
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

Schooljaar 2019/2020 

5 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 

Aardrijkkunde  

Bedrijfseconomie 

Biologie 

BSM 

CKV 

Duits 

Economie 

Frans 

Geschiedenis 

Grieks 

Handvaardigheid/Tekenen 

Informatica 

Kunst/Drama 

Latijn 

Maatschappijleer 

Muziek 

Nederlands 

scheikunde 

Wiskunde D 

 

De vakken dans, Engels ,natuurkunde,  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: Aardrijkskunde 

Schooljaar: 2019-2020 
afdeling:  vwo 
Leerjaar 5 
 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

 Globalisering (Wereld) 
Eindterm  3: B1 = Samenhang en verscheidenheid in de 
wereld. 

- de begrippen ‘mondialisering’ en 
‘tijdruimtecompressie’ in onderling verband en 
vanuit een geografisch perspectief analyseren. 

- mondiale spreidingspatronen van economische, 
culturele, demografische, sociale en politieke 
verschijnselen beschrijven, in hoofdlijnen verklaren 
en aan elkaar relateren. 

- grootstedelijke gebieden in een postindustrieel land 
analyseren in het licht van processen van 
mondialisering 

schriftelijk 100 10% nee afname eind januari 

 Systeem Aarde ( Aarde) 
Eindterm 5: C1 = De aarde als natuurlijk systeem; 
samenhangen en diversiteit. 

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

- de kenmerken van landschapszones op aarde en de 
veranderingen hierin beschrijven, analyseren en aan 
elkaar relateren. 

- de natuurlijke en landschappelijke kenmerken van 
een macroregio in onderlinge samenhang en in 

schriftelijk  100 10% nee afname in de 
proefwerkweek 



relatie tot de samenlevingen in de betreffende 
macroregio analyseren 

PO Praktische opdracht E2 
De kandidaat kan lokale en regionale ruimtelijke 
vraagstukken beschrijven en analyseren en zich daarover 
een beargumenteerde mening vormen.  

verslag  20% nee Uiterste inleverdatum 
dinsdag 14 aoril. 
Voor 12.00 uur op 
papier en per mail. 

totaal    40%   

 
 

  



 
Vak: Bedrijfseconomie 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: vwo 

Leerjaar 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

geen    

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 PO 1 
Bezoek aan 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  

Trimester 2 SE 1 
theorievragen over de domeinen  

schriftelijk 50  5% nee Ten behoeve van dit SE 



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 
 

wordt een boekje met 
vragen en antwoorden 
uitgereikt. 

Trimester 23 SE 2 

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. 
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. 
D1: Investeren: analyseren en berekenen van de 
terugverdienmethode en de netto contante waarde 
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. 
E1: doel en organisatie van marketingactiviteiten en 
analyseren voor verschillende doelgroepen 
E2: beschrijven van het marketingbeleid van een organisatie, 

schriftelijk 100 15% ja herkansing mogelijk in 6 
vwo 



het analyseren van het marketingbeleid en alternatieven op 
hoofdpunten afwegen. 
E3: Marketing vanuit het perspectief van de consument en 
de samenleving herkennen, beschrijven en analyseren op 
psychologische effecten. 

Trimester 3 PO 2 
Bezoek aan een commerciële organisatie 
In dit verslag moeten de verschillende behandelde 
domeinen tot uiting komen. 

verslag nvt 5% nee  

       

totaal    30%   

 
 

  



 
Vak: Biologie 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Beoordeelde practica uit 4v PO1 12,5%  

Eindrapport 4V SE1 15%  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging Herkansing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

 Een aantal practica worden niet becijferd. Wel worden 
daarmee vaardigheden geleerd. Subdomeinen: A5 - A8 - 
A10 - A11* 

Verschillende maximaal 
45 

0% nee Telt niet mee 

Trimester 1 Thema 1: Regeling. So over de basisstoffen 2 en 3. 
Subdomeinen: A5 - B2 - B4 - B6 - D2*  

Schriftelijk 
(so) 

30 1/19 deel 
van SE2 

nee  

Trimester 1 Thema 1: Regeling. Theorietoets over de volledige stof 
van dit thema. Subdomeinen: A5 - B2 - B4 - B6 - D2*  

schriftelijk 
(pw) 

45 3/19 deel 
van SE2 

nee** Gebruik van Binas 
is toegestaan 
tijdens het pw. 

Trimester 1 Thema 2: Waarneming en gedrag. Theorietoets over de 
volledige stof van dit thema. Subdomeinen: B7 - D3 - D8*  

schriftelijk 
(pw) 

45 3/19 deel 
van SE2 

nee** Gebruik van Binas 
is toegestaan 



tijdens het pw. 

Trimester 2 Practicum H2O2 en katalase. In deze opdracht 
onderzoeken de leerlingen wat de werking is van 
katalase. De resultaten worden verwerkt in een verslag. 
Subdomein A8* 

Onderzoek 
en verslag 

45 1/3 deel 
van PO2 

nee  

Trimester 2 Thema 3: Stofwisseling in de cel. So over de basisstoffen 
2 en 3. Subdomeinen: B1 - B2 - B3*  

Schriftelijk 
(so) 

30 1/19 deel 
van SE2 

nee  

Trimester 2 Thema 3: Stofwisseling in de cel. Theorietoets over de 
volledige stof van dit thema. Subdomeinen: B1 - B2 - B3*  

schriftelijk 
(pw) 

45 3/19 deel 
van SE2 

nee** Gebruik van Binas 
is toegestaan 
tijdens het pw. 

Trimester 2 Practicum DNA electroforese. Gedurende dit onderzoek 
voeren de leerlingen de DNA gel-electroforese techniek 
uit. Het product is een verslag. Subdomeinen: A5- A8* 

 

Onderzoek 
en verslag 

45 1/3 deel 
van PO2 

nee  

Trimester 2 en 
3 

Thema 4: DNA. So over de basisstoffen 2, 3 en 4. 
Subdomeinen:  A5 - A8 - B1 - C1 - D1 - E1 - E2 - E3 - F1*  

Schriftelijk 
(so) 

30 1/19 deel 
van SE2 

nee  

Trimester 2 en 
3 

Thema 4: DNA. Theorietoets over de volledige stof van 
dit thema. Subdomeinen: A5 - A8 - B1 - C1 - D1 - E1 - E2 - 
E3 - F1*  

schriftelijk 
(pw) 

45 3/19 deel 
van  SE2 

nee** Gebruik van Binas 
is toegestaan 
tijdens het pw. 

Trimester 3 Thema 5: Planten. So over de basisstoffen 1, 2 en 3. 
Subdomeinen: B2 - B3 - B5 - C2 - D1 - D2 - E2 - E3* 

Schriftelijk 
(so) 

30 1/19 deel 
van SE2 

nee  

Trimester 3 Thema 5: Planten. Theorietoets over de volledige stof 
van dit thema. Subdomeinen: B2 - B3 - B5 - C2 - D1 - D2 - 
E2 - E3*  

schriftelijk 
(so en pw) 

25 en 45 3/19 deel 
van SE2 

nee** Gebruik van Binas 
is toegestaan 
tijdens het pw. 

Trimester 3 Practicum plantenweefsels: verschillende plantaardige 
weefsels mbv de microscoop bekijken en tekenen. De 
leerlingen verzamelen hun tekeningen in een portfolio 

tekeningen  1/3 deel 
van PO2 

nee  



dat als geheel wordt beoordeeld.  Subdomeinen A5 - A8* 

       

 * Voor een nadere specificatie van de subdomeinen zie 
het document: ‘bijlage PTA 5v biologie’ 

** Eén van de afgenomen proefwerken kan worden 
herkanst mits de leerling (zonder herkansing) is 
bevorderd naar 6v. Het hoogste cijfer wordt dan 
meegenomen in de berekening van het SE2-cijfer. 

Schoolexamens: 

Het eindrapport 5v is het SE2-cijfer en telt 15% mee in 
het totale SE-cijfer. 

PO2: praktische opdracht. Het PO2 cijfer telt 12,5 % mee 
in het totale SE-cijfer. 

     

 
 

  



Bijlage PTA 5V 
 

Subdomeinen, leerdoelen en begrippen per thema in 5V 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

1 Regeling    
1 Regeling en homeostase 1 Je kunt beschrijven hoe regelkringen een rol 

spelen bij het handhaven van de homeostase bij 
de mens. 

B4.1.1 
B4.1.3 
B4.1.4 
B4.1.5 

normwaarde, regelkring, dynamisch evenwicht, 
homeostase, positieve terugkoppeling, negatieve 
terugkoppeling, inwendig milieu, 
uitwendig milieu 

2 Hormale regulatie 2 Je kunt beschrijven op welke manieren 
hormonen de cellen van weefsels en organen 
kunnen 
beïnvloeden. 

B2.1.5 
B4.2.1 
B4.2.2 
B4.2.3 
B4.2.4 
D2.1.1 
D2.1.2 
D2.1.4 

signaalmoleculen (signaalstoffen), 
signaalstoffen (signaalmoleculen), hormonen, 
endocriene klieren, exocriene klieren, 
receptoren, doelwitorgaan (hormoonstelsel), 
hormoonspiegel (hormoonconcentratie), 
hormoon-receptorcomplex, second messenger, 
signaalcascade (cascade), cascade 
(signaalcascade), hormoonstelsel, hypofyse, 
hypothalamus, neurosecretie, neurohormonen, 
inhibiting hormonen (IH), releasing hormonen 
(RH), adrenocorticotroop hormoon (ACTH), 
groeihormoon (GH), prolactine, oxytocine, 
antidiuretisch hormoon (ADH), schildklier, 
schildklierhormoon (thyroxine), thyroxine 
(schildklierhormoon), spijsverteringshormonen, 
eilandjes van Langerhans, glucagon, insuline, 



 3 Je kunt de werking van hormoonklieren en 
hun hormonen beschrijven en afleiden hoe 
doelwitorganen daar op reageren. 

bloedsuikerspiegel, epo (erytropoëtine), 
erytropoëtine (epo), bijnierschors 

bijniermerg, adrenaline, cortisol 

3 Het zenuwstelsel 4 Je kunt de bouw en signaalverwerking 
van de verschillende typen neuronen 
beschrijven. 

B4.3.1 
B4.3.2 
B4.3.3 
B4.3.4 
D2.1.1 
D2.1.2 
D2.1.4 

zenuwstelsel, centraal zenuwstelsel, perifeer 
zenuwstelsel, animaal zenuwstelsel, autonoom 
zenuwstelsel (vegetatief zenuwstelsel), 
vegetatief zenuwstelsel (autonoom 
zenuwstelsel), prikkel, impulsen, receptoren 
(zintuigcellen), zintuigcellen (receptoren), 
conductoren, effectoren, neuronen 
(zenuwcellen), zenuwcellen 

 5 Je kunt de bouw, functies en werking van 
het zenuwstelsel beschrijven. 



   (neuronen), gliacellen, neurotransmitters, 
dendriet, axon (neuriet), neuriet (axon), 
myelineschede, cellen van Schwann, cell junction, 
synaps, sensorisch neuron (gevoelszenuwcel), 
gevoelszenuwcel (sensorisch neuron), 
schakelneuron (schakelcel), schakelcel 
(schakelneuron), motorisch neuron 
(bewegingszenuwcel), bewegingszenuwcel 
(motorisch neuron), zenuw, grote hersenen, 
kleine hersenen, hersenschors, grijze stof, merg, 
witte stof, hersenstam, verlengde merg, 
hersencentrum, gevoelscentrum, 
bewegingscentrum, spinale ganglia 
(ruggenmergszenuwknopen), 
ruggenmergszenuwknopen (spinale 
ganglia) 

4 Reflexen en het autonome 
zenuwstelsel 

6 Je kunt de functie van reflexen en een 
reflexboog beschrijven. 

B4.3.1 
B4.3.2 
B4.3.3 
B4.3.4 

reflex, reflexboog, orthosympatisch 
zenuwstelsel, parasympatisch zenuwstelsel, 
innerveren, doelwitorgaan (zenuwstelsel), 
dubbele innervatie 

 7 Je kunt de werking van het autonome (of 
vegetatieve) zenuwstel 
beschrijven. 

5 Neurale regulatie 8 Je kunt beschrijven hoe 
impulsgeleiding plaatsvindt. 

B4.3.1 
B4.3.2 
B4.3.3 
B4.3.4 
D2.1.1 
D2.1.2 
(D2.1.3) 
D2.1.4 

rustpotentiaal, ionenpomp, natrium- 
kaliumpomp, Na+-kanalen, depolarisatie, 
drempelwaarde, actiepotentiaal, K+- kanalen, 
repolarisatie, hyperpolarisatie, refractaire periode, 
alles-of-nietsprincipe, prikkeldrempel, 
impulssterkte, impulsfrequentie, saltatoire 
impulsgeleiding (sprongsgewijze impulsgeleiding), 



 9 Je kunt beschrijven hoe 
impulsoverdracht plaatsvindt. 

 sprongsgewijze impulsgeleiding (saltatoire 
impulsgeleiding), presynaptisch membraan, 
postsynaptisch membraan, exciterende 
postsynaptische potentiaal (EPSP), inhiberende 
postsynaptische 
potentiaal (IPSP), summatie 

6 Spieren en beweging 10 Je kunt de bouw en werking van 
spieren beschrijven. 

B6.1 B6.2 glad spierweefsel, dwarsgestreept spierweefsel, 
spiervezel, hartspierweefsel, spierschede, pees, 
spierbundel, motorisch eindplaatje, motorische 
eenheid, myofibrillen (spierfibrillen), spierfibrillen 
(myofibrillen), filamenten, actine, myosine, 
sarcomeer, myoglobine, 
verzuring, spiertonus 

 11 Je kunt de effecten van training 
en dopinggebruik uitleggen. 

 12 Je kunt de uitvoering van een onderzoek 
en de conclusies evalueren. 

A5.9 

   (spierspanning), spierspanning (spiertonus), 
spierspoeltjes, peesspoeltje (Golgi-
peeslichaampje), Golgi-peeslichaampje 
(peesspoeltje), antagonisten, relaxatie, 
krachttraining, duurtraining, warming-up, cooling-
down, doping, anabole steroïden, 
waarschijnlijkheid, onzekerheid, p- waarde, 
significant, betrouwbaar 
onderzoek, valide onderzoek 



 

 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

2 Waarneming en gedrag    
1 Het zintuigenstelsel 1 Je kunt de werking van zintuigen beschrijven de 

relatie van het zintuigstelsel met het zenuwstelsel 
beschrijven. 

B7.6 externe prikkels, interne prikkels, 
proprioceptoren, mechanische 
receptoren, gehoorreceptoren, 
evenwichtsreceptoren, tastreceptoren, 
drukreceptoren, chemische 
receptoren, temperatuurreceptoren, 
pijnreceptoren, lichtreceptoren 
(fotoreceptoren), prikkeldrempel, 
adequate prikkel, adaptatie 
(gewenning) 

2 Het oog 2 Je kunt de delen van het oog beschrijven en hun 
functie toelichten. 

B7.2 harde oogvlies, hoornvlies, iris 
(regenboogvlies), pigmenten, pupil, 
glasachtig lichaam, vaatvlies, voorste 
oogkamer, achterste oogkamer, 
ooglens, straalvormig lichaam, 
netvlies, gele vlek, blinde vlek, 
straalvormig lichaam, accommoderen, 
accommodatiespieren, positieve 
lenzen (bolle lenzen), convergeren, 
divergeren, brandpunt (F), 
brandpuntsafstand (f), negatieve 
lenzen (holle lenzen), 
voorwerpsafstand (v), beeldafstand 



 3 Je kunt de beeldvorming door 
ooglenzen beschrijven en de pupilreflex 
toelichten. 

B7.2 (b), bijziend, verziend, pupilreflex, 
straalsgewijs lopende spieren, 
staafjes, kegeltjes, donkeradaptatie, 
nachtblindheid, optisch 
chiasma, stereoscopie 

 4 Je kunt de bouw en werking van het netvlies 
beschrijven en toelichten hoe je diepte kunt zien. 

B7.2 

3 Gedrag beschrijven 5 Je kunt toelichten wat gedrag is en hoe gedrag is 
ingedeeld. 

D3.8 ethologie, gedrag, adequaat 
gedrag, handelingen 
(gedragselementen), respons, 
gedragssysteem, 
gedragsketen, 

 6 Je kunt omschrijven wat ethologie inhoudt, hoe je 
gedrag kunt bestuderen en de invloed van 
gedragsonderzoek op de 
maatschappij toelichten. 

D3.8 D8.10 
D8.12 
D8.13 



   voortplantingsgedrag, balts, 
voortplantingsgedrag, subsysteem, 
broedzorg, ethogram, protocol 
(handelingsprotocol) 

4 Vorming van gedrag 7 Je kunt toelichten dat gedrag deels erfelijk is bepaald. D3.4 erfelijke (gedrags)- eigenschappen, 
aangeleerde (gedrags)- 
eigenschappen (aangeleerde 
gedragsinformatie), motivatie 
(drang), periodieke invloeden, 
biologische klok, 
voortplantingsprikkel, sleutelprikkel, 
supranormale prikkel 

 8 Je kunt de dynamische relatie beschrijven tussen een 
organisme en zijn omgeving. 

D3.2 D3.3 D3.5 
D3.7 

5 Aangepast gedrag 9 Je kunt leerprocessen herkennen en beschrijven en 
de functie van leren uitleggen. 

D3.2 leerproces, inprenting, gevoelige 
periode, gewenning bij gedrag, 
conditionering, proefondervindelijk 
(trial and error), geconditioneerde 
reflex, Skinner-box, imitatie 
(nabootsing), inzicht 



6 Sociaal gedrag 10 Je kunt de functies en vormen van sociaal gedrag 
uitleggen en het verband aangeven met 
overlevingskansen. 

D3.6 3.9 sociaal gedrag, signalen, 
communicatie, geritualiseerd gedrag, 
bronst, territorium- gedrag, 
dreiggedrag, overspronggedrag, 
(inwendig) conflict- gedrag, rangorde, 
pikorde, imponeer- gedrag, 
verzoenings- 
gedrag, staten 

7 Gedrag bij mensen 11 Je kunt overeenkomsten en verschillen in het 
gedrag van dieren en mensen beschrijven. 

D3.11 leervermogen, empathie, moreel 
bewustzijn 



 

 

 

 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

3 Stofwisseling    
1 Chemie in cellen 1 Je kunt omschrijven wat stofwisseling, assimilatie 

en dissimilatie zijn en wat er bij deze reacties met de 
energie gebeurt. 

B2.3.1 
B2.3.2 
B2.3.4 
B3.2.1 

stofwisseling (metabolisme), 
metabolisme (stofwisseling), chemische 
energie, assimilatie, dissimilatie, 
koolstofassimilatie, voortgezette 
assimilatie, ATP, ADP, NADP+, NAD+, 
fosforylering 

2 Enzymen 2 Je kunt de bouw en werking van enzymen 
beschrijven. 

B2.3.7 enzym, actieve centrum, substraat, 
substraatspecifiek, reactieproduct, 
cofactor, apo-enzym, co-enzym, 
energiedrempel, activeringsenergie, 
reactie-energie, enzymactiviteit, 
denaturatie, pH, activator, 
remstof, reactieketen 

 3 Je kunt de invloed van milieufactoren op de 
enzymactiviteit beschrijven. 

B2.3.7 



3 Koolstofassimilatie 4 Je kunt de fotosynthese en de chemosynthese 
beschrijven. 

B2.3.3 
B2.3.9 
B3.2.2 
B3.2.3 

fotosynthese, chlorofyl, chloroplast, 
thylakoïd, lichtreacties, 
donkerreacties, fotosysteem, 
fotofosforylering, calvincyclus, bruto- 
fotosynthesereactie, 
netto-fotosynthesereactie, 
chemosynthese 

4 Voortgezette assimilatie 5 Je kunt de voortgezette assimilatie beschrijven. B1.2.1 
B1.2.3 
B2.3.4 
B2.3.6 

sacharide, monosacharide, disacharide, 
polymerisatie, polysacharide, amylose, 
zetmeel, glycogeen, cellulose, proteïne, 
aminozuur, essentiële aminozuren, 
peptidebinding, dipeptide, polypeptide, 
primaire structuur, secundaire structuur, 
α-helix, tertiaire structuur, quaternaire 
structuur, zwavelbrug, lipide, glycerol, 
vetzuur, verzadigd vetzuur, onverzadigd 
vetzuur, meervoudig onverzadigd 
vetzuur, vetten, oliën, 
fosfolipiden 

5 Dissimilatie 6 Je kunt de aerobe dissimilatie van glucose 
beschrijven. 

B2.3.5 
B2.3.6 

verbranding, glycolyse, acetyl-co-
enzym A (acetyl-CoA), 
decarboxylering, citroenzuurcyclus 
(krebscyclus), krebscyclus 
(citroenzuurcyclus), oxidatieve 
fosforylering, matrix, FAD, 
elektronentransportketen, gisting, 
alcoholgisting, 
melkzuur, melkzuurgisting 

 7 Je kunt de anaerobe dissimilatie van glucose 
beschrijven. 

B2.3.5 
B2.3.6 

 8 Je kunt de dissimilatie van eiwitten en vetten 
beschrijven. 

B2.3.5 
B2.3.6 
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Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

4 DNA    
1 De bouw en functie van DNA 1 Je kunt de bouw en functies van DNA beschrijven. B1.1.1 

B1.1.2 C1.1 
E1 

genoom, kernDNA, mtDNA, plasmiden, 
nucleïnezuur, nucleotide, desoxyribose, 
adenine (A), thymine (T), cytosine (C), 
guanine (G), enkelstrengs DNA, 5’-
uiteinde, 3’- uiteinde, basenparing, 
dubbelstrengs DNA, helixstructuur, 
histonen, nucleosoom, sequentie, niet-
coderend DNA, 
repetitief DNA 

2 DNA-replicatie 2 Je kunt het proces van DNA- replicatie toelichten en 
beschrijven hoe DNA-replicatie plaatsvindt. 

B1.1.3 
E1.1.1 
E1.1.2 E2.1 
C1.2.5 
(apoptose) 
E2.11 

DNA-replicatie, S-fase, helicase, 
replicatiebel, primer (bij DNA- 
replicatie), DNA- polymerase, 
afleesrichting, leidende streng, Okazaki- 
fragmenten, DNA-ligase, volgende 
streng, telomeer, PCR (Polymerase 
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 3 Je kunt uitleggen op welke manieren de basenvolgorde 
in het DNA kan worden bepaald en hoe met de verkregen 
gegevens door DNA- analyse de graad van verwantschap 
van soorten kan worden vastgesteld. 

B1.1.3 
F1.1.3 

Chain Reaction), sequensen, 
gelelektroforese, DNA- fingerprint 
(DNA-profiel), 
restrictie-enzymen 

3 Transcriptie 4 Je kunt beschrijven hoe transcriptie plaatsvindt. B1.1.1 
B1.1.2 
B1.1.3 
B1.2.2 C1.1 

RNA, ribose, uracil, mRNA (messenger 
RNA), rRNA (ribosomaal RNA), tRNA 
(transfer-RNA), transcriptie, RNA- 
polymerase, promotor, 
transcriptiefactoren, template-streng 
(matrijsstreng), coderende streng, pre- 
mRNA, RNA-processing, intron, exon, 
spliceosoom, 
splicing 

4 Translatie en 
eiwitsynthese 

5 Je kunt beschrijven hoe translatie plaatsvindt. B1.2.1 
t/m B1.2.4 
C1.1.2 
F1.1.2 
F1.1.3 

codon (triplet), genetische code, 
tripletcode, startcodon, stopcodon, 
translatie, anticodon, polyribosomen, 
release- 
factor 

 6 Je kunt beschrijven hoe eiwitsynthese 
plaatsvindt. 

5 Genexpressie 7 Je kunt verschillende manieren van 
genregulatie beschrijven bij prokaryoten. 

C1.1.3 
C1.1.4 
C1.1.5 

genregulatie, 
genexpressie, regulatorgen, inductor, 

 8 Je kunt verschillende manieren van 
genregulatie beschrijven bij eukaryoten. 

C1.2.2 
C1.2.3 

structuurgenen, operon, repressor, 
operator, corepressor, celtype, 
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 9 Je kunt beschrijven wat het belang is van genexpressie 
voor zelfregulatie en zelforganisatie van een organisme. 

C1.2.4 
C1.2.5 
D1.1.1 
D1.1.2 
D1.1.3 
D1.1.4 
D2.1.3 
A5.2, 
A5.4, 
A5.5, 
A5.6, 
A5.7, 
A5.8, 
A5.10, A8.4 
E1 

stamcellen, telomerase, omnipotente 
(totipotente) stamcel, pluripotente 
stamcel, multipotente stamcel, 
celdifferentiatie, apoptose, activator, 
enhancer, DNA- methylering, epigenetica, 
micro-RNA (miRNA), RNA- interferentie 
(RNAi) 

6 Genetische variatie 10 Je kunt de verschillende typen en uitwerkingen van 
mutaties beschrijven. 

D1.1.6 
F1.2.1 
F1.2.2 
F1.2.3 
F1.2.4 
F1.3.1 E1.2 
E2.5 
E2.6 t/m E2.11 

mutatie, substitutie, deletie, insertie, 
puntmutatie, genoommutatie, non- 
disjunctie, trisomie-21, mutagene 
straling, mutagene stoffen, DNA- 
repairsysteem, nuclease, supressorgen, 
proto- oncogenen, oncogen, 
goedaardige tumor, kwaadaardige 
tumor, metastase, recombinatie, 
crossing-over, haplotype 
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7 Biotechnologie 11 Je kunt verschillende technieken en toepassingen 
van biotechnologie beschrijven. 

F1.4.2 E2.12 
E1.3 E3.1.4 

biotechnologie, polyploïdie, 
celkerntransplantatie, genetische 
modificatie, transgeen (ggo), ggo, 
recombinant-DNA- techniek, 
cisgenese, transgenese, reverse- 
transcriptase, complementair DNA of 
copyDNA (cDNA), antisense-DNA, 
knock- 
outgen 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

5 Planten    
1 Bouw, groei en ontwikkeling 1 Je kunt beschrijven hoe lengte- en diktegroei bij 

kruiden houtachtige planten plaatsvindt en dat stamcellen 
hiervoor verantwoordelijk zijn. 

B3.1.1, E2.1 dekweefsel, vaatweefsel, vulweefsel, 
meristemen, groeipunten, celstrekking, 
cambium, jaarring, 
jaargrens, plastiden 

2 Transport in planten 2 Je kunt beschrijven hoe planten water met 
mineralen opnemen, 
transporteren en afgeven. 

B2.2.1, 
B3.1.1, 
B3.6.6 

Transport houtvaten, bastvaten, 
wortelharen, centrale cilinder, 
endodermis, worteldruk, 
waterpotentiaal (ψw), cohesiekracht, 
adhesiekracht, huidmondje, 
verdampingsstroom, 
sluitcellen 

 3 Je weet hoe huidmondjes de gaswisseling van planten 
reguleren en dat de opname van koolstofdioxide in 
relatie staat met de afgifte van water. 

B3.1.4, 
B3.6.6 
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3 Assimilatie en dissimilatie 4 Je kunt uit de opname en afgifte van zuurstof en 
koolstofdioxide door een plant de intensiteit van de 
fotosynthese (koolstofassimilatie) 
afleiden. 

B3.2.1, 
B3.2.2, 
B3.3.5, 
B3.6.6, C2.5 

gaswisseling, absorptiespectrum, 
intensiteit van de fotosynthese, 
beperkende factor 

 5 Je kunt beschrijven hoe opslag van 
assimilatieproducten (organische stoffen) in planten 
plaatsvindt. 

B3.2.1, 
B3.2.3, 
B3.6.6 

4 Voortplanting 6 Je kunt verschillende manieren van voortplanting bij 
planten beschrijven. 

C2.1, 
E2.1, E3.1.1, 
E3.1.2 

meeldraad, stamper, zaad, kiem, 
zelfbestuiving, kruisbestuiving 

5 Reageren op de omgeving 7 Je weet dat planten met behulp van signaalstoffen 
reageren op interne en externe signalen. 

B5.1.3, 
D1.1.1, 
D2.1.1 

signaalstoffen, fototropie, geotropie, 
mechanische afweer, chemische afweer, 
indirecte afweer 
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Vak: BSM 

Schooljaar: 2019-2020 

Leerweg/afdeling: vwo 

Leerjaar 5 

Opmerking 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 theorie                                                                              
30% 60 30% 48   

5 Doelspel 1 B-B1 PO1 2,8,9     8   
6 Doelspel 2 B-B1 PO1 2,8,9     8   

 7 Terugslagspel 1 B-B1 PO1 2,8,9     8   
8 Terugslagspel 2 B-B1 PO1 2,8,9     8   
9 Slag- en loopspel 1 B-B1 PO1 2,8,9     8   

10 Slag- en loopspel 2 B-B1 PO1 2,8,9     8   
11 Turnen 1 B-B2 PO1 3,8,9     8   
12 Turnen 2 B-B2 PO1 3,8,9     8   

 13 BOM 1 B-B3 PO1 4,8,9     8   
14 BOM 2 B-B3 PO1 4,8,9     8   
15 Atletiek 1 B-B4 PO1 5,8,9     8   
16 Atletiek 2 B-B4 PO1 5,8,9     8   
17 Atletiek 3 B-B4 PO1 5,8,9     8   
18 Zelfverdediging 1 B-B5 PO1 6,8,9     8   
19 Zelfverdediging 2 B-B5 PO1 6,8,9     8   
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20 EHBO BG-D3 PO1 13 
 

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 

31 Ervaringsopdracht 
BR-
C1,2,3,4 Handelingsdeel 8,9,10,11 Nb   60 X 

32 Toekomstoriëntatie BS-E1 Handelingsdeel 15 Nb   10 X 
33 Lesgeven A-BR Handelingsdeel 1,9 Nb   10 X 
34 Reflecteren op bewegen C-C4 Handelingsdeel 11 Nb   12 X 

  Subtotaal handelingsdelen         140   
  Totaal         100% 440   

          
      

Eindcijfer   
* Herkansing theorie: SE 4 is evt. herkansbaar in begin 6 vwo. 

    
 

Let op; Je mag maximaal twee (examen)vakken herkansen. 
     * Herkansing praktijk: Tijdens het schooljaar zijn er 2 momenten (zie studiewijzerplus) 

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

van de theoretische toetsen.  
       

          > Vetgedrukt: Deze onderdelen worden in 5 vwo afgesloten! 
     > Cursief gedrukt: Deze onderdelen zijn in 4 vwo afgesloten! 
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Vak: CKV 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

Opmerking Deelname aan culturele activiteiten is verplicht 

 

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

opmerkingen 

Het voortschrijdend gemiddelde van 4 VWO SE1 25%  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 1 SE 2 - Domein A: Verkennen & Verbreden 
Stofomschrijving: 

● 1&2. Ervaringen met kunstzinnige activiteiten uit 

 
 
Praktisch 

 

- 
 

 
 
5% 

 
 
Nee 
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vorig jaar omzetten in een eigen werk 
● 3 . Ervaringen met nieuwe kunstzinnige activiteiten 

opdoen en opdrachten uitvoeren uit meerdere 
disciplines *. 

 

Portfolio 

 

- 

 

5% 

 

Ja 

 
Trimester 2 

SE 2 - Domein B: Verbreden 
Stofomschrijving: 

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

 
Nieuwe ervaringen vanuit kunstzinnige activiteiten 

omzetten in een kunstwerk uit een van de 
kunstdisciplines* 

 

Portfolio 
 
 

 
Praktisch 

-  

5% 

 

 

5% 

 

 

Ja 

 

 

Nee 

 

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

  

Trimester 2&3 SE 3 - Domein C: Verdiepen 

Stofomschrijving: 

●      5/6/7/8 . 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 
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Trimester 
1/2/3 

SE 3 - Domein B: Verbreden 
Stofomschrijving: 

●      3 . Ervaringen met nieuwe kunstzinnige 
activiteiten beschouwen en waarderen en 
hierop reflecteren in een kunstmagazine. 

 

Portfolio in 
magazine 

 

-  

10% 

 

 

Ja 

 

Leerlingen werken 
gedurende het jaar aan 
een kunstmagazine  

 

Trimester 3 SE 4 - Domein D: Verbinden 
Stofomschrijving: 

●      9/10/11. Reflecteren op het geleerde vanuit de 
vorige Domeinen. Je kiest een kunstdiscipline* 
waar je praktisch mee wil werken en gaat aan de 
slag met een kunstwerk vanuit een thema 
(gekozen door de jaargroep). Hierin laat je de 
stappen van een creatief proces zien.  

 

 

Praktisch  

 

   

 

25% 

 

 

Nee 

 

Je werkt met alle 
leerlingen uit 5V toe 
naar een 
eindvoorstelling die ‘s 
avonds op school voor 
de toetsweek plaats zal 
vinden. 

totaal    75%   

 
*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 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

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

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

SE 2 Schrijfvaardigheid Goethe examen B2 niveau (Domein 
D1/D2)  

Schriftelijk 100 20% nee Dit wordt bij het 
externe Goethe B2 
examen getoetst. 

SE 3 Overgangscijfer van klas 5VWO naar 6VWO is het 
gemiddelde van behaalde proefwerken/overhoringen uit de 
domeinen A t/m E. 

  20% nee Hören, Lesen und 
Sprechen van het 
Goehte examen B2 
bepalen mede jouw 
overgangscijfer! 

totaal    50%   
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Vak: Economie 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Schaarste, Heden, verleden en toekomst &amp; Vraag en aanbod 
(schriftelijk 100 min) 

SE1 5% afname 2e trimester 4v 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

trimester 3 ABC, theorie en grafieken ( lesstof tot nu toe, inhoud nader 
te bepalen) 
 
Eindtoets gehele lesstof modules Markt & Overheid, Risico 
en Rendement, Speltheorie 
 

PO1 

 

SE2 

60 

 

100 

5% 

 

20% 

  

totaal    25%   
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Vak: Frans* 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

ER 5V * 

 

opmerkingen 

geen    

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

1 Kennistoets GL schriftelijk  45  nee  

 Luistervaardigheid Cito 45  nee  

 Leesvaardigheid Cito 45  nee  
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2 Kennistoets GL schriftelijk 45  nee  

 Schrijfvaardigheid Cito 45  nee Handelingsdeel**: 
schrijfdossier 

 Spreekvaardigheid mondeling 20  nee  

3 Kennistoets GL schriftelijk 45  nee  

 Literatuur schriftelijk 45  nee Handelingsdeel: 
literatuurdossier 

 Luistervaardigheid Cito 45  nee Handelingsdeel: 
luisterdossier 

4 Vocabulaire schriftelijk 25  nee  

 Leesvaardigheid schriftelijk 75  nee Handelingsdeel: 
leesdossier 

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 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Tijdvak 5 en 6 en HC De Republiek (HC 1) 
Thema 1: Nederland immigratieland        
Thema 2: China   
Tijdvak 1 t/m 6 en HC De Republiek (HC 1)                                  

SE 1 
PO 1 
PO 2 
SE 2  

5 
5 
5 
10 

 
I.s.m. de sectie Nederlands 
 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

      Zie verder document 1 
behorende bij PTA VWO 
5 

Trimester 1 PW: Tijdvak 7 en 8 en HC Verlichtingsideeën en 
Democratische Revoluties 1650-1848  

S 45   Domein A en B 
weging rapport 3x 
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Trimester 2  SE3: Tijdvak 1 t/m 8 en HC 2 Verlichtingsideeën en 
democratische Revolutie 1650-1848 

PO3: Parlementaire democratie (wordt getoetst bij 
maatschappijleer)  

S 

 

S 

100 

 

2x45 

10 

 

5 

Nee 

 

Ja 

Domein A en B 
Weging rapport: 4x 
 
Domein D  
Weging rapport: 2x 

Trimester 3  PO4 Thema 3: Het Midden-Oosten  
 
 
PW: HC Duitsland 1870-1848 
 
 
SE4: Tijdvak 1 t/m 9 en HC 3 Duitsland 1870-1945 
 
 
Thema 4: Industriële samenleving / Daens 

S 

 
S 

 
S 
 
 
S 

n.v.t. 

 
45 

 
100 

 
n.v.t. 

5 

 
 

 
15 

 
V 

Nee 

 
 

 
Nee 

Domein C  
Weging rapport 2x 

Domein A en B 
Weging rapport: 3x 

Domein A en B  
Weging rapport: 4x 
 
Domein C  

       

totaal Subtotaal    35 %   
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Document behorende bij het PTA VWO 5 schooljaar 2019-2020 

 

Vakinhoudelijke informatie: 

 

Leermiddelen 

Feniks bovenbouw 2e editie - VWO Tijdvakken en historische contexten   

Feniks themaboekjes en historische contextboekjes 

Hulpmiddelen 

Eendelig verklarend woordenboek Nederlands  

 

Schoolexamen 

Tot het schoolexamen behoren de volgende onderdelen 

- Toetsen met open en/of gesloten vragen (SE) 
- Praktische Opdrachten (PO) 
- Handelingsdelen (HD) 

 

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

Geordend volgens drie hoofdclusters van historisch denken en redeneren:  

Tijd  

De kandidaat kan omgaan met  

- Tijd en chronologie; 
- Causaliteit 
- Continuïteit en verandering 

Interpretatie  

De kandidaat kan omgaan met 

- Standplaatsgebondenheid 
- Bron en vraagstelling 

Betekenis voor nu 

De kandidaat kan betekenis geven aan en oordelen over het verleden 

Domein B: Oriëntatiekennis  

De leerlingen kunnen alle kenmerkende aspecten op een algemener niveau herkennen en uitleggen aan de hand van onbekende voorbeelden. De kandidaat 
kan voor elk van de tien tijdvakken die genoemd zijn  

- de kenmerkende aspecten voor ieder tijdvak noemen;  

- bij elk kenmerkend aspect van een tijdvak een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, ontwikkeling, verschijnsel of handeling dan wel 
gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken;  

- uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse werkelijkheid beïnvloedt; 

Het betreft de kenmerkende aspecten van de volgende tien tijdvakken: 
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- tijdvak 1: van jagers en boeren (- 3000 voor Christus) / Prehistorie;  

- tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Christus-500 na Christus) / Oudheid;  

- tijdvak 3: tijd van monniken en ridders (500-1000) / vroege Middeleeuwen;  

- tijdvak 4: tijd van steden en staten (1000-1500) / hoge en late Middeleeuwen;  

- tijdvak 5: tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) / Renaissancetijd / 16e eeuw; 

 - tijdvak 6: tijd van regenten en vorsten (1600-1700) / Gouden Eeuw / 17e eeuw;  

- tijdvak 7: tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) / eeuw van de Verlichting/ 18e eeuw;  

- tijdvak 8: tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) / industrialisatietijd / 19e eeuw; 

- tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw;  

- tijdvak 10: tijd van televisie en computer (vanaf 1950) / tweede helft 20e eeuw.  

Een aantal kenmerkende aspecten is gespecificeerd in een samenhangend cluster, de historische contexten.  

Het betreft de volgende historische contexten:  

∙ Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515- 1648. (HC 1) 

∙ Duitsland 1871-1945. (HC 2) 

∙ Koude Oorlog 1945-1991. (HC 3) 

∙ Verlichtingsideeën en de democratische revoluties 1650-1848. (HC 4) 

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

 4 voor het profiel E&M, 5 voor het profiel C&M 

De kandidaat kan:  

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

 

Domein D: Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie  

De kandidaat kan: 

 - verband leggen tussen het ontstaan van vrijheidsrechten en politieke rechten in bepaalde historische tijdvakken en kenmerkende aspecten van die 
tijdvakken;  

- uitleggen onder invloed van welke factoren de rechtsstaat zich in Nederland heeft ontwikkeld en welke actoren erbij betrokken waren;  

- uitleggen onder invloed van welke factoren de parlementaire democratie zich in Nederland heeft ontwikkeld sinds 1795;  

- de ontstaansgeschiedenis van de belangrijkste politieke stromingen en partijen weergeven sinds 1848. Dit onderdeel wordt getoetst bij Maatschappijleer. 

 

Domein E: Oriëntatie op studie en beroep 

 

Centraal examen 
Voor het centraal examen geschiedenis VWO geldt dat domein A in samenhang met de tijdvakken 1 t/m 10 van domein B wordt.  
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Vak: Grieks 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

geen    

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

1 Dit jaar maken wij zes proefwerken over teksten 10 geboden 
(incl grammatica), een vertaling, de fabels van Aisopos, over 
Loukianos (incl grammatica) en Herodotos (incl vertaling). 
Hier komen so’n bij over onder andere de stamtijden. 
 
Vier KCV-PO’s zijn 20% van het totale cijfer 
 

SO 15       nee       

totaal Het eindrapportcijfer van de vijfde klas vormt SE1 en telt 
voor 20% mee voor het totale schoolexamen. 

       20%   
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Vak: Handvaardigheid/ Tekenen 
 

Schooljaar: 2019-2020 
 

Afdeling: vwo 
 

Leerjaar 5 
 

 
Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsd
uur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkans
ing  
(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 1000 
(20 x 
50 
min.) 

 Nee Weging 4 

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

 
Schriftelijk 
Schriftelijk 

 
50 
50 

 
 

 
Nee 
Nee 

 
Weging 1 
Weging 1 

Trimester 2 Handvaardigheid/ Tekenen Praktisch 1000  Nee Weging 4 
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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. 
 Verder moet er een duidelijke samenhang zichtbaar 

zijn tussen vormgeving en inhoud. 
 

(20 x 
50 
min.) 

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

 
Schriftelijk 
Schriftelijk 

 
50 
50 

 
 

 
Nee 
Nee 

 
Weging 1 
Weging 1 

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. 
 Verder moet er een duidelijke samenhang zichtbaar 

zijn tussen vormgeving en inhoud. 

Praktisch 1000 
(20 x 
50 
min.) 

 Nee Weging 4 
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Trimester 3 Kunstgeschiedenis 

Proefwerk: Neo-Classicisme, Romantiek en Realisme  
Proefwerk: Impressionisme, Post-impressionisme, 
Jugendstil, en Symbolisme 
 

 
Schriftelijk 
Schriftelijk 

 
50 
100 

 
 

 
Nee 
Nee 

 
Weging 1 
Weging 3 

 SE1 
Het voortschrijdend gemiddelde van 5 vwo is SE1 in 6 vwo 
en telt voor 10% mee voor het totale schoolexamen. 
 

  10%   

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

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

Onderdeel A (4V) SE1 15%  

Onderdeel B (4V) PO1 15%  

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

1 
PO2: Algoritmen programmeren 
Domein: 
B1, B4, D 

Digitaal In de 
les 

15% Ja  
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2 
PO3: Data visualisatie 
Domein: 
C1, C2 
 

Digitaal In de 
les 

5% Ja  

2 
PO4: Usability 
Domein: 
A 

Digitaal In de 
les 

5% Nee  

 

3 
PO5: Keuze module 
Domein: 
G-R 

Digitaal In de 
les 

5% Ja  

totaal    30%   
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Vak: Kunst Drama/ Theater  

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  VWO 

Leerjaar 5 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(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 

div. 20% nee Praktijkles Theater 
 

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

Schriftelijk 50 10% nee  
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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) 

div.  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 binnen de productie, theatermaken, 
projectmatig werken.  
 
Reflectieverslag 
reflectie op eigen leerproces en presteren 

Praktijk/Voor
dracht 
 
 
 
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  

Totaal Het gemiddelde van 5 vwo telt als schoolexamen mee in 6 
vwo (20%) 
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Vak: Latijnse taal en Cultuur 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

totaal Dit jaar maken wij zes proefwerken over teksten van Seneca, 
Martialis/Catullus en Ovidus). Daarnaast wordt de 
grammatica in schriftelijke overhoringen getoetst. 

Voor KCV worden beoordeeld:  

 Het groene boekje voor Rome 
 Je Rome schrift 
 Geschiedenis van Griekenland 
 Een Grieks drama: tragedie 

Deze praktische opdrachten worden apart beoordeeld voor 
het onderdeel KCV 

  20%      nee Het eindcijfer telt voor  
20% mee voor het 
schoolexamen. voor de 
6e klas 
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Vak: Lichamelijke opvoeding 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

 
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     

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Domein 

Trimester 1 -Atletiek: 
Doel: 5-kamp: speerwerpen, kogelstoten, verspringen, 80m. 
sprint & 1200m. loop! 
 
-Softbal recreatie of prestatie (keuze) 
 
-Sportoriëntatie: Tennis, klimmen en squashen. 

Praktijk  2 

 

2 

2 

Nee A, B 

 

A, B, C 

A, B, E 

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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Trimester 2 -Fitkit,  Shuttle Run Test, groene spelen 
 
 
-Keuze onderdelen blok 1. 
 
-Keuze onderdelen blok 2. 

Praktijk  1 

2 

2 

Nee A, B, D 

A, B, C, E 

A, B, C, E 

Trimester 3 -Keuze onderdelen blok 3. 

-Keuze onderdelen blok 4. 

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

Praktijk  2 

2 

1 

Nee A, B, C, E 

A, B, C, E 

A, B, C, E 

 
-Eindcijfer 5 vwo is SE 1 cijfer in 6 vwo, 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. 
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Vak: Maatschappijleer 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

 

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Wegin
g 

(in %) 

Herka
nsing  

(ja/ne
e) 

Opmerkingen 

Trimester 1: 

 

Domein B Nederlandse rechtsstaat samen met 
Domein A, vaardigheden subdomein A1 en A2 

 

1.Proefwerk h1 t/m 5 

2.Proefwerk        h 6 t/m 9… 

Overig: 

1.. Praktische opdracht… 

 SO Actualiteitentoets 

 

 

50 min 

  50 min          

 

 

10 min 

10 min 

 nee 

nee 

 

 

nee 

nee 

 

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. 



PTA 5 vwo: Het Stedelijk Lyceum Kottenpark  

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

Proefwerken: 
 

1. Proefwerk h 1 t/m 
3 

2. Proefwerk h  4,5,6 
en 8  … 

 
Overig: 
 

1. SO 
Actualiteitentoets 

2. Praktische 
opdracht… 

 

50 min 

50 min 

 

 

10 min 

10 min 

 

 

 

 

ja 

ja 

 

 

nee 

nee 

 

 

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. 

Trimester 3 Domein E Pluriforme samenleving 

Domein D Verzorgingsstaat 

Beide samen met domein A vaardigheden, 
subdomeinen A! en A2. 

 

Proefwerken: 
 

1. Proefwerk  
pluriforme 
samenleving capita 
selecta 

2. Proefwerk 
verzorgingsstaat 
capita selecta 

 
Overig: 
 

1. SO 
Actualiteitentoets 
 

 

 

50 min 

 

50 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

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.     
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2. Praktische 
opdracht… 

9 lesuren 

 

 

nee 

 Schoolexamen 
Het schoolexamencijfer is gelijk aan het 
eindgemiddelde van het schooljaar. Daarbij 
hebben proefwerken weging 3, praktische 
opdrachten weging 2 en schriftelijke 
overhoringen weging 1  

  100%   

 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: Muziek 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: VWO 

Leerjaar 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

4 VWO Eind Rapportcijfer (ER) SE 1 25%  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

                           
1 

 

 

 

 

Methode Muziek op Maat 
Hoofdstuk 4  
“Orkesten en klassieken” 
Bronnenboek + Werkboek 
-Termen en begrippen 
Bronnenboek + Werkboek 
-Theorie/Muziekgeschiedenis 
(Classicisme) 
-Musiceren 

Hoofdstuk 5                                          

                                           

                                  

Schriftelijke Overhoring(en)  

Proefwerk 

 

                                       

 

                       

                         

60 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

Nee 

Nee 

 

 

*Wegingsfactoren: 

 SO(‘s) 1x 

Proefwerk 3x  

Musiceren 1x 

 

*Wegingsfactoren: 
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 2 

 

 

 

 

 

“Van romantiek tot filmmuziek”                            
Bronnenboek + Werkboek          -
Termen en begrippen        
Bronnenboek + Werkboek                    -
Theorie/Muziekgeschiedenis 
(Romantiek)                             -
Musiceren 

                                     
Schriftelijke Overhoring(en)  

Proefwerk  

 

                              

                      
60 

               
Nee 

Nee 

 SO(‘s) 1x 

 Proefwerk 3x  

 Musiceren 1x 

 

 3 Hoofdstuk 6  
“Experimenteren op instrumenten” 
Bronnenboek + Werkboek          -
Termen en begrippen         
Bronnenboek + Werkboek                    -
Theorie/Muziekgeschiedenis             
(20ste eeuw klassiek)                 -
Musiceren 

 
 

 

                                         
Schriftelijke Overhoring(en)  

Proefwerk 

 

 

 

                      
60 

*  

                     
Nee 

Nee 

*Wegingsfactoren: 

 SO(‘s) 1x 

 Proefwerk 3x  

 Musiceren 1x 

 

Totaal Periode  1 + 2 + 3 : 3 = ER 5    25%   
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Vak: Nederlands 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 

 

Schoolexamenonderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

 

opmerkingen 

geen    

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsd
uur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkans
ing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

trimester 2/3 SE 1 Mondelinge taalvaardigheid 
Speech 

- Nieuw Nederlands cursus mondelinge 
taalvaardigheid 

- Nieuw Nederlands katern argumentatieve 
vaardigheden 

- cursus retorica 

mondeling 15 15 nee  

 

totaal    15%   
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Vak: Scheikunde 
Schooljaar: 2019-2020 
afdeling: vwo 
Leerjaar 5 
 
Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 
Opmerkingen 

Eindrapportcijfer uit 4V 
Praktische opdracht uit 4V 

SE1 
PO1 

10% 
10% 

 

 
Periode 
 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 
 

Tijdsduur 
(min) 

Weging 
(in %) 

Herkansing  
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 
1 

Overhoring Zuren (H8): 

1) Een oplossing kunnen classificeren als zijnde zuur, neutraal of 
basisch met behulp van indicatoren. 
2) Namen en formules / herkennen van de volgende zuren:  
waterstofchloride (HCl), zwavelzuur (H2SO4), salpeterzuur (HNO3), 
koolzuur (H2O + CO2 / 'H2CO3'), fosforzuur (H3PO4), 
azijnzuur/ethaanzuur (CH3COOH). 
3) Onderscheid kunnen maken tussen sterke en zwakke zuren. 
4) Een (reactie)vergelijking kunnen opstellen (incl. 
toestandsaanduidingen) van het oplossen van zouten en zuren. 
5) pH-berekeningen uitvoeren aan zuren en het kunnen berekenen 
van de pH = -log[H3O+] en [H3O+] = 10-pH 

De subdomeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B1.8, C1.2, C1.4, 
C1.10, C2.1, C5.2 en C5.5. 

schriftelijk 50  nee  

Proefwerk Zuren (H8) en Basen (H9): schriftelijk 50  nee 
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1) Namen en formules / herkennen van de volgende basen: 
Ammoniak (NH3), hydroxide-ion (OH–), carbonaat-ion (CO3

2–), oxide-
ion (O2–), waterstofcarbonaation (HCO3

–) 
2) Een (reactie)vergelijking kunnen opstellen (incl. 
toestandsaanduidingen) van het oplossen van zouten en basen. 
3) pOH-berekeningen uitvoeren aan basen en het kunnen berekenen 
van de pOH = -log[OH-] en [OH-] = 10-pOH. 
4) De pH kunnen omzetten in de pOH, en andersom: pH + pOH = 14. 
5) Een zuur-basereactie kunnen beschrijven als zijnde een reactie 
waarbij protonen (H+) worden overgedragen van een zuur naar een 
base. Daarbij aangeven wat de donor (zuur) is en wat de acceptor 
(base) is. 
6) Een reactievergelijking kunnen opstellen van een zuur-
basereactie. 
De subdomeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B1.9, C1.2, C1.4, 
C1.7, C1.11, C2.1, C5.2 en C5.5. 

Trimester 
2 

Proefwerk Redoxreacties (H11): 
1) Verklaring kunnen geven van de corrosiegevoeligheid van 
metalen middels edelheid (eventueel af te leiden uit de standaard 
elektrodepotentiaal) en middels aanwezigheid van beschermend 
laagje (o.a. bij aluminium). 
2) Een redoxreactie kunnen beschrijven als zijnde een reactie 
waarbij elektronen worden overgedragen van een reductor naar een 
oxidator. Daarbij aangeven wat de donor (reductor) is en wat de 
acceptor (oxidator) is. 
3) Relatieve sterkte van een reductor of oxidator kunnen aangeven 
ten opzichte van de bijbehorende standaardelektrodepotentiaal. 
4) Een reactievergelijking kunnen opstellen van een redoxreactie als 
combinatie van een halfreactie van een oxidator en een halfreactie 

schriftelijk 50  nee vrijwillige 
deelname aan 
scheikunde-
olympiade, zie 
laatste rij van 
de tabel. 
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van een reductor en een totaalvergelijking kunnen geven door die 
halfreacties ‘op te tellen’. 
5) Vergelijkingen van halfreacties kunnen opstellen als het 
redoxkoppel gegeven is (bijv. bij alcoholen als reductor). 
De subdomeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B4.1, C1.7, 
C1.13, C1.14 en C1.15 
Proefwerk Analyse (H10): 
1) Kunnen uitleggen wat spectroscopie is, verschil kunnen uitleggen 
tussen absorptie- en emissiespectrum en kunnen verklaren wat de 
oorzaak van absorptie en emissie van elektromagnetische straling 
door atomen is. Kleur van een oplossing bepalen aan de hand van 
absorptiespectrum. 
2) Met behulp van een ir-spectrum iets zeggen over bindingen in een 
molecuul (kwalitatieve bepaling). 
3) Kunnen uitleggen hoe een spectrofotometer werkt met de 
volgende begrippen: blanco (en hoe deze te gebruiken bij 
bepalingen), extinctie, ijkreeks (en hoe deze te maken) en ijklijn (en 
hoe deze te gebruiken bij kwantitatieve bepaling). 
4) Kunnen uitleggen dat chromatografie voor een scheiding zorgt 
door combinatie van verschil in oplosbaarheid (in de loopvloeistof / 
mobiele fase) en verschil in aanhechtingsvermogen aan de vaste / 
stationaire fase  (papier). Bij gaschromatografie de aanwezigheid 
van bepaalde stoffen aangeven met de retentietijd (kwalitatieve 
bepaling). Hoeveelheid van een stof in een mengsel bepalen aan de 
hand van piekoppervlakte (kwantitatieve bepaling). 
5) In massaspectra van stoffen kenmerkende patronen aangeven en 
daarmee de stoffen herkennen (kwalitatieve bepaling). Hoeveelheid 
van een stof in een mengsel bepalen of een isotopenverhouding 
bepalen aan de hand van piekhoogte (kwantitatieve bepaling). 

schriftelijk 50  nee 



PTA 5 vwo: Het Stedelijk Lyceum Kottenpark  

De subdomeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: D1.2 t/m D1.6 
Voorexamentoets Zuren (H8), Basen (H9), Analyse (H10) en 
Redoxreacties (H11): 
Er wordt een voorexamentoets met vragen op eindexamenniveau 
afgenomen. Het cijfer vervangt verplicht een van de drie voorgaande 
proefwerkcijfers. 

schriftelijk 100  nee 

Trimester 
3 

Proefwerk Molecuulbouw (H12): 
1) Tekenen van een structuurformule en/of Lewisstructuur van a) 
een gegeven molecuulformule, b) een gegeven formule 
(samengesteld) ion of c) een gegeven structuurformule.  
In de (Lewis)structuurformule formele en partiele ladingen kunnen 
aangeven.  
Bij Lewisstructuren ook rekening kunnen houden met mesomerie en 
de grensstructuren kunnen geven. 
2) Ruimtelijke bouw van samengestelde ionen en moleculen kunnen 
aangeven met behulp van de VSEPR (valence-shell electron-pair 
repulsion) theorie: omringingsgetal/4-omringing, tetraëder, 
bindingshoek ongeveer 109°; 3-omringing, plat vlak, bindingshoek 
ongeveer 120°; 2-omringing, lineair, bindingshoek 180°. 
3) Concluderen of een molecuul een dipool is aan de hand van de 
ladingsverdeling binnen een molecuul (partiële ladingen door polaire 
atoombindingen) en de ruimtelijke bouw (VSEPR theorie) 
4) Een reactievergelijking in structuurformules/Lewisstructuren 
kunnen opstellen van de volgende typen reacties en daarbij 
aangeven welke bindingen verbroken/gevormd worden, zo nodig 
gebruik makend van grensstructuren: additiereacties (C=C, dubbele 
binding verdwijnt, 1,2- en 1,4-additie) en substitutiereacties. 
5) Van een gegeven reactiemechanisme een beschrijving geven van 
de verplaatsing van elektronen/elektronenparen: nucleofiel en 

schriftelijk 50  nee  
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elektrofiel, radicalen en grensstructuren. 
6) Aan de hand van een gegeven reactie(mechanisme), een reactie 
met analoge (dezelfde soort) verbindingen kunnen beschrijven. 
7) Eigenschappen op macroniveau verklaarbaar door microniveau en 
andersom: Reactiviteit (moleculen: vrij 
elektronenpaar/radicaal/meervoudige atoombinding/dipool en 
polaire atoombinding). 
8) Verschillende vormen van stereoisomerie kennen en een verband 
leggen met de stofeigenschappen: cis-trans-isomerie en 
spiegelbeeldisomerie (asymmetrisch koolstofatoom) 
De subdomeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B1.12, B1.13, 
B4.3, B4.4, C1.16, C1.17, C1.18, C4.5, E1.1 en E2.1. 
Proefwerk Kunststoffen (H13): 
1) De volgende functionele groepen in organische verbindingen 
kennen en herkennen: C=C (alkeen); OH groep (hydroxyl/alcohol); 
COOH groep (carboxyl/zuur); NH2 groep (amine); COOC groep 
(ester); CONHC groep (amide) 
2) Typen reacties kunnen herkennen m.b.v. typische kenmerken: 
Additiereactie (dubbele binding verdwijnt), condensatiereactie 
(moleculen koppelen door afsplitsing klein molecuul, vaak water), 
hydrolysereactie (moleculen ontkoppelen/ontleden door toevoeging 
water), polymerisatiereactie (monomeren vormen polymeer) 
3) Processen kunnen beschrijven/reactievergelijkingen kunnen 
opstellen in zowel molecuul- als structuurformules van monomeer 
en polymeer: Polymerisatie van alkenen/vorming of hydrolyse van 
polyesters en polyamiden  
4) Aan de hand van de structuurformule van een (co)polymeer 
kunnen afleiden wat de structuur van de monomeer/monomeren is. 
Dit voor zowel polyadditie als polycondensatie 

schriftelijk 50  nee 
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5) De diverse stappen in het reactiemechanisme van een 
additiepolymerisatie beschrijven: initiatie/propagatie/terminatie. 
Daarbij een beschrijving kunnen geven van de verplaatsing van 
elektronen van de radicalen. 
6) Verband kunnen leggen tussen vervormbaarheid en bouw van 
een polymeer: thermoplast/thermoharder en weekmakers. 
7) Verband kunnen leggen tussen de structuur/ruimtelijke ordening 
van polymeerketens en de volgende eigenschappen voor 
polymeren: vervormbaarheid; waterbindend vermogen; brosheid. 
8) Verband kunnen leggen tussen het reactiemechanisme en 
gemiddelde ketenlengte, ook wel polymerisatiegraad/crosslinks 
9) Eigenschappen op macroniveau verklaren door microniveau en 
andersom: 
Vervormbaarheid (polymeren: 
weekmaker/ketenlengte/crosslinks/soort monomeer) 
Biodegradeerbaarheid (polyesters/polyamiden hydrolyseerbaar) 
Reactiviteit meervoudige atoombinding in polymeerketens voor 
vorming crosslinks 
De subdomeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B1.15, B4.1, 
B4.2, C4.5, D3 en E1. 
Proefwerk Molecuulbouw (H12), Kunststoffen (H13) en Nieuwe 
materialen (H14): 
1) Roosters en bijbehorende bindingen kennen: 
Metaalrooster en metaalbinding / ionrooster en ionbinding / 
molecuulrooster en vanderwaalsbinding (molecuulbinding), dipool-
dipoolbinding en waterstofbruggen (bij NH en OH) / atoomrooster 
en atoombinding (covalente binding) / tussenvormen van genoemde 
roosters (bijv. in ‘smart materials’). 
2) Verband kunnen leggen tussen vervormbaarheid en bouw van 

schriftelijk 100  nee 
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een stof: Bij polymeren: thermoplast / thermoharder en 
weekmakers. Bij metalen: roosteropbouw(/aanwezigheid van 
roosterfouten) 
3) Verklaring kunnen geven van de corrosiegevoeligheid van 
metalen middels edelheid (eventueel af te leiden uit de standaard 
elektrodepotentiaal) en middels aanwezigheid van beschermend 
laagje (o.a. bij aluminium)  
4) Verband leggen tussen de structuur/ruimtelijke ordening van 
bouwstenen en de volgende eigenschappen voor composieten, 
polymeren, legeringen en keramische  
materialen: vervormbaarheid; geleidend vermogen; 
(waterafstotendheid/)waterbindend vermogen; 
corrosiegevoeligheid; uv-licht- gevoeligheid (bij polymeren: vorming 
van crosslinks); brandbaarheid; hardheid; brosheid. 
5) Eigenschappen op macroniveau verklaarbaar door microniveau en 
andersom: 
microstructuur / microniveau: atomen, moleculen, ionen 
mesostructuur / mesoniveau: structuurniveau gevormd door een 
aantal groepen / 
gegroepeerde deeltjes uit het microniveau 
macrostructuur / macroniveau: op niveau van stoffen en materialen 
(stof-/ materiaaleigenschappen). 
Geleidbaarheid (geladen deeltjes die kunnen bewegen) 
Vervormbaarheid (metaalroosters: roosterfouten, legeringen en 
invloed temperatuur) 
Vervormbaarheid (polymeren: 
weekmaker/ketenlengte/crosslinks/soort monomeer) 
Kristalstructuur (keramische materialen: ionrooster/atoomrooster) 
UV-lichtgevoeligheid (aanwezigheid meervoudige atoombindingen) 
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Corrosiegevoeligheid (metalen: edelheid (standaard 
elektrodepotentiaal)/beschermend, gebonden metaaloxide laagje) 
Oplosbaarheid (moleculen: karakteristieke groepen, bijv. NH en OH / 
hydrofiel en hydrofoob) 
Biodegradeerbaarheid (polyesters/polyamiden/polysachardiden 
hydrolyseerbaar) 
Reactiviteit (moleculen: vrij elektronenpaar/radicaal/meervoudige 
atoombinding/dipool en polaire atoombinding) 
6) Kunnen aangeven op welke schaal nanotechnologie zich afspeelt 
en voorbeelden geven van bijzondere eigenschappen van stoffen op 
nanoschaal en enkele nanostructuren en hun toepassingen. 
De subdomeinen die (gedeeltelijk) getoetst worden: B3.1, B3.2, B4.1, 
B4.2 en E1. 

 Schoolexamen 2:  
Het gewogen gemiddelde van de proefwerken (weging 3) en de 
overhoring (weging 1) vormt samen het cijfer voor schoolexamen 2 
(SE2). 

  15% ja *) 

 Praktische Opdracht 2: Titratie 
Naast Zuur-basereacties en -titraties (§9.4 en §9.5) en Redoxreacties 
en –titraties (H11) wordt een praktische toets afgenomen, met als 
opdracht: ‘Kwantitatieve analyse door middel van titreren’. Er wordt 
voorafgaand enkele malen geoefend. 

praktisch 
en 
schriftelijk 

 10% nee **) 

totaal    45%  ***) 
In januari 2020 kan er vrijwillig deelgenomen worden aan de scheikundeolympiade. Vanaf een bepaalde score levert de olympiade een verhoging op 
van het SE2 cijfer volgens onderstaand schema: 

cijfer 5,5-5,9  6,0-6,4  6,5-6,9  7,0-7,4  7,5-7,9  8,0-8,4  8,5-8,9  9,0-9,4  9,5-10  
verhoging  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  

 

 
*) De herkansing van schoolexamen 2 vindt plaats in de 4e of 5e week van het volgende schooljaar (in 6V). Deze herkansing betreft de hoofdstukken  

8 t/m 13 en duurt 100 minuten. Bij doubleren in 5V vervalt het cijfer. 
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**) Bij doubleren kan de Praktische Opdracht opnieuw gedaan worden. Het beste resultaat telt dan. 
***) In 6V zijn er drie schoolexamens (samen 55%). 
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Vak: Wiskunde D 

Schooljaar: 2019-2020 

afdeling: VWO 

Leerjaar 5 

 

Schoolexamen onderdelen uit voorgaande jaren Naam toets Weging 

(in %) 

opmerkingen 

Overgangscijfer 4 naar 5 VWO SE1 33.33%  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Tr1 
VWO wiskunde D deel 2 Hfst 7  
“Lijnen, cirkels en parabolen” 

PW1 45 5.55% Nee 

Het gemiddelde van de 6 
proefwerken is het SE2 cijfer. 

 

VWO wiskunde D Hfst 8  
“Discrete dynamische systemen” 

PW2 45 5.55% Nee 

Tr2 

VWO wiskunde D deel 3 Hfst 9  
“Limieten” 

PW3 45 5.55% Nee 

VWO wiskunde D Hfst 10  
“Kegelsneden en krommen” 

PW4 45 5.55% Nee 

Tr3 

VWO wiskunde D deel 3 Hfst 11  
“Continue kansverdelingen 

PW5 45 5.55% Nee 

VWO wiskunde D 3 Hfst 12  
“Complexe getallen” 

PW6 45 5.55% Nee 

Totaal    66.66 % Nee 

 


