. 1, par. 4 en 5
Literatuur in zicht! Literatuurgeschiedenis, p. 5 - 40
Middeleeuwen

1 90/10 regel: Proces = 10%
Product (toets) = 90%

TC1 A/C/E

D Tv 90 Nieuw Nederlands, p. 180- 203 Argumentatieve Vaardigheden
H. 1 en H. 2
Nieuw Nederlands, p. 306 - 314; 318 - 333 Informatievaardigheden 
H. 1 en 2

2 Voor spelling kan op deze toets 
maximaal 1,0 ptn op toetscijfer in 
mindering worden gebracht.

TD2 D

E Sv 90 Literatuur in zicht! Verhalen en gedichten, p. 111 - 216 H. 2
Literatuur in zicht! Literatuurgeschiedenis, p. 41 - 82 vroeg-moderne 
tijd

2 2 90/10 regel: Proces: 10% 
(literatuuropdrachten / leesverslagen). 
Product (toets): 90%

SE2 E

F PO 15 Nieuw Nederlands, p. 124 - 144 Mondelinge Vaardigheden H. 1 en 
2
Nieuw Nederlands, p. 180 - 203 Argumentatieve Vaardigheden H. 1 
en 2

1 90/10 regel:Proces: 10%
Product (individuele voordracht tijdens 
de les): 90%

TF1 B/D

G Sv 90 Literatuur in zicht! Verhalen en gedichten, p. 5 - 110 H. 1 2 SG2 A/C
H Sv 150 Nieuw Nederlands, p. 56 - 104 Schrijfvaardigheid H. 1, 2, 3, 4 en 5

Nieuw Nederlands, p. 306 - 333 H.1 en H. 2 Informatievaardigheden
Nieuw Nederlands, p. 242 - 275 Spellen H. 1 en H. 2
Nieuw Nederlands, p. 204 - 241 Formuleren H. 1 en H. 2

5 90/10 regel: Proces = 10% 
(schrijfdossier)
Product (toets) = 90%

SH5 C/D

J MO 20 Leeslijst van  10 boeken (is minimaal 30 punten). Literatuurlijst 
Nederlands: Literatuur in zicht! Verhalen en Gedichten p. 5-219
Literatuurlijst Nederlands: Literatuur in zicht! Literatuurgeschiedenis, 
p. 5 - 302

2 95/5 regel: Proces = 5% 
(Literatuurlijst / leesverslagen)
Product (MO) = 95%

SJ2 A/C/E

K PO

Sv

22-24

                     
90

Nieuw Nederlands, p 124 - 144; Mondelinge Vaardigheden
Syllabus moderne literatuur; 
Literatuur in zicht! Literatuurgeschiedenis, p. 225 - 302
Nieuw Nederlands, p. 242 - 253 Spellen H. 1   
Nieuw Nederlands, p. 382 - 435 Eindexamen H. 1
Nieuw Nederlands, p. 293 - 305 Woordenschat H. 2 Nieuw 
Nederlands, p. 180-203 Argumentatieve vaardigheden

2

2

Tijdens de lessen Nederlands houden 
leerlingen in de periode J of K in 
tweetallen een voordracht.

SK2

SK2

B/D/E

A/C/D

4 havo
2017

-
2018

N.B. Criteria m.b.t. inleveren, inhoud en beoordeling literatuurlijst, schrijfdossier en voordracht zie Studiewijzer (Reader) Nederlands

Het centraal examen heeft betrekking op domein A (Leesvaardigheid), C (Spellen) en domein D 
(Argumentatieve vaardigheden).
Nieuw Nederlands: Lezen (p. 8 - 55), Argumentatieve vaardigheden (p. 180 -203), Formuleren (p. 204 
-241, Spelling (p. 242-275), Eindexamen (p. 382-435).

5 havo
2018

-
2019

Examenstof

N.B. 90/10 regel: 10% van het toetscijfer wordt bepaald door het maken en / of inleveren van opdrachten. Idem 95/5 regel.
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Scheikunde
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 H1, Atoombouw 1 90/10: 10% opdrachten TA1 A1, A2, B1, 
C2

B Tv 90 H2, Bindingstypen 1 90/10: 10% opdrachten TB1 B1-B4
C Tv 90 H3, Rekenen aan reacties 1 90/10: 10% opdrachten TC1 C2
D Tv 90 H4, Zouten 1 90/10: 10% opdrachten TD1 B1, B3, 

C1, C3
E
F Sv

PO

90 H5 en H6, Koolstofverbindingen en Reacties

Practica over het het jaar verspreid

2

1

2 SF2

TF1

B1, C1-C4, 
C6

C8, D1, 
F1  F3

G Sv 120 H1,H2, H7: Atoombouw, Bindingstypen en Zuren en basen 2 SG2 B1-
H Sv 120 H3, H4, H8: Rekenen aan reacties, Zouten, Redoxreacties 2 SH2 B1,B3,B4, 

C1-C3, 
E1,F3

J
K PO

Sv 120

Practica en ANW-opdrachten over het hele jaar verspreid

H9, H10, H11: Polymeren, Biochemie en Chemie en industrie

2

2

SK2

SK2

A1-A15 D1-
D4             

B4,B5, C1, 
C2,C5-C8, 
D2,D3, E1-
E3, F1- F5, 

G1 G5Methode Nova Scheikunde: Alle hoofdstukken met uitzondering 
van de volgende paragrafen: 6.4 en 6.5, 7.7 en 7.8, 8.4 en 8.5, 
9.7-9.9, 10.5, 11.5

A, B1-B5, 
C1-C8, D1, 
D3, E1, F1, 
F3, G1, G2

4 havo
2017

-
2018

N.B. 90/10 regel: 10% van het toetscijfer bestaat uit opdrachten en/of practica.  
N.B. Criteria m.b.t. inleveren, inhoud en beoordeling practica/opdrachten zie Studiewijzer Scheikunde

5 havo
2018

-
2019

Examenstof
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Tekenen
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 Toets Kunstgeschiedenis / Kunstbeschouwing Kunst op Niveau, 
Inleiding t/m Renaissance (p. 7 t/m 48)

2 TA2 A, B

B PO
PO

Tekenen en schilderen naar aanschouwing
Tekenen en schilderen naar verbeelding

2
2

PO over periode A en B
* 25% van het cijfer wordt bepaald 
door het procesverslag dat gemaakt 
moet worden

TB2
TB2

A, B
A, B

C PO
Sv 90

Design thuisopdracht
Toets Kunstgeschiedenis / Kunstbeschouwing Kunst op Niveau, 
Manierisme t/m Romantiek, (pagina 49 t/m 68)

2
2

TC2
SC2

A, B
A, B

D PO Grafische technieken 2 TD2 A, B
E Sv 90 Toets Kunstgeschiedenis / Kunstbeschouwing Kunst op Niveau, 

Realisme tot en met Constructivisme (p. 69 t/m 107)
2 2 80/20 regel SE2 A, B

F PO

PO

Reeks kleine opdrachten

Elke week boekje

4

2

PO over periode E en F
* Idem
PO over periode A t/m F

TF4

TF2

A, B

A,B

G Sv 90 Toets kunstgeschiedenis / kunstbeschouwen
-de specifiek genoemde periode vóór 1800 van de examenstof 
2016
-Kunst op Niveau, Functionalisme in de architectuur t/m Op art 
(p  108 – p 139)

1 SG1 A,B

H PO
PO

PO

2 of meerdere werkstukken n.a.v. thema (product)
2 of meerdere werkstukken n.a.v. thema (dummy)

Designopdracht

3
1

2

PO over periode G en H SH3
SH1

SH2

A, B

A  B
J Sv 90 Toets kunstgeschiedenis / kunstbeschouwen

-de specifiek genoemde periode vóór 1800 van de examenstof 
2016
- Kunst op Niveau, Post moderne kunst t/m Nieuwe media (p. 
140 – p.165)

1 SJ1 A,B

K PO

PO

1 of meerdere werkstukken n.a.v. examenonderwerp (product)
1 of meerdere werkstukken n.a.v. examenonderwerp (dummy)

3

1

PO over periode J en K SK3

SK1

A, B

N.B. Criteria m.b.t. inleveren, inhoud en beoordeling PO zie studiewijzer tekenen.

4 havo
2017

-
2018

5 havo
2018

-
2019

Examenstof
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Wiskunde A
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 Getal & Ruimte, Havo A deel 1 - Tabellen en grafieken - 
hoofdstuk 3 

2 80/20 regel TA2 B

B Tv Getal & Ruimte, Havo A deel 1 - Rekenregels en verhoudingen - 
hoofdstuk 1

2 80/20 regel TB2 C

C
D Tv 90 Getal & Ruimte, Havo A deel 1 - Verwerken van data - 

hoofdstuk 2
Getal & Ruimte, Havo A deel 2 - Statistiek en beslissingen - 
hoofdstuk 6

2 80/20 regel TD2 E

E3, E4

E Sv 90 Getal & Ruimte, Havo A deel 1 - Handig tellen - hoofdstuk 4 1 1 SE1 B
F Sv 90 Getal & Ruimte, Havo A deel 2 - Lineaire verbanden - hoofdstuk 

5
Getal & Ruimte, Havo A deel 2 - Veranderingen - hoofdstuk 7

2 2 SF2 C4, D

G Sv 120 G&R A1 - Rekenregels en verhoudingen - hoofdstuk 1
G&R A3 - Exponentiële verbanden - hoofdstuk 9

3 3 SG3

H Sv 120 G&R A1 - Tabellen en grafieken - hoofdstuk 3
G&R A2 - Lineaire verbanden - hoofdstuk 5
G&R A3 - Formules en vergelijkingen - hoofdstuk 11

3 3 SH3

J geen toets
K Sv 120 G&R A1 - Verwerken van data - hoofdstuk 2

G&R A2 - Statistiek en beslissingen - hoofdstuk 8
G&R A3 - Statistische variabelen - hoofdstuk 10

3 3 80/20 regel SK3

H1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 en 11

80/20 regel: 20% van het toetscijfer wordt bepaald door het maken van opgaven.

5 havo
2018

-
2019

Examenstof

4 havo
2017

-
2018
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PTA Van Lodenstein College 2017-2019 HAVO Wiskunde B
periode vorm van 

de toets:
Tv / Tnv 
Sv / Snv 
PO / MO

tijdsduur in 
minuten

Inhoud (methode, onderwerp, hoofdstuk / paragraaf) gewicht                    
Rapport

gewicht                              
SE

opmerkingen toetscode 
Magister

Domeinen

A Tv 90 G&R  B1 - Formules, grafieken en vergelijkingen - hoofdstuk 1 2 80/20 regel TA2 B

B Tv 90 G&R B1 - Veranderingen - hoofdstuk 2                                                                   2 80/20 regel TB2 D
C Tv 90 G&R B1 - Hoeken en afstanden - hoofdstuk 3 2 80/20 regel TC2 C
D Tv 90 G&R B1 - Werken met formules - hoofdstuk 4 2 80/20 regel TD2 B
E Sv 90 G&R B2 - Machten, exponenten en logaritmen - hoofdstuk 5 2 2 SE2 B1
F Sv 90 G&R B2 - De afgeleide functie - hoofdstuk 6

G&R B2 - Lijnen en cirkels - hoofdstuk 7
2 2 SF2 D3, D4

C2

G Sv 120 G&R B1 - Hoeken en afstanden - hoofdstuk 3
G&R B2 - Goniometrie - hoofdstuk 8

2 2 SG2 D
B4

H Sv 120 G&R  B1 - Formules, grafieken en vergelijkingen - hoofdstuk 1
G&R B1 - Werken met formules - hoofdstuk 4 
G&R B2 - Machten, exponenten en logaritmen - hoofdstuk 5
G&R B3 - Exponentiële verbanden- hoofdstuk 9

3 3 SH3 B
B

B1
B

J Sv 120 G&R B1 - Hoeken en afstanden - hoofdstuk 3
G&R B2 - Lijnen en cirkels - hoofdstuk 7
G&R B3 - Meetkundige berekeningen- hoofdstuk 10

3 3 SJ3 C
C

C2
K Sv 120 G&R B1 - Veranderingen-hoofdstuk 2

G&R B1 - Werken met formules - hoofdstuk 4 
G&R B2 - Machten, exponenten en logaritmen - hoofdstuk 5
G&R B2 - De afgeleide functie - hoofdstuk 6
G&R B2 - Goniometrie - hoofdstuk 8
G&R B3 - Verbanden en functies- hoofdstuk 11

3 3 SK3 B

B1
D3, D4

B4
B  D

Alle hoofdstukken

80/20 regel: 20% van het toetscijfer wordt bepaald door het maken van opgaven.

5 havo
2018

-
2019

Examenstof

4 havo
2017

-
2018
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