
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

Schooljaar 2019/2020 

4 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. 

 

 

  



Inhoudsopgave 

 

Algemeen 

Bedrijfseconomie 

Biologie 

BSM 

CKV 

Duits 

Economie 

Frans 

Geschiedenis 

Informatica 

Kunst/Drama 

Muziek 

scheikunde 

Wiskunde D 

 

 

De vakken aardrijkskunde, dans, Engels, Grieks, handvaardigheid, kunst/drama, Latijn lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, natuurkunde, Nederlands, wiskunde A 
en wiskunde B maken geen toetsen die meetellen voor het schoolexamen. 

  



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. 
 
 
 



 
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: Bedrijfseconomie 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: vwo 

Leerjaar 4 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijds-
duur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 3 PO 1 
Bezoek niet-commerciële organisatie 
Bezoek aan een vereniging of stichting naar keuze, waarbij 
vragen over de domeinen B en C moeten worden gesteld en 
verwerkt in een verslag. 
 
Domein B: oprichting, organisatie, besluitvorming, eigen 
vermogen, vreemd vermogen, verzekeringen, marketing. 
Domein C: interne organisatie, organogram, 
personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid 
 
 

verslag nvt 5% nee  

 
  



 
Vak: Biologie 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 4 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijds-
duur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkan-
sing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

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

demonstreren 2 2/10 deel 
van PO1 

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

Trimester 1 Practicum waterpest: preparaat van cellen van een blad 
van waterpest  maken en deze bekijken onder de 
microscoop en daar een tekening van maken volgens de 
tekenregels. Subdomein A8. 

tekening 45 1/10 deel 
van PO1 

nee  

Trimester 1 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 - A8. 

verslag max. 
90 

3/10 deel 
van PO1 

nee  

Trimester 1 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 deel 
van PO1 

nee  

Trimester 1 Thema 1: Inleiding in de biologie: theorietoets over de 
volledige stof van dit thema. Subdomeinen: A4- A5- A8 - 

schriftelijk 45 Telt 1/6  
deel van 

nee Gebruik van Binas is 



A11 - A14 - A16 - B2 - B3 - C2 - F2*  (pw) ** SE1 toegestaan. 

Trimester 1 Thema 2: Voortplanting: theorietoets over de volledige 
stof van dit thema. Subdomeinen: B4 - C1 - C2 - D4 - E1 - 
E2 - E3* 

schriftelijk 
(pw) ** 

45 Telt 1/6  
deel van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

Trimester 2 Thema 3: Genetica:  theorietoets over de volledige stof 
van dit thema.  Subdomeinen: B1 - C1 - C2 - E3 - F1* 

schriftelijk 
(pw) ** 

45 Telt 1/6  
deel van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

Trimester 2 Thema 4: Evolutie: theorietoets over de volledige stof van 
dit thema. Subdomeinen: B2 - B3 - C2 - F1 - F2 - F3 - F4* 

schriftelijk 
(pw) ** 

45 Telt 1/6  
deel van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

Trimester 3 Thema 5: Ecologie:  theorietoets over de volledige stof 
van dit thema. Subdomeinen: (A7) - B2 - B3 - B8 - C3 - D5 - 
F2 - F3* 

schriftelijk 
(pw) ** 

45 Telt 1/6  
deel van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

Trimester 3 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. 

verslag  Telt 3/10 
deel van 
PO1 

nee  

Trimester 3 Thema 6: Mens en milieu:  theorietoets over de volledige 
stof van dit thema. Subdomeinen: B8 - C3 - D5 - F3* 

schriftelijk 
(pw) ** 

45 Telt 1/6  
deel van 
SE1 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 * Voor een nadere specificatie van de subdomeinen zie 
het document: ‘bijlage PTA 4v biologie’ 

** Leerlingen die een 5,0 of minder halen voor een 
proefwerk moeten dit herkansen waarvoor minimaal 
een 7,5 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 4v is het SE1-cijfer en telt 15% mee in 
het totale SE-cijfer. 

PO1: practische opdracht. Het PO1-cijfer telt 12,5% mee 
in het totale SE-cijfer. 

 
 

  
  



Bijlage PTA 4V 
 

Subdomeinen, leerdoelen en begrippen per thema in 4V 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

1 Inleiding in de biologie    

1 Wat is biologie? 1 Je kunt beschrijven wat biologie is en op welke gebieden 
biologie een rol speelt 

A4 A16 organismen, levensverschijnselen, stofwisseling, 
enzymen, katalyseren, dood, levenloos, individu, 
levensloop, ontwikkelen, soort, levenscyclus, 
natuurwetenschappen, context, biologische 
eenheden, moleculen, DNA, cel, orgaan, 
organisme, populatie, ecosysteem, biosfeer, 
systeem aarde, emergente eigenschap, 
interactie 

 2 Je kunt de levenscyclus van dieren beschrijven C2.1 

 3 Je kunt de organisatieniveaus van de biologie 
benoemen en uitleggen dat op elk hoger 
organisatieniveau emergente eigenschappen ontstaan. 

A14 F2.1.3 
(B3.1.5) 

2 Organen, weefsels en cellen 4 Je kunt organenstelsels, organen, weefsels en cellen bij 
een mens herkennen en kenmerken en functies 
beschrijven. 

A11 A14 
B3.1.1 

organenstelsel, weefsel, dekweefsel, 
zenuwweefsel, spierweefsel, bindweefsel, 
tussencelstof 

 5 Je kunt beschrijven dat groepen cellen in een 
weefsel, orgaan of organenstelsel een gezamenlijke 
functie uitoefenen. 

B3.1.1 
B3.1.2 

 6 Je kunt bij (delen van) organismen 
het verband aangeven tussen vorm en functie. 

A11 

3 Plantaardige en dierlijke cellen 7 Je kunt delen van dierlijke cellen en van plantaardige 
cellen herkennen en de functies ervan benoemen. 

B2.1.2 organel, celmembraan, celwand, cytoplasma, 
celplasma, grondplasma, celkern, 
kernmembraan, vacuole, vacuolemembraan, 
plastiden, chloroplasten, bladgroenkorrels, 
chomoplasten, leukoplasten, chlorofyl, 
intercellulaire ruimte, preparaat, object, 
transmissie- elektronenmicroscoop of TEM, 
scanning elektronenmicroscoop 
of SEM 

 8 Je kunt een microscoop gebruiken en daarmee (delen 
van) organismen bestuderen. 

A8.2 A8.4 



4 Celorganellen 9 Je kunt een cel beschrijven als een zelfstandig 
functionerende 

B2.1.2 kernplasma, chromosomen, nucleolus, 
kernporie, 

 10 Je kunt de bouw en functie van het cytoskelet van 
cellen beschrijven. 

B2.2.4 ribosomen, golgisysteem, exocytose, 
secretie, lysosoom, mitochondriën, ATP 
(adenosinetrifosfaat), cytoskelet, 
motoreiwitten, microtubili, 
Microfilamenten, fosfolipiden, hydrofiel, 
hydrofoob, 
cholesterol 5 Transport door 

membranen 
11 Je kunt de concentratie van een 
oplossing berekenen. 

A8.5 oplosmiddel, concentratie, ppm, diffusie, 
diffusiesnelheid, permeabel membraan, 
semipermeabel, selectief permeabel, 
osmose, osmotische waarde, osmotische 
druk, aquaporine, isotoon, hypotoon, 
hypertoon, turgor, turgescent, plasmolyse, 
concentratieverval, passief transport, 
ionentransport, 
porie-eiwitten, transporteiwitten, 
actief transport, endocytose, 
endosoom, fagocytose, 

 12 Je kunt uitleggen wat diffusie en osmose is en 
toelichten welke rol osmose speelt bij de stevigheid van 
planten. 

B2.2.1 
B2.2.2 

 13 Je kunt beschrijven hoe transport van stoffen via 
(cel)membranen plaatsvindt. 

B2.2.1 
B2.2.3 

6 Natuurwetenschappelijk onderzoek 14 Je kunt verschillende typen en methoden van een 
natuurwetenschappelijk onderzoek 
beschrijven 

A5.1 t/ A5.8 
+ A5.11 

natuurwetenschappelijk probleem, 
onderzoeksvraag, data, beschrijvend 
onderzoek, hypothese,  hypothesetoetsend 
onderzoek, experimenteergroep, 
controlegroep, blancoproef, steekproef, 
ontwerpend 
onderzoek, model, modelleren, 
verwachting, resultaten, conclusie, theorie, 
generatio spontanea, werkplan, verslag, 

 15 Je kunt een werkplan maken voor het uitvoeren van 
een natuurwetenschappelijk onderzoek. 

A5.1 t/ A5.8 
+ A5.11 



 

 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 
2 Voortplanting    
1 Ongeslachtelijke voortplanting 1 Je kunt de gebeurtenissen 

tijdens de celcyclus beschrijven en toepassen. 
E1.4 E2.1 
E2.3 E2.5 E2.6 

celdeling, moedercel, dochtercellen, 
ongeslachtelijke voortplanting, kloon, 
klonen, spiraliseren, mitose, plasmagroei, 
celcyclus, M-fase, interfase, DNA-replicatie 
(DNA-synthese), S-fase (synthesefase), 
centromeer, chromatiden, G0-fase, G1-
fase, G2-fase, centrosoom, centriolen, 
profase, prometafase, trekdraden, 
kernspoel, metafase, anafase, telofase, 
embryosplitsing, 
kerntransplantatie 

 2 Je weet dat door ongeslachtelijke voortplanting 
nakomelingen ontstaan die 
identiek zijn aan de ouder. 

E1.4 E3.1.1 
E2.12 

 3 Je kunt standpunten over klonen van organismen 
toelichten met ethische en biologische argumenten. 

E3.1.4 
E2.1.2 

2 Geslachtelijke voortplanting 4 Je kunt uitleggen hoe door 
meiose geslachtscellen ontstaan en hoe bevruchting 
verloopt. 

E2.4 E3.1.2 geslachtelijke voortplanting, gameet, 
geslachtscel, somatische cel, bevruchting, 
haploïde cellen, diploïde cellen, 
reductiedeling, meiose, meiose I, meiose 
II, eicel, zaadcel, testes, spermatogenese, 
ovaria, oögenese, follikel, 
poollichaampje, ovulatie 

 5 Je kunt de delen en werking van het 
voortplantingsstelsel van de mens beschrijven. 

E3.1.3 



3 Hormonen 6 Je kunt de werking van de hormoonklieren en 
hormonale regeling van de voortplanting van de mens 
beschrijven en toelichten. 

E3.1.3. B4.2.2 hormoonklieren, geslachtshormonen, 
hypofyse, hypothalamus, 
follikelstimulerend hormoon (FSH), 
luteïniserend hormoon (LH), testosteron, 
menstruatiecyclus, oestrogeen, gele 
lichaam, 
progesteron 

4 Zwanger 7 Je kunt de ontwikkeling van zygote tot 
volgroeide baby toelichten. 

C1.2.2 
C1.2.3 
C1.2.4 
C1.2.5 C2.1 C2.2 
C2.3 E2.2 E2.6 
E3.1.2 

humaan choriongonadotrofine (HCG), 
embryo, embryonale ontwikkeling, 
zygote, klievingsdelingen, morula, 
blastula, embryoblast, embryonaalknop, 
trofoblast, chorion, buitenste vruchtvlies, 
chorionholte, placenta, amnionholte, 
dooierzak, 
vruchtwater, amnion,  8 Je kunt fasen van de geboorte toelichten. C2.2 

   binnenste vruchtvlies, 
foetus, celdifferentiatie, apoptose, 
stamcellen 

5 Seksualiteit 9 Je kent de ontwikkelingen 
tijdens puberteit en adolescentie. 

D4.1 D4.2 
D4.3 D4.9 

puberteit, adolescentie, seksualiteit, 
seksuele opwinding, orgasme, 
heteroseksueel, homoseksueel, 
biseksueel, gender, genderdysforie, 
transgender, coming-out 

 10 Je kunt seksualiteit toelichten en een mening 
geven over verschillende vormen van seksualiteit. 

D4.5 D4.6 D4.8 

6 Soa’s en geboorteregeling 11 Je kunt de risico’s op infectie met seksueel 
overdraagbare 
aandoeningen toelichten. 

D4.7 seksueel overdraagbare aandoeningen, 
aids, hiv, voorbehoedmiddelen, 
anticonceptie, hormonale regulatie 

 12 Je kent methoden om zwangerschap te 
voorkomen en 
hun voor- en nadelen. 

D4.4 

7 Ongewenst kinderloos 13 Je kunt oorzaken noemen van verminderde 
vruchtbaarheid. 

C2.3 E3.1.2 
E3.1.3 

kunstmatige inseminatie (ki), in-
vitrofertilisatie (ivf) 



 14 Je kunt standpunten over het ingrijpen in het 
voortplantingsproces door middel 
van ivf en ki toelichten. 

E3.1.4 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

3 Genetica    

1 Fenotype en genotype 1 Je kunt omschrijven wat het fenotype en het 
genotype van 

E3.2.1 
E3.2.2 

fenotype, genotype, karyotype, karyogram, 
autosomen, homologe chromosomen, 
geslachtschromosomen, gen, nucleotiden, 
genoom, basenparing, DNA- sequentie, allel, 
genexpressie, milieufactoren, modificatie, 
aangeboren afwijking, 
erfelijke ziekte 

 2 Je kunt omschrijven wat DNA- sequentie en 
genexpressie 
betekenen. 

B1.1.1 
C1.1.5 
F1.1.1 

 3 Je kunt uitleggen dat een fenotype tot stand komt 
door het genotype en de invloed van milieufactoren. 

E3.2.1 C2.4 

2 Genenparen 4 Je kunt uitleggen hoe het fenotype van een 
organisme tot stand komt en hierbij de begrippen 
homozygoot, heterozygoot, dominant en 
recessief gebruiken. 

E3.2.3 locus, homozygoot, heterozygoot, dominant 
allel, recessief allel, drager of draagster, 
onvolledig dominant allel, intermediair, co- 
dominantie, genetica, recombinatie, 
genetische 
variatie 

 5  Je kunt uitleggen hoe door 
mutatie en recombinatie nieuwe combinaties van 
allelen ontstaan. 

F1.4.1 
F1.3.1 

3 Monohybride kruisingen 6 Je kunt van een monohybride 
kruising een kruisingsschema opstellen. 

E3.2.3 monohybride kruising, testkruising, 
stamboom 

 7 Je kunt de frequentie van genotypen en fenotypen 
van nakomelingen bij een monohybride kruising 
afleiden uit een kruisingsschema of 
stamboom. 

E3.2.3 (E3.2.5) 

4 Geslachtschromosomen 8 Je kunt beschrijven op welke wijze 
geslachtschromosomen het geslacht van een mens 

E3.2.2 X-chromosoom, Y- chromosoom, X- 
chromosomale overerving, draagster 

 9 Je kunt een kruisingsschema maken voor X-
chromosomale overerving en hieruit of uit 
stambomen de frequentie van genotypen en 
fenotypen van 

E3.2.3 
F1.3.1 



5 Dihybride kruisingen 10 Je kunt kruisingsschema’s maken voor dihybride 
kruisingen met onafhankelijke overerving (voor 
autosomale genen). Uit deze kruisingen of uit 
stambomen kun je de frequentie van genotypen en 
fenotypen van 
nakomelingen afleiden. 

E3.2.3 (E3.2.5) onafhankelijke overerving, dihybride 
kruising 

6 Speciale manieren van overerven 11 Je kunt kruisingsschema’s maken voor 
onafhankelijke overerving van multipele allelen, 
letale factoren en gekoppelde 

E3.2.3 multipele allelen, letale factor, 
onafhankelijke overerving, gekoppelde 
overerving, gekoppelde  genen en hieruit of uit stambomen de frequentie van 

genotypen en fenotypen van 
nakomelingen afleiden. 

 genen, mitochondriaal DNA 

 12. Je kunt verklaren dat mitochondriale overerving 
kan leiden tot een andere overerving dan volgens de 
wetten van 
Mendel. 

E3.2.4 

7 Opvoeding of aanleg 13 Je kunt het doel van tweelingonderzoek 
beschrijven. 

C2.4 E3.2.1 
(E3.2.5) 

epigenetica 

 14 Je kunt verklaren dat epigenetica kan leiden tot 
een ander overervingspatroon dan 
volgens de wetten van Mendel. 

E3.2.4 
E3.2.1 



 

 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 
4 Evolutie    
1 Ontwikkeling van het leven 1 Je weet uit welke periode de eerste levende 

organismen op Aarde stammen. 
F4.1 chemische evolutie, oeratmosfeer, 

anorganische stoffen, organische stoffen, 
Miller-Urey-experiment, oersoep, 
zelforganisatie, black smokers, 
prokaryoot, anaeroob, heterotroof, 
cyanobacteriën, autotroof, aeroob, 
eukaryoot, endosymbiosetheorie, 
biodiversiteit, bacteriën, archaea, taxon, 
species, genus, binaire naamgeving, 
geslachtsnaam, 
soortaanduiding 

 2 Je kunt het ontstaan van prokaryoten en 
eukaryoten beschrijven. 

F4.2; F4.3 

 3 Je kunt het ordeningssysteem van organismen 
beschrijven en toepassen. 

F2.4.4 

2 Prokaryoten 4 Je kunt kenmerken van prokaryoten 
noemen. 

B2.1.1 flagel, plasmiden, transformatie, 
conjugatie, transductie, genetische 
modificatie, virus, 
bacteriofagen 

3 Eukaryoten 5 Je kunt kenmerken van eukaryoten 
noemen 

C2.1, 
B3.1.3 

schimmels, gisten, chitine, 
schimmeldraden, hyfen, mycelium, 
sporen, paddenstoel, sporenplanten, 
vaatplanten, cilium, larve, 
metamorfose, pop, imago, 
eitjes 



4 De evolutietheorie 6 Je kunt uitleggen wat de neodarwinistische 
evolutietheorie inhoudt. 

F1.2; F2.2.1; 
F2.3.1; 
F3.4; F4.4 

evolutie, neodarwinistische 
evolutietheorie, neodarwinisme, 
natuurlijke selectie, survival of the 
fittest, genetische variatie, mutaties, 
overlevingskans, selectiedruk, fitness, 
adaptatie 

5 Onderzoek naar evolutie 7 Je kent enkele 
onderzoeksmethoden naar verwantschap. 

F1.1.3 anatomie, homologe organen, analoge 
organen, rudimentaire organen, 
rudimenten, clade, cladogram, cladistiek 

 8 Je kunt verschillen en overeenkomsten 
herkennen tussen organen en orgaanstelsels van 
de mens en van verschillende 
diersoorten. 

B3.1.3 

 9 Je kunt een stamboom en een 
cladogram aflezen en construeren. 

F1.1.3, 
F2.4.4 

6 Evolutie in populaties 10 Je weet hoe allelen in een populatie 
overerven. 

F2.1.1; 
F2.1.2; 
F2.2.2; 
F2.2.3; 
F2.4.2 

rassen, populatie, gene flow, soort, 
genenpool, allelfrequentie, regel van 
Hardy-Weinberg, seksuele selectie, 
micro-evolutie, 
macro-evolutie, co-evolutie, 

   genetic drift, 
flessenhalseffect, 
foundereffect 

7 Het ontstaan van soorten 11 Je kent manieren van reproductieve 
isolatie. 

F2.3.1; 
F2.3.2; 
F2.3.3; 
F2.4.1; F2.4.3 

reproductieve isolatie, geografische 
isolatie, allopatrische soortvorming, 
eilandtheorie, sympatrische 
soortvorming, polyploïdie 



 

 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 
5 Ecologie    
1 Ecologie op alle 
organisatieniveaus 

1 Je kunt uitleggen dat de organisatieniveaus 
binnen de ecologie hun eigen emergente 
eigenschappen hebben. 

F2.1.3 F3.1 ecologie, environmental DNA, 
ecogenomica, levensgemeenschap, 
biotische factoren, abiotische factoren, 
soortensamenstelling, ecosysteem, 
biosfeer, 
systeem aarde 

 2 Je kunt de invloeden op organismen indelen in 
biotische en abiotische factoren. 

B8.3.1, B8.3.3 
(D5.2.1, 
D5.2.2) 

2 Organismen 3 Je kunt de invloed van de belangrijkste 
abiotische factoren op organismen beschrijven. 

B8.3.3 
D5.2.1 
D5.2.2 

macroklimaat, microklimaat, tolerantie, 
verspreidingsgebied (areaal), areaal 
(verspreidingsgebied), tolerantiegrens, 
beperkende factor, tolerantiegebied, 
optimum, 
optimumkromme 

 4 Je kunt veranderingen van abiotische en 
biotische factoren en hun onderlinge wisselwerking 
beschrijven. 

B8.3.3, 
D5.2.1, 
D5.2.2 

3 Populaties 5 Je kunt binnen een ecosysteem vormen van 
concurrentie en van coöperatie onderscheiden. 

B8.3.2, 
D5.2.4 
D5.1.1 

concurrentie, niche, coöperatie, symbiose, 
mutualisme, commensalisme, parasitisme, 
populatiedichtheid, verspreidingspatroon, 
dichtheidsafhankelijke factoren, 
evenwicht, dichtheidsonafhankelijke 
factoren, geboortecijfer, sterftecijfer, 
migratie, uitheems, inheems, exoot, 
invasief, J-vormige groeicurve, 
draagkracht, S- 
vormige curve 

 6 Je kunt beschrijven hoe de 
populatiedichtheid wordt beïnvloed door 
factoren. 

B8.3.3, 
C3.1.4, 
D5.2.2 (F3.3, 
F3.4) 



4 Ecosystemen 7 Je kunt de voedselrelaties en 
informatienetwerken binnen een ecosysteem 
beschrijven. 

D5.1.2, 
D5.1.3 

vraat, signaalstoffen, voedselketen, 
predatie, toppredator, voedselweb 
(voedselnet), voedselnet (voedselweb), 
trofisch niveau, producenten, assimilatie, 
koolstofassimilatie, foto- autotroof, 
chemosynthese, chemo-autotroof, 
voortgezette assimilatie, consumenten, 
dissimilatie, detrivoren, reducenten, 
mineralisatie, piramide van aantallen, 
biomassa, piramide van biomassa, bruto 
primaire productie (BPP), netto primaire 
productie (NPP), 

 8 Je kunt de energiestroom door een ecosysteem 
beschrijven. 

B2.3.4 
B2.3.5 
B3.2.3 
B8.1.1, 
B8.1.2, 
B8.2.1 

   productiviteit 

5 Veranderingen in 
ecosystemen 

9 Je kunt veranderingen in een 
ecosysteem beschrijven. 

C3.1 pioniersoorten, pionierecosysteem, 
successie, gelaagdheid, 
climaxecosysteem, primaire successie, 
secundaire successie, gradiëntecosysteem, 
indicatorsoorten, 
modelleren, omslagpunt 

 10 Je kunt de in een model gegeven 
informatie over ecosystemen gebruiken, 
bewerken en analyseren. 

A7 
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Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 
6 Mens en milieu    
1 De relatie mens en milieu 1 Je kunt uitleggen hoe het bestaan van de mens 

afhankelijk is van de biodiversiteit. 

F3.2 ecosysteemdiensten, duurzame 
ontwikkeling, kringloopeconomie, 
circulaire economie, lineaire 
economie, 
bevolkingsdruk 

 2 Je kunt de voornaamste oorzaken en 
gevolgen van de milieuproblemen noemen. 

F3.3 

2 Kringlopen 3 Je kunt de koolstofkringloop in hoofdlijnen 
beschrijven en 
schema’s hiervan interpreteren. 

B8.2.2,B8.2.3 fossiele brandstoffen, 
stikstofassimilatie, ammonificatie, 
nitrificatie, denitrificatie, 
stikstofbinding, 
stikstoffixatie 

 4 Je kunt de stikstofkringloop in hoofdlijnen 
beschrijven en 
schema’s hiervan interpreteren. 

B8.2.2,B8.2.3 

3 Voedselproductie 5 Je kunt manieren noemen waarop een optimale 
productie van voedsel kan worden verkregen. 

B8.2.3; 
B8.3.4, 
C3.1.6; 
D5.2.3; 
D5.2.5; D5.2.6 

uitspoeling, monocultuur, pesticiden, 
insecticiden, herbiciden, resistent, 
persistent, accumulatie, biologisch 
afbreekbaar, vruchtwisseling, 
veredeling, niet- grondgebonden 
veehouderij, mestoverschot, 
biologische landbouw, eutrofiëring, 
waterbloei 

 6 Je kent verschillen in de wijze van 
voedselproductie in de gangbare en de biologische 
landbouw. 

B8.2.3; 
B8.3.4, 
C3.1.6; 
D5.2.3; 
D5.2.5; D5.2.6 

 7 Je kent oorzaken en gevolgen van eutrofiëring 
van water en mogelijke oplossingen daarvoor. 

B8.2.2; 
B8.2.3; 
B8.3.4; C3.1.6 
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4 Energie 8 Je kent oorzaken en gevolgen van het versterkte 
broeikaseffect en mogelijke oplossingen daarvoor. 

B8.1.3; 
B8.3.4; 
C3.1.6; 
D5.2.5; 
D5.2.6; F3.3 

broeikaseffect, versterkte 
broeikaseffect, biomassa, 
biobrandstoffen 

5 Natuurbescherming 9 Je kunt maatregelen noemen voor natuurbehoud, 
natuurbeheer en natuurontwikkeling en aangeven of 
je deze maatregelen aanvaardbaar vindt. 

B8.3.4; F3.3 natuurbehoud, natuurbeheer, 
natuurontwikkeling, versnippering, 
Natuurnetwerk Nederland, Ecologische 
Hoofdstructuur, 
faunapassage, Rode lijst 
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Vak: BSM 

Schooljaar: 2019-2020 

Leerweg/afdeling: vwo 

Leerjaar 4 

Opmerkingen 
PTA VWO. PROGRAMMA BSM VOOR 4, 5 & 6 VWO 2019/2020 

 

  Onderdeel Domein Toetsvorm Eindtermen Weging % SBU Cijfer 
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 thoerie                                                                            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   
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20 EHBO BG-D3 PO1 14     8   
21 Keuze activiteit 2 B-B6 PO1 7     8   
22 Keuze activiteit 3 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 Eindtermen Weging   SBU Cijfer 
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 
32 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   

       Eindcijfer   
 

* Herkansing theorie: Tijdens de herkansingsdagen begin 5 vwo mag 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. 
Vetgedrukt: Deze onderdelen worden in 4 vwo afgesloten! 



PTA 4 vwo: Het Stedelijk Lyceum Kottenpark  

 
Vak: CKV 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: vwo 

Leerjaar 4 

Opmerking Deelname aan culturele activiteiten is verplicht 

 
Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

 SE 1 bestaat uit de hieronder genoemde onderdelen. Het 
cijfer is het voortschrijdend gemiddelde van alle onderdelen 
met de genoemde wegingen 

  25%   

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 

-  
 

 

 
Ja 

 

Nee 

 
Weging 1 

 

Weging 1 

Leerlingen werken wekelijks in 
een katern en maken daarin 
allerlei opdrachten.  
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Trimester 
2 

SE 1 - Domein B: Verbreden 
Stofomschrijving: 

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

 
●      4. Reflecteren op nieuwe kunstzinnige activiteiten 

uit 1 kunstdiscipline* door middel van een kleine 
onderzoeksopdracht. 

 
 Nieuwe ervaringen vanuit kunstzinnige activiteiten 

omzetten in een kunstwerk uit een van de 
kunstdisciplines* 

 
 
Portfolio 

 
Presentatie  

 

Praktisch 

-  

 
 

 

Ja 

 
Nee 

 

Nee 

 
 
Weging 1 
 
 
Weging 2 
 
 
Weging 2 
 
Leerlingen werken wekelijks in 
een katern en maken daarin 
allerlei opdrachten.  

Trimester 
3 

SE 1 - Domein B: Verbreden 
Stofomschrijving: 
●     3 . 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 

 
Praktisch 

 
- 

  
 

Ja 

 
Nee 

 
 

Weging 1 

 
Weging 2 
 

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

 
*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: Duits 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 4 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 Twee proefwerken uit de methode, waarin alle 4 de 
vaardigheden per hoofdstuk aan bod komen. (Domeinen A 
t/m E) 

Schriftelijk 45  nee Weging 1 

 De vaardigheid Kijk en Luisteren  B1/B2 niveau. (Domein B) Schriftelijk 45  nee Weging 1 

Trimester 2 Twee proefwerken uit de methode, waarin alle 4 de 
vaardigheden per hoofdstuk aan bod komen. (Domeinen A 
t/m E) 

Schriftelijk 45  nee Weging 1 

 De vaardigheid Lezen B1/B2 niveau. (Domein A) Schriftelijk 45  nee Weging 1 

Trimester 3 Twee proefwerk uit de methode, waarin alle 4 de 
vaardigheden per hoofdstuk aan bod komen. (Domeinen A 
t/m E) 

Schriftelijk 45  nee Weging 1 

 De vaardigheid Spreken B1/B2 niveau. (Domein C1) Mondeling 15  nee Weging 1 



PTA 4 vwo: Het Stedelijk Lyceum Kottenpark  

 Het voortschrijdend gemiddelde van al deze toetsen maakt 
10% uit van het schoolexamen cijfer in 6 VWO. 

  10%   
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Vak: Economie 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 4 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 3 SE1: Schaarste, ruil, markt & ruilen over de tijd.  
 
Stofomschrijving: 
Een leerling kan in contexten analyseren dat beperkte middelen en 
ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes. Ook kan de 
leerling, binnen de contexten van gezinshuishoudingen, 
bedrijfshuishoudingen en overheidshuishoudingen, analyseren dat ruil 
niet alleen op één moment in de tijd plaatsvindt, maar ook over de tijd. De 
leerling kan in contexten analyseren dat keuzes en ruil die plaatsvinden 
worden gecoördineerd via de markt. Prijsvorming is het mechanisme 
waarmee vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De manier 
waarop prijsvorming plaatsvindt heeft gevolgen voorwelvaart en 
economische politiek. 

Domeinen: 
B, D & E Syllabus vwo-economie 2021 

Schriftelijk 100 5% nee  
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Vak: Frans* 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 4 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

1 Kennistoets GL schriftelijk  45  nee Weging 2 

 Luistervaardigheid Cito 45  nee Weging 1 

 Leesvaardigheid Cito 45  nee Weging 1 

2 Kennistoets GL schriftelijk 45  nee Weging 2 

 Schrijfvaardigheid Cito 45  nee Handelingsdeel**: 
schrijfdossier 

Weging 2 

 Spreekvaardigheid mondeling 20  nee Weging 2 
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3 Kennistoets GL schriftelijk 45  nee Weging 2 

 Literatuur schriftelijk 45  nee Handelingsdeel: 
literatuurdossier 

Weging 2 

 Luistervaardigheid Cito 45  nee Handelingsdeel: 
luisterdossier 

Weging 2 

4 Vocabulaire schriftelijk 25  nee Weging 2 

 Leesvaardigheid schriftelijk 75  nee Handelingsdeel: 
leesdossier 

Weging 2 

totaal       

 
* 
Het vak Frans kent vier schoolexamens. Deze worden in 6 Vwo afgenomen. 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 kennis 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.  
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**  
De eisen voor de dossiers worden door de docent meegedeeld aan de leerlingen. In 4, 5 en 6 Vwo wordt eraan gewerkt, in de lessen, maar ook 
thuis. De handelingsdelen moeten ‘naar behoren’ gedaan worden en op een afgesproken datum ingeleverd worden. 
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Vak: Geschiedenis 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: vwo 

Leerjaar 4 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

      Zie verder document  
behorende bij PTA VWO 
4 

Trimester 1 PW: Tijdvak  1 t/m 4 S  45   Domein A en B  

Weging rapport 1: 2x 

Trimester 2 PO1 Thema 1: De Oudheid 

 

PW: Tijdvak 4 t/m 6 en Historische Context  Steden en Burgers in 
de Lage Landen 

S 

 

S 

n.v.t. 

 

45 

5 Nee Domein C; Weging 
rapport: 2x 

Domein A en B; Weging 
rapport: 2x 

Trimester 3 PO2 Thema 2: Nederland immigratieland S 45 5 Nee Domein C 
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SE1: Tijdvak 1 t/m 6 en Historische Context Steden en Burgers in de 
Lage Landen  

 

S 

 

100 

 

15 

 

Nee 

Weging rapport: 2x 

Domein A en B  

Weging rapport: 3x 

Totaal  Subtotaal    25 %   
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Document behorende bij het PTA VWO 4 schooljaar 2019-2020 

 

Vakinhoudelijke informatie: 

Leermiddelen 

Feniks bovenbouw 3e 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  
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- 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;  
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- 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 contexten.  

Het betreft de volgende historische contexten:  

∙ Steden en burgers in de Lage Landen 1050-1700; (HC 1) 

∙ Verlichting 1650-1900; (HC 2) 

∙ China 1842-2001; (HC 3) 

∙ Duitsland in Europa 1918-1991 (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 
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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 van domein B wordt getoetst.  

 

. 
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Vak: Informatica 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 4 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

1 
PO1: Website 
Domein: 
C1, C2, F1 

Digitaal In de 
les 

10% Ja  

2 
PO2: Informatica in de maatschappij 
Domein: 
F2, F3 
 

Digitaal In de 
les 

5% Ja  

2 
PO3: Security 
Domein: 
F4, E1, E2 

Digitaal In de 
les 

5% Ja  

3 
PO4: Stroomdiagrammen en programmeren 
Domein: 

Digitaal In de 
les 

5% Ja  
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B2, C3, D 
3 

PO5: Keuze module 
Domein: 
G-R 

Digitaal In de 
les 

5% Nee  

totaal    30%   
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Vak: Muziek 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: VWO 

Leerjaar 4 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

 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(en) 

Proefwerk 

 

 

 

                
60 

*  

 

                
Nee 

Nee 

*Wegingsfactoren 

SO(’s) 1x 

Proefwerk 3x 

Musiceren 1x 
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2 Hoofdstuk 2  
“Dansen door de eeuwen heen” 
Bronnenboek + Werkboek 
-Termen en begrippen 
Bronnenboek + Werkboek 
-Theorie/Muziekgeschiedenis 
                (Renaissance) 

-Musiceren 

 

 

                                  
Schriftelijke Overhoring(en) 

Proefwerk 

 

 

 

                 
60 

*  

                
Nee 

Nee 

*Wegingsfactoren 

SO(’s) 1x 

Proefwerk 3x 

Musiceren 1x 

3 Hoofdstuk 3  
“Van gospels en koralen” 
Bronnenboek + Werkboek 
-Termen en begrippen 
Bronnenboek + Werkboek 
-Theorie/Muziekgeschiedenis 
                (Barok) 

-Musiceren 

 

 

                                  
Schriftelijke Overhoring(en) 

Proefwerk 

 

                                 

 

                
60 

*  

                
Nee 

Nee 

*Wegingsfactoren 

SO(’s) 1x 

Proefwerk 3x 

Musiceren 1x 

Totaal Periode  1 + 2 + 3 : 3 = ER 4   25%   
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Vak: Scheikunde 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 4 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

n.v.t.    

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  

Je kunt……. 

Vorm 

 

Tijd 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herk. 

(ja/nee) 

Opm. 

Trim.1 Schriftelijke overhoring Hoofdstuk 1:  Scheiden en Reageren (Herhaling stof 3e klas) 
1) uitleggen wat een zuivere stof, een mengsel, een element en een verbinding is; 
2) experimenteel vaststellen of je met een mengsel of een zuivere stof hebt te 

maken (smeltpunt/smelttraject); 
3) de kenmerken noemen en herkennen van oplossingen, suspensies en emulsies; 
4) de begrippen hydrofiel en hydrofoob toepassen. 
5) uitleggen hoe je een mengsel van stoffen kunt scheiden door gebruik te maken 

van de verschillen in oplosbaarheid (extractie), deeltjesgrootte (filtratie), 
kookpunt (indampen en destilleren, aanhechtingsvermogen (adsorptie) of 
dichtheid (bezinken). 

Schrift. 50  Nee  
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6) een aantal kenmerken van een chemische reactie noemen (waaronder de wet 
van behoud van massa en het begrip “reactietemperatuur”; 

7) toelichten wat activeringsenergie is; 
8) energiediagrammen voor exotherme en endotherme reacties tekenen en 

interpreteren; 
9) in een energiediagram de activeringsenergie en de reactie-energie aangeven. 
10) uitleggen wat de begrippen reactietijd en reactiesnelheid betekenen; 
11) aangeven welke factoren de snelheid van een reactie bepalen; 
12) de invloed van elk van deze factoren op de reactiesnelheid toelichten; 
13) met het botsende-deeltjesmodel uitleggen wat de invloed van de concentratie, 

de verdelingsgraad en de temperatuur op de reactiesnelheid is; 
14) met het begrip activeringsenergie uitleggen wat de invloed van het soort stof en 

een katalysator op de reactiesnelheid is. 

Proefwerk Hoofdstuk 2: Bouwstenen van stoffen 
1) het atoommodel van Rutherford en Bohr gebruiken om atomen weer te geven; 
2) het atoomnummer en het massagetal gebruiken; 
3) uitleggen wat isotopen zijn; 
4) het periodiek systeem gebruiken om de elektronenconfiguratie af te leiden. 
5) uitleggen wat een ion is; 
6) uitleggen hoe positieve en negatieve ionen ontstaan uit atomen; 
7) het begrip elektrovalentie toelichten; 
8) de elektrovalentie van een atoomsoort afleiden uit het periodiek systeem; 
9) de octetregel uitleggen en toepassen. 
10) de atomaire massa-eenheid gebruiken; 
11) de gemiddelde atoommassa berekenen uit de in de natuur voorkomende 

isotopen; 
12) de gemiddelde molecuulmassa berekenen; 
13) het verschil uitleggen tussen meetwaarden en telwaarden; 
14) de rekenregel gebruiken die voor optellen en aftrekken geldt. 
15) op de juiste manier grondeenheden omrekenen in afgeleide eenheden; 

Schrift. 50  Nee  
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16) uitleggen wat het getal van Avogadro is; 
17) uitleggen welke functie de eenheid mol heeft in de scheikunde en er eenvoudige 

berekeningen mee uitvoeren; 
18) uitleggen wat de molaire massa is. 

 
Gedurende het trimester worden er (onder voorbehoud) schriftelijke overhoringen 
afgenomen met de volgende onderwerpen: 

- ionen (formules en namen volgens beschikbaar gesteld stencil) 
- rekenen (zie hoofdstuk 2, onderdelen 10 t/m 18) 

 

Schrift. Var.  Nee  

Trim.2 Proefwerk Hoofdstuk 3: Moleculaire stoffen 
1) aan de hand van de formule van een stof voorspellen of deze een metaal, zout of 

moleculaire stof is; 
2) uitleggen of een stof stroom geleidt; 
3) de bouw van een metaal beschrijven aan de hand van de begrippen 

metaalrooster, vrije elektronen en metaalbinding; 
4) de bouw van een zout beschrijven met de begrippen ion en ionbinding; 
5) de bouw van een moleculaire stof beschrijven met de begrippen molecuul en 

vanderwaalsbinding. 
6) bij een gegeven molecuulformule de systematische naam van de stof geven; 
7) bij een gegeven systematische naam de molecuulformule van de stof geven; 
8) uitleggen hoe een atoombinding wordt gevormd; 
9) uitleggen wat de covalentie van een atoom is; 
10) met elektronegativiteit uitleggen of een atoombinding polair of apolair is. 
11) het verband uitleggen tussen de molecuulmassa en de sterkte van de 

vanderwaalsbinding; 
12) het verband uitleggen tussen smelt- en kookpunt en de sterkte van de 

vanderwaalsbinding; 
13) het verschil uitleggen tussen ontleden en verdampen; 
14) verklaren waarom kookpunten van bepaalde moleculaire stoffen sterk afwijken; 
15) uitleggen wat een dipool-dipoolbinding inhoudt; 
16) uitleggen wat waterstofbruggen zijn; 
17) aan de structuurformule van een stof herkennen of deze stof waterstofbruggen 

Schrift. 50  Nee  
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kan vormen. 
18) uitleggen waarom de stof jood beter in een wasbenzinelaag oplost dan in een 

waterlaag; 
19) aan de hand van het polair of apolair zijn van moleculen bepalen of stoffen met 

deze moleculen wel of niet goed oplossen in een hydrofiel of hydrofoob 
oplosmiddel; 

20) uitleggen wat er gebeurt als een stof zich kan verdelen over meerdere 
oplosmiddelen. 

21) uitleggen waarom een gelijke hoeveelheid aan moleculen in de gasfase bij 
dezelfde temperatuur en druk een gelijk volume inneemt; 

22) rekenen met het molair volume. 
 
Proefwerk Hoofdstuk 6 , 7 en §4.4: Koolstofchemie, duurzaamheid 

1) uitleggen welke stoffen koolwaterstoffen heten; 
2) koolwaterstoffen indelen met gebruikmaking van hun algemene 

structuurkenmerken; 
3) met voorbeelden de volgende begrippen toelichten: homologe reeks, isomerie, 

vertakt en onvertakt, verzadigd en onverzadigd, cyclisch en acyclisch, aromatisch 
en alifatisch. 

4) de systematische naam voor alkanen, alkenen, alkynen, cycloalkanen en 
aromaten afleiden uit de structuurformule; 

5) de structuurformule tekenen voor alkanen, alkenen, alkynen, cycloalkanen en 
aromaten als de systematische naam is gegeven; 

6) de naam en structuurformule van isomere verbindingen geven als je de 
molecuulformule kent; 

7) een benzeenring in een verbinding benoemen als een fenylgroep. 
8) uitleggen wat karakteristieke groepen zijn; 
9) uitleggen welke rol de prioriteit van de karakteristieke groep speelt bij de 

systematische naamgeving; 
10) de systematische naam of de structuurformule geven van halogeenverbindingen, 

alkoxyalkanen, alkanolen en fenolen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, aminen 
en aminozuren. 

11) de klasse van de esters herkennen aan hun karakteristieke groep; 

Schrift. 50  Nee  
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12) uitleggen hoe een carbonzuur en een alcohol reageren tot een ester (en water); 
13) de structuurformule tekenen en de systematische naam geven van 

alkylalkanoaten (met maximaal zes koolstofatomen); 
14) een aantal toepassingen van esters noemen; 
15) uitleggen dat vetten (tri-)esters van glycerol zijn (triglyceriden); 
16) uitleggen wat verzadigde en onverzadigde vetten zijn. 
17) het belang uitleggen van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening; 
18) berekeningen uitvoeren met verbrandingswarmte; 
19) uitleggen hoe aardolie wordt gescheiden in verschillende fracties en toelichten 

hoe de naftafractie verder wordt bewerkt; 
20) benoemen wat de milieuproblemen zijn bij het gebruik van fossiele brandstoffen. 
21) uitleggen wat een elementenkringloop is; 
22) uitleggen wanneer de koolstofkringloop CO2‑neutraal is; 
23) uitleggen wat eerste, tweede en derde generatie biobrandstoffen zijn; 
24) een blokschema gebruiken. 
25) uitleggen wat wordt verstaan onder upcyclen, downcyclen en Cradle to Cradle; 
26) aangeven wanneer er sprake is van een duurzame stoffenkringloop; 
27) toelichten of een proces duurzaam is aan de hand van de uitgangspunten van de 

groene chemie; 
28) de atoomeconomie en het rendement van een chemische reactie berekenen. 
29) uitleggen wat wordt verstaan onder evenwichtsreacties; 
30) de begrippen insteltijd en homogeen en heterogeen evenwicht toelichten; 
31) voor een gegeven evenwichtsreactie de concentratiebreuk en de 

evenwichtsvoorwaarde opstellen; 
32) berekeningen aan een evenwicht uitvoeren met behulp van een overzichtstabel; 
33) uitleggen wat een verdelingsevenwicht en een oplosevenwicht is. 
34) uitleggen hoe een evenwicht verschuift bij concentratieverandering; 
35) uitleggen hoe een evenwicht verschuift bij volumeverandering; 
36) uitleggen wat de invloed van een katalysator op het evenwicht is; 
37) uitleggen wat de invloed van een temperatuurverandering op het evenwicht is; 
38) uitleggen hoe een evenwicht aflopend kan worden gemaakt. 
39) rekenen met de molariteit van een stof in oplossing; 
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Gedurende het trimester worden er (onder voorbehoud) schriftelijke overhoringen 
afgenomen met de volgende onderwerpen: 

- moleculaire stoffen (zie H3, alle onderdelen behalve 21 en 22) 
- Koolstofchemie, structuurformules en naamgeving (H6, onderdelen 1 t/m 16 met 

nadruk op 4, 5, 6 en 10) 
 

Schrift. Var.  Nee  

Trim.3 Proefwerk Hoofdstuk 4: Zouten en zoutoplossingen 
1) uitleggen hoe een zout wordt gevormd uit een metaalatoom en een niet-

metaalatoom; 
2) uitleggen hoe een ionbinding tot stand komt en hoe een ionrooster eruitziet; 
3) de naam en formule geven van een aantal veelvoorkomende enkelvoudige en 

samengestelde ionen; 
4) de verhoudingsformule van een zout opstellen. 
5) uitleggen waarom veel zouten goed oplosbaar zijn in water; 
6) de oplos- en indampvergelijking van een willekeurig zout opstellen; 
7) toelichten wat een verzadigde en een onverzadigde oplossing is; 
8) de reactievergelijking geven van de reactie tussen een metaaloxide en water en 

de triviale naam van de oplossing noemen die daarbij ontstaat. 
9) uitleggen wat wordt bedoeld met de begrippen zouthydraat en kristalwater; 
10) de reactievergelijking opstellen voor de vorming van een zouthydraat; 
11) de reactievergelijking opstellen voor het oplossen van een zouthydraat. 
12) rekenen met de molariteit van een stof in oplossing; 
13) toelichten dat de molariteit van een opgelost zout niet gelijk hoeft te zijn aan de 

molariteit van de ionen van dat zout. 
 

Schrift. 50  Nee  

Proefwerk Hoofdstuk 4 & 5: Reacties van zouten 
1) de onderdelen 1 t/m 13 van het proefwerk hoofdstuk 4 (zie boven) 
2) het neerslaan van een zout in een neerslagreactie weergeven; 
3) bepalen welke ionen een neerslag vormen bij het samenvoegen van 

zoutoplossingen; 
4) uitleggen wat een chemisch evenwicht is. 
5) beschrijven hoe je ongewenste ionsoorten uit een oplossing kunt verwijderen; 
6) een zout maken uit verschillende oplossingen van andere zouten en dit proces 

Schrift. 50  Nee  
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beschrijven met woorden en reactievergelijkingen; 
7) met experimenten aantonen welk zout er in een bepaald buisje zit. 
8) beschrijven hoe je ongewenste ionsoorten uit een oplossing kunt verwijderen; 
9) een zout maken uit verschillende oplossingen van andere zouten en dit proces 

beschrijven met woorden en reactievergelijkingen; 
10) met experimenten aantonen welk zout er in een bepaald buisje zit. 

 
Proefwerk Hoofdstuk 8: Zuren 

1) uitleggen hoe je de zuurgraad van een oplossing aangeeft; 
2) uitleggen hoe je kunt vaststellen of een oplossing zuur, basisch of neutraal is; 
3) de omslagtrajecten van indicatoren opzoeken en gebruiken om de pH te bepalen. 
4) uitleggen wat het verschil is tussen een sterk en een zwak zuur; 
5) de reactie van een sterk zuur met water weergeven in een reactievergelijking; 
6) de reactie van een zwak zuur met water weergeven in een reactievergelijking; 
7) de notaties geven voor oplossingen van sterke en zwakke zuren. 
8) onderscheid maken tussen organische en anorganische zuren; 
9) uitleggen wat een instabiel zuur is; 
10) uitleggen hoe ionen als zuur kunnen reageren; 
11) aan de hand van Binas tabel 49 bepalen of een zuur sterk of zwak is. 
12) de pH berekenen van de oplossing van een sterk zuur; 
13) de pH berekenen van de oplossing van een zwak zuur; 
14) de [H3O+] berekenen bij een gegeven pH; 
15) bij gegeven pH de molariteit of de Kz berekenen; 
16) werken met Binas tabel 49. 

 

Schrift. 50  Nee  

Gedurende het trimester worden er (onder voorbehoud) een schriftelijke overhoring 
afgenomen met het volgende onderwerp: 

- ionen en zoutformules: formules en naamgeving (Hoofdstuk 4, onderdelen 3 en 4 
daarbij ook gebruik makend van beschikbaar gesteld stencil) 

 

Schrift. Var.  Nee  

Schoolexamen 1:  
Het gewogen gemiddelde van de proefwerken (weging 3) en overhoringen (weging 1) 
vormt samen het cijfer voor schoolexamen 1 (SE1). 

  10% Ja *) 
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Praktische Opdracht 1: Ionenonderzoek 
Aan de hand van een stappenplan en een lijst herkenningsreacties kan de leerling zowel 
het positieve als negatieve ion van een tweetal zoutoplossingen aantonen. De te behalen 
score hangt af van de gevonden ionen, de verslaglegging daarvan en een aantal open 
vragen (hiervoor dient Hoofdstuk 5 te worden beheerst, zie boven). 
Voor de definitieve praktische afname oefenen leerlingen gedurende 5-6 lessen. 

Prakt. 
& 

Schrift. 

 10% Nee **) 

totaal    20%  ***) 

 
*)         De herkansing van schoolexamen 1 vindt plaats in de 4e of 5e week van het volgende schooljaar (in 5V). Bij doubleren in 4V vervalt het cijfer. 

**)       Bij doubleren kan de Praktische Opdracht opnieuw gedaan worden. Het beste resultaat telt dan. 

***)     In 5V zijn ook twee onderdelen van het schoolexamen (samen 25%) en in 6V zijn er drie schoolexamens (samen 55%)  
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Vak: Wiskunde D 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: VWO 

Leerjaar 4 

 

Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Tr1 

VWO wiskunde D deel 1 Hfst 1  
“Combinatoriek” 
 

PW1 45 5.55% Nee 

Het gemiddelde van de 6 
proefwerken is het SE1 cijfer. 

 

VWO wiskunde D deel 1 Hfst 2  
“Driehoeken en lijnen” 
 

PW2 45 5.55% Nee 

Tr2 

VWO wiskunde D deel 1 Hfst 3  
“Kansrekening” 

PW3 45 5.55% Nee 

VWO wiskunde D deel 1 Hfst 4  

“Discrete wiskunde” 

PW4 45 5.55% Nee 

Tr3 

VWO wiskunde D deel 2 Hfst 5 
“Ruimtemeetkunde” 

PW5 45 5.55% Nee 

VWO wiskunde D deel 2 Hfst 6  
“Discrete kansverdelingen” 

PW6 45 5.55% Nee 

Totaal    33.33 % Nee 

 


