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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 getoetst. 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 voldoen.  

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. 
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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.  
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Vak: Geschiedenis 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 Proefwerk: H1 t/m H4 
Domein A 
Domein B tijdvak 1 t/m 4 

Schriftelijk 45 0  Weging rapport 1: 2x 

Trimester 2 SE 1: Tijdvak 1 t/m 4 
Domein A 
Domein B tijdvak 1 t/m 4 
 
SE 2: Thema 1: De Opstand 
Domein A en C 
Domein B tijdvak 5 en 6 

Schriftelijk 
 
 
 
Schriftelijk 

90 
 
 
 
45 
 

10 
 
 
 
10 
 

nee 
 
 
 
nee 

Weging rapport 2: 3x 
 
 
 
Weging rapport 2: 3x 

Trimester 3 SE 3: Thema: Verlichting 
Domein A 
Domein B tijdvak 7 
 
SE 4: Parlementaire democratie 
Domein D en E 
 
SE 5: Tijdvak 5 t/m 7 
Domein A 
Domein B tijdvak 5 t/m 7 

Schriftelijk 
 
 
 
Schriftelijk 
 
 
Schriftelijk 

 5 
 
 
 
5 
 
 
10 
 

nee 
 
 
 
ja 
 
 
nee 

Weging rapport 3: 2x 
 
 
 
Weging rapport 3: 1x 
 
 
Weging rapport 3: 4x 
 

   Totaal 40%   
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Vak: CKV 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

Opmerking Deelname aan culturele activiteiten is verplicht 

 

Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 SE 1 - Domein A: Verkennen 
Stofomschrijving: 

● 1&2. Ervaringen met kunst, kunstzinnige 
interesses, kennis van en opvatting over 
kunst beschrijven, hoe deze zijn gevormd 
en hoe anderen hierover denken. 
 

● Ervaringen met kunst op een praktische 
manier weergeven vanuit een van de 
kunstdisciplines*. 

 
 
Portfolio 
 
 
 
 
Praktisch 

-  
 
10% 
 
 
 
 
10% 

 
 
ja 
 
 
 
 
nee 

 
 
Leerlingen werken 
wekelijks in een katern en 
maken daarin allerlei 
opdrachten.  

Trimester 2 
 
 
 

SE 2 - Domein B: Verbreden 
Stofomschrijving: 

● Ervaringen met nieuwe kunstzinnige 
activiteiten opdoen en opdrachten 
uitvoeren uit discipline X*. 

● Reflecteren op nieuwe kunstzinnige 
activiteiten uit 1 kunstdiscipline* door 
middel van een kleine 
onderzoeksopdracht. 

SE 2 - Domein B: Verbreden 
Stofomschrijving (vervolg): 

● Ervaringen met nieuwe kunstzinnige 
activiteiten opdoen en opdrachten 
uitvoeren uit discipline Y*. 

● Nieuwe ervaringen vanuit kunstzinnige 
activiteiten omzetten in een kunstwerk uit 
een van de kunstdisciplines* 

 
 
Portfolio 
 
 
Presentatie 
 
 
 
 
 
Portfolio 
 
 
Praktisch 
 

-  
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
10% 

 
 
ja 
 
 
nee 
 
 
 
 
 
ja 
 
 
nee 

 
 
Leerlingen werken 
wekelijks in een katern en 
maken daarin allerlei 
opdrachten.  
 

Trimester 3 SE 3 - Domein C: Verdiepen 
Stofomschrijving: 
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● In een groep doe je onderzoek naar een 

kunstenaar/kunstwerk/kunstdiscipline of 

artistiek proces. Je laat hierbij de stappen 

van een onderzoeksproces zien en gebruikt 

de cultuurhistorische kennis die je tijdens 

dit proces hebt opgedaan. Deze resultaten 

verwerk je in een presentatie. 

Mondeling  20% ja 

Trimester 3 SE 4 - Domein D: Verbinden 
Stofomschrijving: 

● Reflecteren op het geleerde vanuit de 
vorige domeinen. Je kiest een 
kunstdiscipline* waar je praktisch mee wil 
werken en maakt een eigen kunstwerk 
vanuit een thema (gekozen door de 
jaargroep). Hierin laat je de stappen van 
een creatief proces zien.  

 

 
 
Praktisch  
Opdracht 

  
 
20% 

 
 
nee 

 
 
Je werkt met alle leerlingen 
uit het jaar toe naar een 
eindvoorstelling die  
‘s avonds op school voor de 
toetsweek plaats zal 
vinden. 

   Totaal 100%   

 
*Kunstdisciplines: Muziek / Dans / Theater / Beeldende kunst / Film / Nieuwe Media / Literatuur 
**Dimensies: Feit & Fictie / Schoonheid en Lelijkheid / Autonoom en toegepast / Ambachtelijk en industrieel / Amusement en engagement / Digitaal en analoog / 
Individueel en coöperatief / Traditie en innovatie / Herkenning en vervreemding / Monodisciplinair, multidisciplinair en interdisciplinair / Lokaal en globaal. 
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Vak: Biologie 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing 
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 Microscopietoets: preparaat maken en microscoop 
instellen. 
Subdomein A8. 

Demo 2 1/10 
van PO1 

ja Indien onvoldoende 
uitgevoerd kan bij de 
herkansing maximaal het 
cijfer 6,0 behaald worden. 

 Practicum ui: preparaat van cellen van een ui 
maken en deze bekijken onder de microscoop en 
daar een tekening van maken volgens de 
tekenregels. 
Subdomein A8. 

Tekening 45 1/10 
van PO1 

nee  

 Practicum Osmose: het proces osmose bestuderen 
in aardappelcellen. Waarnemingen en conclusies 
worden opgenomen in een verslag waarin ook een 
theoretisch kader is opgenomen. Subdomein A5 

Onderzoek 
en verslag 

max.90 
min. 

3/10 
van PO1 

nee  

 Practicum mitose: met de microscoop mitose in 
cellen bekijken en twee verschillende mitose stadia 
tekenen volgens de tekenregels. Subdomein A5- A8 

Tekening 45 1/10 
van PO1 

nee  

 Thema 1: Inleiding in de biologie: theorietoets 
over de volledige stof van dit thema. 
Subdomeinen: A4- A5- A8 - A11 - A14 - A16 - B2 - 
B3 - C2*  

Schriftelijk 
** 

45 1/8 van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 Thema 2: Voortplanting: theorietoets over de 
volledige stof van dit thema. Subdomeinen: B4- C1- 
C2- D3- E1- E2- E3*  

Schriftelijk 
** 

45 1/8 van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 
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Trimester 2 Thema 3: Genetica:  theorietoets over de volledige 
stof van dit thema. Subdomeinen: B1- C1- C2- D1- 
E4- F1* 

Schriftelijk 
** 

45 1/8  van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 Thema 4: Evolutie: theorietoets over de volledige 
stof van dit thema. Subdomeinen: B2- B3- C2- F1- 
F2- F3* 
 

Schriftelijk 
** 

45 1/8 van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 Ontdekken thema 4: Evolutie: het bedenken van 
een onderzoeksopzet en het maken van een 
infographic. Subdomeinen: A1- A5* 

Schriftelijk/ 
digitaal 

90 1/8 van 
SE1 

nee  

 Thema 5: Regeling: theorietoets over de volledige 
stof van dit thema. Subdomeinen: A5- B2- B4- B6- 
B7* 

Schriftelijk 
** 

45 1/8 van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

Trimester 3 Thema 6: Waarneming en gedrag: theorietoets 
over de volledige stof van dit thema. 
Subdomeinen: B7- D2* 

Schriftelijk 
** 
 

45 
 

1/8  van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 Practicum fruitvlieg: kruissingsexperiment met 
Drosophila melanogaster om de overerving van 
oogkleur te bestuderen. De resultaten en 
conclusies worden verwerkt in een verslag evenals 
de onderzoeksopzet en een theoretisch kader. 
Subdomeinen: A5- A8 

Onderzoek 
en verslag 

135 4/10 
van PO1 

nee  

 Thema 7: Ecologie en milieu: theorietoets over de 
volledige stof van dit thema. Subdomeinen:  A7- 
B3- B8- C3- D4- F3* 
 

Schriftelijk 
** 

45 1/8 van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

      * Zie het document: ‘bijlage PTA 4h biologie’ 
** Leerlingen die een 5,0 of minder halen voor 
een proefwerk moeten dit herkansen waarvoor 
minimaal een 7,0 gehaald moet worden. De 
herkansing vindt in de eigen tijd van de leerling 
plaats. Het uiteindelijke cijfer wordt maximaal 
een 5,0. 
 

              Schoolexamens: 
Het eindrapport 4h is het 
SE1 cijfer en telt 20% mee 
in het totale SE-cijfer. 
PO1: praktische opdracht. 
Het PO1 cijfer telt 12,5% 
mee in het totale SE-cijfer. 
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Vak: Duits 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm Tijdsduur

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 Prima Plus B1 op het Goethe B1 examen. 
Onderdelen: schrijven, lezen, luisteren en spreken. 

Schrijven 

Lezen  

Luisteren  

Spreken 

60 min 

65 min 

40 min 

15 min 

 nee In de loop van het 

schooljaar nemen alle 

leerlingen deel aan het 

externe Goethe B1 

examen.  

Trimester 2  Prima Plus B1 op het Goethe B1 examen. 
Onderdelen: schrijven, lezen, luisteren en spreken. 

Schriftelijk 

en 

Mondeling 

Variabel  nee  

Trimester 3 Het Goethe B1 examen: Alle domeinen A t/m E Schriftelijk 

en 

Mondeling 

Variabel  nee  

Het overgangscijfer is het gemiddelde van alle gemaakte toetsen. Het eindrapport 4h is het SE1 cijfer en telt 20% mee in het totale SE-cijfer. 
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Vak: BSM 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 
  

  Onderdeel Domein Toetsvorm Eindtermen Weging % SBU Cijfer 
 1 Bewegen en welzijn BG-D1 TH-SE1 11     10   
 2 Blessure preventie BG-D3 TH-SE2 13     10   
 3 Samenleving BS-E2 TH-SE3 15     10   
 4 Organisatie BS-E3 TH-SE4 16     10   
 

  
Subtotaal theorie                                                                              
30% 60 30% 40   

 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 BOM1 B-B3 PO1 4,8,9     8   
 14 BOM2 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   
 

  
Subtotaal praktijk                                                                              
35% 70 35% 128   
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20 Lesgeven A/BR PO2 1,9     8   
 21 Organiseren toernooi A/BR-C3 PO2 1, 10     8   
   Subtotaal regelen       56 28% 16   
 22 Trainingsprogramma BG-D2 PO3 12     10   
   Subtotaal bewegen en gezondheid                                                 14 7% 10   
 

            Onderdeel Domein Toetsvorm Eindtermen Weging   SBU Cijfer 
 23 Keuze activiteit 1 B-B6 Handelingsdeel 7 Nb   11 X 
 24 Keuze activiteit 2 B-B6 Handelingsdeel 7 Nb   11 X 
 25 Meten van fitheid BG-D2 Handelingsdeel 12 Nb   11 X 
 26 Autobiografie A Handelingsdeel 1 Nb   11 X 
 27 Bezoek sportwedstrijd BS-E2 Handelingsdeel 15 Nb   11 X 
 

28 Ervaringsopdracht 
BR-
C1,2,3 Handelingsdeel 8,9,10 Nb   60 X 

 29 Toekomstoriëntatie BS-E1 Handelingsdeel 14 Nb   11 X 
   Subtotaal handelingsdelen         126   
   Totaal         100% 320   
 

          

      
Eindcijfer   

 

          * Herkansing theorie: Tijdens de herkansingsdagen begin 5 havo kan je 1 van de 3 SE's herkansen. 

 
Let op; Je mag je maximaal voor 2 (examen)vakken inschrijven. 

   * Herkansing praktijk: Tijdens het schooljaar zijn er 2 momenten (zie studiewijzerplus) 
       waarbij je 1 praktijkonderdeel mag herkansen/inhalen. 
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Vak: Nederlands 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm Tijdsduur
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing
(ja/nee) 

Opmerkingen 

trimester 3  SE 1: Mondelinge taalvaardigheid 
In groepsverband kunnen discussiëren/debatteren 
en argumenteren.  
- Nieuw Nederlands cursus mondelinge 

vaardigheden  

- Nieuw Nederlands katern argumentatieve 

vaardigheden 

Mondeling 15 10 nee Bij afwezigheid wordt de 

opdracht vervangen door 

een individuele opdracht 

mondelinge 

taalvaardigheid.  

Leerlingen die overstappen 

van 4V naar 5H doen de 

individuele opdracht 

mondelinge 

taalvaardigheid alsnog 

(voor de eerste SE-week 

van 5H) 

trimester 3  SE 2: Literatuurlijst 1  
In een groepsgesprek vijf boeken bespreken 

Mondeling 30 10 nee Bij afwezigheid vindt een 

individueel mondeling 

plaats.  

Leerlingen die overstappen 

van 4V/5V naar 5H krijgen 

een individueel mondeling 

(voor de eerste SE-week 

van 5H). 

   Totaal  20%   
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Vak: Aardrijkskunde 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm Tijdsduur
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 2 SE 1: Proefwerk Arm en Rijk  
B2 = Samenhangen en verschillen in de wereld: 

- Mondiale spreidings- en relatiepatronen 

van economische, demografische en 

sociaal-culturele verschijnselen beschrijven 

en in hoofdlijnen verklaren. 

- Het proces van mondialisering beschrijven, 

herkennen en in hoofdlijnen verklaren. 

Schriftelijk 100 10 nee Afname eind januari 

Trimester 3 SE 2: Proefwerk Systeem Aarde H 1,2 en 3 
C2 = Samenhangen en verschillen op aarde: 

- Natuurlijke verschijnselen aan het 

aardoppervlak en in de atmosfeer 

beschrijven, herkennen en verklaren, 

rekening houdend met verschillende tijd- 

en ruimteschalen. 

Schriftelijk  100 10 nee Afname in de 

proefwerkweek 

   Totaal 20%   
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Vak: Bedrijfseconomie 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm Tijdsduur
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 2 SE 1 
B1: Uitleggen en berekenen van de financiële en 

wettelijke consequenties van lenen, sparen, 

verzekeren, beleggen, studeren, kopen, huren, 

samenwonen, trouwen, scheiden, schenken en 

erven. 

B2: Beschrijven van het proces rondom de 

oprichting van een eenmanszaak en de rol van 

ondernemer toepassen en analyseren. 

B3: Beschrijven van de kenmerken van een 

eenmanszaak, vof, BV, NV vereniging en stichting 

B4: Beschrijven van de rol en plaats van de 

organisatie in de maatschappij. Hieronder vallen de 

indelingscriteria voor een organisatie en het 

bestaansrecht. 

Schriftelijk 100 5% nee  
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Trimester 3 SE 2 
theorievragen over de domeinen  
B1 persoonlijke financiële redzaamheid (lenen, 
sparen, verzekeren, beleggen, studeren, kopen, 
huren, samenwonen, trouwen, scheiden, schenken 
en erven)  
B2 de oprichting van een eenmanszaak,  
B3 de verschillende rechtsvormen,  
B4 de rol van de organisatie in de maatschappij 
C1 Interne organisatie 
C2 Personeelsbeleid 
D1 Investeren 
D2 Financieren: eigen vermogen en vreemd 
vermogen 

Schriftelijk 50 5% nee Boekje wordt uitgereikt 

met vragen en antwoorden 

Trimester 3 PO 1 
Bezoek aan een commerciële organisatie 
In dit verslag moeten de verschillende behandelde 
domeinen tot uiting komen. 

Schriftelijk nvt 5% nee  

Trimester 3 SE 3 
De stof van SE 1 wordt nogmaals getoetst. 
aangevuld met de volgende onderdelen: 
C1: Beschrijven van de interne organisatie en een 

organogram kunnen tekenen. 

C2: Beschrijven van personeelsbeleid en de relatie 

leggen met de doelstelling en de aard van de 

organisatie. 

D2 financieren: Beschrijven en analyseren van de 

werking van de vermogensmarkt; het 

onderscheiden van de redenen voor het 

aantrekken van eigen vermogen en vreemd 

vermogen en berekeningen hieromtrent uitvoeren. 

Schriftelijk 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 

ja In 5 havo 
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Vak: Economie 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm Tijdsduur
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 SE 1 over de module’s:  
● Schaarste, geld en handel 
● Heden, verleden en toekomst 

 

Doelen met betrekking tot Schaarste, geld en 
handel: 

De leerling heeft kennis en vaardigheden omtrent 
de inhoud van deze stof  (Domein B: 3.2) 

De kandidaat zal alle economische vaardigheden 
moeten beheersen omtrent het begrip ruil in de 
ruimste zin van het woord. Daarnaast kennis en 
begrip van de comparatieve kostenvoordelen de 
met het ruilen van goederen verband hebben.  
(Domein C: 3.3) 

Doelen met betrekking tot Heden, Verleden en 
Toekomst: 

De leerling dient begrippenkennis en toepassing 
van het begrip “Ruilen over de tijd” binnen de 
context te kunnen toepassen. . (Domein E: E.1.1 
t/m E.1.6 en E.2.1 t/m E.2.3). 

Er wordt verwacht dat de leerling beschikt over de 
vaardigheden als bedoeld in domein A (A1 t/m A5). 
Hieronder worden onder meer verstaan: 
informatievaardigheden, vermogen tot 
rekenkundig en/of grafisch onderbouwen en goed 
te motiveren van de gegeven informatie.  

Schriftelijk 60 5% nee  

  



PTA 4 havo: Het Stedelijk Lyceum Kottenpark  
 
 

Trimester 3 SE 2 over ABC’tjes: 
De leerling is in staat om met betrekking tot de 
hierna genoemde domeinen oorzaak-gevolg 
relaties te kunnen omschrijven, die vooraf op 
papier aan de leerlingen zullen worden verstrekt. 
Het betreft de domeinen: domein A; vaardigheden; 
domein D: markt; domein E: ruilen over de tijd; 
domein F: samenwerken en onderhandelen en 
domein G: risico en informatie.  

Schriftelijk 60 5% nee  

Trimester 3 
(toetsweek) 

SE3 over de modules: 
● Risico en Rendement 
● Speltheorie 
● Vraag en Aanbod 

Doelen met betrekking tot Risico & Rendement: 

De leerling kan in contexten analyseren dat 
gezinnen en ondernemingen bij het maken van 
keuzes informatie verzamelen om onzekerheid te 
verkleinen. Aangezien de informatie vaak beperkt is 
moeten partijen een inschatting maken van 
mogelijke gebeurtenissen (risico) en de mate 
waarin zij gebeurtenissen beïnvloeden of 
informatie achterhouden die relevant is voor het 
tot stand brengen van een transactie 
(asymmetrische informatie). (Domein G: G1.1 t/m 
G1.6, G2.1 t/m G2.3 en G3.1).  

Schriftelijk 100 10% nee  
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 Doelen met betrekking tot Speltheorie: 

De leerling kan in contexten analyseren dat, 
wanneer belangen van mensen of partijen 
tegenstrijdig zijn, partijen beter afzijn door samen 
te werken en te onderhandelen in plaats van het 
eigenbelang na te streven. Collectieve dwang kan 
individuele keuzes beperken. (Domein F: F1.1 t/m 
F1.8 en F2.1 t/m F2.2). 

Vervolg: 

Doelen met betrekking tot Vraag en Aanbod: 

De leerling kan in contexten analyseren hoe keuzes en 
ruil via het marktmechanisme plaatsvinden. 
Prijsvorming zorgt ervoor dat vraag en aanbod op 
elkaar worden afgestemd en welke mate van welvaart 
tot stand komt. (Domein D: D1.1 t/m D1.9, D2.1 t/m 
D2.3 en D4.1). 

Zie het document: ‘bijlage PTA 4h economie’ 

 

     

   Totaal 20%   
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Vak: Handvaardigheid / Tekenen 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 Handvaardigheid/ Tekenen 
Beeldend proces (verzameling voorstudies, 
schetsen en materiaalonderzoek) en eindwerkstuk. 

Leeromschrijving: 
Werken naar de waarneming. 
Je houdt je bezig met een grondige studie naar de 
directe waarneming. 

Het doel: 

 Intensivering van de waarneming; juiste 

verhoudingen en plasticiteit. 

 Techniekhantering. 

 Toepassing van de beeldaspecten. 

 Verder moet er een duidelijke samenhang 

zichtbaar zijn tussen vormgeving en inhoud. 

Praktisch 20 lessen  
1000 min. 

20% Nee  

Trimester 1 Kunstgeschiedenis 
Proefwerk: Beeldaspecten 
Proefwerk: Klassieke oudheid, Vroeg Christelijk en 
Byzantijns 

 
Schriftelijk 
Schriftelijk 

 
50 
50 

 
5% 
5% 

 
Nee 
Nee 
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Trimester 2 Handvaardigheid/ Tekenen 
Beeldend proces (verzameling voorstudies, 
schetsen en materiaalonderzoek) en eindwerkstuk. 

Leeromschrijving: 
Werken naar de verbeelding. 
Een thema moet dienen als aanleiding en 
uitgangspunt voor een eigen beeldende 
verwerking. 

Het doel: 

 Creatief, probleemoplossend denken. 

 Toepassing van de beeldaspecten. 

 Gebruik maken van de beeldende middelen 

op een wijze die past bij de gekozen 

vormgeving. 

 Samenhang tussen vormgeving en inhoud. 

Praktisch 20 lessen  
1000 min. 

20% Nee  

Trimester 2 Kunstgeschiedenis 
Proefwerk: Middeleeuwen 
Proefwerk: Renaissance, Barok en Rococo 

 
Schriftelijk 
Schriftelijk 

 
50 
50 

 
5% 
5% 

 
Nee 
Nee 

 

Trimester 3 Handvaardigheid/ Tekenen 
Beeldend proces (verzameling voorstudies, 
schetsen en materiaalonderzoek) en eindwerkstuk. 

Leeromschrijving: Ontwerpen. Je maakt een beeld 
dat een communicatieve en decoratieve functie 
heeft. 

Het doel: 

 Creatief, probleemoplossend denken. 

 Gebruik maken van de beeldende middelen 

op een wijze die past bij de gekozen 

vormgeving. 

 Samenhang tussen vormgeving en inhoud. 

Praktisch 20 lessen 
1000 min. 

20% Nee  
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Trimester 3 Kunstgeschiedenis 
Proefwerk: Neo-Classicisme, Romantiek en 
Realisme  
Proefwerk: Impressionisme, Post-impressionisme, 
Jugendstil, en Symbolisme 
 

 
Schriftelijk 
 
Schriftelijk 

 
50 
 
100 

 
5% 
 
15% 

 
Nee 
 
Nee 

 

 Het eindrapport 4h is het SE1 cijfer en telt 10% mee in het totale SE-cijfer 

 

Extra informatie 
 
Jaarlijks wordt er een excursie georganiseerd voor de leerlingen die de beeldende vakken handvaardigheid en tekenen volgen. Eenieder is verplicht 
daaraan deel te nemen. 
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Vak: Maatschappijleer 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 
 

Nederlandse rechtsstaat  
Domein B samen met Domein A 
Vaardigheden subdomein A1 en A2 

Proefwerk H1 t/m H5  
 
Proefwerk H6 t/m H9 
 
Praktische opdracht 
 
Actualiteitentoets 

 
 

Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 

Schriftelijk 

 
 

50 min 

50 min 
10 min 

10 min 

 

 
11,1% 
11,1% 

7,4% 

3,7% 

 
 

nee 
nee 
nee 
ja 

Voor geschiedenis wordt 
het onderdeel “ontstaan 
van de grondwet” 
behandeld en getoetst als 
een verplicht onderdeel, 
niet alleen voor leerlingen 
die geschiedenis in hun 
profiel hebben, maar voor 
alle leerlingen die 
maatschappijleer volgen. 

Trimester 2 Parlementaire democratie  
Domein C samen met domein A 
Vaardigheden, subdomein A1en A2  

Proefwerk H1 t/m H3 
 
Proefwerk H4 t/m 6 en H8 
 
Praktische opdracht  
 
Actualiteitentoets 

 
 

Schriftelijk 

Schriftelijk 

Schriftelijk 

Schriftelijk 

 
 

50 min 

50 min 

10 min 

10 min 

 

 
11,1% 

11,1% 

7,4% 

3,7% 

 
 

nee 
nee 

nee 

ja 

Voor geschiedenis worden 
de onderdelen “sociale 
kwesties” en de Europese 
Unie behandeld en 
getoetst als een verplicht 
onderdeel, niet alleen voor 
leerlingen die geschiedenis 
in hun profiel hebben, 
maar voor alle leerlingen 
die maatschappijleer 
volgen. Het gemiddelde 
van de twee proefwerken 
telt mee als zelfstandig SE 
bij geschiedenis. 
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Trimester 3 Pluriforme samenleving  
Domein E  

Verzorgingsstaat 
Domein D  
 
Vaardigheden subdomein A1 en A2 

 

Proefwerk pluriforme samenleving capita selecta 
 
Proefwerk verzorgingsstaat capita selecta 
 
Praktische opdracht 
 
Actualiteitentoets 

 
 

 

 

 

Schriftelijk 

Schriftelijk 

Schriftelijk 

Schriftelijk 

 
 

 

 

 

50 min 

50 min 

10 min 

10 min 

 

 

 

 

 

11,1% 

11,1% 

7,4% 

3,7% 

 
 

 

 

 

nee 
nee 

nee 

ja 

Voor geschiedenis wordt 
het onderdeel “van 
verzuild naar veelkleurig” 
behandeld en getoetst als 
een verplicht onderdeel, 
niet alleen voor leerlingen 
die geschiedenis in hun 
profiel hebben, maar voor 
alle leerlingen die 
maatschappijleer volgen. 

Herkansing 
Een kandidaat mag voor een vak waarin alleen een schoolexamen wordt afgelegd, dat schoolexamen opnieuw afleggen. De herkansing gaat over 2 
nader te bepalen onderwerpen. Het eindcijfer van maatschappijleer is het cijfer voor het examendossier. 
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Vak: Informatica 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing 
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 

PO 1: Website 
Domein: C1, C2, F1 

Digitaal In de les 0% Ja Dit PO telt alleen mee voor 

het overgangscijfer. 

Trimester 2 

PO 2: Informatica in de maatschappij 
Domein:F2, F3 

Digitaal In de les 10% Ja  

Trimester 2 

PO 3: Security 
Domein: F4, E1, E2 

Digitaal In de les 10% Ja  

Trimester 3 

PO 4: Stroomdiagrammen en programmeren 
Domein: B2, C3, D 

Digitaal In de les 20% Ja  

Trimester 3 

PO5: Keuze module 
Domein: G-R 

Digitaal In de les 0% Nee Dit PO telt alleen mee voor 

het overgangscijfer. 

   Totaal 40%   
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Vak: Kunst Drama  

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 Maken en spelen van een solo en een monoloog.  
Beoefenen van diverse theateroefeningen 
 

Stofomschrijving:  
Je onderzoekt diverse speelstijlen en maakt een 
presentatie. 
Beoordeling op inzet, acteren en inzicht 
Reflectie opdracht  
- Sterkte/zwakte analyse van het spel maken 

Praktijk/ 
Voordracht 

Divers 20% nee Praktijkles Theater 

Trimester 1 Kunst Algemeen 
Cultuur van de kerk 11e t/m 14e eeuw 

Schriftelijk 50 10% nee  

Trimester 2 Regie-opdracht  

Stofomschrijving: 
Je bereidt in kleine groepjes een presentatie voor. 
Je wordt beoordeeld op: onderzoek en inzicht in 
theatermaken, acteren, inzet. 

Schrijfopdracht Theatermaken 

Praktijk/ 
Voordracht 
 
 
 
Schriftelijk 
(huiswerk) 

Divers  20% nee Voorbereiden in groepjes 

Trimester 2 Kunst Algemeen 
Hofcultuur 16e en 17e eeuw 

Schriftelijk 50 10% nee  

Trimester 3 Presenteren en spelen voorstelling  

Stofomschrijving 
Spelontwikkeling, theatermaken, projectmatig 
werken.  
Reflectieverslag 

Praktijk/ 
Voordracht 
 
 
Schriftelijk 
(huiswerk) 

 30% nee Openbaar optreden op 3 
juni 19:30 in de Distelzaal 

Trimester 3 Kunst Algemeen 
Burgerlijke cultuur in Nederland 17e eeuw 

Schriftelijk 50 10% nee  

 Het eindrapport 4h is het SE1 cijfer en telt 20% 
mee in het totale SE-cijfer. 

 Totaal 100%   
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Vak: Lichamelijke opvoeding 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: havo 

Leerjaar 4 

 

Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 Atletiek 
Doel: 5-kamp: speerwerpen, discuswerpen, 
verspringen, 60m. sprint & 800m. loop! 

- Frisbee of flag football  (keuze) 

- Shuttle-run test 1 
- Shuttle-run test 2 (trimester 2) 

- Turnen of bewegen op muziek (keuze) 

Praktijk 

 

  

 

2 

2 

1 

2 

Nee  

 

A, B 

A, B, C, E 

A, B, D 

A, B, C 

Trimester 2 - Basketbal recreatie of prestatie (keuze) 

- Volleybal recreatie of prestatie (keuze) 

- Zelfverdediging of judo (keuze)  

- Fitkit 

Praktijk  2 

2 

2 

0 

Nee A, B, C 

A, B, C 

A, B 

D 

Trimester 3 - Handbal of voetbal (keuze) 

- Softbal recreatie of prestatie (keuze) 

- Fhuttle, youfo, kubb, speedminton, jeu de frisbee 

of beachsoccer 

Praktijk  2 

2 

1 

Nee A, B, C 

A, B, C 

A, B, C, E 

 Het eindrapport 4h is het SE1 cijfer met een weegfactor 50%.  LO cijfer wordt omgezet in O(<5,5), V(5,5-7,4), G(>7,4). 
Als gevolg van het gebruik van externe locaties, kan het zijn dat er van het programma moet worden afgeweken. 
 

 

Wegingsfactoren: 

● Elke module wordt beoordeeld met cijfers binnen een schaal van 3 t/m 10. 

● Voor iedere module gelden de volgende beoordelingscriteria: 

        1. Motorische vaardigheid                (50%) 
        2. Kwaliteit van het aanwezig zijn  
        3. Zelfstandigheid / initiatieven nemen  (50%) 

  4. Samenwerking     

  

Domein A Vaardigheden            
Domein B Bewegen         
Domein C Bewegen en regelen   
Domein D Bewegen en gezondheid              
Domein E Bewegen en samenleving  
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Vak: Muziek 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: Havo 

Leerjaar 4 

 

Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 Methode Muziek op Maat 

Hoofdstuk 1  
“Het lange leven van het lied” 
Bronnenboek + Werkboek 
-Termen en begrippen 
Bronnenboek + Werkboek 

-Theorie/Muziekgeschiedenis (Middeleeuwen) 

-Musiceren 

 
 

 
Schriftelijke 
Overhoring 
 

Proefwerk 

60  
 
 
 

1 
 

3 

1 

 
               
 
 

Nee 
 

Nee 

 

Trimester 2 Methode Muziek op Maat 

Hoofdstuk 2 
“Dansen door de eeuwen heen” 
Bronnenboek + Werkboek 
-Termen en begrippen 
Bronnenboek + Werkboek 

-Theorie/Muziekgeschiedenis (Renaissance) 

-Musiceren 

 
 

 
Schriftelijke 
Overhoring 
 

Proefwerk 

60  
 
 
 

1 
 

3 

1 

 
               
 
 

Nee 
 

Nee 

 

Trimester 3 Methode Muziek op Maat 

Hoofdstuk 3 
“Van gospels en koralen” 
Bronnenboek + Werkboek 
-Termen en begrippen 
Bronnenboek + Werkboek 

-Theorie/Muziekgeschiedenis (Barok) 

-Musiceren 

 
 

 
Schriftelijke 
Overhoring 
 

Proefwerk 

60  
 
 
 

1 
 

3 

1 

 
               
 
 

Nee 
 

Nee 

 

 Eindrapport 4 havo: (trimester 1 + 2 + 3) : 3 Het eindrapport 4h is het SE1 cijfer met een weegfactor 50%. 
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Vak: Scheikunde 

Schooljaar: 2019-2020 

Afdeling: Havo 

Leerjaar 4 

 

Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijd 
(min) 

% Herkansing  
(ja/nee) 

Trimester 1 Hoofdstuk 1: Scheiden en reageren  

1. Het verschil beschrijven tussen zuivere stoffen en mengsels op microniveau 

(dus op het niveau van de kleinste deeltjes) – één soort moleculen vs. meerdere 

soorten moleculen. 

2. 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. 

3. Verschillende soorten mengsels kennen een voorbeeld kunnen geven 

(oplossing, suspensie, emulsie). 

4. Begrippen die horen bij mengsels kunnen uitleggen: emulgator, 

tweelagensysteem, hydrofiel, hydrofoob.  

5. Zuivere stoffen herkennen van mengsels, aan de hand van het 

smeltpunt/kookpunt en het smelttraject/kooktraject. ( Zuivere stoffen hebben 

een kookpunt / smeltpunt. Mengsels hebben een kooktraject / smelttraject). 

6. Scheidingsmethoden kunnen koppelen aan eigenschappen: Filtreren en 

centrifugeren (stoffen verschillen in deeltjesgrootte), indampen en destilleren 

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

(aanhechtingsvermogen). 

7. Kunnen uitleggen dat (papier)chromatografie voor een scheiding zorgt door 

combinatie van oplosbaarheid (in de loopvloeistof) en aanhechtingsvermogen 

aan de vaste fase  (papier). 

8. De eigenschappen van een chemische reactie kennen en hoe energie een rol 

speelt bij een reactie. 

Schriftelijk  

 

50 5.2 % nee 
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9. Energiediagram kunnen schetsen met begintoestand, eindtoestand, 

geactiveerde toestand en de invloed van de katalysator voor een endotherme 

of exotherme reactie. 

10. Een reactievergelijking opstellen (incl. kloppend maken) van: een volledige 

verbranding van een verbinding CxHy of CxHyOz   en processen waarbij 

beginstoffen en producten gegeven zijn. 

11. Kunnen rekenen met de massaverhouding (zoals in de derde klas) en 

percentages. 

12. Veranderingen in reactiesnelheid kunnen verklaren met de vijf factoren: soort 

stof / temperatuur / concentratie/ verdelingsgraad / katalysator.  

De sub domeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: A13, B2, B3(4en5), C2 

(deels 1 en 2), C6 (1 en 2), D1 (1,2 en 3). 

    

Trimester 1 Hoofdstuk 2: Bouwstenen van stoffen 

1. De bouw van een atoom of ion kennen: Kern en elektronenwolk / protonen / 

neutronen / elektronen / atoomnummer/ massagetal / elektronenschillen / 

isotopen. 

2. Beschrijven van de opbouw van een atoom of ion: Hoeveel protonen / 

neutronen / elektronen?Hoe zijn elektronen over K- en L-schil verdeeld?  

3. Kennis over het periodiek systeem: Atoomnummer / verdeling metalen en niet-

metalen / elementen in een groep met dezelfde eigenschappen / groep 

halogenen / groep edelgassen. De elektronen verdeling kunnen afleiden van 

het PS. 

4. Ionen - namen en formules kennen:Zilverion (Ag+), aluminiumion (Al3+), 

goud(I)ion (Au+), goud(III)ion (Au3+), bariumion (Ba2+), calciumion (Ca2+), 

koper(II)ion (Cu2+), ijzer(II)ion (Fe2+), ijzer(III)ion (Fe3+), kwik(I)ion (Hg+), 

kwik(II)ion (Hg2+), kaliumion (K+), lithiumion (Li+), magnesiumion (Mg2+), 

natriumion (Na+), ammoniumion (NH4
+), lood(II)ion (Pb2+), lood(IV)ion (Pb4+), 

tin(II)ion (Sn2+), tin(IV)ion (Sn4+), uraan(III)ion (U3+), uraan(VI)ion (U6+), zinkion 

(Zn2+); bromide-ion (Br–) 

Schriftelijk  

 

50 15,8% nee 
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 5. Beschrijven hoe ionen zijn ontstaan en het verband kunnen leggen tussen de 

lading van een ion en het PS. 

 

6. Aan grootheden en eenheden kunnen rekenen:Massa m (kg), volume V (m3), 

atoom-/molecuulmassa (u), chemische hoeveelheid n (mol), molaire massa M 

(g.mol-1), dichtheid ρ (kg.m-3), molariteit c of [X] (mol.L-) 

7. Kunnen omrekenen van eenheden van massa en volume: cm3 (mL) – dm3 (L) – 

m3      en     μg – mg – g – kg – ton. 

8. Middels verhoudingstabel kunnen omrekenen van:Massa naar volume (middels 

dichtheid) en omgekeerd. Massa naar chemische hoeveelheid (middels molaire 

massa) en omgekeerd. 

9. Het werken bij berekeningen met significante cijfers. 

De sub domeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: A10 (1-deels), B1(1 

t/m6, 7deels), C2 deels. 

    

Trimester 2 Hoofdstuk 3: Stoffen en reacties 

1. Stoffen kunnen indelen op grond van hun elektrisch geleidingsvermogen en 

formule. 

2. Verband kunnen leggen tussen de bouw van een stof en het elektrisch 

geleidingsvermogen en geleidingsvermogen op microniveau uitleggen. 

3. 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. 

4. Roosters en bijbehorende bindingen:Metaalrooster en metaalbinding / 

ionrooster en ionbinding / molecuulrooster. 

5. Verband kunnen leggen tussen vervormbaarheid en bouw van een stof: Bij 

metalen: aanwezigheid van roosterfouten. 

6. De reactievergelijking kunnen geven voor het ontstaan van een zout uit 

elementen. 

Schriftelijk  

 

50 15,8% nee 
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 7. 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). 

8. Tekenen van een structuurformule van een moleculaire stof indien 

molecuulformule bekend is (rekening houdend met de covalenties van de 

atomen). 

9. Covalentie: Aantal bindingen dat een niet-metaalatoom aangaat / aflezen in 

Periodiek Systeem/ H F Cl Br I = covalentie 1 / O S = covalentie 2 / N P = 

covalentie 3 / C Si = covalentie 4. 

10. Met behulp van molverhouding rekenen aan reacties. 

11. Een reactievergelijking opstellen (incl. kloppend maken) van: een volledige 

verbranding van een verbinding CxHy of CxHyOz een processen waarbij 

beginstoffen en producten gegeven zijn. 

De sub domeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B3, B4, B5, C2. 
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Trimester 2 Hoofdstuk 4: Moleculaire stoffen 

1. Vanderwaalsbinding (molecuulbinding) en waterstofbruggen (bij NH en OH) 

kunnen beschrijven en herkennen.  

2. Kook- en smeltpunt in verband brengen met de sterkte van de binding in het 

geval van ionbinding / vanderwaalsbinding / waterstofbrug / metaalbinding. 

3. De termen hydrofoob en hydrofiel in verband brengen met waterstofbruggen 

en vervolgens oplosbaarheid / mengbaarheid koppelen aan de termen 

hydrofoob en hydrofiel. 

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

oplossen van moleculaire stoffen . 

5. Kunnen uitleggen welke bindingen worden verbroken of gevormd bij de 

volgende processen: verdampen / condenseren / smelten / stollen. 

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

aantal massa-ppb (gelijk aan μg.kg-1) ,het volumepercentage en 

massapercentage(in %). 

De sub domeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden:B2, B3, C2. 

Schriftelijk  

 

50 15,8% nee 
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Trimester 2 Hoofdstuk 6: Koolstofchemie: 

1. Koolwaterstoffen  herkenen en indelen op basis van hun structuur. 

2. De volgende begrippen kennen:koolwaterstof, alkaan, alkeen, vertakt, 

onvertakt, isomerie,  verzadigd en onverzadigd. 

3. Het geven van de juiste systematische naam aan koolstofverbindingen indien 

de structuurformule gegeven is. Alleen onvertakte alkanen met maximaal één 

functionele groep òf alkenen. 

4. Herkennen van structuurisomeren: Stoffen met dezelfde molecuulformule 

maar met een verschillende bouw (structuurformule). 

5. De eerste zes alkanen: methaan (CH4), ethaan (C2H6), propaan (C3H8), butaan 

(C4H10), pentaan (C5H12), hexaan (C6H14). 

6. Functionele groepen in organische verbindingen: C=C (stof is een alkeen); OH 

groep (stof is een alkanol); COOH groep (stof is een alkaanzuur); NH2 groep 

(stof is een amine); COOC groep (stof is een ester); C-X met X= F, Cl, Br of I (stof 

is een fluoralkaan, chlooralkaan, broomalkaan, joodalkaan). 

7. Het weergeven van een substitutie-en additiereactie. 

8. Het kunnen aantonen van een onverzadigde verbinding. 

9. De productieprocessen van ethanol kennen. 

10.  Uit kunnen leggen wat een evenwichtsreactie is en de 

concentratiebreuk/evenwichtsvoorwaarde kunnen opstellen. 

11. Uit kunnen leggen hoe een evenwichtsreactie aflopen gemaakt kan worden. 

12. Kunnen rekenen aan evenwichten. 

De sub domeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B1 (14,15), C1(9). 

Schriftelijk  

 

50  nee 
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Trimester 3 Hoofdstuk 5: Zouten 

1. Het opstellen van verhoudingsformules van zouten bestaande uit 

bovengenoemde ionen. Het geven van de juiste naam van zouten (inclusief 

Romeins cijfer indien nodig). 

2. Kennen van : Zilverion (Ag+), aluminiumion (Al3+), goud(I)ion (Au+), goud(III)ion 

(Au3+), bariumion (Ba2+), calciumion (Ca2+), koper(II)ion (Cu2+), ijzer(II)ion (Fe2+), 

ijzer(III)ion (Fe3+), kwik(I)ion (Hg+), kwik(II)ion (Hg2+), kaliumion (K+), lithiumion 

(Li+), magnesiumion (Mg2+), natriumion (Na+), ammoniumion (NH4
+), lood(II)ion 

(Pb2+), lood(IV)ion (Pb4+), tin(II)ion (Sn2+), tin(IV)ion (Sn4+), uraan(III)ion (U3+), 

uraan(VI)ion (U6+), zinkion (Zn2+); 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 (O2–) , hydroxide-ion (OH–) , fosfaation (PO4 

3–) , sulfide-ion 

(S2–) , sulfietion (SO3
2–) , sulfaation (SO4 

2–). 

3. Kook- en smeltpunt in verband brengen met de sterkte van de binding in het 

geval van ionbinding. 

4. Een reactievergelijking kunnen opstellen (incl. toestandsaanduidingen) van: het 

oplossen / indampen zouten, en het maken van zouthydraten. 

5. Herkennen van kristalwater in de formule van een hydraat: Zoutformule · nH2O 

6. Kunnen uitleggen wat hydratatie is (omringen van ionen door 

watermoleculen). 

7. Een neerslagreactie kunnen opstellen. 

8. Beschrijven van het stappenplan voor het maken van een zout. 

9. Aan kunnen tonen van een ionsoort in een oplossing. 

10. Kunnen rekenen aan zouten en zouthydraten. 

De subdomeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B1(7, 10, 11), B3 (1), B4(1), 

C1 (1, 4). C2.  

Schriftelijk  50 15,8% Nee 
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Trimester 3 Hoofdstuk 7: Zuren 

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

behulp van indicatoren en pH-schaal. 

2. Het definiëren van het omslagtraject van een indicator.  

3. Namen en formules / herkennen van de volgende zuren kennen: 

Waterstofchloride (HCl), zwavelzuur (H2SO4), salpeterzuur (HNO3), koolzuur (H2O + 

CO2 / 'H2CO3'), fosforzuur (H3PO4), azijnzuur / ethaanzuur (CH3COOH). 

4. Het kunnen uitleggen waarom zure oplossingen stroom geleiden. 

5. Het verschil kunnen uitleggen tussen zwakke en sterke zuren. 

6. Een reactievergelijking opstellen van een zuur in water. 

7. Rekenen aan oplossingen met het begrip molariteit. 

8. Het kunnen berekenen van de pH = -log[H+] en [H+] = 10-pH 

9. De pH berekenen van een zwak zuur. 

De subdomeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B1(8), C1(2), C2. 

Schriftelijk  50 15,8% nee 

 Het gewogen gemiddelde van de proefwerken (weging 3) en overhoringen (weging 1) 
vormt samen het cijfer voor schoolexamen 1 (SE1 telt voor 20% mee). 

Bij hoofdstuk 5 wordt een praktische toets afgenomen, met als opdracht: ‘herkennen 

van zouten’. Er wordt voorafgaand enkele malen geoefend. De praktische opdracht 

telt voor 20% mee.  

In 5 havo is er een herkansing voor SE1. Deze herkansing betreft de hoofdstukken 2 t/m 

6 en duurt 100 minuten. 

    

 
 


