
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

Schooljaar 2019/2020 

6 VWO 

  



Voorwoord 
 

Beste leerling, 
 
 
Voor je ligt het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) havo, atheneum en gymnasium. 

 Het PTA vormt één geheel met het examenreglement. In het PTA vind je per vak aangegeven de leerstofinhouden, de wijze van toetsing en de wijze van cijferberekening.  

 Het PTA voor havo omvat twee leerjaren (4H-5H) en wordt in twee opeenvolgende leerjaren uitgereikt.  

 Het PTA voor vwo omvat drie leerjaren (4V-5V-6V) en wordt in drie opeenvolgende jaren uitgereikt. Je ontvangt het PTA van een leerjaar steeds vóór 1 oktober van 

het schooljaar. 

 

De PTA’s van opeenvolgende leerjaren in een afdeling vormen één geheel en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het PTA is een officieel juridisch document. Het is 

van belang dat je dit document goed bewaart. Zijn er dingen onduidelijk, vraag het aan je docent!  

 

In het PTA zijn alleen toetsen opgenomen die meetellen voor het schoolexamen (SE). Hoe zwaar elke toets weegt zie je in de kolom “weging SE” (voor het schoolexamen)  

 

Bij de meeste vakken bepaalt dat SE-cijfer samen met het CE-cijfer (centraal examen) het uiteindelijk resultaat. Bij enkele vakken is er geen CE en komt het SE- cijfer dus 

op je eindlijst. In dat verband verwijzen we je naar het examenreglement.  
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Inleiding 
Dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vormt een onverbrekelijk geheel met het Eindexamenreglement. In het PTA zijn aanvullende regelingen met betrekking tot 

het schoolexamen en de vakspecifieke regels vermeld.  
 
In dit PTA wordt van elk vak beschreven op welke manier de toetsing plaatsvindt en hoe de resultaten van de verschillende toetsen worden verwerkt tot 1 eindcijfer: het SE 

(Schoolexamen) cijfer. 
 
Het SE- cijfer vormt de helft van het eindcijfer zoals dat op de cijferlijst bij het diploma komt te staan. De andere helft wordt bepaald door het CE (Centraal Eindexamen). 

 

Opbouw van het PTA  
1. Locatie Kottenpark  heeft 3 SE-periodes (van 6-7 werkdagen) waarin centraal schoolexamens worden afgenomen, namelijk: 

a. SE-periode 1: start op 17 oktober 2019  
b. SE-periode 2: start op 10 januari 2020 
c. SE-periode 3: start op 16 maart 2020 

2. De PTA-toetsen vinden bijna allemaal in deze SE-perioden plaats. Alle in het PTA vermelde onderdelen dienen te worden afgelegd. Gemist werk dient te worden 
ingehaald (voor de regels omtrent het missen van toetsen, zie examenreglement).  

3. De toetsen worden tenminste één week van tevoren aangekondigd via internet.  

4. Het programma van toetsing en afsluiting vermeldt per vak welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoets t. Het programma 
van toetsing en afsluiting vermeldt per vak de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen. Er wordt concreet aangegeven wat de leerstof is in woorden met 
eventuele verwijzingen naar boeken/hoofdstukken, en een duidelijk omschrijving van de eisen waaraan de toets/opdracht moet vo ldoen.  

5. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven wat voor soort/vorm toets het is:    
 . A. Schriftelijk  

B. Mondeling  

C. Practicum/Praktische opdracht 
D. Luistervaardigheid 
E. Handelingsdeel 

6. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven hoe lang de toets duurt (in minuten) 
7. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven wat de wegingsfactor is en hoe het uiteindelijke eindcijfer van het vak wordt bepaald.  
8. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven of er een mogelijkheid tot herkansing bestaat. De algemene herkansingsregeling wordt hierna beschreven.  

 
 

Cijferbepaling (incl Profielwerkstuk) 

Per schoolexamen staat vermeldt, hoe veel het meetelt voor het totale schoolexamen. Voor sommige vakken maak je drie schoolexamens , voor andere vakken zijn dat veel 
meer. Kijk dus per vak, hoe veel schoolexamens je hebt, hoe vaak deze meetellen voor het totale cijfer en of het vak wel of niet herkansbaar is. 
Het eindcijfer van je schoolexamen wordt per vak uitgedrukt in een cijfer tussen 1 en 10 met één decimaal. Dit eindcijfer is het berekende gemiddelde met de beschreven 

wegingsfactoren. 
 
Je profielwerkstuk wordt beoordeeld naar aanleiding van een rubric. Het cijfer van het profielwerkstuk vormt samen met de vakken maatschappijleer en het vak CKV 

(atheneum/havo) het zogenaamde combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee voor de zak -/slaagregeling. 
 
 

 



Herkansingsregeling Schoolexamen  
Na elke SE-periode is er de mogelijkheid om één vak te herkansen, met inachtneming van het volgende:  

 De stof van de herkansing betreft dezelfde als het eerst gemaakte werk van die periode. 

 Een vak kan maximaal twee keer herkanst worden in één jaar. 

 Om een herkansing te kunnen maken moeten kandidaten zich opgeven op een daarvoor bestemd (digitaal) inschrijfformulier.  

 Een gemist werk in de SE-periode in verband met ziekte/overmacht gaat niet ten koste van een herkansing. Echter dient de kandidaat het werk zo snel mogelijk in 

te halen, in ieder geval (ruim) vóór de herkansingsmogelijkheid.  
 

Regels met betrekking tot zittenblijvers, overstappers en externe instroom  

 In het geval van zittenblijven vervallen alle SE-resultaten van dat betreffende  jaar. Dit geldt niet voor Praktische Opdrachten (PO’s), daarvan blijven de resultaten 
staan. In veel gevallen kan een PO-cijfer wel verbeterd worden (beste cijfer telt). SE-resultaten uit voorgaande jaren blijven wel staan. 

 Bij een leerling die overstapt van VWO naar HAVO kunnen SE- en PO-resultaten worden meegenomen met dien verstande dat: 
o Bij vergelijkbare toetsen (qua niveau) de resultaten één op één worden overgenomen; 

o Bij toetsen van het VWO die op een significant hoger niveau zijn gegeven wordt het werk opnieuw door de docent beoordeeld, dan wel wordt er een 
vervangende toets gemaakt. 

 Bij leerlingen die van buitenaf instromen kunnen zich verschillende situaties voordoen:  

o De leerling stroomt gedurende het jaar in: de gemiste SE’s moeten worden ingehaald, dan wel cijfers worden van de vorige locatie overgenomen. Aan het 
eind van het jaar moet volledig aan het PTA worden voldaan. 

o De leerling stroomt aan het begin van het schooljaar in, maar mist SE-cijfers uit voorgaande leerjaren: cijfers kunnen worden overgenomen van de vorige 

locatie (indien voorhanden), maar er hoeft niet te worden ingehaald om de belasting van de leerling niet onevenredig groot te laten worden. Er wordt dan 
een vrijstelling voor dat specifieke onderdeel verleend.   

 

 
Regels met betrekking tot gestelde deadlines 
Vermelde deadlines in het PTA geven aan, wanneer zaken bij de betreffende vakdocent ingeleverd dienen te worden. Uitstel van deze deadline is niet zonder meer 

mogelijk. Dit gaat alleen in overleg met de docent en na goedkeuring door de verantwoordelijke teamleider. 
Er kan hooguit sprake zijn van tijdsverlenging voor opdrachten, handelingsdelen of andere examenrelevante stukken, indien er een goede verklaring voor gegeven kan 
worden door de examenkandidaat. 

 
Extra tijd bij toetsen 
De mogelijkheid om aangepast examen te doen voor leerlingen met een beperking (waaronder dyslexie) is wettelijk vastgelegd in  Artikel 55 Eindexamenbesluit. Standaard 

hebben leerlingen met dyslexie recht op verlenging van de examentijd bij de centrale examens met 30 minuten. Bij schoolexamens (doorgaans van kortere duur) is de 
verlenging naar rato.  
 

 

  



 

 

Vak: Aardrijkskunde 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

      

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 
(in %) 

 
opmerkingen 

Globalisering 
Systeem Aarde 

Praktische opdracht 

Globalisering 
Systeem Aarde 

PO 

10 
10 

20 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

SE1 Globalisering en Systeem Aarde 
Globalisering (Wereld) H 1 t/m 4 
Eindterm  3: B1 = Samenhang en verscheidenheid in de 

wereld. 
- de begrippen ‘mondialisering’ en 

‘tijdruimtecompressie’ in onderling verband en vanuit 

een geografisch perspectief analyseren. 
- mondiale spreidingspatronen van economische, 

culturele, demografische, sociale en politieke 

verschijnselen beschrijven, in hoofdlijnen verklaren 
en aan elkaar relateren. 

- grootstedelijke gebieden in een postindustrieel land 

analyseren in het licht van processen van 
mondialisering 

 

Systeem Aarde ( Aarde) H 1 t/m 4 
Eindterm 5: C1 = De aarde als natuurlijk systeem; 
samenhangen en diversiteit. 

- de aarde als een uniek systeem beschrijven en deze 
kennis toepassen bij het analyseren van 
veranderingen aan het aardoppervlak op 

verschillende ruimte - en tijdschalen. 
- de kenmerken van landschapszones op aarde en de 

veranderingen hierin beschrijven, analyseren en aan 

schriftelijk 100 20 ja  



elkaar relateren. 
- de natuurlijke en landschappelijke kenmerken van 

een macroregio in onderlinge samenhang en in 

relatie tot de samenlevingen in de betreffende 
macroregio analyseren 

SE2 Zuid-Amerika en Systeem Aarde 
Zuid-Amerika (gebieden) H 1 t/m 3 

Eindterm 7: D1 = afbakening en gebiedskenmerken 
- de afbakening van de Zuid-Amerika analyseren,, 

gebruikmakend van combinatie van relevante 

kenmerken. 
- een geografische vergelijking tussen Zuid-Amerika 

en een andere ontwikkelingsregio in de wereld op 

grond van relevante kenmerken. 
- de ontwikkelingskenmerken van Zuid-Amerika in 

hoofdlijnen aangeven en verklaren met 

gebruikmaking van economische, politieke, sociaal-
culturele, fysisch-geografische, historische, interne 
en externe factoren. 

Systeem Aarde ( Aarde) H 1 t/m 4 
Eindterm 5: C1 = De aarde als natuurlijk systeem; 
samenhangen en diversiteit. 

- de aarde als een uniek systeem beschrijven en deze 
kennis toepassen bij het analyseren van 
veranderingen aan het aardoppervlak op 

verschillende ruimte - en tijdschalen. 
- de kenmerken van landschapszones op aarde en de 

veranderingen hierin beschrijven, analyseren en aan 

elkaar relateren. 
- de natuurlijke en landschappelijke kenmerken van 

een macroregio in onderlinge samenhang en in 

relatie tot de samenlevingen in de betreffende 
macroregio analyseren 

 

schriftelijk 100 20 ja  

SE3 Wonen in Nederland en Zuid-Amerika 

Wonen in Nederland (Leefomgeving) H 1 t/m 4 

Eindterm 9: E1 =Nationale en regionale vraagstukken. 

- actuele vraagstukken van overstromingen en 

wateroverlast in Nederland. 
-  actuele ruimtelijke en sociaal-economische 

vraagstukken van stedelijke gebieden in Nederland. 

en betrekt bij beide soorten vraagstukken aspecten van 
duurzame ontwikkeling en plannen voor de ruimtelijke 

schriftelijk 100 20 ja  



inrichting van Nederland. 

Zuid-Amerika (gebieden) H 1 t/m 3 

Eindterm 7: D1 = afbakening en gebiedskenmerken 
- de afbakening van de Zuid-Amerika analyseren,, 

gebruikmakend van combinatie van relevante 

kenmerken. 
- een geografische vergelijking tussen Zuid-Amerika 

en een andere ontwikkelingsregio in de wereld op 

grond van relevante kenmerken. 
- de ontwikkelingskenmerken van Zuid-Amerika in 

hoofdlijnen aangeven en verklaren met 

gebruikmaking van economische, politieke, sociaal-
culturele, fysisch-geografische, historische, interne 
en externe factoren. 

totaal    100%   

 

Examenstof:  
Globalisering (Wereld) H 1 t/m 4 

Systeem Aarde (Aarde)H 1 t/m 4 
Zuid-Amerika (Gebieden) H 1 t/m 3 
Wonen in Nederland (leefomgeving) H 1 t/m 4 

 

  



 

Vak: Biologie 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging opmerkingen 

Beoordeelde practica uit 4V PO1 12,5%  

Eindrapport 4V SE1 15%  

Beoordeelde practica uit 5V PO2 12,5%  

Eindrapport 5V SE2 15%  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijds-

duur 

(min) 

Weging Herkan-

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Schoolexame

n periode 1 

SE3 

Stofomschrijving: Thema 1 t/m thema 6 uit de boeken 4a en 
4b 
Subdomeinen: A4 - A5 - A7 - A8 - A11 - A14 - A16 - B1 - B2 

- B3 - B4 - B8 - C1 - C2 C3 - D4 - D5 - E1 - E2 - E3 - F1 - F2 
- F3 - F4* 

Schriftelijk 100 15% ja Gebruik van Binas is 

toegestaan. 

Schoolexame

n periode 2 

SE4 
Stofomschrijving: Thema 1 t/m thema 5 uit boek 5 

Subdomeinen: A5 - A8 - A10 - A11 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - 
B6 - C1 - C2 - D1 - D2 - D3 - D8 - E1 - E2 - E3 - F1** 

Schriftelijk 100 15% ja Gebruik van Binas is 

toegestaan. 

Schoolexame

n periode 3 

SE5 
Stofomschrijving: Thema 1 t/m thema 4 uit boek 6 

Subdomeinen: A5 - B3 - B4 - B5 - D2*** 

Schriftelijk 100 6/10 

deel van 

SE5 

ja Gebruik van Binas is 

toegestaan. 



Trimester 1 Thema 1: Vertering. Theorietoets over de volledige stof van 
dit thema. Subdomeinen: A5 - B3***  

schriftelijk 

(pw) 

45 1/10 

deel van 

SE5 

nee Gebruik van Binas is 

toegestaan tijdens het 

pw. 

Trimester 1 Thema 2: Transport. Theorietoets over de volledige stof 
van dit thema. Subdomeinen: A5 - B3***  

schriftelijk 

(pw) 

45 1/10 

deel van 

SE5 

nee Gebruik van Binas is 

toegestaan tijdens het 

pw. 

Trimester 2 Thema 3: Gaswisseling en uitscheiding. Theorietoets 

over de volledige stof van dit thema. Subdomeinen: B3 - 
B4***  

schriftelijk 

(pw) 

45 1/10 

deel van 

SE5 

nee Gebruik van Binas is 

toegestaan tijdens het 

pw. 

Trimester 2 Thema 4: Afweer. Theorietoets over de volledige stof van 

dit thema. Subdomeinen: A5 - B5 - D2*** 

schriftelijk 

(pw) 

45 1/10 

deel van 

SE5 

nee Gebruik van Binas is 

toegestaan tijdens het 

pw. 

Samenvatting Het SE-cijfer komt tot stand door de volgende werken: 

SE1 (15%), SE2 (15%), SE3 (15%), SE4 (15%), SE5 (15%), 
PO1 (12,5%) en PO2 (12,5%) 

     

 * Voor een nadere specificatie van de subdomeinen, 
leerdoelen en biologische begrippen zie het document:  

‘bijlage PTA 4V biologie’ 
** Voor een nadere specificatie van de subdomeinen, 
leerdoelen en biologische begrippen zie het document:  

‘bijlage PTA 5V biologie’ 
*** Voor een nadere specificatie van de subdomeinen, 
leerdoelen en biologische begrippen zie het document:  

‘bijlage PTA 6V biologie’ hierna. 

     

totaal    100%   

 

  



Bijlage PTA 6V 

Subdomeinen, leerdoelen en begrippen per thema in 6V 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

1 Vertering    

1 Voedingsstoffen 1 Je kunt de kenmerken en functies noemen 

van zes groepen voedingsstoffen en van 

voedingsvezel. 

B3.4.3 voedingsmiddelen, voedingsstoffen, bouwstof, 

brandstof, eiwitten (proteïnen), essentiële 

aminozuren, koolhydraten (sachariden), 

voedingsvezels, vetten (lipiden), verzadigd 

vetzuur, onverzadigd vetzuur, essentiële 

vetzuren, cholesterol, mineralen (zouten), 

spoorelementen, vitaminen, gebrekziekten 

2 Het verteringsstelsel 2 Je kunt de bouw, werking en functies van 

de verteringsorganen van de mens 

beschrijven en de relatie tussen bouw en 

functie 

uitleggen. 

B3.1.2, 

B3.1.5, 

B3.4.1, 

B3.4.2 

verteringsproducten, darmperistaltiek, 

verteringssappen, verteringsklieren, 

mechanische vertering, chemische vertering, 

huig, strottenhoofd, strotklepje, slokdarm, maag, 

maagportier, maagsap, twaalfvingerige darm, 

lever, gal, galblaas, galkleurstoffen, galzouten, 

emulgeren, alvleesklier (pancreas), alvleessap, 

fagocytose, voedingsvacuole, intracellulaire 

vertering, maag-darmholte, extracellulaire 

vertering 

 3 Je kunt verschillen en overeenkomsten 

herkennen tussen organen en orgaanstelsels 

van de mens en van andere eukaryoten. 

B3.1.3 

3 Chemische vertering 4 Je kunt beschrijven waar en op welke wijze 

voedingsstoffen worden verteerd in het 

darmkanaal en verklaren op welke wijze 

factoren dit kunnen beïnvloeden. 

B3.1.2, 

B3.1.5, 

B3.4.1, 

B3.4.3, 

B3.4.2 

verteringsenzymen, amylase, maltose, 

pepsinogeen, pepsine, trypsine, peptidase, 

dipeptide, tripeptide, lipase, maltase, sacharase, 

lactase 

4 Resorptie 5 Je kunt beschrijven waar en op welke wijze 

voedingsstoffen worden opgenomen in het 

darmkanaal en welke factoren daarop van 

invloed zijn. 

B3.1.2, 

B3.1.5, 

B3.4.1, 

B3.4.3, 

dunne darm, darmplooien, darmvlokken, 

darmepitheel, microvilli, actief transport, 

resorptie, poortader, dikke darm, blindedarm, 

appendix, darmflora, endeldarm, anus, ontlasting 



B3.4.2 (feces) 

5 Gezonde voeding 6 Je kunt beargumenteren wat gezonde 

voeding is en wat de gezondheidsrisico’s zijn 

van ongezonde of van te veel voeding. 

A5.2, 

A5.4, 

B3.1.5 

- 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

2 Transport    

1 Transportsystemen 1 Je kunt verschillende circulatiesystemen bij 

eukaryoten herkennen en de functies van een 

bloedsomloop benoemen. 

B3.1.2, 

B3.1.3, 

B3.6.1 

open circulatiesysteem, bloedsomloop, 

enkelvoudige bloedsomloop, boezem 

(atrium), kamer (ventrikel), linkerharthelft, 

rechterharthelft, kleine bloedsomloop, grote 

bloedsomloop, dubbele bloedsomloop, 

eenkamerhart, ovale venster, ductus 

arteriosis (ductus Botalli) 

2 Je kunt de embryonale bloedsomloop van de 

mens beschrijven en verschillen en 

overeenkomsten aangeven met de 

bloedsomloop na de geboorte. 

B3.6.3 

2 Het hart 3 Je kunt de delen van een hart noemen 

met hun functies en kenmerken. 

A5.5, 

A5.9, B3.6.1, 

B3.6.2, 

B3.1.2, B3.1.3, 

B3.1.5 

kransslagaders, kransaders, 

harttussenwand, rechterboezem, 

rechterkamer, longslagader, linkerboezem, 

linkerkamer, aorta, hartkleppen, 

halvemaanvormige kleppen, systole, 

diastole, hartpauze, harttonen, hartruis, 

sinusknoop, atriumventrikelknoop (AV-

knoop), bundel van His, elektrocardiogram 

(ecg), hartslagfrequentie (hartritme), 

slagvolume 

4 Je kunt de werking van het hart beschrijven 

en de relatie tussen bouw en werking 

uitleggen. 

B3.6.1, 

B3.6.2, 

B3.1.2, 

B3.1.3, 

B3.1.5 

3 Het bloedvatenstelsel 5 Je kent de functies en kenmerken van aders, 

slagaders en haarvaten en kunt de relatie 

tussen bouw en werking uitleggen. 

A5.8, 

A5.9, B3.6.1, 

B3.6.2, B3.1.2, 

B3.1.5 

slagaders (arteriën), arteriolen, 

vasoconstrictie, vasodilatatie, haarvaten 

(capillairen), venulen, aders (venen), 

aderkleppen, bloeddruk, bovendruk 

(systolische druk), onderdruk (diastolische 

druk), hypertensie, atherosclerose, 

 6 Je kunt zuurstofgehalte, glucosegehalte, 

stroomrichting en verloop van de bloeddruk en 

B3.6.1, 

B3.6.2, B3.1.2, 



stroomsnelheid in de delen van het 

bloedvatenstelsel toelichten. 

B3.1.5 trombose, hartinfarct, vaatgeruis, 

baroreceptoren 

4 Het bloed 7 Je kunt de bestanddelen van bloed noemen 

met hun kenmerken en functies. 

B3.6.4, B3.1.5 bloedplasma, plasma-eiwitten, rode 

beenmerg, rode bloedcellen (erytrocyten), 

hemoglobine, bloedarmoede, bloedplaatjes 

(trombocyten), bloedstolling, fibrinogeen, 

stollingsfactoren, trombine, fibrine, 

bloedserum, witte bloedcellen (leukocyten) 

 8 Je kunt het proces van bloedstolling 

beschrijven en je weet hoe complicaties bij 

bloedsstolling kunnen worden voorkomen. 

B3.6.4, B3.1.5 

5 Weefselvloeistof en lymfe 9 Je kunt de kenmerken en functies van 

weefselvloeistof en lymfe toelichten. 

B3.6.4, B3.6.5, 

B3.1.5 

filtratie, filtratiedruk, weefselvloeistof, colloïd- 

osmotische druk, absorptie, lymfevaten, 

lymfe, lymfesysteem, lymfeknopen 

(lymfeklieren), rechterlymfestam, borstbuis, 

oedeem 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

3 Gaswisseling en 

uitscheiding 

   

1 Gaswisseling 1 Je kunt van delen van het 

ademhalingsstelsel de functies en 

kenmerken noemen. 

B3.1.2, B3.1.3, 

B3.1.5, B3.3.1 

gaswisseling, neusslijmvlies, trilhaarepitheel, 

bijholten, stembanden, luchtpijp, bronchiën, 

bronchiolen, longblaasjes (alveoli), alveolair 

vocht, partiële zuurstofdruk of pO2, alveolaire 

lucht, wet van Fick, oxyhemoglobine Bohr-

effect, waterstofcarbonaationen, 

koolzuuranhydrase, tracheeën, stigmata, 

kieuwen, 

tegenstroomprincipe 

 2 Je kunt beschrijven hoe zuurstof en 

koolstofdioxide door bloed worden 

getransporteerd. 

B3.1.2, B3.1.5, 

B3.3.2, B3.3.4, B4.1 

 3 Je kunt bij insecten en vissen beschrijven 

hoe gaswisseling plaatsvindt en hoe 

zuurstof naar de cellen wordt 

getransporteerd. 

B3.1.3, B3.3.1, 

B3.3.2 

2 Longventilatie 4 Je kunt uitleggen op welke wijze 

longventilatie tot stand komt. 

B3.1.2, B3.1.5, 

B3.3.2, B3.3.3, B4.1 

longventilatie, longvlies, borstvlies, 

interpleurale ruimte, ribademhaling 

(borstademhaling), middenrifademhaling  5 Je kunt beschrijven hoe het B3.1.2, B3.3.2, 



longvolume verandert tijdens 

ventilatiebewegingen. 

B3.3.3 (buikademhaling), buikademhaling 

(middenrifademhaling), ademvolume, dode 

ruimte, inspiratoir reservevolume, expiratoir 

reservevolume, restvolume, vitale capaciteit, 

longvolume (longcapaciteit), 

ademcentrum, rekreceptoren 

 6 Je kunt beschrijven hoe de 

ademfrequentie wordt geregeld. 

B3.1.2, B3.3.2, 

B3.3.3, B4.1 

3 De lever 7 Je kunt de bouw, werking en functies van 

de lever beschrijven en je kunt uitleggen 

hoe het interne milieu min of meer constant 

wordt gehouden door de lever 

(homeostase). 

B3.1.2, B3.1.5, 

B3.5, B4.1 

leverlobjes, galgang, galbuis, bilirubine, 

ferritine, transaminering, desaminering, ureum, 

detoxificatie, levercirrose 

4 De nieren 8 Je kunt de bouw, werking en functie van 

de nieren en de urinewegen beschrijven. 

B3.1.2, B3.5 nieren, urine, urineleiders, urineblaas, 

urinebuis, nierschors, niermerg, nierbekken, 

lis van Henle, nierkapsel (kapsel van 

Bowman), glomerulus, lichaampje van 

Malpighi, ultrafiltratie, voorurine, 

terugresorptie, aldosteron, antidiuretisch 

hormoon (ADH), osmoreceptoren, 

waterhuishouding, buffers 

van hemoglobine, 

natriumwaterstofcarbonaat, acidose, 

alkalose 

 9 Je kunt uitleggen hoe het interne milieu min 

of meer constant wordt gehouden door de 

nieren (homeostase). 

B3.1.5, B3.5, B4.1 

5 De huid 10 Je kunt de bouw en functie van de huid 

beschrijven. 

B4.1, B3.1, 

B3.5, B4.1 

opperhuid, hoornlaag, kiemlaag, haarzakje, 

talgklieren, talg, lederhuid, thermoregulatie, 

zweet, zweetklieren  11 Je kunt uitleggen hoe het interne milieu 

(lichaamstemperatuur) min of meer 

constant wordt gehouden 

door de huid (homeostase). 

B4.1 



Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

4 Afweer    

1 Bescherming 1 Je kunt de werking en functie van de huid bij 

de afweer van de mens beschrijven. 

A5.4, A5.6 

B5.1.1 

ziekteverwekkers (pathogenen), 

lichaamsvreemd, lichaamseigen, infectie, 

virussen, huid, slijmvliezen, mechanische 

afweer, chemische afweer, melanocyten, 

melanine 

2 Afweer 2 Je kunt de vormen van aangeboren 

afweer beschrijven. 

B5.1.1, B5.1.2, 

D2.1.1 

aangeboren afweer, verworven afweer, 

lymfoïde organen, rode beenmerg, 

fagocyten, lymfocyten, Granulocyten, 

Monocyten, macrofagen, Dendritische 

cellen, cytokinen, mediatoren, antibioticum, 

antigeen, antigeen-presenterende cel 

(APC), T-lymfocyten, B- lymfocyten, 

receptoreiwit, MHC, MHC-I-receptoren, 

MHC-II- receptoren, T-helpercellen (Th- 

cellen), koppelingseiwitten, CD4, 

cytotoxische T-cellen (Tc-cellen), T-

geheugencellen, cellulaire respons, B-

plasmacellen, B- geheugencellen, 

antistoffen (immunoglobulinen (Ig)), 

antigeen-antistofcomplex, 

humorale respons 

 3 Je kunt de vormen van verworven 

afweer beschrijven. 

A5.2, A5.4, 

A5.5, A5.9, B5.1.1, 

B5.1.2, D2.1.1 

 4 Je kunt de onderlinge relatie van de delen 

van het immuunsysteem toelichten. 

B5.1.1, B5.1.2, 

D2.1.1 

3 Immuniteit 5 Je kunt beschrijven op welke manieren 

immuniteit kan ontstaan. 

B5.1.2, D2.1.1 incubatietijd, primaire reactie, secundaire 

reactie, immuun, natuurlijke immuniteit, 

kunstmatige immuniteit, immunisatie, 

vaccinatie, vaccin, actieve immunisatie, 

passieve immunisatie, antiserum 



4 Transplantatie en 

bloedtransfusie 

6 Je kunt beargumenteren welke problemen 

kunnen ontstaan door antigenen bij 

transplantaties en bloedtransfusies en op 

welke wijze deze kunnen worden aangepakt. 

A5.2, A5.4, 

B5.1.2, D2.1.1 

transplantatie, acceptor, donor, 

afstotingsreactie, HLA (Human Leukocyte 

Antigen), HLA- matching, acute afstoting, 

donorverklaring, Donorregister, AB0-

systeem, hemolyse, bloedtransfusie, 

resusantigeen (resusfactor), antiresus, 

resuskindje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vak: BSM 

Schooljaar: 2019-2020 

Leerweg/afdeling: vwo 

Leerjaar 6 

Opmerking BSM VOOR 4, 5 & 6 VWO 2019/2020 

 

   

          

  Onderdeel Domein Toetsvorm 
Eindterm
en Weging % SBU 

Cijf
er 

 1 Bewegen en welzijn BG-D1 TH-SE1 12     12   
 2 Blessure preventie BG-D3 TH-SE2 14     12   
 3 Samenleving BS-E3 TH-SE3 17     12   
 4 Bewegingscultuur BS-E2 TH-SE4 16     12   
   Subtotaal theorie                                                                               30% 60 30% 48   

 5 Doelspel 1 B-B1 PO1 2,8,9     8   
 6 Doelspel 2 B-B1 PO1 2,8,9     8   
 7 Terugslagspel 1 B-B1 PO1 2,8,9     8   
 8 Terugslagspel 2 B-B1 PO1 2,8,9     8   
 9 Slag- en loopspel 1 B-B1 PO1 2,8,9     8   
 10 Slag- en loopspel 2 B-B1 PO1 2,8,9     8   
 11 Turnen 1 B-B2 PO1 3,8,9     8   
 12 Turnen 2 B-B2 PO1 3,8,9     8   
 13 BOM 1 B-B3 PO1 4,8,9     8   
 14 BOM 2 B-B3 PO1 4,8,9     8   
 15 Atletiek  1 B-B4 PO1 5,8,9     8   
 16 Atletiek  2 B-B4 PO1 5,8,9     8   
 17 Atletiek  3 B-B4 PO1 5,8,9     8   
 18 Zelfverdediging 1 B-B5 PO1 6,8,9     8   
 19 Zelfverdediging 2 B-B5 PO1 6,8,9     8   
 20 EHBO BG-D3 PO1 13 

  
8   

 21 Keuze activiteit 1 B-B6 PO1 7     8   
 22 Keuze activiteit 2 B-B6 PO1 7     8   
 



23 Keuze activiteit 3 B-B6 PO1 7     8   

   Subtotaal praktijk                                                                              35% 70 35% 152   
 

          24 Trainingsprogramma BG-D2 PO2 11, 13     10   
   Subtotaal bewegen en gezondheid                                                       14 7% 10   
 

          
          25 Onderzoeksopdracht   PO3 11t/m19     80   

   Subtotaal regelen       56 28% 90   
 

          

  Onderdeel Domein Toetsvorm 
Eindterm
en Weging   SBU 

Cijf
er 

 26 Organiseren toernooi A/BR-C3 Handelingsdeel 1, 10 Nb   10 X 
 27 Teambuilding B-B6 Handelingsdeel 7 Nb   12 X 
 28 Meten van fitheid BG-D2 Handelingsdeel 13 Nb   12 X 
 29 Autobiografie A Handelingsdeel 1 Nb   12 X 
 30 Bezoek sportwedstrijd BS-E2 Handelingsdeel 16 Nb   12 X 
 31 Ervaringsopdracht BR-C1,2,3,4 Handelingsdeel 8,9,10,11 Nb   60 X 
 32 Toekomstoriëntatie BS-E1 Handelingsdeel 15 Nb   10 X 
 33 Lesgeven A-BR Handelingsdeel 1,9 Nb   10 X 
 34 Reflecteren op bewegen C-C4 Handelingsdeel 11 Nb   12 X 
   Subtotaal handelingsdelen         140   

 

  Totaal         
100
% 440   

 

          * Herkansing praktijk: Tijdens het schooljaar is er 1 moment (zie studiewijzerplus) 
waarbij je 1 praktijkonderdeel mag herkansen/inhalen 

 

SE < 6: Bij een onvoldoende eindcijfer voor het schoolexamen BSM, kan je een schriftelijk- 
herexamen doen over de stof van SE 1 t/m 4. Het behaalde resultaat vervangt dan de 
cijfers  

van de theoretische toetsen.  

 
 

> Vetgedrukt: Deze onderdelen worden in 6 vwo afgesloten! 
> Cursief gedrukt: Deze onderdelen zijn in 4 en 5 vwo 

afgesloten! 
 

   



 

Vak: Dans 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

    

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

week 45 

2019 

SE 1 BALLET  
Placering, barre, au milieu, port de bras, adagio, petit 

allegro, pirouettes/Tour, tour en ‘air, Grand allegro, pointes. 
(DA/K/2, 3, 4, 5 , 6 &7) + (DA/V2+V3) 
 

Beheersing van de techniek algemeen 

Praktische 
toets (P.O) 

openbaar 

60 min 

 

20 ja 

(alleen 

in geval 

van 

ziekte of 

blessur

e) 

• er wordt meer gelet 

op hoe de leerling 

techniek toepast  

• presentatie 

enuitvoering  

• aanwezigheid en 

werkhouding 

week 50 

2019 

SE 2 IMPROVISATIE - COMPOSITIE 

Het ontwikkelen van een eigen bewegingsidioom, inzicht 
krijgen in creatieve processen, ontwikkeling bewustzijn, 
compositie en bewegingsonderzoek 

Praktische 

toets (P.O) 
openbaar 

60min 20 ja 

(alleen 

in geval 

van 

      

  



(DA/K/1, DA/K/2, DA/K/4, DA/K/5, DA/K/6 en DA/K/7). ziekte of 

blessur

e) 

week 11  

2020 

SE 3 BALLET 

Eisen van trimester 1 en 2 blijven ongewijzigd bestaan + 

Dansgevoel, muzikaliteit, presentatie, inzet, vorderingen en 

werkhouding. (DA/V/3). 

Praktische 
toets (P.O) 

openbaar 

60min 20 ja 

(alleen 

in geval 

van 

ziekte of 

blessur

e) 

•voldoende beheersing 

van de techniek 

algemeen, conform 

auditie norm  

•presentatie en 

uitvoering, conform 

auditie norm 

•aanwezigheid en 

werkhouding 

•concentratie en 

gedrevenheid 

week 11 

2020 

SE 4 MODERN -HEDENDAAGS 

Ontwikkeling (DA/K/3+DA/V/2)), Techniek (DA/K/2 + 3 + 4), 

Muzikaliteit, 

Motivatie, Creativiteit. 22 maart 2019 

Praktische 
toets (P.O) 

openbaar 

60min 20 ja 

(alleen 

in geval 

van 

ziekte of 

blessur

e) 

•voldoende beheersing 

van de techniek 

algemeen, conform 

auditie norm  

•presentatie en 

uitvoering, conform 

auditie norm 

•aanwezigheid en 

werkhouding 

•concentratie en 

gedrevenheid 

juni Dansprijs: 

Jaarafsluiting, Maken van een eigen choreografie, met 

eigen beeldtaal,verhaal, motivatie, techniek en 

theatertechniek. (DA/V1). 

De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen 

volgende punten vertalen, met gebruikmaking van de 

Praktische 
toets (P.O) 

openbaar 

max 

10 min 

20 Nee  



danselementen ruimte, tijd en kracht, met toepassing van 

lichaamsbesef en vormbewustzijn en met een persoonlijke 

lading: 

− gevoelens, ervaringen, ideeën, situaties en 

gebeurtenissen  

− bewegingsideeën  

− een fysiek, muzikaal, dramatisch of beeldend thema in 

dans  

De kandidaat kan: 

− door middel van improviseren, exploreren en structureren 

een dans ontwerpen en uitvoeren waarin een inhoudelijke 

ontwikkelingslijn zichtbaar wordt, en gebruik gemaakt wordt 

van de danselementen, structuur en theatrale middelen. 

- structureren tot een herhaalbare compositie met gebruik 

van dansante aspecten en vormgevingsmiddelen.  

De kandidaat kan een danspresentatie maken voor publiek 

met het accent op overdracht, vorm en inhoud. 

De kandidaat kan een zelf gemaakte en een bestaande 

dans presenteren aan een ander publiek waarbij: 

− de betekenis/dansinhoud en de zeggingskracht naar 

voren komen 

− rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van het 

publiek. 

totaal    100%   

 

 

 
  



Vak: Duits 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

SE 1 Overgangscijfer 4 vwo naar 5 vwo  (Domeinen A t/m E) SE 1 10%  

SE 2 Schrijfvaardigheid (Domein D1/D2) SE 2 20%  

SE 3 Overgangscijfer 5 vwo naar 6 vwo (Domeinen A t/m E) SE 3 20%  

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Schoolexame

nperiode 1 

SE 4 Signaalwoorden: Syllabus met signaalwoorden en veel 
voorkomend examenidioom. (Voorbereiding op Domein A) 

Schriftelijk 45 10% nee  

Schoolexame

nperiode 2 

SE 5 Spreekvaardigheid: Uitgangspunt voor het gesprek is 

een literatuur/ filmdossier. (Domein C1/C2) 

Mondeling 15 20% Ja  

Schoolexame

nperiode 2 

SE 6 Kijk- en luistervaardigheid (CITO). (Domein B) Schriftelijk 70 20% nee  

totaal    100%   

 



 

Vak: Economie 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Theorietoets grafieken 
 
Eindtoets 5v 

 

SE 1 

SE2 

10% 

10% 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

SE1 Schoolexamenperiode 1 
Module Schaarste, Geld en Handel 

Module Risico en Rendement 
Module Heden, Verleden, Toekomst 
Module Vraag en Aanbod 

Module Markt en Overheid 
 
ABC tjes 

onderdeel Risico en Rendement 
onderdeel Heden , Verleden , Toekomst 
onderdeel Vraag en Aanbod 

Onderdeel Markt en Overheid 

SE 2 

 

 

 

PO 1 

150 

 

 

 

60 

20% 

 

 

 

5% 

ja 

 

 

 

nee 

Kennis en 
vaardigheden 

De kandidaat kan in 
contexten analyseren 
wat op nationaal en op 

mondiaal niveau de 
oorzaken zijn van 
economische groei en 

van de verdeling van 
inkomen en welvaart. 
Keuzes op microniveau 

werken door op 



 
Stofomschrijving 

Herhaling vraag en aanbod ( uitgebreid) 
Module Economische groei 
Onderliggende kennis en vaardigheden van de vorige 

modules 
 
 

 
 

macroniveau in elke 
economie die 

gekenmerkt wordt door 
wederzijds afhankelijke 
markten. 

 
 

SE2 School examenperiode 2 
Module Economische groei 

Module Conjunctuur en Economisch beleid 
Module Speltheorie 
 

ABCtjes  
Onderdeel Economische Groei 
Onderdeel Conjunctuur en Economisch Beleid 

Onderdeel Speltheorie 
 
Stofomschrijving 

 
Module Conjunctuur en Economisch  
onderliggende kennis en vaardigheden van de vorige 

modules 
 
 

SE 3 

 

 

PO 2 

150 

 

 

60 

20% 

 

 

5% 

ja 

 

 

nee 

Kennis en 
vaardigheden: 

 

De kandidaat kan in 

contexten analyseren 
wat op nationaal en op 
mondiaal niveau de 

oorzaken zijn van 
economische groei en 
van de verdeling van 

inkomen en welvaart en 
conjunctuur. Keuzes op 
microniveau werken 

door op macroniveau in 
elke economie die 
gekenmerkt wordt door 

wederzijds afhankelijke 
markten. Herhaling van 
oude lesstof en het 

oefenen van oude 
examens 

 

SE3 Schoolexamenperiode 3 

Module Heden, Verleden , Toekomst 

Module Vraag en Aanbod 

SE 4 

 

150 

 

20% 

 

ja 

 

 

 



Module Risico en Rendement 

Module Economische groei 

Module Conjunctuur en Economisch Beleid 

Module Speltheorie 

Module Markt en Overheid 

 

ABC tjes  

hele boekje 

 

 

 

 

Kennis en vaardigheden 

Herhaling van oude lesstof en het oefenen van oude 

examens 

 

 

 

 

 

 

PO 3 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

ja 

 

 

 

 

iedere kandidaat dient 

hiervoor een voldoende 

resultaat te behalen. 

Het gemiddelde cijfer 

telt 

totaal    100%   

 

 

  



 

Vak: Engels 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

    

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

1 Schrijfvaardigheid: domein D1  

 

Stofomschrijving: 

Trainen schrijven van essay 

Leren van structuur van essay 

Leren samenvatten 

Eigen geschreven essays bestuderen en voorbereiden 

Evt. herhalen van grammatica voor schrijven 

 

Schriftelijk 150 25 ja  

1 Finish Up: domein A 

 

Stofomschrijving: 

Schriftelijk 50 8 ⅓  nee  

 



Finish up hoofdstukken 1 t/m 25 

Vocab Engels-Nederlands en Nederlands-Engels leren 

Synoniemen leren 

2 Kijk en Luistervaardigheid: domein B 
Stofomschrijving: 
Cito luistertoetsen 

Schriftelijk 60 25 nee  

2 Finish Up: domein A 

 

Stofomschrijving: 

Finish up hoofdstukken 26 t/m 50 

Vocab Engels-Nederlands en Nederlands-Engels leren 

Synoniemen leren 

Schriftelijk 50 8 ⅓  nee  

3 Gespreksvaardigheid: domein C1, C2, E1, E2, E3 

 

Stofomschrijving: 

Een van de uitgangspunten voor het gesprek is 5 teksten uit 

Wasp 

Daarnaast 3 gelezen boeken die in 6VWO voor trimester 3 

moeten zijn gelezen. De in 6VWO gekozen boeken moeten 

vooraf door de docent worden goedgekeurd en mogen geen 

boeken zijn die in 4 en 5 VWO zijn behandeld. En moet 1 

werk van voor 1900 bevatten. De boeken moeten samen 

minimaal 750 bladzijdes bevatten. 

Tenslotte een gesprekje over een ongeziene foto. 

Mondeling 

gesprek 

20 25 nee  

3 Finish Up: domein A 

 

Stofomschrijving: 

Finish up hoofdstukken 51 t/m 75 

Vocab Engels-Nederlands en Nederlands-Engels leren 

Synoniemen leren 

Schriftelijk 50 8 ⅓  nee  

totaal         100%   

 



      

Vak: Frans* 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

    

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

1 SE1 Literatuur - Grandes Lignes Littérature Vwo schriftelijk 100 25 ja   

2 SE2 Luistervaardigheid  Cito 100 25  ja Handelingsdeel**: 

luisterdossier 

 SE3 Schrijfvaardigheid schriftelijk 100 25 ja Handelingsdeel: 

schrijfdossier 

3 SE 4 Spreekvaardigheid mondeling 20 25 ja  Handelingsdeel: 

literatuurdossier 

4      Handelingsdeel: 



leesdossier 

totaal    100%   

 

* 

Het vak Frans kent vier schoolexamens. Drie daarvan zijn vaardigheidstoetsen. Daarvoor moeten de kandidaten in staat zijn om op minstens B1/B2 niveau 

een schrijfopdracht te doen, een luistertoets te maken en een gesprek te voeren. Hiervoor wordt in 4, 5 en 6 Vwo doorlopend k ennis en vaardigheid opgedaan 

met behulp van de methode en overig lesmateriaal.  

Bij het examen literatuur wordt kennis van de Franse literatuur en inzicht daarin gevraagd. Ook hier is in de bovengenoemde klassen naartoe gewerkt.  
De gelezen boeken (aan te schaffen via docent voor ± € 20,00) worden verwerkt in verslagen in het literatuurdossier en worden  getoetst tijdens het 

mondeling.  

Er wordt meegedaan met de landelijke wedstrijd Le prix du jeune lecteur en er is een verplichte  voorstelling.  

**  

De eisen voor de dossiers worden door de docent meegedeeld aan de leerlingen. In 4, 5 en 6 Vwo wordt eraan gewerkt, in de les sen, maar ook thuis. De 

handelingsdelen moeten ‘naar behoren’ gedaan worden en op een afgesproken datum ingeleverd worden.  

 

 

 
      
         

 

  



 

Vak: Geschiedenis 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

 

Tijdvak 5 en 6 en HC De Republiek (HC 1) 

Thema 1: Nederland immigratieland 

Thema 2: Made in China  

Tijdvak 1 t/m 6 en Historische Context De Republiek (HC 1) 

Tijdvak 1 t/m 8 en HC De Verlichting (HC 2) 

Parlementaire democratie  

Thema 3: Het Midden-Oosten 

Tijdvak 1 t/m 9 en HC Duitsland (HC 3) 

Thema 4: Industriële samenleving / Daens  

 

 

SE 1 

PO 1 

PO 2 

SE 2 

SE 3 

PO 3 

PO 4 

SE 4 

HD 1 

 

 

5  

5 

5  

10 

10 

5 

5 

15 

- 

 

 

 

 

 

 

Is getoetst bij maatschappijleer 

 

 

HD is Voldaan of Niet Voldaan 



 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

      Zie verder document 1 

behorende bij PTA VWO 

6 

Trimester 1 SE5: Tijdvak 10 en Historische Context Koude oorlog 1945-

1991 (HC 4) 

 

S 100 10 Nee Domein A en B  

Trimester 2 Tijdvak 1 t/m 7 en HC 1 en HC 2 

 

Thema 5: Kunst en Cultuur  VS * 

 

S 

 

Vrij* 

100 

 

 

10 

 

V 

Nee 

 

Nee 

Domein A en B  

 

*Alleen voor leerlingen  

  C&M 

Domein C  

Trimester 3 SE6: Tijdvak 1 t/m 10 en HC 1, 2, 3 en 4 

 

S 100 20% Ja  

totaal    100%   

 

 

  



Document behorende bij het PTA VWO 6 schooljaar 2019-2020 

 
Vakinhoudelijke informatie: 
 

Leermiddelen 
Feniks bovenbouw 2e editie - VWO Tijdvakken en historische contexten   
Feniks themaboekjes en historische contextboekjes 

  
Hulpmiddelen 
Eendelig verklarend woordenboek Nederlands  

 
Schoolexamen 
Tot het schoolexamen behoren de volgende onderdelen 

 Toetsen met open en/of gesloten vragen (SE) 

 Praktische Opdrachten (PO) 

 Handelingsdelen (HD) 
 

Het schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
 
Domein A: Historisch besef  

Geordend volgens drie hoofdclusters van historisch denken en redeneren:  
 
Tijd  

De kandidaat kan omgaan met  

 Tijd en chronologie; 

 Causaliteit 

 Continuïteit en verandering 
Interpretatie  
De kandidaat kan omgaan met 

 Standplaatsgebondenheid 

 Bron en vraagstelling 
Betekenis voor nu 
De kandidaat kan betekenis geven aan en oordelen over het verleden 

 
Domein B: Oriëntatiekennis  
De leerlingen kunnen alle kenmerkende aspecten op een algemener niveau herkennen en uitleggen aan de hand van onbekende voorbeelden. De kandidaat 

kan voor elk van de tien tijdvakken die genoemd zijn  
- de kenmerkende aspecten voor ieder tijdvak noemen;  



- bij elk kenmerkend aspect van een tijdvak een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, ontwikkeling, verschijnsel of handeling dan wel gedachtegang 

van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken;   
- uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse werkelijkheid beïnvloedt; 
 

Het betreft de kenmerkende aspecten van de volgende tien tijdvakken: 
- tijdvak 1: van jagers en boeren (- 3000 voor Christus) / Prehistorie;  
- tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Christus-500 na Christus) / Oudheid;  

- tijdvak 3: tijd van monniken en ridders (500-1000) / vroege Middeleeuwen;  
- tijdvak 4: tijd van steden en staten (1000-1500) / hoge en late Middeleeuwen;  
- tijdvak 5: tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) / Renaissancetijd / 16e eeuw; 

 - tijdvak 6: tijd van regenten en vorsten (1600-1700) / Gouden Eeuw / 17e eeuw;  
- tijdvak 7: tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) / eeuw van de Verlichting/ 18e eeuw;  
- tijdvak 8: tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) / industrialisatietijd / 19e eeuw; 

- tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw;  
- tijdvak 10: tijd van televisie en computer (vanaf 1950) / tweede helft 20e eeuw.  
 

Een aantal kenmerkende aspecten is gespecificeerd in een samenhangend cluster, de historische contex ten.  
Het betreft de volgende historische contexten:  
∙ Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515- 1648. (HC 1) 

∙ Duitsland 1871-1945. (HC 2) 
∙ Koude Oorlog 1945-1991. (HC 3) 
∙ Verlichtingsideeën en de democratische revoluties 1650-1848. (HC 4) 

De in de historische context genoemde relevante historische ontwikkelingen, voorbeelden, personen en begrippen dienen de leerlingen te kennen. De 
jaartallen die in de beschrijvende tekst genoemd worden, kunnen beschouwd worden als historische keerpunten en moeten door de kandidaten ook gekend 
worden. 

 
Domein C: Thema's 
 4 voor het profiel E&M, 5 voor het profiel C&M 

De kandidaat kan:  
- aan de hand twee nader omschreven concrete thema's met gebruikmaking van de eindtermen uit domein A een beargumenteerd antwoord geven op 
inhoudelijke vragen over het betreffende thema; - op grond van situaties in de verschillende tijdvakken ontwikkelingen op langere termijn beschrijven.  

 
Domein D: Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie   
De kandidaat kan: 

 - verband leggen tussen het ontstaan van vrijheidsrechten en politieke rechten in bepaalde historische tijdvakken en kenmerkende aspecten van die 
tijdvakken;  
- uitleggen onder invloed van welke factoren de rechtsstaat zich in Nederland heeft ontwikkeld en welke actoren erbij betrokken waren;  

- uitleggen onder invloed van welke factoren de parlementaire democratie zich in Nederland heeft ontwikkeld sinds 1795;   
- de ontstaansgeschiedenis van de belangrijkste politieke stromingen en partijen weergeven sinds 1848. Dit onderdeel wordt getoetst bij Maatschappijleer. 



 

Domein E: Oriëntatie op studie en beroep 
 
Centraal examen 

Voor het centraal examen geschiedenis VWO geldt dat domein A in samenhang met de tijdvakken 1 t/m 10 vann domein B wordt.   
  



 

Vak: Grieks 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Eindcijfer 5e klas S.E.I 20%  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 S.E.II: tekstboek hfst.1 t/m 5, r.76: 133 regels 
Vooraf in de lessen: S.O.’s over woorden: gem. 8 , 0.2 extra.  

                                    S.O’s over gramm.: gem.8 , 0.2 extra. 

Schriftelijk. 100 15 % nee Geen woordenboek. 

Trimester 2 S.E.III: -tekstboek hfst.5, r. 77 t/m 165, hfst.6 en 9: 178 regels 
 
            -ongezien stuk Plato vertalen 

Schriftelijk 150 15 % 

17.5% 

nee 

ja 

Geen woordenboek 

Met woordenboek 

 Vooraf in de lessen: zie trim.1. 

Minimaal twee oefenvertalingen inleveren. 

Lezing op school, woensd.11 dec.: bonusvragen in S.E. 

     



Trimester 3  S.E.IV: -tekstboek hfst.7 en 8: 190 regels 
 

            -ongezien stuk Plato vertalen   
 

Schriftelijk 150 15% 

17.5% 

ja 

ja 

Geen woordenboek 

Met woordenboek 

 Vooraf in de lessen: S.O.’s over gramm.:gem.8, 0.2 extra.  

Minimaal twee oefenvertalingen inleveren. 

     

totaal    100%   

 

 

  



Vak: Handvaardigheid/Tekenen 
 

Schooljaar: 2019-2020 

 

Afdeling: vwo 
 

Leerjaar 6 
 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 
(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans

ing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

 SE1 
Het voortschrijdend gemiddelde van 5 vwo. 

  10% Nee  

Schoolexame

nperiode 1 

SE2 – Handvaardigheid/ Tekenen 

Werken naar de verbeelding/ ontwerpen. 
 
Leeromschrijving: 

Beeldend onderzoek n.a.v. aanbieding thema. 
Onderzoek naar de relatie voorstelling, vormgeving, 
materiaal en techniek met de inhoud. 

 
Procesbeschrijving deel 1: vastlegging van het onderzoek 
naar de inhoud, voorstelling, vormgeving. 

 
N.a.v. het onderzoek wordt een collectie samengesteld van 
schetsen, studies en materiaalonderzoek dat het beeldend 

proces weerspiegelt. 
 
Leerinhoud: 

Een thema moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor 
een eigen beeldende verwerking. Het doel is creatief, 
probleemoplossend denken. Verder moet er een duidelijke 

samenhang zichtbaar zijn tussen vormgeving en inhoud. 
 

Praktisch 700 

(14 x 
50 
min.) 

30% Nee  

Schoolexame
nperiode 1 

SE3 – Kunstgeschiedenis 
Kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing: 1900 – 1960 

 

Schriftelijk 100 10% Ja  



Schoolexame
nperiode 2 

SE4 – Handvaardigheid/ Tekenen 
Werken naar de verbeelding/ ontwerpen. 

 
Leeromschrijving: 
Beeldende uitwerking n.a.v. aanbieding thema onderzoek. 

 
Het tijdens Schoolexamenperiode 1 ontwikkelde proces 
wordt in één of meerdere eindwerkstukken geconcretiseerd. 

Hierin worden de inhoudelijke en vormgevingsaspecten 
uitgewerkt. De verantwoording wordt vastgelegd in 
procesbeschrijving 2. 

 
Procesbeschrijving deel 2: omschrijving van de keuzes die je 
hebt gemaakt. 

 
Leerinhoud: 
Een thema moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor 

een eigen beeldende verwerking. Het doel is creatief, 
probleemoplossend denken. Verder moet er een duidelijke 
samenhang zichtbaar zijn tussen vormgeving en inhoud. 

 

Praktisch 700 
(14 x 

50 
min.) 

30% Nee  

Schoolexame
nperiode 2 

SE5 – Kunstgeschiedenis 
Kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing: 1960 – Nu 
 

Schriftelijk 100 10% Ja  

Schoolexame

nperiode 3 

SE6 – Kunstgeschiedenis 

Kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing t.a.v. het 
examenthema. 
 

Schriftelijk 100 10% Nee  

Week 50 – 

week 17 

CPE 

 
Leeromschrijving: 
Beeldend onderzoek n.a.v. aanbieding thema. 

Onderzoek naar de relatie voorstelling, vormgeving, 
materiaal en techniek met de inhoud. 
 

Procesbeschrijving deel 1: vastlegging van het onderzoek 
naar de inhoud, voorstelling, vormgeving. 
 

N.a.v. het onderzoek wordt een collectie samengesteld van 

Praktisch 1400 

(28 x 
50 
min.) 

20% Nee Inleverdatum: week 17 

 
Tijd 28 lesuren, 
waarvan verplicht 

minimaal 4 en maximaal 
14 uren buiten het 
regulier lesrooster 

moeten worden 
gepland. 



schetsen, studies en materiaalonderzoek dat het beeldend 
proces weerspiegelt. 

 
Het proces wordt in één of meerdere eindwerkstukken 
geconcretiseerd. Hierin worden de inhoudelijke en 

vormgevingsaspecten uitgewerkt. De verantwoording wordt 
vastgelegd in procesbeschrijving 2. 
 

Procesbeschrijving deel 2: omschrijving van de keuzes die je 
hebt gemaakt. 
 

Leerinhoud: 
Een thema moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor 
een eigen beeldende verwerking. Het doel is creatief, 

probleemoplossend denken. Verder moet er een duidelijke 
samenhang zichtbaar zijn tussen vormgeving en inhoud. 
 

 

Handelingsdelen/ Verplichte onderdelen zonder beoordeling: 
 
Jaarlijks wordt er een excursie georganiseerd voor de leerlingen die de beeldende vakken handvaardigheid en tekenen volgen. Een ieder is verplicht 

daaraan deel te nemen. 
Informatica (volgt) 
  



Vak: Informatica 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Onderdeel A (4V) SE1 15%  

Onderdeel B (4V) PO1 15%  

Onderdeel C (5V) SE2 15%  

Onderdeel D (5V) PO2 15%  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans

ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

1 
P3: Game design 
Domein: 
A 

Digitaal In de 

les 

15% Nee  



2 
PO4: Keuze module 
Domein: 
G-R 

Digitaal In de 

les 

15% Ja  

3 
PO5: Keuze module 
Domein: 
G-R 

Digitaal In de 

les 

10% Ja  

totaal    40%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vak: Kunst Drama  

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Praktijk en theorie opdrachten uit 5V SE1 20%  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

SE 2 Toewerken naar eindexamenproductie  

 
Stofomschrijving:  
Theatermaken; onderzoeken en creëren eigen werk 

Spelontwikkeling; Acteren, rolopbouw, intentie, samenspel 
 
Inzet en reflectieverslag  

 

Praktijkopdra

chten, in de 

lessen en 

huiswerkopdr

achten 

 

schriftelijk 

n.v.t. 15% nee  

SE 3 Kunst Algemeen 
 
Stofomschrijving: 

Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw 
 

Schriftelijk 100 10% ja  

 

 



SE 4 Toewerken naar eindexamenproductie  
 

Stofomschrijving:  
Theatermaken; onderzoeken en creëren eigen werk 
Spelontwikkeling; Acteren, rolopbouw, intentie, samenspel 

Projectmatig werken en denken; commissies pr, kostuum, 
decor 
 

Inzet en reflectieverslag  

Praktijkopdra

chten, in de 

lessen en 

huiswerkopdr

achten 

 

 

 

schriftelijk 

n.v.t. 15% nee  

SE 5 Kunst Algemeen 
 
Stofomschrijving: 

Cultuur van het Moderne 1
e
 helft 20

e
 eeuw 

 

Schriftelijk 100 10% ja  

SE 6  Spelen van eindexamenproductie  

 

Stofomschrijving:  

Theatermaken; onderzoeken en creëren eigen werk, inzet 

Spelontwikkeling; Acteren, rolopbouw, intentie, samenspel 

Projectmatig werken en denken; commissies pr, kostuum, 

decor 

 

Praktijkopdra

cht 

 20% nee Middels openbaar 

optreden op woensdag 

25 maart 19:30  

 

Spelprestaties worden 

beoordeeld door 

commissie 

 

Twee extra 

repetitiezondagen. 

SE 7 Kunst Algemeen 

 
Stofomschrijving: 
Massacultuur 2

e
 helft van de 20

e
 eeuw 

Schriftelijk 100 10% ja  

totaal    100%   

 

 

 



Vak: Latijn 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: VWO 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Eindcijfer 5e klas SE 1 20%  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 SE 2: Hfd 1 en 3 en tekstanalyse hfd 4 (nr 1-11) 
 

Schriftelijk 100 15 % nee Geen woordenboek 

 Vooraf in de lessen:  

 SO over basiswoorden blz 1-6: 8 of hoger => 0.2 extra 
 SO over grammatica: 8 of hoger => 0.2 extra 
 

     

Trimester 2 SE 3:  

 Hfd 1, 2, 3 en 5 en tekstanalyse hfd 4 (nr 12-17), hfd 6 en 
hfd 8 (nr 30-38) 

 Vertaling ongeziene tekst Vergilius 
 

Schriftelijk 150  

15 % 

17.5% 

 

nee 

ja 

 

 



 Vooraf in de lessen:  

 SO over basiswoorden blz 7-12: 8 of hoger => 0.2 extra 

 SO over grammatica: 8 of hoger => 0.2 extra 
 

     

 Minimaal twee oefenvertalingen inleveren      

Trimester 3  SE 4:  
 Hfd 1, 2, 3, 5, 7 en 10 en tekstanalyse hfd 8 (nr 39-44) en 

hfd 9 (nr 45-58) 

 Vertaling ongeziene tekst Vergilius 

 

Schriftelijk 150  

15 % 

17.5% 

 

ja 

ja 

 

Geen woordenboek 

Met woordenboek 

 Vooraf in de lessen:  

 SO over basiswoorden blz 13-17: 8 of hoger => 0.2 extra 
 SO over grammatica: 8 of hoger => 0.2 extra 

 

     

 Minimaal twee oefenvertalingen inleveren.      

 Lezing op school, 4 februari => bonusvragen in SE      

totaal         100%   

 

 

 

  



 

Vak: Lichamelijke opvoeding 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Eindcijfer 5 vwo SE 1 50%  

Wegingsfactoren 

⮚ De leerling een voldoende mate van interesse in de sport heeft getoond. 

⮚ De kwaliteit van aanwezig zijn voldoende is m.b.t. de afgesproken regels. 
⮚ De leerling voldoende initiatieven heeft getoond m.b.t. het zelfstandig  

                     deelnemen aan de  sportoriëntatie. 
 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijds- 

duur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansin

g  

(ja/nee) 

Opmerkingen/Domein 

Trimester 1+2 -Sportoriëntatie: 
Deelname aan 3 clinics. 

Beoordeling sportoriëntatie is SE 2. 
Extra informatie: 
De keuzesporten (indien beschikbaar) buiten 

de school zijn: golf, tennis, roeien, squash, 
schermen, klimmen, skiën, schaatsen, 
waterskiën,  paardrijden,  kickboksen, 

SE 2 

Praktijk 

 50% Nee A, B, C, E 

 

In 6 VWO worden de leerlingen in 

het kader van sportoriëntatie sporten 

aangeboden waaraan, bij voldoende 

Domein A Vaardigheden            
Domein B Bewegen         
Domein C Bewegen en regelen   

Domein D Bewegen en gezondheid              

Domein E Bewegen en samenleving 
 



frisbeeën, flagfootballen, taekwondo, perslucht 
duiken, fitnessen en Handboogschieten. 

Eventueel worden er nog keuze mogelijkheden 
toegevoegd. 
• Alle cursussen vinden plaats binnen 

het Domein B (bewegen) en E (bewegen en 
samenleving) 
• Een clinic duurt 3 weken. 

• Er wordt door de leerlingen 
deelgenomen aan 3 verschillende clinics. 
• Bij absentie/blessures dient er een 

vervangende opdracht worden gemaakt. 
 
-LO eindcijfer wordt omgezet in O(<5,5), 

V(5,5-7,4), G(>7,4). 
 
 

 
 
 

 
 
 

opgave, kan worden deelgenomen.  

Doelstelling is om leerlingen kennis 

te laten maken met sporten 

waarmee zij nog geen of nauwelijks 

ervaring hebben.  

Een sport die voldoende beheerst 

wordt mag niet worden gekozen. 

De lessen vinden grotendeels plaats 

in of op accommodaties buiten de 

school. 

De lessen vinden grotendeels plaats 

binnen het reguliere lesrooster.  

Enkele sporten vallen buiten het 

reguliere lesrooster zoals 

boogschieten, duiken en fitness! 

 

totaal    100%   

 

 

 

  



Vak: M&O 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Interne organisatie, personeelsbeleid, rechtsvormen, aantrekken 
van geld (eigen vermogen en vreemd vermogen), marketing, 

afschrijving, voorraadwaardering, voor- en nacalculatie 
handelsonderneming en break-evenanalyse  
domeinen A tot en met E 

SE 1 20% afgenomen in 5 VWO 

Excel 

domein F 

PO 1 10% afgenomen in 5 VWO 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijds-

duur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

SE periode 1 SE 2 
Financieel beleid in commerciële organisaties 
(handelsonderneming en productieondernemingen) 

subdomein E2 en E3 
Hoofdstukken In Balans: 21 t/m 30 
Hieronder valt: kostprijs en verkoopprijs berekenen, werken 

met uitgaven/ontvangsten en kosten/opbrengsten, 
liquiditeitsbegroting, balans, resultatenrekening, voor- en 
nacalculatie en resultatenanalyse 

 

schriftelijk 150  20% ja  



Eerder getoetste domeinen C1 (rechtsvormen) en C2 
(aantrekken van geld) worden bekend verondersteld en 

kunnen ook in SE2 getoetst worden. 

SE periode 2 SE 3 
Externe financiële verslaggeving, domein G 

Hoofdstukken In Balans: 38 t/m 44 

analyseren begroting, opstellen en toelichten van balans en 

resultatenrekening, kengetallen, investeringsselectie. 

Eerder getoetste domeinen C1 (rechtsvormen),  C2 
(aantrekken van geld), E2 en E3 (financieel beleid)  worden 
bekend verondersteld en kunnen ook in SE 3 getoetst 

worden. 

schriftelijk 150 20% ja  

SE periode 3 SE 4 

Financieel beleid en externe verslaggeving  in niet-

commerciële organisaties, subdomein E1 en G 

Aandelenvermogen , subdomein C2 

Eerder getoetste onderwerpen in SE 1 tot en met SE 3 

kunnen ook in SE 4 getoetst worden. 

schriftelijk 150 20% ja  

SE periode 3 PO 2 
Theorietoets 
Theorievragen worden aangeleverd in boekje en bestaan uit 

oude CE vragen. 
De theorievragen hebben betrekking op alle CE domeinen 

schriftelijk 50 10% nee  

       

totaal    100%   

 

 

  



 

Vak: Muziek 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: VWO 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

4 VWO Eind Rapportcijfer (ER) 
 
5 VWO Eind Rapportcijfer (ER) 

SE1 

SE1 

25% 

25% 

Let op ! 

ER 4 V (25%) + ER 5 V (25%) + 

Praktische  Opdracht  6 V (50%) afgenomen in 

periode 3 =  SE1 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansin

g  

(ja/nee) 

Opmerkingen 



1 Methode Muziek op Maat 
 

Hoofdstuk 7 “Blue Notes,Swing en Changes” 
Hoofdstuk 8 “Pop”  
Bronnenboek + Werkboek  

 
Bronnenboek + Werkboek Muziekgeschiedenis  
 

 
Praktische opdracht: Musiceren (vocaal/instrumentaal) 
 

 

SE 2 

schriftelijk 

schriftelijk 

 

 

60  

 

 

50% 

50% 

 

 

Nee 

Nee 

 

Wordt buiten de SE 

week afgenomen 

2 Methode Muziek op Maat 
 

Hoofdstukken 1 t/m 8  
Bronnenboek + Werkboek  
Algemene Muziekleer + Solfège 

 
Hoofdstukken 1 t/m 8  
Bronnenboek + Werkboek  

Muziekgeschiedenis   
 
Praktische opdracht: Musiceren (vocaal/instrumentaal) 

 

 

SE 3 

schriftelijk 

           

schriftelijk 

 

 

120 

 

120  

 

 

50% 

 

50% 

 

 

Nee 

 

Nee 

 

Wordt in de SE week 

afgenomen 

3 Praktische Opdracht: Praktijkexamen 

(instrumentaal/vocaal) 

door jou gekozen en begeleid 

Oefenen voor Centraal Examen 

 

SE 1 

Praktische 

Opdracht  

Musiceren 

 

 

 

50% + 

ER 4 V 

(25%) + 

ER 5 V 

(25%) 

 

 

Nee 

Samen met 5 Havo 

Wordt in de SE week 

afgenomen 

Totaal SE 1 + SE 2 + SE 3 : 3 =  Eindcijfer S E  

 

     



Vak: natuurkunde 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

De cijfers uit 4 én 5 tellen niet mee.   0  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijds-

duur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan-

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

1 

SE1 (kerndoel A,B,C en H) 

 H1 Beweging in beeld 

 H3 Kracht en beweging 

 H6 Energie en beweging 

 H8 Hemelmechanica 

 H11 Astrofysica 

 H14 Mechanica in samenhang 
 
 

schriftelijk 100 33
1/3

 ja  

2 Ioniserende stralen practicum(kerndoel A,B en I) 

(datum in overleg met Universiteit Utrecht) 

practicum 90 0 nee Bij afwezigheid moet er 

een vervangende 

opdracht gemaakt 

worden. 



2 SE2(kerndoel A,B en H) 

 H4 Trillingen en cirkelbewegingen  

 H5 Straling  

 H9 Golven 

 H10 Medische beeldvorming  

 H15 Quantumwereld  

 katern Relativiteit 

schriftelijk 100 33
1/3

 ja  

3 SE3(kerndoel A,B,D,E,F,G en H) 

 H2 Elektriciteit  

 H7 Stoffen en materialen  

 H12 Elektrische velden  

 H13 Magnetische velden 

 katern Biofysica 

schriftelijk 100 33
1/3

 ja  

2 &3 modelleren(kerndoel A,B,C,D,E,F,G,H en I) practicum  0  Bij afwezigheid moet er 

een vervangende 

opdracht gemaakt 

worden. 

totaal    100%   

 

 

  



 

Vak: Nederlands 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

SE 1 Mondelinge taalvaardigheid SE1 7  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

SE-week 1 SE2 Leesvaardigheid 
Nieuw Nederlands:  

- cursus leesvaardigheid  
- katern argumentatieve vaardigheden.  

schriftelijk  150 31 ja Toets aan de hand van 
teksten met vragen. 

 

SE-week 2 SE3 Mondeling literatuurlijst  

Mondeling SE over twaalf gelezen literaire werken, waarvan 

drie historische werken (van voor +/- 1880).  

Aan bod komen: plaatsing in de tijd, onderlinge verbanden; 

interpretatie; literaire begrippen; achtergrondinformatie van 

de schrijvers. 

mondeling 20 31 nee Van tevoren dient er 

een leeslijst ingeleverd 

te zijn bij je vakdocent. 



SE-week 3 SE4 Gedocumenteerd schrijven 
Nieuw Nederlands:  

- cursus spellen,  
- cursus formuleren,  
- katern argumentatieve vaardigheden,  

- cursus schrijfvaardigheid paragraaf 4 en 5 

schriftelijk 150 31 ja De samenvattingen van 
de artikelen dienen 

meegenomen te worden 
als bronnen.  
 

Ter plekke wordt 
duidelijk welke 
tekstsoort moet worden 

geschreven. 
 

       

       

totaal    100%   

 

 

  



Vak: Scheikunde 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: vwo 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

Opmerkingen 

Eindrapportcijfer uit 4V 

Praktische opdracht uit 4V 

Eindrapportcijfer uit 5V 

Praktische opdracht uit 5V 

SE1 

PO1 

SE2 

PO2 

10% 

10% 

15% 

10% 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd

uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan

sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Schoolexame

nperiode 1 

SE3: 

H8, H9 en H16 (zuren & basen) en H15 (groene 
chemie/duurzaamheid). Verder wordt de bijbehorende 4

e
 klas 

stof als bekend verondersteld. Leerdoelen in Checklist 6V. 

schriftelijk 100 20% ja  

Schoolexame

nperiode 2 

SE4: 

H10 (analysetechnieken), H11 en H17 (redoxchemie) en H15 

en H19 (groene chemie/duurzaamheid). Verder wordt de 

bijbehorende 4e klas stof als bekend verondersteld. 

schriftelijk 100 15% ja Verplichte deelname 

aan 

scheikundeolympiade, 

zie onder. 



Leerdoelen in Checklist 6V. 

Schoolexame

nperiode 3 

SE5: 
H12 (molecuulbouw), H13 (polymeren), H14 (biochemie) en 
H18 (nieuwe materialen). Verder wordt de bijbehorende 4

e
 

klas stof als bekend verondersteld. Leerdoelen in Checklist 
6V. 

schriftelijk 100 20% ja  

totaal    100%   

In januari 2020 wordt er verplicht deelgenomen aan de scheikundeolympiade. Vanaf een bepaalde score levert de olympiade een verhoging op van het 

SE4 cijfer volgens onderstaand schema: 

cijfer 5,5-5,9  6,0-6,4  6,5-6,9  7,0-7,4  7,5-7,9  8,0-8,4  8,5-8,9  9,0-9,4  9,5-10  

verhoging  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  

 

 

  



Checklist scheikunde vwo 

 

 

= Kennen 
 

 

= Kunnen 

 

 

   

4V boek: studiewijzerplus.nl > [inloggen] > [blok] Navigatie > Mijn startpagina > [blok] Lesmateriaal 

Meer filmpjes op https://www.youtube.com/user/scheikundelessen (lang niet alle video’s in onderstaand overzicht) 

Andere links: https://www.examenoverzicht.nl/vwo/scheikunde, https://www.mijnscheikunde.nl/ en https://olo.utwente.nl/subject/5/scheikunde 

 Items volgens domeinen syllabus § boek Extra info / BINAS Getoetst in 

periode 
 

SE1 SE2 SE3 

 B: Stoffen en materialen in de chemie       

 B1: Deeltjesmodellen       

 

Bouw van een atoom of ion: 

Kern en elektronenwolk / protonen / neutronen / elektronen / atoomnummer/ 

massagetal / elektronenschillen / max. aantal e
-
 in K-, L- en M-schil / 

isotopen / lading en massa van protonen, neutronen en elektronen 

§2.2 (41-44) video 

BINAS 38A 

X X X  

 

Beschrijven van de opbouw van een atoom of ion: 

Hoeveel protonen / neutronen / elek tronen? 

Hoe zijn elek tronen over de schillen verdeeld, ook wel 

elek tronenconfiguratie/elek tronenwolk?  

§2.2 (41-44) 

§2.4 (52-54) 

BINAS 99 X X X  

http://studiewijzerplus.nl/
https://www.youtube.com/user/scheikundelessen
https://www.examenoverzicht.nl/vwo/scheikunde
https://www.mijnscheikunde.nl/
https://olo.utwente.nl/subject/5/scheikunde
https://www.youtube.com/watch?v=wuWR60HNWyU


 

Periodiek systeem: 

Atoomnummer / verdeling metalen en niet-metalen / elementen in een groep 

met dezelfde eigenschappen / groep halogenen / groep edelgassen 

§2.3 (47-49) BINAS 99 

video 

X X X  

 

Valentie: 

Aan de hand van elektronenwolk: elektrovalentie/covalentie (alleen niet-

metalen)/oktetregel/valentie-elektronen 

§2.4 (52-54) 

§3.3 (79-81) 

BINAS 99 

video 

X X X  

 

Namen en symbolen: 

Niet-metalen: argon, boor, broom, chloor, fluor, fosfor, helium, jood, koolstof, 

neon, silicium, stikstof, waterstof, zuurstof, zwavel. 

Metalen: aluminium, barium, cadmium, calcium, chroom, goud, ijzer, kalium, 

kobalt,  

koper, kwik, lithium, lood, mangaan, magnesium, natrium, nikkel, platina, tin, 

uraan, zilver, zink. 

3
e
 klas BINAS 40A en 99 X X X  

 

Namen en (molecuul)formules: 

-De 7 niet-ontleedbare stoffen die niet éénatomig zijn: H2, O2, F2, Br2, I2, N2, 

Cl2 

-De volgende stoffen: ammoniak (NH3), azijnzuur (CH3COOH), fosforzuur 

(H3PO4), glucose (C6H12O6), koolstofdioxide (CO2), koolstofmono-oxide 

(CO), salpeterzuur (HNO3), stikstofdioxide (NO2), stikstofmono-oxide (NO), 

water (H2O), waterstofchloride (HCl), waterstofperoxide (H2O2), 

zwaveldioxide (SO2), zwaveltrioxide (SO3), zwavelzuur (H2SO4) 

-De eerste tien alkanen 

§6.2 (177-

178) 

BINAS 40A en 66B 

video 

X X X  

https://www.youtube.com/watch?v=kZduOIZu7bM
https://www.youtube.com/watch?v=TQ-_Co1j0WQ
https://www.youtube.com/watch?v=492a8LNa30Y


 

Ionen - namen en formules: 

Zilverion (Ag
+
), aluminiumion (Al

3+
), goud(I)ion (Au

+
), goud(III)ion (Au

3+
), 

bariumion (Ba
2+

), calciumion (Ca
2+

), koper(II)ion (Cu
2+

), ijzer(II)ion (Fe
2+

), 

ijzer(III)ion (Fe
3+

), kwik(I)ion (Hg
+
), kwik(II)ion (Hg

2+
), kaliumion (K

+
), 

lithiumion (Li
+
), magnesiumion (Mg

2+
), natriumion (Na

+
), ammoniumion 

(NH4
+
), lood(II)ion (Pb

2+
), lood(IV)ion (Pb

4+
), tin(II)ion (Sn

2+
), tin(IV)ion (Sn

4+
), 

uraan(III)ion (U
3+

), uraan(VI)ion (U
6+

), zinkion (Zn
2+

); bromide-ion (Br
–
) , 

acetaat- of ethanoaation (CH3COO
–
) ,chloride-ion (Cl

–
), carbonaation (CO3

2–

) , fluoride-ion (F
–
) , waterstofcarbonaation (HCO3

–
), jodide-ion (I

–
) , nitraation 

(NO3
–
) , nitrietion (NO2

–
) , oxide-ion (O

2–
) , hydroxide-ion (OH

–
) , fosfaation 

(PO4 
3–

) , sulfide-ion (S
2–

) , sulfietion (SO3
2–

) , sulfaation (SO4 
2–

), 

permanganaation (MnO4
–
), thiosulfaation (S2O3

2–
) 

§2.4 (52-54) 

§4.3 (120-

122) 

BINAS 40A en 66B X X X  

 

Het opstellen van verhoudingsformules van zouten bestaande uit 

bovengenoemde ionen of andere gegeven ionen. 

Het geven van de juiste naam van zouten (inclusief Romeins cijfer indien 

nodig) 

§4.3 (120-

122) 

BINAS 40A en 66B 

video 

video 

X X X  

 

Namen en formules / herkennen van de volgende zuren 

Waterstofchloride (HCl), zwavelzuur (H2SO4), salpeterzuur (HNO3), koolzuur 

(H2O + CO2 / 'H2CO3'), fosforzuur (H3PO4), azijnzuur / ethaanzuur 

(CH3COOH). 

§8.4 (17-19) BINAS 66B 

video   

video 

X X X  

 

Namen en formules / herkennen van de volgende basen: 

Ammoniak (NH3), hydroxide-ion (OH
–
), carbonaat-ion (CO3

2–
), oxide-ion (O

2–

), waterstofcarbonaation (HCO3
–
) 

§9.3 (37-39) BINAS 66B 

video 

X    

 

Herkennen van kristalwater in de formule van een hydraat: 

Zoutformule·nH2O 

§4.5 (130-

132) 

video X X X  

https://www.youtube.com/watch?v=DhWmWOL_ch8
https://www.youtube.com/watch?v=HrAGkD9bHYU
https://www.youtube.com/watch?v=CRRkx8aWWBU
https://www.youtube.com/watch?v=AVpGM_mcXxs
https://www.youtube.com/watch?v=FlUfI9_Qm64
https://www.youtube.com/watch?v=nwkJNdZIOOk


 

Herkennen van structuurisomeren: 

Stoffen met dezelfde molecuulformule maar met een verschillende bouw 

(structuurformule) 

§6.2 (177-

178) 

video X X X  

 

Tekenen van een structuurformule en/of Lewisstructuur van een gegeven 

molecuulformule, gegeven formule (samengesteld) ion of structuurformule. 

In de (Lewis)structuurformule formele en partiele ladingen aangeven. Bij 

Lewisstructuren ook rekening houden met mesomerie en grensstructuren 

kunnen geven. 

§12.2 (138-

143) 

§12.3 (146-

148) 

 

video   X  

 

Functionele groepen in organische verbindingen: 

C=C/C≡C (stof is een alkeen/alkyn); OH groep (stof is een alkanol); COOH 

groep (stof is een alkaanzuur); COC groep (stof is een ether); C=O groep 

(stof is aldehyde of keton); NH2 groep (stof is een amine); COOC groep (stof 

is een ester); CONHC groep (stof is een peptide/amide); C-X met X= F, Cl, 

Br of I (stof is een fluoralkaan, chlooralkaan, broomalkaan, joodalkaan).  

H6 

§13.3 (183-

185) 

§14.4 (215-

218) 

video 

video 

X X X  

 

Moleculen kunnen herkennen als zijnde vertak t/onvertak t en 

verzadigd/onverzadigd. 

§6.2 (177-

178) 

 X X X  

 

Het geven van de juiste systematische naam aan koolstofverbindingen 

indien de structuurformule gegeven is en omgekeerd. 

H6 video   

video 

X X X  

 B2: Eigenschappen en modellen       

 

Kookpunt en smeltpunt: 

Zuivere stoffen hebben een kookpunt / smeltpunt 

Mengsels hebben een kooktraject / smelttraject  

§1.2 (9-11) BINAS 8, 9, 10, 11, 

12, 40A, 42A, 42B 

video 

X X X  

https://www.youtube.com/watch?v=JQCq1a6v8D8
https://www.youtube.com/watch?v=mode2isDo4s
https://www.youtube.com/watch?v=1YoySXu6WxQ
https://www.youtube.com/watch?v=6q7gKtpRmds
https://www.youtube.com/watch?v=e1xX6AIn3Y4
https://www.youtube.com/watch?v=LemszR3JchA
https://www.youtube.com/watch?v=eN73haB0pqA


 

Het verschil beschrijven tussen zuivere stof en mengsel op microniveau (dus 

op het niveau van de k leinste deeltjes) – één soort moleculen vs. meerdere 

soorten moleculen. 

§1.2 (9-11) video X X X  

 

Het verschil beschrijven tussen een ontleedbare stof (verbinding) en een 

niet-ontleedbare stof (element) op microniveau – molecuul met één soort 

atomen vs. molecuul met meerdere soorten atomen  

§1.2 (9-11) video X X X  

 

Het verschil beschrijven tussen een moleculaire stof en een zout op 

microniveau. 

Moleculen opgebouwd uit atomen vs. rooster bestaande uit ionen 

Uitsluitend niet-metaalatomen vs. combinatie metaal-niet-metaal.  

§3.2 (74-76)  X X X  

 

Begrippen die horen bij mengsels: 

Verzadigde en onverzadigde oplossing / suspensie / emulsie en emulgator / 

legering / homogene en heterogene mengsels 

§1.2 (9-11) 

§1.6 (29) 

video X X X  

 

Een oplossing kunnen classificeren als zijnde zuur, neutraal of basisch met  

behulp van indicatoren. 

§8.2 (8-10) BINAS 52A 

video 

X X X  

 B3: Bindingen en eigenschappen       

 

Roosters en bijbehorende bindingen: 

Metaalrooster en metaalbinding / ionrooster en ionbinding / molecuulrooster 

en vanderwaalsbinding (molecuulbinding), dipool-dipoolbinding en 

waterstofbruggen (bij NH en OH) / atoomrooster en atoombinding (covalente 

binding) / tussenvormen van genoemde roosters 

§3.2 (74-76) 

§3.4 (83-84) 

§3.5 (87-90) 

H18 

 X X X  

https://www.youtube.com/watch?v=gCo_HbskGMY
https://www.youtube.com/watch?v=jFOGwdixiWo
https://www.youtube.com/watch?v=JdFJb18lCCU
https://www.youtube.com/watch?v=Japbu8j9Frk


 

Herkennen wanneer er sprake is van: 

Atoombinding (gemeenschappelijke elek tronenparen) en polaire 

atoombinding (bindingen  van  N,  O  of  F  met  andere  atomen,  waarbij  de  

gedeeltelijk   

negatieve lading op respectievelijk  N, O of F ligt.) bij moleculaire stoffen / 

ionbinding bij zouten. 

§3.3 (79-81)  X X X  

 

Kook- en smeltpunt in verband brengen met de sterk te van de binding in het 

geval van ionbinding / vanderwaalsbinding / dipool-dipoolbinding / 

waterstofbrug / metaalbinding  

§3.4 (83-84) 

§3.5 (87-90) 

§4.2 (116-

117) 

video 

video 

X X X  

 

De termen hydrofoob en hydrofiel in verband brengen met 

vanderwaalsbinding / dipool-dipoolbinding / waterstofbruggen en vervolgens 

oplosbaarheid / mengbaarheid koppelen aan de termen hydrofoob en 

hydrofiel / apolair en polair. 

§3.6 (93-95) video 

video 

X X X  

 B4: Bindingen, structuren en eigenschappen       

 

Eigenschappen: 

Een stof kan geleiden indien er sprake is van geladen deeltjes (elektronen of 

ionen) en als deze deeltjes vrij kunnen bewegen. 

§3.2 (74-76)  X X X  

 

Verband kunnen leggen tussen de bouw van een stof en het elek trisch 

geleidingsvermogen. 

§3.2 (74-76) video X X X  

 

Verband kunnen leggen tussen vervormbaarheid en bouw van een stof:  

Bij polymeren: thermoplast / thermoharder en weekmakers 

§13.4 (189-

192) 

§18.2 (114-

BINAS 9   X  

https://www.youtube.com/watch?v=JW9ZzgDcCvE
https://www.youtube.com/watch?v=q_mKd1D_t-M
https://www.youtube.com/watch?v=z-QclD8p9C0
https://www.youtube.com/watch?v=NobWmXysOdY
https://www.youtube.com/watch?v=TQ-_Co1j0WQ


Bij metalen: roosteropbouw(/aanwezigheid van roosterfouten) 118) 

 

Verk laring kunnen geven van de corrosiegevoeligheid van metalen 

middels edelheid (eventueel af te leiden uit de standaard 

elek trodepotentiaal) en middels aanwezigheid van beschermend laagje (o.a. 

bij aluminium)  

§11.3 (111-

112) 

§18.2 (114-

118) 

BINAS 48 

video 

 X X  

 

Verband leggen tussen de structuur/ruimtelijke ordening van bouwstenen en 

de volgende eigenschappen voor composieten, polymeren, legeringen en 

keramische  

materialen: vervormbaarheid; geleidend vermogen; 

(waterafstotendheid/)waterbindend vermogen; corrosiegevoeligheid; uv-licht- 

gevoeligheid (bij polymeren: vorming van crosslinks); brandbaarheid; 

hardheid; brosheid. 

§13.4 (189-

192) 

H18 

   X  

 

Ruimtelijke bouw van samengestelde ionen en moleculen aangeven met 

behulp van de VSEPR theorie: omringingsgetal / 4 omringing, tetraëder, 

bindingshoek ongeveer 109° / 3 omringing: plat vlak , bindingshoek ongeveer 

120° / 2 omringing: lineair, bindingshoek 180° 

§12.2 (138-

143) 

 

   X  

 

Concluderen of een molecuul een dipool is aan de hand van de 

ladingsverdeling binnen een molecuul (partiële ladingen door polaire 

atoombindingen) en de ruimtelijke bouw (VSEPR theorie) 

§3.5 (88-89) 

§12.2 (138-

143) 

 

   X  

 C: Chemische processen en behoudswetten       

 C1: Chemische processen       

 

Kunnen uitleggen welke bindingen worden verbroken en/of gevormd bij het 

oplossen van moleculaire stoffen / zouten / zuren (oxoniumion H3O
+
) 

Kunnen uitleggen wat hydratatie is (omringen van ionen door 

§3.6 (93-95) 

§4.4 (125) 

 X X X  

https://www.youtube.com/watch?v=-TC3IbzgER4


watermoleculen / ion-dipoolbinding)  

 

Kunnen uitleggen welke bindingen worden verbroken of gevormd bij de 

volgende processen: verdampen / condenseren / smelten / stollen / 

destillatie /adsorptie 

§1.3 (13-15) 

§3.4 (83-84) 

§3.5 (87-88) 

 X X X  

 

Een (reactie)vergelijk ing kunnen opstellen (incl. toestandsaanduidingen) 

van: 

het oplossen / indampen van moleculaire stoffen / zouten / zuren 

het verdampen / condenseren / stollen / smelten van een stof 

§3.6 (93-95) 

§4.4 (125-

127) 

§8.3 (12-14) 

BINAS 45A 

video   

video 

X X X  

 

Een reactievergelijk ing opstellen (incl. k loppend maken) van: 

een volledige verbranding van een verbinding CxHy of CxHyOz 

en processen waarbij beginstoffen en producten bekend zijn 

3
e
 klas 

§1.4 (19-21) 

 X X X  

 

Een zuur-basereactie of redoxreactie kunnen beschrijven als zijnde een 

reactie waarbij protonen (H
+
) worden overgedragen van een zuur naar een 

base of waarbij elek tronen worden overgedragen van een reductor naar een 

oxidator. Daarbij aangeven wat de donor (zuur/reductor) is en wat de 

acceptor (base/oxidator) is.  

§9.5 (47-49) 

§11.2 (104-

106) 

BINAS 48 en 49 

video 

X X   

 

Onderscheid maken tussen sterke en zwakke zuren. §8.3 (12-14) 

 

BINAS 49 X X X  

 

Een reactievergelijk ing opstellen van een zuur-basereactie §9.5 (47-49) BINAS 49 X    

https://www.youtube.com/watch?v=3hSObcW-mGY
https://www.youtube.com/watch?v=QQPKgk58ULQ
https://www.youtube.com/watch?v=FwaHW8ceRPQ


 

Beschrijven wat buffersystemen zijn en aangeven hoe deze werken.  §16.2 (50-52) 

§16.3 (56-57) 

§16.4 (60-63) 

 X    

 

Relatieve sterkte van een reductor of oxidator aangeven ten opzichte van de 

bijbehorende standaardelektrodepotentiaal. 

§11.3 (112) BINAS 48  X   

 

Een reactievergelijk ingen opstellen van een redoxreactie als combinatie van 

een halfreactie van een oxidator en een halfreactie van een reductor en een 

totaalvergelijk ing kunnen geven door die halfreacties “op te tellen”.  

§11.3 (111-

115) 

§11.4 (118-

121) 

BINAS 48 

video  video  video 

video 

 X   

 

In de context van batterijen / brandstofcellen vergelijk ingen van halfreacties 

opstellen als het redoxkoppel gegeven is. 

§11.4 (121)   X   

 

(In de context van batterijen weten wat een elektrochemische cel is.) 

Beschrijven wat elektrolyse is(: opladen van batterijen / productie van 

waterstof). 

§17.2 (90-92) 

§17.3 (95-97) 

 

  X   

 

Een reactievergelijk ing in structuurformules / Lewisstructuren kunnen 

opstellen van de volgende typen reacties en daarbij aangeven welke 

bindingen verbroken / gevormd worden, zonodig gebruik  makend van 

grensstructuren: condensatiereacties (vorming ester en vorming 

peptide/amide), hydrolysereacties, additiereacties (C=C / 1,2 en 1,4-additie) 

en substitutiereacties. 

Aan de hand van een gegeven reactie, een reactie met analoge (dezelfde 

soort) verbindingen beschrijven. 

§6.4 (192-

194) 

§6.6 (202-

204) 

§12.4 (151-

154) 

BINAS 66D   X  

https://www.youtube.com/watch?v=4BG6RQn4mgs
https://www.youtube.com/watch?v=8LSG_hPp4o4
https://www.youtube.com/watch?v=UiSIXPcUM4A
https://www.youtube.com/watch?v=ZybuedA7UB4


 C2: Chemisch rekenen       

 

Grootheden en eenheden: 

Massa m (kg), volume V (m
3
), atoom-/molecuulmassa (u), chemische 

hoeveelheid n (mol), molaire massa M (g·mol
-1

), dichtheid ρ (kg·m
-3

), 

molariteit c of [X] (mol·L
-1

), molair volume Vm (m
3
·mol

-1
) 

§2.5 (56-58) 

§2.6 (61-65) 

§3.7 (98-100) 

§4.6 (134-

137) 

§4.7 (139-

141) 

video X X X  

 

Kunnen omrekenen van eenheden van massa en volume: 

cm
3
 (mL) – dm

3
 (L) – m

3
      en     μg – mg – g – kg - ton 

§2.6 (61-65) BINAS 2 X X X  

 

Kunnen omrekenen van: 

Massa naar volume (middels dichtheid) en omgekeerd 

Volume van oplossingen / gasmengsels naar chemische hoeveelheid 

(middels molariteit) en omgekeerd 

Massa naar chemische hoeveelheid (middels molaire massa) en omgekeerd 

Volume van gassen naar chemische hoeveelheid (middels molair volume) 

en omgekeerd 

§2.5 (56-58) 

§2.6 (61-65) 

§3.7 (98-100) 

§4.6 (134-

137) 

§4.7 (139-

141) 

BINAS 8, 10, 11, 12, 

98, 99 

video  video 

video  video  video 

X X X  

 

Kunnen berekenen van het massapercentage van een atoomsoort in een 

verbinding met behulp van de atoom-/molecuulmassa. 

§3.8 (103-

107) 

BINAS 98 en 99 X X X  

https://www.youtube.com/watch?v=DxleIz2BTzk
https://www.youtube.com/watch?v=YDgZJXciB2Y
https://www.youtube.com/watch?v=j0otAjVDixQ
https://www.youtube.com/watch?v=rduJlCYlyoY
https://www.youtube.com/watch?v=pH3bYsj7wgc
https://www.youtube.com/watch?v=Adx0rDPC1RA


 

Het kunnen berekenen van het aantal massa-ppm (gelijk  aan mg.kg
-1

), het 

aantal massa-ppb (gelijk  aan μg.kg
-1

) en het volumepercentage (in %) 

§3.8 (103-

107) 

§15.2 (10-11) 

video X X X  

 

Het kunnen berekenen van de pH = -log[H3O
+
] en [H3O

+
] = 10

-pH
, hetzelfde 

voor pOH en [OH
-
]. 

De pH kunnen omzetten in de pOH, en andersom: pH + pOH = 14 

§8.5 (21-24) 

§9.4 (42-44) 

BINAS 38A 

video 

video 

X    

 

Kunnen rekenen met de volgende principes: 

Massaverhouding (zoals in de derde k las); volumeverhouding van gassen bij 

reacties; overmaat en ondermaat; stoichiometrische verhouding (dus de 

molverhouding afleiden uit de reactievergelijk ing); rendement (percentage 

van de theoretische opbrengst) 

§1.4 (19-21) 

§5.3 (156-

160) 

§15.2 (9) 

BINAS 37H 

video 

video 

X X X  

 C6: Energieberekeningen       

 

Energiediagram kunnen schetsen voor een endotherme of exotherme 

reactie met begintoestand, eindtoestand, geactiveerde toestand 

(overgangstoestand), activeringsenergie en reactie-energie.  

§1.4 (19-21) 

§15.3 (14-17) 

video  video X X   

 

Reactie-energie / reactiewarmte kunnen berekenen met behulp van de 

vormingswarmtes. 

§15.3 (14-17) BINAS 57A, 57B 

video 

X X   

 

Uit kunnen leggen dat energieomzettingen van chemische energie naar 

andere vormen van energie (warmte / elek trische energie) altijd gepaard 

gaan met de vorming van warmte (er treedt dus verlies op). 

  X X   

 C4: Reactiekinetiek       

https://www.youtube.com/watch?v=APTIZjS0J1U
https://www.youtube.com/watch?v=11tIkTNXSYo
https://www.youtube.com/watch?v=A_N7Es4XhSQ
https://www.youtube.com/watch?v=nOKF2sl4XaU
https://www.youtube.com/watch?v=82n4e1IK9Ro
https://www.youtube.com/watch?v=b-eTpxR225Q
https://www.youtube.com/watch?v=DNqVWEMIssI
https://www.youtube.com/watch?v=34tWuE-2nAc


 

Veranderingen in reactiesnelheid kunnen verk laren met de vijf factoren: 

soort stof / temperatuur / concentratie/ verdelingsgraad / katalysator. Daarbij 

de factoren temperatuur / concentratie / verdelingsgraad kunnen uitleggen 

m.b.v. botsende deeltjesmodel en de factoren soort stof / katalysator m.b.v. 

van een energiediagram. 

§1.5 (24-25) 

§1.6 (28-30) 

video 

video 

X X X  

 

Reactiesnelheid kunnen berekenen als zijnde s = Δ[X] / Δt met de eenheid 

mol.L
-1

.s
-1

. Daarbij aangeven dat reacties in stappen verlopen: 

reactiemechanisme / snelheidsbepalende stap. 

 

§15.4 (20-21)  X X   

 

Van een gegeven reactiemechanisme een beschrijving geven van de 

verplaatsing van elek tronen / elek tronenparen: nucleofiel en elek trofiel / 

radicalen / grensstructuren. 

§12.4 (151-

154) 

§13.2 (178-

180) 

§13.3 (183-

184) 

   X  

 C5: Chemisch evenwicht       

 

De volgende begrippen kennen: aflopende reactie / omkeerbare reactie / 

evenwicht 

§7.5 (234-

238) 

 X X X  

 

Voor evenwichten de evenwichtsvoorwaarde geven en berekeningen 

uitvoeren: concentratiebreuk / evenwichtsconstante (K) / Kz, Kb, Kw 

§7.5 (234-

238) 

BINAS 49, 50A, 51 X X X  

 

Het verschuiven van evenwichten verk laren: stof toevoegen of wegnemen / 

drukverandering (volumeverandering) / invloed van temperatuur / invloed 

van katalysator (reactiesnelheid / insteltijd evenwicht / ligging evenwicht).  

§7.6 (241-

244) 

BINAS 51 X X X  

https://www.youtube.com/watch?v=e7vKVZL-iZo
https://www.youtube.com/watch?v=X-hHk38qVu8


 

pH-berekeningen uitvoeren aan zuren en basen. §8.5 (21-24) 

§9.4 (42-44) 

BINAS 49 X    

 C3: Behoudswetten en kringlopen       

 

Balansen: 

Massabalans (wet van behoud van massa), energiebalans (wet van behoud 

van energie) en ladingsbalans 

§1.4 (19-21) 

§15.3 (14-17) 

 X X X  

 

Begrippen: 

Stofkringloop, elementkringloop, recycling, cradle-to-cradle 

§7.3 (221-

224) 

§7.4 (227-

230) 

 X X X  

 D: Ontwikkelen van chemische kennis       

 D3: Chemische synthese       

 

Typen reacties kunnen herkennen m.b.v. typische kenmerken: 

Additiereactie (dubbele binding verdwijnt), condensatiereactie (moleculen 

koppelen door afsplitsing k lein molecuul, vaak water), hydrolysereactie 

(moleculen ontkoppelen / ontleden door toevoeging water), 

polymerisatiereactie (monomeren vormen polymeer) 

§6.4 (192-

194) 

§6.6 (202-

204) 

§12.4 (151-

154) 

§13.2 (178-

180) 

§13.3 (183-

185) 

video 

video 

video  video  video 

  X  

https://www.youtube.com/watch?v=QOXmpg1m58I
https://www.youtube.com/watch?v=XBIZZF_TBW0
https://www.youtube.com/watch?v=djTYMkIF89I
https://www.youtube.com/watch?v=u8G3heMitdg
https://www.youtube.com/watch?v=cRxyoC02-u0


 

Aan de hand van de structuurformule van een (co)polymeer kunnen afleiden 

wat de structuur van de monomeer/monomeren is. Dit voor zowel polyadditie 

als polycondensatie. 

§13.2 (178-

180) 

§13.3 (183-

185) 

   X  

 

Processen kunnen beschrijven in zowel molecuul- als structuurformules van 

monomeer en polymeer: 

Polymerisatie van alkenen / vorming of hydrolyse van polyesters en 

polyamiden  

§13.2 (178-

180) 

§13.3 (183-

185) 

   X  

 

De diverse stappen in het reactiemechanisme van een additiepolymerisatie 

beschrijven: initiatie / propagatie / terminatie. 

Verband leggen tussen het reactiemechanisme en: gemiddelde ketenlengte, 

ook wel polymerisatiegraad / crosslinks 

§13.2 (178-

180) 

§13.4 (189-

192) 

 

 

   X  

 D1: Chemische vakmethodes       

 

Scheidingsmethoden gekoppeld aan verschil in stofeigenschappen: 

Filtreren en centrifugeren (deeltjesgrootte), indampen en destilleren 

(kookpunt), bezinken (dichtheid), extraheren (oplosbaarheid), adsorberen 

(aanhechtingsvermogen).  

§1.3 (13-15) 

 

video 

video 

video 

X X X  

 

Kunnen uitleggen dat chromatografie voor een scheiding zorgt door 

combinatie van verschil in oplosbaarheid (in de loopvloeistof / mobiele fase) 

en verschil in aanhechtingsvermogen aan de vaste / stationaire fase  

(papier). Bij gaschromatografie de aanwezigheid van bepaalde stoffen 

aangeven met de retentietijd (kwalitatieve bepaling). Hoeveelheid van een 

stof in een mengsel bepalen aan de hand van piekoppervlak te (kwantitatieve 

§10.5 (81-84) video  X   

https://www.youtube.com/watch?v=CuB84_Ph5iI
https://www.youtube.com/watch?v=t96bgeq7Bp0
https://www.youtube.com/watch?v=mefk_eilhsI
https://www.youtube.com/watch?v=L1zlcKAeA74


bepaling).  

 

In massaspectra van stoffen kenmerkende patronen aangeven en daarmee 

de stoffen herkennen (kwalitatieve bepaling). Hoeveelheid van een stof in 

een mengsel bepalen aan de hand van piek hoogte (kwantitatieve bepaling). 

§10.6 (88-91)   X   

 E: Innovatie en chemisch onderzoek       

 E1: Chemisch onderzoek       

 

Eigenschappen op macroniveau verklaarbaar door microniveau en 

andersom: 

microstructuur / microniveau: atomen, moleculen, ionen 

mesostructuur / mesoniveau: structuurniveau gevormd door een aantal 

groepen / 

gegroepeerde deeltjes uit het microniveau 

macrostructuur / macroniveau: op niveau van stoffen en materialen (stof-/ 

materiaaleigenschappen). 

Geleidbaarheid (geladen deeltjes die kunnen bewegen) 

Vervormbaarheid (metaalroosters: roosterfouten, legeringen en invloed 

temperatuur) 

Vervormbaarheid (polymeren: weekmaker/ketenlengte/crosslinks/soort 

monomeer) 

Kristalstructuur (keramische materialen: ionrooster/atoomrooster) 

UV-lichtgevoeligheid (aanwezigheid meervoudige atoombindingen) 

Corrosiegevoeligheid (metalen: edelheid (standaard 

§3.2 (74-76) 

§3.3 (79-81) 

§3.6 (93-95) 

§11.3 (111-

112) 

§12.2 (138-

143) 

§12.4 (151-

154) 

§13.4 (189-

192) 

H18 

 

   X  



elektrodepotentiaal)/beschermend, gebonden metaaloxide laagje) 

Oplosbaarheid (moleculen: karakteristieke groepen, bijv. NH en OH / 

hydrofiel en hydrofoob) 

Biodegradeerbaarheid (polyesters/polyamiden/polysachardiden 

hydrolyseerbaar) 

Reactiviteit (moleculen: vrij elektronenpaar/radicaal/meervoudige 

atoombinding/dipool en polaire atoombinding) 

 E2: Selectiviteit en specificiteit       

 

Invloed van ruimtelijke molecuulbouw (microniveau) op 

stofeigenschappen (macroniveau): selectiviteit (is een reactie max. 

selectief, dan is er maar 1 reactieproduct) / specificiteit (is een reactie max. 

specifiek, dan reageert er maar 1 isomeer als beginstof) / kennis van 

katalyse (ook enzymen) 

§16.6 (72-75)  X  X  

 

Verschillende vormen van stereoisomerie kennen en een verband leggen 

met de stofeigenschappen: cis-trans-isomerie / spiegelbeeldisomerie 

(asymmetrisch koolstofatoom) 

§12.5 (157-

158) 

§12.6 (161-

163) 

§14.3 (211) 

   X  

 

De werk ing van een enzym (biokatalysator) verk laren met behulp van de 

reactie tussen enzym en substraat: vorming enzym-substraatcomplex / 

afsplitsing product/ pH- en temperatuuroptimum 

§16.6 (72-75)  X    

 

Factoren aangeven die een rol spelen bij het transport van stoffen in 

lichaam: pH / hydrofoob en hydrofiel / membranen 

§16.5 (67-68)  X    

 F: Industriële (chemische) processen       



 F1: Industriële processen       

 

Een industrieel proces met een blokschema kunnen beschrijven dan wel een 

onvolledig blokschema kunnen aanvullen. 

Blokken zijn reactoren of scheidingsinstallaties, pijlen zijn stofstromen. 

Speciale aandacht voor recirculatiestromen. Eventueel gebruik  van 

warmtewisselaars. 

§7.3 (222) 

§15.5 (28-31) 

BINAS 38B1 

video 

X X   

 

Een blokschema kunnen relateren aan de chemische reacties / 

scheidingsmethoden die er plaatsvinden, dan wel de reactie kunnen afleiden 

uit het blokschema. Het energie-effect en de energiehuishouding bepalen. 

§15.5 (28-31) 

§15.6 (36-37) 

BINAS 38B1 

 

X X   

 

Begrippen in relatie tot proceschemie: 

Katalyse / Continu- vs. batchproces / Bulk- vs. fijnchemie 

§15.5 (28-31)  X X   

 F2: Groene chemie       

 

Aspecten van groene chemie die in een rol spelen bij procesontwerp: 

Reactieomstandigheden / veiligheid / energiehuishouding / nevenreacties / 

bijproducten / onvolledige omzetting / overmaat en ondermaat 

/(hernieuwbare) grondstoffen / gebruik van water / recycling / afval / milieu-

eisen 

§15.2 (8-11) BINAS 97F 

video 

    

 

Aan de hand van gegeven formules kunnen uitrekenen van: 

Atoomeconomie / E-factor / Energie-effect / Rendement 

§15.2 (8-11) 

§15.3 (14-17) 

BINAS 37H 

video  video 

X X   

 

(Chemische concepten in processen herkennen, beschrijven en relateren 

aan voorstellen voor aanpassing: vergisting van biomassa / productie van 

biodiesel (omestering) / olieraffinage (gefractioneerde destillatie / k raken / 

reformen) / recycling (kunststoffen / metalen)) 

§7.2 (216-

218) 

§7.3 (221-

224) 

§7.4 (227-

 X X   

https://www.youtube.com/watch?v=ObyIpeFU2lY
https://www.youtube.com/watch?v=e0OfUMUg-YY
https://www.youtube.com/watch?v=hPQk6LqKs08
https://www.youtube.com/watch?v=rvvudWjVmlE


230) 

 

 F3: Energieomzettingen       

 

Technieken voor energieproductie uit fossiele brandstoffen: 

Aardolie/aardgas/steenkool: Olieraffinage: gefractioneerde destillatie en 

kraakproces / verbranding in specifieke verbrandingseenheid / 

reactieproducten en vervuiling (emissies: CO2, NOx en SO2) / 

stoomopwekking / dynamo 

§7.2 (216-

218) 

§19.2 (152-

156) 

BINAS 38B3  X   

 

Technieken voor energieproductie uit biomassa: 

Vergisting (bio-ethanol en biogas)/ productie van biodiesel  / verbranding 

3
e
 klas 

§7.3 (221-

224) 

video X X   

 

Fotosynthese van glucose: 

Vastleggen van CO2 en productie van zuurstof 

 

§7.3 (221-

224) 

video X X   

 

Kunnen uitleggen wat het verschil is tussen biobrandstof vs. fossiele 

brandstof 

aan de hand van de koolstofkringloop 

§7.3 (221-

224) 

 X X   

 

Aan de hand van een formule van een brandstof (CxHy) een uitspraak 

kunnen doen over de C/H-verhouding en daaraan gekoppeld de CO2 uitstoot 

per Joule. 

§17.4 (101-

102) 

§19.2 (152-

156) 

  X   

https://www.youtube.com/watch?v=KytgVGFOOnU
https://www.youtube.com/watch?v=6DPV0ImmJbU&list=PLoU-z2N8rAcScRrMKqzJnwkZZI0EwUWSI


 

Keuze van een brandstof relateren aan omgevingsfactoren: 

brandstofaanvoer / brandstofopslag / koelwater 

§19.3 (159-

161) 

  X   

 

Brandstofcellen/Batterij (elektrochemische cel)/Accu: 

Redoxreactie ‘op afstand’ waardoor elektronen via een externe verbinding 

lopen (= elektrische stroom). Positieve en negatieve elektrode met resp. 

oxidator en reductor. Elektrolyt of selectief membraan voor het sluiten van de 

stroomkring. 

Opladen van een batterij is de reactie omgekeerd laten verlopen m.b.v. 

spanningsbron (elektrolyse). 

§17.2 (90-91) 

§17.3 (95-97) 

 

 

video 

video 

video 

video 

 X   

 

Bij een gegeven elek trochemische cel / batterij aan de hand van de 

halfreacties (reductor en oxidator) kunnen aangeven welke elek trode positief 

en welke negatief is, hoe de elek tronen stromen en de totaalreactie kunnen 

afleiden. Bij de brandstofcel is de totaalvergelijk ing de reactievergelijk ing van 

een verbranding. Ook rekening houden met recycling en verhouding energie 

/ massa. 

§17.2 (90-91) 

§17.3 (95-97) 

§17.4 (101-

102) 

 

 

BINAS 48 

video 

 X   

 G: Maatschappij, chemie en technologie       

 G1: Chemie van het leven       

 

Voeding: 

Voedingsstoffen worden afgebroken. Afvalproducten kunnen worden 

gebruikt voor opbouw van lichaamseigen stoffen 

§14.6 (233-

234) 

video   X  

https://www.youtube.com/watch?v=6H86paPazvY
https://www.youtube.com/watch?v=nA-gfbcO_FE
https://www.youtube.com/watch?v=Vj1rkla_iU8
https://www.youtube.com/watch?v=1e8K6oaH-p8
https://www.youtube.com/watch?v=WXkNerfdUZ0
https://www.youtube.com/watch?v=uuxBsDyteYg


 

Middels structuurformules de chemische structuur kunnen beschrijven van: 

Eiwitten (primaire(, secundaire en tertiare) structuur) 

Koolhydraten (mono-, di- en polysachariden) 

Vetten als tri-ester van glycerol en (on)verzadigde vetzuren 

Nucleïnezuren: DNA (deoxyribose / basen A, C, T en G / fosfaten) /  RNA 

(ribose / basen A, C, U en G / fosfaten) 

§14.2 (204-

207) 

§14.3 (210-

212) 

§14.4 (215-

218) 

§14.5 (223-

228) 

 

 

BINAS 67F, 67G, 

67H, 71 

video 

video 

video 

  X  

 

Beschrijven (evt. met structuurformules) van de afbraak van de 

voedingsstoffen: 

Eiwitten: hydrolyse tot aminozuren, vorming ureum, verbranding 

Koolhydraten: hydrolyse tot monosachariden, verbranding 

Vetten: hydrolyse tot glycerol en vetzuren, verbranding 

§14.2 (204-

207) 

§14.3 (210-

212) 

§14.4 (215-

218) 

 

BINAS 67F, 67G, 

67H 

  X  

 

Functie van stoffen in het lichaam: 

Eiwitten: bouwstof / enzym   

Koolhydraten: energieopslag (glycogeen) 

Vetten: energieopslag / bouwstof voor membranen / fosfolipiden 

Nucleïnezuren: genetische code / eiwitsynthese (vorming m-RNA / 

§14.2 (204-

207) 

§14.3 (210-

212) 

§14.4 (215-

218) 

§14.5 (223-

   X  

https://www.youtube.com/watch?v=zM50E50om_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hmn4WhGuMaw
https://www.youtube.com/watch?v=YTJSJHgxBJU


eiwitsynthese op ribosomen / t-RNA) 228) 

 

 

Stoffen die niet door lichaam zelf kunnen worden aangemaakt: 

Essentiële aminozuren en essentiële vetzuren 

§14.6 (233-

234) 

BINAS 67G, 67H   X  

 

Uitleggen hoe een DNA-molecuul wordt gekopieerd bij celdeling en de 

synthese van eiwitmoleculen uitgebreid toelichten met de begrippen 

transcriptie en translatie. Soorten DNA-mutaties bij replicatie kennen en de 

mogelijke gevolgen bespreken. 

§14.5 (223-

228) 

 

BINAS 71   X  

 G2: Milieueffectrapportage       

 

Risico-inventarisatie voor milieu en gezondheid van een 

productieproces: 

Transport van grondstoffen, producten en afvalstoffen/ grenswaarde /gebruik 

(koel)water/warmte- en krachtkoppeling/duurzaamheid 

H15 

H19 

BINAS 97A, 97B X X   

 G3: Energie en industrie       

 

Processen vergelijken op het gebied van duurzaamheid en een keuze 

beargumenteren: 

Kolenvergasser / aardgascentrale / kolencentrale / brandstofcel 

H15 

H19 

BINAS 38B3 X X   

 

Energiebronnen vergelijken in een proces en een keuze 

beargumenteren: 

Waterstof / bio-ethanol / biogas / biodiesel 

H7 

H15 

H17 

H19 

 X X   

 



 

 

 

 

  



Vak: Wiskunde A 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: VWO 

Leerjaar 6 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansin

g 

(ja/nee) 

Opmerkingen 

SE1 VWO wiskunde A deel 1 en 2 Hfst 4-5-6-7-K Schriftelijk 150 33.33% Ja SE en herkansingsstof zijn 

identiek. 

SE2 VWO wiskunde A deel 3 hfst 8, 9, 10, 11 
 

Schriftelijk 150 33.33% Ja SE en herkansingsstof zijn 

identiek. 

SE3 VWO wiskunde A deel 4 Hfst 12, 13, 14 

 

Schriftelijk 150 33.33% ja SE en herkansingsstof zijn 

identiek. 

totaal    100%   

 

  



Vak: Wiskunde B 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: VWO 

Leerjaar 6 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansin

g 

(ja/nee) 

Opmerkingen 

SE1 VWO wiskunde B deel 1 en 2 Hfst 4-5-6-7-8 Schriftelijk 150 33.33% Ja SE en herkansingsstof zijn 

identiek. 

SE2 VWO wiskunde B deel 3 hfst 9,10,11,12,K Schriftelijk 150 33.33% Ja SE en herkansingsstof zijn 

identiek. 

SE3 VWO wiskunde B deel 4 Hfst 13,14,15 

 

Schriftelijk 150 33.33% ja SE en herkansingsstof zijn 

identiek. 

totaal    100%   

 

 

 

  



Vak: Wiskunde D 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: VWO 

Leerjaar 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

Herkansin

g 

(ja/nee) 

opmerkingen 

Overgangscijfer 4 naar 5 VWO SE1 33.33% Nee  

Overgangscijfer 5 naar 6 VWO SE2 33.33% Nee  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansin

g 

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Tr1 PW1 VWO wiskunde D deel 3 en 4 Hfst 12 en 16 
“Complexe getallen”  

Schriftelijk 45 8.33% Nee  Het gemiddelde van de 4 
proefwerken is het SE3 cijfer.  

 Het gemiddelde van de 3 SE 

cijfers is het eindexamencijfer.  

 Het laagste cijfer van de drie 
SE’s mag herkanst worden. 

SE1: Hoofdstuk 1 t/m 6 
SE2: Hoofdstuk 7 t/m 11 
SE3: Hoofdstuk 12 t/m 16 

 

Tr2 

PW2 VWO wiskunde D deel 4  Hfst 13 
“Correlatie en Regressie” 
 

Schriftelijk 45 8.33% Nee 

PW3 VWO wiskunde D deel 4 Hfst 14 

“Differentiaalvergelijkingen” 

Schriftelijk 45 8.33% Nee 

Tr3 PW4 VWO wiskunde D deel 4 Hfst 15  

“Kansen en beslissingen” 

Schriftelijk 45 8.33% Nee 

totaal    100%  

 

 


