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Voorwoord 

 
Beste leerling, 
 

 
Voor je l igt 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 i s een officieel juridisch document. Het 

is van belang dat je dit document goed bewaart. Zijn er dingen ondui delijk, 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 ko lom “weging SE” (voor het 

schoolexamen)  

 

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

op je eindlijst. In dat verband verwijzen we je naar het examenreglement. 
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De vakken dans, Engels ,Frans, natuurkunde,  wiskunde A en wiskunde B nemen in 5 vwo geen toetsen af 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 bep aald door het CE 
(Centraal Eindexamen). 
 

Opbouw van het PTA  

1. Locatie Kottenpark heeft 3 schoolexamen-periodes (van 6-7 werkdagen) waarin centraal schoolexamens worden afgenomen, namelijk: 
a. SE-periode 1: start op 22 oktober 2020  
b. SE-periode 2: start op 14 januari 2021 
c. SE-periode 3: start op 29 maart 2021 

 
Mocht i.v.m. Corona een langere spreiding van de schoolexamens noodzakelijk zijn, dan worden alle examenleerlingen hierover ruim op tijd schriftelijk  
geïnformeerd. 
 

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 



Leeswijzer PTA 

 
1. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven hoe lang de toets duurt (in minuten) 
2. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven wat de wegingsfactor is en hoe het uiteindelijke eindcijfer van het vak wordt bepaald.  
3. 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 cij fer 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  

 

1. Herkansing werk voorexamenjaar 
Tijdens de eerste periode van het examenjaar is er de mogelijkheid om schoolexamenstof uit het voorexamenjaar te herkansen.Hierbij zijn alleen 
onderdelen herkansbaar die als zodanig vermeld staan in het PTA van het betreffende vak. 
 
 

2. Herkansing na schoolexamenweek 
Na elke schoolexamenweek 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.  
 

3. Speciale corona herkansing 

In verband met alle corona-maatregelen en mogelijke afwezigheid van docenten en/of leerlingen in het examenjaar bieden wij dit jaar eenmalig de 
mogelijkheid voor een speciale herkansing. Deze herkansing heeft betrekking op een schoolexamen naar keuze uit het examenjaar (5H/6V). Het maakt 
daarbij niet uit of dit schoolexamen door de examinator als herkansing was gekenmerkt in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 

Uitzondering hierop zijn schoolexamens die in de laatste SE-week vanaf 29 maart 2021 worden afgelegd. 

 

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 lee rling 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 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Vaardigheden 
- Domein B Wereld 
- Domein C Aarde 
- Domein D Ontwikkelingsland 
- Domein E Leefomgeving 

 
Structuur 

Het examenprogramma aardrijkskunde heeft de volgende s tructuur: 

- Domein A: in domein A worden de vaardigheden beschreven: de geografische werkwijzen en het geografisch onderzoek. Deze vaardigheden kom en in alle andere domeinen terug 
door ze te verwevemet inhouden; 

- Domein B en C: de domeinen ‘Wereld’ (B) en ‘Aarde’ (C) bieden het mondiale perspectief met regionale uitwerkingen vanuit respectievelijk het  sociaalgeografische en het fysisch-
geografische oogpunt. Dat vindt een uitwerking in een thema dat een relatie legt tussen ‘natuur’ en ‘samenleving’; 

- Domein D: in domein D staat één gebied centraal met zijn unieke kenmerken en in het perspectief van ‘wereld’ en ‘aarde’  

- Domein E: domein E i s geschreven vanuit een andere invalshoek. Het behandelt enkele actuele ruimtelijke vraagstukken in de leefomgeving van de leerlingen. De schaal waarop de 
vraagstukken betrekking hebben kunnen lokaal, regionaal of nationaal zijn, met (waar nodig) relevante internationale kaders; 

- Onderzoek: het aardrijkskundig onderzoek heeft ook op de leefomgeving betrekking. Dit is het gebied dat de leerlingen uit eigen ervaring kennen en waar ze waarnemingen aan de 
werkelijkheid kunnen doen. 

 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Domein A1  Geografische benadering  
- Domein B1 Samenhangen en verscheidenheid in de wereld    (Globalisering H 1 t/m 4) 
- Domein C1 De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit (Systeem Aarde H 1 t/m 4) 



- Domein D1 Afbakening en gebiedskenmerken      (Zuid Amerika H 1 t/m 3) 
- Domein E1 Nationale en regionale vraagstukken    (Wonen in Nederland H 1 t/m 4) 
-  

- Zie voor meer informatie: Examenprogramma Aardrijkskunde: 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-aardrijkskunde-

vwo/2020/f=/syllabus_aardrijkskunde_vwo_2_versie_2020_vermelding_gebied.pdf 

 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-aardrijkskunde-
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Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaa

r 

Afname

moment

/Period

e 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

5 januari SE1 Globalisering (H 1 t/m 4) S 90 10 J* B1 70 slu 

5 juni SE2 Systeem Aarde (H 1 t/m 4) S 90 10 J* C1 70 slu 

5 maart PO1 PO Leefomgeving  S n.v.t. 10 N E2 20 slu 

6 TW1 SE3 Globalisering (H 1 t/m 4 

Systeem Aarde (H 1 t/m 4) 

S 90 20 J 

 

B1 

C2 

 

6 TW2 SE4 Wonen in Nederland (H 1 t/m 4) 

Systeem Aarde (H 1 t//m 4) 

S 

 

90 25 J 

 

E1 

C2 

80 slu 

6 TW3 SE5 Zuid Amerika (H 1 t/m 5) 

Wonen in Nederland (H 1 t/m 4 ) 

S 90 25 J D1, D2 

E1 

100 slu 

* Herkansing van Globalisering en Systeem Aarde vinden gecombineerd plaats in 6V. 

  



Toelichting / Extra informatie: 

 

Globalisering (SE en CE-stof) SE1 en SE3 en Examen 

SE/CE H1 

 

Je kunt aangeven in welke delen van de wereld globalisering het verst gevorderd is. 

 

Je kunt duidelijk maken wanneer en waarom de globalisering in een stroomversnelling raakte.  

 

Je kunt politieke, culturele, economische en demografische indicatoren toepassen bij het regionaliseren op mondiaal schaalniv eau. 

 

Je kunt beschrijven welke politieke, culturele, economische en demografische kenmerken typerend zijn voor Europa.  

 

Je kunt verklaren hoe deze kenmerken zich hebben ontwikkeld. 

 

Je kunt beschrijven welke politieke, culturele, economische en demografische kenmerkentyperend zijn voor de islamitische wereld. 

 

Je kunt verklaren hoe deze kenmerken zich hebben ontwikkeld. 

 

Je kunt beschrijven welke politieke, culturele, economische en demografische kenmerken typerend zijn voor Sub-Sahara-Afrika 

 

Je kunt verklaren hoe deze kenmerken zich hebben ontwikkeld. 

 

Je kunt beschrijven welke, politieke, culturele, economische en demografische kenmerken typerend zijn voor Oost-Azië. 

 

Je kunt verklaren hoe deze kenmerken zich hebben ontwikkeld. 

 

Je kunt beschrijven welke politieke, culturele, economische en demografische kenmerken typerend zijn voor Zuidoost-Azië. 

 

Je kunt verklaren hoe deze kenmerken zich hebben ontwikkeld. 

 
 

SE/CE H2 

 

Je kunt de kenmerken van drie categorieën landen in het wereldsysteem beschrijven en herkennen. 

 

Je kunt de aard en de omvang van de economische relaties  tussen de drie categorieën landen beschrijven.  

 

Je kunt de ontwikkeling van het economische wereldsysteem sinds 1500 beschrijven, waaronder de rol van de hegemoniale staten. 

 

Je kunt de achtergrond van de verschuiving van het economisch zwaartepunt naar West-Europa (en de V.S. en Japan) beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt de economische en politieke veranderingen na de dekolonisatie en de beëindiging van de Koude Oorlog beschrijven ven verklaren. 

 

Je kunt de verandering in de internationale arbeidsverdeling verduidelijken aan de hand van de ontwikkeling van de semiperiferie. 

 

Je kunt uitleggen op welke manier de relatieve afstanden en de relatieve ligging van plaatsen verandert door technologische ontwikkelingen  
op het gebied van het transport van goederen en informatie. 

 

Je kunt voorbeelden geven van economische en politieke gevolgen van technologische ontwikkelingen voor het wereldsysteem. 

 

Je kunt uitleggen op welke wijze politieke besluitvorming en politieke netwerken invloed hebben op het economische wereldsysteem. 

 

Je kunt voorbeelden geven van de toenemende rol van politieke netwerken buiten de kernlanden (Zuid-Zuidrelaties). 



 
Je kunt voorbeelden geven van dominerende diffusieprocessen, zoals amerikanisering. 

 
Je kunt voorbeelden geven van culturele problemen die samenhangen met internationale migratie. 

 
 

SE/CE H3 

 
Je weet met behulp van welke indicatoren je ontwikkelingskenmerken kunt meten bij het vergelijken van Egypte, Duitsland en Ts jechië en regio’s binnen de landen. 

 
Je kunt op basis van de vergelijking de voorbeeldregio’s indelen naar ontwikkelingsniveau, ongelijkheid en de plaats in het wereldsysteem. 

 

Je kunt een verband leggen tussen de verdeling van de beroepsbevolking over de economische sectoren en het aandeel van elk van deze sectoren  
in het bbp van de drie landen. 

 

Je kunt de voorbeeldlanden vergelijken op het gebied van regionale ongelijkheid. 

 

Je kunt aangeven wat er in elk van deze landen wordt gedaan om de regionale ongelijkheid te verkleinen.  

 

Je kunt de landen vergelijken als het gaat om (de elementen van) de natuurlijke groei en de demografische druk. 

 

Je kunt de landen vergelijken op het gebeid van leeftijdsopbouw en plaats in het demografisch transitiemodel  

 

Je kunt het verband beschrijven tussen migratie en/of natuurlijke groei en het sociaaleconomische ontwikkelingspeil van landen. 

 

Je kunt de demografische overeenkomsten en verschillen tussen stad en platteland of centrum en periferie in de drie landen be schrijven. 

 

Je kunt de landen vergelijken op regionale verschillen en overeenkomsten in natuurlijke groei, binnenlandse migratiebeweging en leeftijdsopbouw 

 

Je kunt de stedelijk verspreiding in de drie voorbeeldlanden beschrijven en daarin het begrip primate city een plaats geven. 

 

Je kunt het verband beschrijven en verklaren tussen het economisch ontwikkelingspeil van een gebied en de verstedelijkingsgraad en het verstedelijkingstempo. 

 

Je kunt een verklaring geven oor de verandering in regionale ongelijkheid in de drie landen.  

 
 

SE/CE H4 

 

Je kunt gemeenschappelijke kenmerken noemen van wereldsteden (metropolen, global city’s). 

 

Je kunt van de wereldsteden New York, Los Angeles en Washington de onderscheidende kenmerken noemen.  

 

Je kunt verklaren waarom deze steden zich tot wereldsteden ontwikkeld hebben. 

 

Je kunt de rol van de immigratie op de groei en de samenstelling van de bevolking in de drie wereldsteden duidelijk maken. 

 

Je kunt duidelijk maken hoe elk van de drie wereldsteden te maken heeft gehad met de binnenlandse migratie.  

 

Je kunt van de verschillende delen van de drie steden aangeven hoe ze door de globalisering zijn veranderd. 

 

Je kunt enkele processen noemen en verklaren die zich in de drie wereldsteden voordoen als gevolg van de globalisering.  

 
 

  



 

Systeem Aarde (SE en CE-stof) SE2, SE3, SE4 en Examen 

SE/CE H1 

 
Je weet op welke wijze je het verre verleden van de aarde kunt bestuderen. 

 
Je weet hoe de aarde fysisch en chemisch is opgebouwd. 

 
Je kunt uitleggen hoe de gesteentekringloop functioneert. 

 
Je weet uit welke drie hoofdgroepen de gesteenten bestaan. 

 
Je kunt verschillende soorten gesteenten typeren en de ligging ervan verklaren met behulp van de platentektoniek. 

 
Je kunt de ouderdom van de oceaanbodem en de continenten verklaren. 

 
Je kunt de beweging en de interactie van de platen beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt de beweging en de interactie van de platen relateren aan de opbouw van de aarde en de inwendige warmtetransporten.  

 
Je kent de drie typen plaatbewegingen en je kunt ze ook herkennen. 

 
Je kunt het reliëf op aarde relateren aan geologische processen op verschillende plaatsen op aarde. 

 
Je kunt vulkanen, gebergten en aardbevingen typeren en verklaren waarom ze daar voorkomen met behulp van platentektoniek.  

 
Je kunt aardbevingen typeren en verklaren waarom ze daar voorkomen met behulp van de platentektoniek. 

 
Je kunt vulkanen typeren. 

 
Je kunt verklaren welke type vulkaan waar voorkomt met behulp van de platentektoniek. 

 
Je kunt de theorie van de platentektoniek toepassen op Japan en IJsland. 

 
 

SE/CE H2 

 
Je kunt de aarde beschrijven als een systeem met behulp van de sferen en hun onderlinge relaties 

 
Je kunt de rol van kringlopen, zeestromen en de energiebalans in systeem aarde beschrijven en verklaren.  

 
Je kunt de klimaten beschrijven en hun locatie op aarde verklaren met behulp van energiebalans en verschillende temperatuur- en neerslag factoren. 

 
Je kunt de locatie van de klimaten op aarde verklaren met behulp van zee- en luchtstromen. 

 
Je kunt de verschillende vormen van verwering en erosie van gesteenten beschrijven. 

 
Je kunt de verschillende vormen van verwering en erosie van gesteenten relateren aan de kringlopen, de lithosfeer, het klimaat en de aard van de helling. 

 
Je kunt de processen van verwering, erosie en sedimentatie in de stroomgebieden van rivieren in aride en gematigde zones vergelijken en verklaren. 

 

Je kunt de genoemde processen bij de vorige vraag toepassen op het stroomgebied van de Colorado en de Donau en daarbij het bi jzondere  
van het algemene onderscheiden. 

 
 

  



SE/CE H3 

 
Je kunt de landschappen met behulp van de geofactoren beschrijven en vergelijken. 

 
Je kunt relaties leggen tussen landschap zones en klimaatgebieden. 

 
Je kunt de verschillende vormen van landbouw op aarde benoemen. 

 

Je kunt de verschillende mogelijkheden en beperkingen van de landbouw relateren aan het klimaat. 
Je kent de definities van de begrippen Milieu- en natuurramp. 

 

Je kunt uitleggen welke vormen van landdegradatie in bepaalde gebieden een gevaar kunnen vormen. 

 

Je kunt uitleggen hoe de mens landdegradatie kan veroorzaken en kan voorkomen. 

 

Je kunt maatregelen beschrijven die worden genomen om landdegradatie tegen te gaan. 

 
 

 

Wonen in Nederland (SE en CE-stof) SE4, SE5 en Examen 

SE/CE H1 

 

Je kunt een beschrijving geven van de waterkeringen in Laag-Nederland. 

 

Je kunt het waterbeheer beschrijven in het Nederlandse kustgebied. 

 

Je kunt uitleggen waarom de overheid het overstromingrisicobewustzijn wil verhogen. 

 

Je kunt het begrip overstromingsrisico toepassen in concrete situaties. 

 

Je kun de zeespiegelstijging en de verhoogde waterafvoer verklaren vanuit de klimaatverandering.  

 

Je kunt de voorwaarden noemen voor de instandhouding van onze kust. 

 

Je kunt kustafslag in verband brengen met de zandbalans voor de kust. 

 

Je kunt de relatie beschrijven tussen zeespiegelstijging, de afvoer van rivierwater, springtij, opstuwing en overstromingsrisico. 

 

Je kunt de liggingskenmerken van het zuidwestelijke deltagebied beschrijven. 

 

Je kunt het verband beschrijven tussen de kwetsbaarheid voor overstromingen van het zuidwestelijke deltagebied, klimaatverandering en waterafvoer. 

 

Je kunt de verandering in de waterhuishouding in het zuidwestelijke deltagebied van zout naar zoet naar zout beschrijven en v erklaren. 

 

Je kunt het ontstaan van de Nederlandse kust in hoodflijnen beschrijven. 

 

Je kunt de verschillende kustdelen en kusttypen onderscheiden. 

 

Je kunt de kenmerken beschrijven van harde en zachte kusten. 

 

Je kunt de kustprocessen beschrijven en het effect ervan op de kustvorming. 

 

Je kunt het ontstaan van eb en vloed verklaren en de betekenis van het getij voor kustvorming en kustveiligheid aangeven.  

 

Je kunt de relatie leggen tussen kustprocessen, kustkenmerken en kustvorming. 

 

Je kunt de rol van de mens in de kustprocessen beschrijven. 



 
Je kunt het effect van de traditionele kustverdediging beschrijven. 

 
Je kunt het effect van de traditionele kustverdediging beoordelen. 

 
Je kunt het idee van dynamisch handhaven beschrijven. 

 
He kunt het idee van dynamisch handhaven toepassen in concrete situaties. 

 
Je kunt de voorwaarden waarbinnen dynamisch handhaven wordt toegepast beschrijven. 

 
Je kunt aangeven hoe een waarom zandsuppleties de kustprocessen kunnen ondersteunen.  

 
Je kunt de wijze waarop de zandwinning plaatsvindt beschrijven en beoordelen. 

 
Je kunt de manieren van zandsuppletie beschrijven en beoordelen op effecten. 

 
Je kunt een aantal concrete voorbeelden van dynamisch handhaven beschrijven en de uitwerking daarvan beoordelen.  

 
Je kunt het kustbeleid van de overheid beschrijven. 

 
Je kunt verbanden leggen tussen overstromingsgevaar en de ruimtelijke inrichting van de kuststrook.  

 
Je kunt de ruimtelijke afwegingen in het kustgebied beoordelen. 

 
Je kunt het integrale kustbeleid van de overheid analyseren en beoordelen op  samenhang en effecten. 

 
 

SE/CE H2 

 
Je kunt de kenmerken van de Rijn en de Maas beschrijven. 

 
Je kunt de begrippen stroomstelsel, waterscheiding, waterafvoer en dwars- en lengteprofiel toepassen. 

 
Je kunt een relatie leggen tussen afstroming, vertragingstijd, hoogteverschillen en gesteentesoorten. 

 
Je kunt het verband leggen tussen stroomgebied, vertragingstijd en overstromingsrisico. 

 
Je kunt voorbeelden geven van menselijke aanpassingen in de grote rivieren. 

 
Je kunt aangeven wat de invloed is van de aanpassingen op de waterafvoer en de bevaarbaarheid van de grote rivieren. 

 
Je kunt het verband leggen tussen ruimtelijke inrichting en overstromingsgevaar en de betekenis van dijkverzwaring daarbij.  

 
Je kunt een relatie leggen tussen afstroming bodemgebruik en bebouwing. 

 
Je kunt de begrippen regiem, vertragingstijd en piekafvoer in verband brengen met stroomgebied en waterafvoer.  

 
Je kunt aangeven wat de betekenis van de zeespiegelstijging is voor de waterafvoer. 

 
Je kunt de relatie tussen klimaatverandering en zeespiegelstijging beschrijven. 

 
Je kunt relaties leggen tussen klimaatverandering en risico’s op wateroverlast of watertekorten op regionale schaal, met name  in afgelegen gebieden. 

 
Je kunt uitleggen waarom lage veengebieden extra kwetsbaar zijn voor wateroverlast, droogte en verzilting. 

 
Je kunt aangeven wat de invloed van menselijke ingrepen is op de waterafvoer van de grote rivieren.  

 
Je kunt aangeven hoe tot voor  kort werd gereageerd op het toenemende overstromingsrisico. 



 
Je kunt het Nederlandse rivierbeleid beschrijven van defensief naar integraal waterbeleid. 

 
Je kunt het concept integraal waterbeleid toepassen in concrete situaties. 

 
Je kunt overstromingen en overstromingsrisico’s vanuit verschillende dimensies en op verschillende ruimtelijke schalen analyseren. 

 
Je kunt voorbeelden noemen van hoe men overstromingsrisico’s in Nederland verkleint en toch de normale piekafvoer garanderen.  

 
Je kunt het integrale waterbeleid op verschillende schaalniveaus beschrijven. 

 
Je kunt het integrale waterbeleid vanuit verschillende dimensies analyseren. 

 
Je kunt de maatregelen beschrijven die wateroverlast en watertekorten op regionale schaal kunnen beperken. 

 
Je kunt het Nederlandse rivierbeleid van de laatste jaren beoordelen. 

 
Je kunt beschrijven hoe het overstromingsgevaar bij vernauwingen in de rivieren wordt beperkt. 

 
 

SE/CE H3 

 
Je kunt uitleggen hoe de verschillende soorten wijken van een stad(sgewest) zich ontwikkeld hebben en wat hun belangrijkste kenmerken zijn. 

 
Je kunt uitleggen welke stedelijke processen hebben geleid tot de vorming van die wijken.  

 
Je kunt duidelijk maken dat de leefbaarheid van wijken samenhangt met (de beleving van) woningkenmerken, bewonerskenmerken en  de woonomgeving. 

 
Je kunt duidelijk maken dat de sociale cohesie een erg belangrijk gegeven is voor de leefbaarheid.  

 

Je kunt voorbeelden noemen van problemen die in stadswijken kunnen spelen, zoals verpaupering, onveiligheid, veroudering, spanningen tussen 
 oudere en nieuwe bewoners of tussen niet-westerse en westerse wijkbewoners. 

 

Je kunt uitleggen hoe de overheid hier zicht op kan krijgen met het opstellen van een buurtprofiel.  

 

Je kunt duidelijk maken dat de overheid de problemen kan aanpakken door zich ofwel te richten op bijzondere knelpunten (alleen de spanningen  
of de verlichting van de openbare ruimtes), ofwel op grotere aanpak als stadsvernieuwing en herstructurering.  

 

Je kunt het beleid gericht op stedelijk problemen beoordelen vanuit verschillende dimensie (economisch, sociaal -cultureel, politiek) 

 

Je kunt uitleggen waarom de kenniseconomie, de creatieve economie en de duurzame ontwikkeling zich grotendeels afspelen in steden. 

 

Je kunt duidelijk maken dat stedelijke planning complex is als gevolg van de dynamiek in economie, politiek en wetenschap.  

 

Je kunt beredeneren dat samenwerking over de stadsgrenzen en samenwerking tussen bestuur, bedrijfsleven en burgers nodig is om de  
stedelijke vraagstukken op te lossen. 

 

Je kunt duidelijk maken hoe de overheden in hun aanpak aandacht kunnen geven aan duurzaamheid en technische innovaties in het  kader van smart city’s. 

 
 

SE/CE H4 

 

Je kunt verschillende manieren aangeven (en beoordelen), waarop de Randstad begrensd zou kunnen worden. 

 

Je kunt economische, culturele en demografische verschillen en overeenkomsten noemen tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel van de Randstad. 



 
Je kunt duidelijk maken dat de Randstad in economisch, politiek en cultureel opzicht geen geheel vormt. 

 
Je kunt uitleggen in welk opzicht de (steden in de) Randstad economisch concurreert met andere stedelijk gebieden in Europa.  

 
Je hebt inzicht in enkele ruimtelijke vraagstukken in de (omgeving van de) Randstad en de wijze waarop de structuurvisie Randstad 2040 deze wil aanpakken.  

 
He kunt duidelijk maken dat mensen, bedrijven en instellingen zich op nationaal niveau steeds meer in (delen van) de Randstad  concentreren. 

 
Je kunt uitleggen hoe lokale en regionale overheden de inrichting van stedelijke gebieden moeten aanpassen om de concurrentieslag niet te verliezen.  

 
 

 

Zuid-Amerika (SE en CE-stof H 1,2 en 3 ,SE-stof alleen H4 en 5) SE 5 en Examen 

SE/CE H1 

 
Welke landen, hoofdsteden, bergen en wateren liggen in dit gebied? 

 
Je kunt de (absolute en relatieve) ligging van de Zuid-Amerika beschrijven. 

 
Je kunt Zuid-Amerika indelen in een aantal geomorfologische gebieden. 

 
Je kunt je eigen en andermans beelden van Zuid-Amerika beschrijven en aangeven hoe die beelden tot stand komen. 

 
Je kunt de invloed van beeldvorming op ruimtelijk handelen illustreren aan de hand van voorbeelden over Zuid-Amerika. 

 
Je kunt  het voorkomen van de klimaten van Zuid-Amerika beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt het ontstaan en de gevolgen van El Nino beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt de natuurlijke plantengroei in Zuid-Amerika beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt de natuurlijke plantengroei relateren aan het klimaat. 

 
Je kunt de kenmerken van de Orinoco, de Amazone en Paraquay/Parana beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt de oorzaken en de gevolgen van de platentektoniek in Zuid-Amerika beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt uitleggen waarom er langs de westkust gebieden met en gebieden zonder vulkanisme voorkomen.  

 
Je kunt uitleggen hoe het Andesgebergte is ontstaan. 

 
Je kunt uitleggen hoe aardbevingen en tsunami’s ontstaan. 

 
Je kunt uitleggen waarom de oostkant een passieve continentrand wordt genoemd. 

 
Je kunt uitleggen hoe aardolie en aardgas ontstaan. 

 
Je kunt de vindplaatsen olie en gas relateren aan de geologie van dat gebied. 

 
Je kunt het verband beschrijven tussen het voorkomen van vulkanisme en het ontstaan van ertsen.  

 
Je kunt de oorzaken en gevolgen van verstedelijking in Zuid-Amerika beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt het ontstaan van favela’s en gated community’s verklaren. 

 
Je kunt een beschrijving geven van de site-and-serviceprojecten in de favela’s. 

 
 



  

SE/CE H2 

 
Je kunt het verband uitleggen tussen natuurlijke omstandigheden en migratie. 

 
Je kunt de invloed van de natuurlijke omstandigheden op de bevolkingsspreiding en dichtheid beschrijven.  

 
Je kunt de gevolgen van de migratie en de uitbreiding van de infrastructuur voor het leefmilieu beschrijven op verschillende schaalniveaus. 

 
Je kunt de groei van de bevolking en de veranderende leeftijdsopbouw beschrijven. 

 
Je kunt beschrijven hoe de demografische transitie is verlopen en welke gevolgen dat heeft voor het bevolkingsbeleid.  

 
Je kunt de oorzaken en de gevolgen van het ontstaan van een duale economie uitleggen. 

 
Je kunt de tegenstellingen in de verschillende economische sectoren beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt  de gevolgen van deze dualiteit beschrijven. 

 
Je kunt de verschillen in de landbouw beschrijven en ze vanuit de verschillende dimensies verklaren. 

 
Je kunt het economisch belang van de mijnbouw voor de samenleving beschrijven. 

 
Je kunt de verschillende machtsstructuren in Zuid-Amerika beschrijven. 

 
Je kunt de gevolgen van de verschillende machtsstructuren verklaren. 

 
Je kunt de politieke ontwikkeling in  Zuid-Amerika beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt de gevolgen van de politieke ontwikkelingen voor de maatschappij beschrijven. 

 
Je kunt relaties leggen tussen de politieke keuzes en de gevolgde economische koers. 

 
Je kunt de etnische verdeling van Zuid-Amerika beschrijven en verklaren vanuit de historische ontwikkeling. 

 
Je kunt ongelijkheid en achterstand verklaren vanuit raciale en etnische verschillen. 

 
Je kunt aangeven wat het belang van het onderwijs is voor de ontwikkeling en de sociale mobiliteit. 

 
 

SE/CE H3 

 
Je kunt van een aantal samenwerkingsverbanden de kenmerken en doelstellingen beschrijven. 

 
Je kunt verklaren waardoor de behoeft aan samenwerking is gegroeid. 

 
Je kunt voorbeelden geven van de toegenomen contacten tussen Zuid-Amerikaanse landen. 

 
Je kunt verklaren waarom sommige samenwerkingsverbanden moeizaam werken. 

 
Je kunt een verband leggen tussen internationale samenwerking, economische groei en een vermindering van de armoede. 

 
Je kunt gevolgen van infrastructurele ontsluiting op verschillende schaalniveaus en voor verschillende betrokkenen beschrijven. 

 
Je kunt voorbeelden geven van de grotere rol die Zuid-Amerika in de wereld speelt. 

 
Je kunt de veranderende rol van Zuid-Amerika in de mondiale economie vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw beschrijven en verklaren.  



 
Je kunt de gevolgen van investeringen in Zuid-Amerika voor het milieu en de inheemse bevolking beschrijven. 

 
Je kunt aangeven wat de gevolgen zijn van veranderingen in herkomst van investeringen voor de regionale verschillen in Zuid-Amerika 

 
Je kunt de gevolgen van internationale toerisme en de gastarbeid voor de Zuid-Amerikaanse samenlevingen beschrijven. 

 
Je kunt op economisch gebied de verschillen en overeenkomsten tussen Zuid-Amerika en andere ontwikkeling regio’s verklaren. 

 
 

SE H4 

 
Je kunt verschillende gevolgen van de winning van natuurlijke hulpbronnen voor het landschap, het ecosysteem en de bevolking beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt de gevolgen van de winning van natuurlijke hulpbronnen in Amazonië en Bolivia op verschillende ruimtelijke schalen be schrijven en verklaren. 

 
Je kunt vanuit verschillende dimensies analyserem welke actoren betrokken zijn bij de winning van Natuurl ijke hulpbronnen in Amazonië en Bolivia. 

 
Je kunt beschrijven welke natuurlijke gevaren er spelen in Zuid-Amerika en in welk deel van het continent deze gevaren spelen. 

 
Je kunt de natuurlijke gevaren in Zuid-Amerika beschrijven en verklaren met behulp van tektonische en/of klimatologische processen. 

 
Je kunt hazard management relateren aan het ontwikkelingspeil en de kwetsbaarheid van bevolkingsgroepen.  

 
Je kunt verschillen tussen stedelijke gebieden en plattelandsgebieden in Brazilië en Ecuador beschrijven. 

 
Je kunt verschillen tussen regio’s die zijn georiënteerd op  de wereldmarkt en regio’s die zich richten op lokale markten bes chrijven. 

 
 

SE H5 

 
Je kunt de veranderende spreiding van de indianen over Zuid-Amerika beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt een relatie beschrijven en verklaren tussen de inheemse waarden (van de indianen) en het sociale en politieke beleid in Zuid-Amerika. 

 
Je kunt de sociaaleconomische positie van de inheemse bevolking in Suriname en Peru verklaren.  

 
Je kunt beschrijven en verklaren waarom sociaaleconomische herverdeling, culturele erkenning en politieke participatie de kerneisen van veel indiaanse groepen zijn. 

 
Je kunt territoriale conflicten in Suriname en Peru vanuit verschillende dimensies beschrijven en verklaren. 

 
Je kunt beschrijven en verklaren welke rol de overheid speelt bij territoriale conflicten in Suriname en Peru.  

 

  



Vak: 
Bedrijfseconomie 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Vaardigheden 
- Domein B Van persoon naar rechtspersoon 
- Domein C Interne organisatie en personeelsbeleid 
- Domein D Investeren en financieren 
- Domein E Marketing 
- Domein F Financieel beleid 
- Domein G Verslaggeving 

 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Domein A Vaardigheden 
- Domein B Van persoon naar rechtspersoon  In Balans H 5 t/m 13 
- Domein C2 Interne organisatie en personeelsbeleid  In Balans H 16 
- Domein D2 Financieren     In Balans H 17 t/m 21 
- Domein E2 Marketingbeleid    In Balans H 22 t/m 26 
- Domein F Financieel beleid    In Balans H 28 t/m 38 
- Domein G Verslaggeving     In Balans H 39 t/m 45 

 

Zie voor meer informatie:   

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/2022/vwo  

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/2022/vwo


Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaa

r 

Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansin

g  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 mei PO1 Bezoek niet-commerciële organisatie verslag nvt 5% N A, B, C onderzoek en interview 

5 januari SE1 Theorietoets S 45 5% N B, C, D boekje theorievragen 

5 februari SE2 Toepassing boek 1 S 90 15% J B, C, D boekje praktijkvragen 

5 mei PO2 Bezoek commerciële organisatie verslag nvt 5% N A, B, C, D, E onderzoek en interview 

6 SW1 SE3 Marketing en Financieel beleid S 150 20% J D, E, F  

6 SW2 SE4 Financieel beleid en verslaggeving S 150 20% J D, F, G  

6 februari SE5 Theorietoets boek 1 en 2 S 45 10% N B t/m G boekje theorievragen 

6 SW3 SE6 Alle CE stof S 150 20% J A, B, C2, D2, 

E2, F en G 

 

 

  



Toelichting / Extra informatie: 

Onderwerpen die bij de SE’s aan de orde komen: 

Domein A: Vaardigheden 

A: Algemene vaardigheden zoals het gebruik van informatievaardigheden, communiceren, reflecteren op leren, BE kennis in studi e en beroep, 

onderzoeken, problemen herkennen, belangen vanuit verschillende invalshoeken onderkennen en een bedrijfseconomische denkwijze gebruiken 

A6: Bedrijfseconomische werkwijzen toepassen, begrippen gebruiken, grootheden gebruiken en relaties analyseren. 

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon  

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. 

Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid 

C1: Beschrijven van de interne organisatie en deze relateren aan de doelstelling en de aard van de organisatie. Een organogram kunnen tekenen. 

C2: Beschrijven van personeelsbeleid en de relatie leggen met de doelstelling en de aard van de organisatie. 

Domein D: Investeren en financieren 

D1 investeren: bij een investeringsvraagstuk beschrijven welke gegevens relevant zijn en vaststellen of een investering economisch zinvol is. Daarnaast 

ook een relatie kunnen leggen tussen risico en geëist rendement. 



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. Tevens aangeven welke invloed de wijze van financieren heeft op het risico en 

geëist rendement van het EV en VV. 

Domein E: Marketing 

E1: beschrijven en analyseren van de relatie tussen marketing en de klantwaardepropositie van de organisatie. Tevens marketing beschrijven en 
analyseren met het oog op de verschillende doelgroepen 
 
E2: beschrijven van het marketingbeleid van een organisatie, deze analyseren en alternatieven op hoofdpunten afwegen.  
 
E3: herkennen, beschrijven en analyseren van marketing vanuit het perspectief van de consument op psychologische effecten; deze effecten ook 
evalueren op ethische aspecten. Teven het herkennen, beschrijven en analyseren welke rol marketing speelt in de samenleving.  
 
Domein F: Financieel beleid 
 
F1: inventariseren van financiële feiten en deze verwerken tot financiële overzichten; financiële en niet-financiële informatie onderscheiden en het 
belang van beide uitleggen voor het besturen van een organisatie. 
 
F2: met behulp van diverse methoden de kostprijs berekenen en de verkoopprijs vaststellen. TEvens voor een niet-industriële organisatie de 
voorcalculatorische en de nacalculatorische resultatenrekening opstellen, verschillen verklaren en passende beheermaatregelen afleiden. 
 
Domein G: Verslaggeving 
 
G: analyseren en evalueren  van een jaarrekening. 
 
SE 1 en SE 5: Theorievragen over de domeinen  

B1 persoonlijke financiële redzaamheid (lenen, sparen, verzekeren, beleggen, studeren, kopen, huren, samenwonen, trouwen, scheiden, schenken en 

erven)  

B2 de oprichting van een eenmanszaak,  

B3 de verschillende rechtsvormen,  

B4 de rol van de organisatie in de maatschappij 



C1 Interne organisatie 

C2 Personeelsbeleid 

D1 Investeren 

D2 Financieren: eigen vermogen en vreemd vermogen 

E Marketing 

F1 Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie 

F2 Kosten- en winstvraagstukken 

F Verslaggeving: een jaarrekening interpreteren en uitleggen. 
 

PO1 en PO2 

Bezoek aan een niet-commerciële en aan een commerciële organisatie 

In dit verslag moeten de verschillende behandelde domeinen tot uiting komen. 

 

  



Vak: Biologie (in coronatijd) 

Schooljaar: 2019-2021 

afdeling:  vwo 

Leerjaar 5 en 6 

 

Schoolexamen onderdelen uit 4V 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 

5V 

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

Schriftelijk 

(so) 

30 1/12 deel 

van SE2 

nee  

Trimester 1 

5V 

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

schriftelijk 

(pw) 

45 3/12 deel 

van SE2 

nee*1* Gebruik van Binas 

is toegestaan 

tijdens het pw. 



Trimester 1 

5V 

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

D8** 

schriftelijk 

(pw) 

45 3/12 deel 

van SE2 

nee*1* Gebruik van Binas 

is toegestaan 

tijdens het pw. 

Trimester 2 

5V 

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 

5V 

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

Schriftelijk 

(so) 

30 1/12 deel 

van SE2 

nee  

Trimester 2 

5V 

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

B3**  

schriftelijk 

(pw) 

45 3/12 deel 

van SE2 

nee*1* Gebruik van Binas 

is toegestaan 

tijdens het pw. 

Trimester 2 

5V 

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 Dit practicum 

wordt misschien 

verschoven naar 

schooljaar 6V 

Trimester 2 en 

3 5V 

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

Schriftelijk 

(so) 

30 telt 1/12 

deel mee 

SE2 

nee  

Trimester 2 en 

3 5V 

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

E3 - F1** 

schriftelijk 

(pw) 

45 telt niet 

mee 

nee Gebruik van Binas 

is toegestaan 

tijdens het pw. 

Trimester 3 

5V 

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

Schriftelijk 

(so) 

30 telt niet 

mee 

nee  



Trimester 3 

5V 

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

E2 - E3** 

schriftelijk 

(pw) 

45 telt niet 

mee 

nee Gebruik van Binas 

is toegestaan 

tijdens het pw. 

Trimester 3 

5V 

Practicum plantenweefsels: verschillende plantaardige 

weefsels mbv de microscoop bekijken en tekenen. De 

leerlingen verzamelen hun tekeningen in een portfolio 

dat als geheel wordt beoordeeld.  Subdomeinen A5 - 

A8** 

tekeningen  1/3 deel 

van PO2 

nee Dit practicum 

wordt misschien 

verschoven naar 

schooljaar 6V 

 

  



 

Vak: 
BSM 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2020-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen en eindtermen**:  

- Domein A: Vaardigheden. “Je kunt bewegingssituaties kiezen, arrangeren en begeleiden, voor jezelf maar vooral voor anderen, en daarop 
reflecteren.” 

- Domein B: Bewegen. Minstens 10 (verplichte) onderdelen eigen vaardigheid, waarbij ook aandacht is voor andere rollen zoals 
scheidsrechter,  
  coach, jurylid enzovoort. 

- Domein C:  Bewegen en regelen. Bewegen moet georganiseerd worden.  
- Domein D:  Bewegen en gezondheid. Kennis over het lichaam en de relatie met bewegen. 
- Domein E: Bewegen en samenleving. De plek van sport en bewegen in onze maatschappij.  

 
Centraal Examen: 

- Voor bsm is er geen centraal examen. 

Zie voor meer informatie: - https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=7755 (4 Vwo trimester 1) 

    - https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=7830 (4 Vwo trimester 2) 

    - https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=7829 (4 Vwo trimester 3) 

    - https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8157 (5 Vwo trimester 1) 

    - https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8246 (5 Vwo trimester 2) 

    - https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8247 (5 Vwo trimester 3) 

    -  

  

https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=7755
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=7830
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=7829
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8157
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8246
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8247


Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afnamem

oment / 

Periode 

 

Naa

m 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 November SE1 Boek: hoofdstuk 1 en 3 

Praktijk: softbal/honkbal en hordelopen 

S 90 7.5% N D1/11 10 slu 

4 Maart SE2 Boek: hoofdstuk 4 en 5 

Praktijk: bewegen op muziek, acrogym, 

kickboksen en badminton 

S 90 7.5% N D3/13 10 slu 

4 juni SE3 Boek: hoofdstuk 2 en 7 

Praktijk: floorball, speerwerpen, ultimate 

frisbee en organiseren 

S 90 7.5% J E2/15 10 slu 

5 Juni SE4 Boek: hoofdstuk 6 

Praktijk: flag football, rugby, volleybal, hink-

stap-sprong en cricket 

S 90 7.5% J E3/16 10 slu 

4 Schooljaar PO 1* -Honkbal 

-Hordelopen 

-Bewegen op muziek 

PO n.v.t. PO 1 in 

zijn 

geheel 

35% 

2 

onderdelen 

B - B1 t/m B5 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9 

90 slu 



-Acrogym 

-Kickboksen 

-Badminton 

-Floorball 

-Speerwerpen 

-Ultimate Frisbee 

5 Schooljaar PO 1* -Flag Football 

-Rugby 

-Volleybal 

-Cricket 

-Judo 

-Hink-Stap-Sprong 

-EHBO 

PO n.v.t. PO 1 in 

zijn 

geheel 

35% 

1 

onderdeel 

B - B1 t/m B5 

D3 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 13 

70 slu 

6 Schooljaar PO 1 -Handbal PO n.v.t. PO 1 in 

zijn  

geheel 

35% 

N B - B1 t/m B5 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9 

10 slu 



4 jan. t/m 

apr. 

PO 2 10 km loop + trainingsprogramma PO n.v.t. 7% N D2/12 10 slu 

6 sep. t/m  

jan. 

PO 3 Onderzoeksopdracht PO n.v.t. 28% N C/D/E 

8 t/m 16 

80 slu 

4 Schooljaar PO Organiseren HN n.v.t. n.v.t. N A-C3/1, 10 8 slu 

4 Schooljaar PO Lesgeven HN n.v.t. n.v.t. N A/1, 9 8 slu 

4 Trimester1 S Sport autobiografie HN n.v.t. n.v.t. N A/1 6 slu 

4 Trimester2 S Bezoek sportwedstrijd HN n.v.t. n.v.t. N E2/15 6 slu 

4-5 Schooljaar PO Stage HN n.v.t. n.v.t. N C1,2,3/ 

8,9,10 

64 slu 

5 Februari S  Toekomstoriëntatie HN n.v.t. n.v.t. N E1/14 6 slu 

5 Trimester3 PO Meten van fitheid HN n.v.t. n.v.t. N D2/12 6 slu 

4-5-6 Schooljaar PO Keuze activiteit 1, 2 en 3 HN n.v.t. n.v.t. N B6/7 24 slu 

6 Trimester3 PO Teambuilding HN n.v.t. n.v.t. N B6/7 6 slu 

6 Trimester2 S Reflecteren op bewegen HN n.v.t. n.v.t. N C4/11 6 slu 

Totaal      100%   440 slu 

 

  



Toelichting / Extra informatie: * Onder voorbehoud. Onderdelen afhankelijk van zaal, groepsindeling (h of v, combigroep) en weersomstandigheden!  

**Toelichting domeinen en eindtermen 

Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met E, (met dien verstande dat de eindtermen uit de domeinen A en C , D en E in beginsel in 

samenhang met domein B aan de orde komen), en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 

verschillen.  

Domein A: Vaardigheden  

1. De kandidaat kan bewegingssituaties kiezen, arrangeren en begeleiden, voor zichzelf maar vooral voor anderen.  

Domein B: Bewegen  

B1: Spelen 2. De kandidaat kan deelnemen aan minimaal één doelspel, één terugslagspel en één slag- en loopspel, waarbij het gaat om verdieping van 

het niveau van deelname voor wat betreft complexiteit van het bewegen, diversiteit in taken en in contexten en het afstemmen van het eigen bewegen 

op dat van anderen.  

B2: Turnen 3. De kandidaat kan deelnemen aan meerdere turnactiviteiten binnen twee van de volgende deelgebieden: springen, zwaaien, acrobatiek, 

balanceren en klimmen, waarbij het gaat om verdieping van het niveau van deelnemen, individueel en samen.  

B3: Bewegen op muziek 4. De kandidaat kan twee dansen van minimaal zestien muzikale lengtes uitvoeren binnen één of meerdere deelgebieden van 

bewegen op muziek, waarbij het gaat om verdieping ten aanzien van veranderingen van tijd en ruimte, opeenvolging van verbindingen en veranderingen 

van opstelling en positie van de dansers ten opzichte van elkaar.  

B4: Atletiek 5. De kandidaat kan deelnemen aan minimaal één looponderdeel, één werponderdeel en één springonderdeel, waarbij het steeds gaat om 

verdieping van de juiste afstemming van de constituerende elementen (timing, richting, snelheid, afstand) ten opzichte van el kaar.  

B5: Zelfverdedigingspelen 6. De kandidaat kan deelnemen aan minimaal één zelfverdedigingsspel, in parti jen/of demonstratievorm, waarbij het gaat om 

verdieping van de eigen aanvallende initiatieven en het goed reageren op initiatieven van de partner.  

B6: Keuzeactiviteiten 7. De kandidaat kan deelnemen aan minimaal twee door de leerling te kiezen bewegingsactiviteiten die niet tot één van de 

hierboven genoemde activiteitengebieden behoren, waarbij het gaat om leren van de beginselen of het verdiepen van de bestaande bekwaamheid.  

Domein C: Bewegen en regelen  

C1: Regelen in de rol van beweger 8. De kandidaat kan er in bewegingssituaties medeverantwoordelijkheid voor dragen dat bewegingssituaties 

zelfstandig en veilig ontworpen en ingericht worden, op gang gebracht, op gang gehouden en beëindigd worden en indien wenseli jk worden aangepast 

aan de kenmerken en de wensen van de deelnemers.  



C2: Regelen in de rol van begeleider 9. De kandidaat kan bij bewegingsactiviteiten van een groep deelnemers de rollen van instructeur, coach/begeleider, 

scheidsrechter/spelleider en jurylid vervullen.  

C3: Regelen in de rol van organisator 10. De kandidaat kan in binnen- of buitenschools verband een bewegingsactiviteit (helpen) voorbereiden, 

organiseren, evalueren en daarvan verslag doen, waarbij de gekozen organisatievorm moet passen bij de (context van de) bewegi ngsactiviteit.  

Domein D: Bewegen en gezondheid  

D1: Bewegen en welzijn 11. De kandidaat kan verklaren welke betekenis sport en bewegen heeft voor de gezondheid in ruime zin,  ook in relatie tot 

andere persoonsgebonden en maatschappelijke gezondheidsbeïnvloedende factoren.   

D2: Fitheid testen en verbeteren 12. De kandidaat kan een aantal fitheidstesten toepassen, de resultaten daarvan interpreteren en op basis van de 

waarde daarvan voor de verbetering van het prestatievermogen een trainingsprogramma kiezen en opstellen voor zichzelf, een ander of een groep.  

D3: Blessurepreventie en -behandeling 13. De kandidaat kan bij de inrichting van en deelname aan bewegingssituaties laten zien dat hij oog heeft voor de 

eigen veiligheid en die van anderen en hij kan de meest voorkomende blessures correct herkennen, daarbij eerste hulp verlenen en waar nodig 

deskundige hulp inroepen. 

Domein E: Bewegen en samenleving  

E1: Toekomstoriëntatie 14. De kandidaat kan op basis van eigen ervaring met werkzaamheden in het werkveld sport en bewegen een bewuste keuze 

maken voor de eigen (toekomstige) rol in dat werkveld.  

E2: Samenleving en bewegingscultuur 15. De kandidaat kan de ontwikkeling van en de diverse aspecten en verschijningsvormen van de huidige 

bewegingscultuur verklaren en aangeven welke factoren van invloed zijn op de deelname van verschillende bevolkingsgroepen aan de bewegingscultuur.  

E3: De organisatie van sport en bewegen 16. De kandidaat kan de kenmerkende overeenkomsten en verschillen in structuur en organisatie van sport en 

bewegen op meerdere niveaus en in meerdere verschijningsvormen aangeven.  

 

  



 

Vak: 
CKV 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 

Domein A: Verkennen 
Domein B: Verbreden 
Domein C: Verdiepen 
Domein D: Verbinden 

Centraal Examen:Geen centraal examen 

Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examen/culturele-en-kunstzinnige-vorming/2020 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 Sem 

1/2/3 

SE1 
Gemiddelde leerjaar 4 

S  25 N A 1&2 / 

B3&4 

 

5 Sem 1 SE2 

PO1 Ervaringen met kunstzinnige activiteiten uit 
PO  5 N A 1&2 <> 

https://www.examenblad.nl/examen/culturele-en-kunstzinnige-vorming/2020
https://www.examenblad.nl/examen/culturele-en-kunstzinnige-vorming/2020
https://www.examenblad.nl/examen/culturele-en-kunstzinnige-vorming/2020


vorig jaar omzetten in een eigen werk 

 Sem 1 SE2 

Portfoli

o 1 

Ervaringen met nieuwe kunstzinnige 

activiteiten opdoen en opdrachten uitvoeren 

uit meerdere disciplines *. 

S  5 J A 3  

 Sem 2 SE2 

Portfoli

o 2 

Ervaringen met nieuwe kunstzinnige 

activiteiten opdoen en opdrachten uitvoeren 

uit discipline  Z*. 

 

S  5 J B 3&4  

 Sem 2 SE2 

PO2 

Nieuwe ervaringen vanuit kunstzinnige 

activiteiten omzetten in een kunstwerk uit een 

van de kunstdisciplines*.Hierin laat je de 

stappen van een creatief proces zien. 

 

PO  5 N B 3&4  

 Sem 3 SE3 

Onderz

oek 

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. 

M  20 J C 5/6/7/8  

 Sem 

1/2/3 

SE3 

Magazi

ne 

Ervaringen met nieuwe kunstzinnige 

activiteiten beschouwen en waarderen en 

hierop reflecteren in een kunstmagazine. 

S  10 N B3&4  



 Sem 3 SE4 

EP 

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. 

PO  25 N D 9/10/11  

 

Toelichting / Extra informatie: 

*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, multidisciplina ir en interdisciplinair / Lokaal 

en globaal. 

  



Vak: 
Duits 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Leesvaardigheid 
- Domein B Kijk- en luistervaardigheid 
- Domein C Gespreksvaardigheid 
- Domein D Schrijfvaardigheid 
- Domein E Literatuur  
- Domein F Oriëntatie op studie en beroep  

Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Leesvaardigheid 

Zie voor meer informatie: www.examenblad.nl 

  



Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaa

r 

Afname

moment

/Period

e 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen

/ 

Eindterme

n 

Opmerkingen 

4 SE 1 VG   

4 VWO 

Overgangscijfer van 4 VWO naar 5 VWO M/S  10 n A t/m  F Gemiddelde van 

toetsing in 4 VWO 

5 SE 2 Schrijf- 

vdh 

Schreiben B2 Goethe examen S 100 20 n D1/D2 Toetsing vindt plaats 

door extern Goethe 

examen B2** 

5 SE 3 VG 

5 VWO 

Overgangscijfer van 5 VWO naar 6 VWO M/S  20 n A t/m E Gemiddelde van 

toetsing in 5 VWO  * 

Toelichting / Extra informatie: 

*Alle leerlingen in 5VWO nemen deel aan het externe examen B2 van het Goethe instituut. De cijfers voor de onderdelen Lesen e n Sprechen van het B2 

examen  tellen mee in het overgangscijfer. 

**Leerlingen die het volledige Goethe B2 examen halen, kunnen hun B2 examencijfer  Hören gebruiken als vervangend cijfer voor  SE 6 kijk- en 

luistervaardigheid(6VWO) 

  



 

Vak: 
Economie 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2020-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden  
Domein B Concept Schaarste 
Domein C Concept Ruil  
Domein D Concept Markt  
Domein E Concept Ruilen over de tijd 
Domein F Concept Samenwerken en onderhandelen 
Domein G Concept Risico en informatie 
Domein H Concept Welvaart en groei  
Domein I Concept Goede tijden, slechte tijden 
Domein J Onderzoek en experiment  
Domein K Keuzeonderwerpen   
 
Centraal Examen: 
Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden  
Domein D Concept Markt  
Domein E Concept Ruilen over de tijd 
Domein F Concept Samenwerken en onderhandelen 
Domein G Concept Risico en informatie 
Domein H Concept Welvaart en groei  
Domein I Concept Goede tijden, slechte tijden 



-  
Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2021 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaa

r 

Afname

momen

t/Period

e 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindterme

n 

Opmerkingen 

5 sept. ‘20 SE 1 3 katernen:  Schaarste, Geld & Handel; 

Heden, Verleden & Toekomst; Vraag & 

Aanbod. 

S 100 5% N A, B, C, D , 

E 

Door coronacrisis was het 

afnemen van dit SE in 4 Vwo 

niet mogelijk. 

5 mei ‘21 

 

PO 1 A,B,C-tjes (deel 1) S 60 5% N A t/m G Zelf gemaakt boekje 

5 juni ‘21 SE 2 3 katernen: Markt & Overheid; Risico & 

rendement; Speltheorie 

S 100 20% J A, D, F, G, J Domein J in de klas 

6 SW 1, 

‘21 

SE 3 5 katernen: Schaarste, Geld & Handel; 

Heden, Verleden & Toekomst; Vraag & 

Aanbod; Markt & Overheid; Risico & 

Rendement.  

S 150 20% J A, B, C, D, 

E, G 

 

6 SW 2, 

‘21 

SE 4 3 katernen: Speltheorie; Economische groei; 

Conjunctuur & Economisch beleid.  

S 150 20% J F, H, I  

https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2021


6 jan. ‘22 

 

PO 2 A,B,C-tjes (geheel) S 60 10% J A t/m K Iedere kandidaat dient 

hiervoor een voldoende 

resultaat te behalen. 

6 SW 3, 

‘22 

 

SE 5 Alle katernen (behalve Schaarste, Geld & 

Handel) 

S 150 20% J A, D, E, F, 

G, H, I 

Alle CSE-stof 

 

Toelichting / Extra informatie: 

Domein A  Vaardigheden  

De kandidaat kan economische concepten herkennen, beschrijven en toepassen in contexten. Dit kunnen andere contexten zijn dan  die waarin de 

concepten doorgaans geleerd worden.  De onderstaande vaardigheden worden vereist:  

A1. Informatievaardigheden   

a. onderdelen 

- de benodigde informatie halen uit bronnen zoals tekst, tabellen, grafieken en afbeeldingen;   

- de aangeboden bronnen beoordelen op bruikbaarheid en relevantie;    

- met voorbeelden toelichten;  

- feiten van meningen onderscheiden;   

- gegeven bronnen interpreteren en in combinatie met economische kennis komen tot antwoorden op economische vragen;   

- randvoorwaarden en vooronderstellingen van een economisch model onderscheiden van gegevens uit realistische contexten;   

- rekenen en redeneren binnen de randvoorwaarden en vooronderstellingen van een model;   

- redeneren buiten de kaders van een economisch model, indien de context daartoe aanleiding geeft.   

- transfer: het toepassen van concepten in nieuwe contexten 



 b. uitwerking in examenvragen 

Bij de informatievaardigheden gaat het om het toetsen van de economische begrippen die in gepresenteerde bronnen, al dan niet expliciet, aan de orde 

komen. Dit vereist een actieve beheersing van het begrippenapparaat. Tevens zal hier het onderscheid tussen havo en vwo inzichtelijker worden: 

leerlingen dienen uit de gepresenteerde bronnen, de benodigde gegevens en inzichten te halen die nodig zijn om problemen op te lossen of standpunten 

toe te lichten. Dit zijn bron-specifieke gegevens en/of economische begrippen zijn die de leerling ook in het antwoord moet gebruiken (de actieve 

beheersing: herkennen en toepassen). Bovendien kan het nodig zijn de gepresenteerde informatie te beoordelen op bruikbaarheid  of relevantie 

(selecteren wat van belang is voor de gestelde vraag) en daarbij al dan niet te (her)ordenen en te bewerken (rekenkundig of grafisch). Bij examenopgaven 

kunnen de volgende type informatievaardigheden voorkomen: 

- Informatie-selectievraag: het kunnen herkennen  en selecteren van de economische begrippen die vallen onder de verschillende concepten. 

- informatiebegripsvraag: het kunnen herkennen van de economische begrippen die vallen onder de verschillende concepten en deze  

economische begrippen verbinden met andere begrippen (al dan niet expliciet benoemd)  

- informatiebewerkingsvraag het kunnen herkennen,  selecteren en toepassen van de economische begrippen die vallen onder de verschillende 

concepten in dezelfde of een aanverwante context. 

A2. Rekenkundig en/of grafisch onderbouwen  

 a. onderdelen 

- basisrekenvaardigheden toepassen in economische vraagstukken   

- rekenregels optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen,   

- positieve en negatieve getallen/breuken/decimalen   

- procenten, promillen en perunages   

- onderscheid procentuele mutatie en procentpunt verandering   

- verhoudingen en schatting   

- rekenen met grote en kleine getallen   

- afrondingsregels   

- vergelijkingen, beschrijvende statistiek en grafieken gebruiken in economische vraagstukken   

- werken met eerstegraads – en tweedegraadsvergelijkingen   

- het bepalen van een eerstegraadsvergelijking als afgeleide van een tweedegraadsvergelijking:    



- oplossen van een stelsel van vergelijkingen via substitutie   

- werken met assenstelsels (X en Y) en kwadranten   

- waardes bepalen en grafieken tekenen en/of bewerken   

- berekeningen maken op basis van grafieken bij domein D  oppervlaktes arceren    

- oppervlaktes berekenen: alléén driehoek en rechthoek   

- indexcijfers: partieel, samengesteld (gewogen), basisjaar verleggen   

- diagrammen: lijn, staaf, cirkel; enkelvoudig en samengesteld   

- tabellen: rijen/kolommen, indeling in klassen (percentielen, decielen e.d.), cumuleren   

- gemiddeldes: gewogen en ongewogen   

- berekenen van contante waarde en eindwaarde (geen reeksen)  

 b. uitwerking in examenvragen  

Bij rekenkundige vaardigheden gaat het om het toetsen van de beheersing van rekenkundige technieken en algoritmen. Het toetsen van begripsmatige 

kennis e.d. met een getallenvoorbeeld, wordt niet als rekenen aangemerkt omdat het rekenwerk daarbij geen doel is en uit zodanig elementaire 

bewerkingen bestaat dat het geen belemmering zou mogen opleveren. De grafische vaardigheden worden getoetst door bij voorkeur in elke context een 

of meer grafische elementen op te nemen (grafiek, figuur). Grafische vaardigheden worden weliswaar afzonderlijk genoemd, maar overlappen in het 

gebruik sterk met de informatie- en rekenkundige vaardigheden 

A3. Standpuntbepaling 

 a. onderdelen  

- de rol en de perspectieven van de verschillende actoren (consumenten, producenten, werkgevers, werknemers, burgers, overheid,  bankwezen);   

- een eventuele botsing van belangen;   

- oplossingen voor / reacties op mogelijk ongewenst gedrag;   

- een standpunt bepalen en onderbouwen of een gegeven standpunt onderbouwen (argumenten pro)   

- een standpunt relativeren / weerleggen (argumenten contra)   

- afwegingsvraagstukken beschrijven  

 b. uitwerking in examenvragen  



In het CE zal voornamelijk getoetst worden of leerlingen in staat zijn in de opgaven gegeven standpunten te herkennen, te beschrijven en / of te 

beargumenteren. 

  

Voorbeelden van geschikte vraagtypen zijn:   

- argumentatievraag (bij een bepaald standpunt)    

- standpuntvraag (bij een te kiezen standpunt)    

- schrijfopdracht (afweging van meerdere standpunten of meningen)  

 Bij een analyseopdracht moet de kandidaat een langer antwoord produceren dat meerdere aspecten belicht van een of meerdere ke uzes. Daarbij wordt 

soms de keuze gelaten aan de kandidaat, soms is een keuze gegeven en moet deze met argumenten onderbouwd worden. Er wordt een advies gegeven 

voor het aantal te gebruiken woorden.  

 A4. Strategisch inzicht 

- het herkennen van relevante economische aspecten (concepten) bij het analyseren van concrete maatschappelijke vraagstukken (contexten)   

- het hanteren van een economische denkwijze (redeneren binnen vooronderstellingen / een model)   

- het onderscheiden van oorzaak en gevolg  het onderscheiden van probleem en oplossing    

- het onderscheiden van korte en lange termijn  het onderscheiden van evenwichtige situaties en onevenwichtige situaties 

 A5. Experimenten (domein J) 

Deze vaardigheid wordt niet getoetst in het centraal examen, maar via klaslokaalexperimenten. Dit kan afgevraagd worden in de  SE’s. Keuzeonderwerpen 

(domein K) komen voor in de A,B,C-boekjes en bijbehorende toetsen. 

OVERIGE DOMEINEN (kort) 

Domein B  Schaarste  



Een leerling kan in contexten analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes.  

Domein C  Ruil  

De kandidaat kan in contexten analyseren dat het ruilproces de basis vormt voor een optimale inzet van middelen en een optimale benutting van 

comparatieve voordelen. Voorts kan de kandidaat analyseren dat ruil arbeidsdeling mogelijk maakt en op welke manier geld het ruilproces soepeler laat 

verlopen. 

Domein D  Markt  

De kandidaat kan in contexten analyseren dat keuzes en ruil die plaatsvinden worden gecoördineerd via de markt. Prijsvorming is het 

coördinatiemechanisme waarmee vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De manier waarop prijsvorming plaatsvindt, is afhankelijk van de 

marktstructuur (marktvormen) en heeft gevolgen voor toetreding, welvaart en economische politiek. 

Domein E Ruilen over de tijd   

De kandidaat kan, 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 prijs die deze intertemporele ruil coördineert is de rente.  

Domein F  Samenwerken en onderhandelen  

De kandidaat kan in contexten analyseren dat, wanneer belangen van individuele actoren conflicteren, samenwerken en onderhand elen meer oplevert 

voor (markt)partijen dan vertrouwen op individuele acties. Centralisatie, waarbij (collectieve) dwang het middel is om acties tot stand te brengen, kan een 

alternatief coördinatiemechanisme zijn voor keuzes. 

Domein G  Risico en Informatie  

De kandidaat kan in contexten analyseren dat gezinnen en bedrijven bij het maken van keuzes informatie verzamelen ten einde onzekerheid te verkleinen. 

Aangezien de informatie vaak een beperkt karakter zal hebben moeten transactiepartijen een inschatting maken van mogelijke gebeurtenissen (risico) en 

de mate waarin transactiepartners gebeurtenissen beïnvloeden of informatie achterhouden die relevant is voor het tot stand brengen van een transactie 

(asymmetrische informatie). 

Domein H: Concept Welvaart en Groei  



De kandidaat kan in contexten analyseren wat op nationaal en op mondiaal niveau de oorzaken zijn van econo mische groei en van de verdeling van 

inkomen en welvaart. Keuzes op microniveau werken door op macroniveau in elke economie die gekenmerkt wordt door wederzijds a fhankelijke markten. 

Domein I Goede tijden, slechte tijden  

De kandidaat kan in contexten analyseren waarom er sprake is van korte termijn schommelingen in economische activiteiten en w elke mogelijkheden en 

grenzen er zijn voor conjunctuurbeleid. Conjunctuurschommelingen laten zich niet gemakkelijk beïnvloeden door toedoen van rigiditeiten.  

 

Voor uitgebreide  informatie over domein B t/m I, zie: https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2021, syllabus Economie Vwo 

  

https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2021


 

Vak: 
Geschiedenis 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Historisch besef 
- Domein B Oriëntatiekennis 
- Domein C Thema’s 
- Domein D Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie 
- Domein E Oriëntatie op studie en beroep 

 

Structuur 
Het examenprogramma aardrijkskunde heeft de volgende s tructuur: 

- Domein A: Geordend volgens drie hoofd clusters van historisch denken en redeneren: ‘tijd’, ‘ interpretatie’ en betekenis voor nu.  

- 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. Een aantal kenmerkende aspecten is gespecificeerd in een samenhangend cluster, 
de historische contexten. De in de historische context genoemde relevante historische ontwikkelingen, voorbeelden, personen en begrippen dienen 
de leerlingen te kennen. De jaartallen die in de beschrijvende tekst genoemd worden, kunnen beschouwd worden als historische keerpunten en 
moeten door de kandidaten ook gekend worden.  

- Domein C:  Thema's.  4 voor het profiel E&M, 5 voor het profiel C&M. De kandidaat kan aan de hand van 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  
- Domein E:  Oriëntatie op studie en beroep 



Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Domein A:  Domein A wordt getoetst in samenhang met Domein B. 
- Domein B:  De tien tijdvakken en vier 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) 

 

Zie voor meer informatie:  Examenprogramma Geschiedenis: https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-3/2020 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaa

r 

Afnamemoment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4  PO1 Thema de Oudheid S n.v.t. 5 N   

4  PO2 Thema Nederland immigratieland S n.v.t. 5 N   

5 trimester 1 SE1 SE1: Tijdvak 1 t/m 6 en Historische 

Context Steden en Burgers in de 

Lage Landen  

S 90 15 N A en B  

5 trimester 1 PO3 Thema 3: Industrialisatie 

 

PO n.v.t. 5 N C  

5 trimester 2 PO4 Parlementaire democratie S 2 x 45 5 J D en E  

https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-3/2020


5 trimester 2 SE2 Tijdvak 6 t/m 8 en Historische 

Context  2: Verlichting (1650-1900) 

S 90 10 N A en B  

5 trimester 3 PO5 Thema 4:  Het Midden-Oosten 

(schrijfopdracht) 

S 45 5 N C  

5 trimester 3 SE3 Tijdvak 8 t/m 10 en Historische 

Context 3: China (1842-2001) 

S 90 10 N A en B  

6 SW1 SE4 Tijdvak 9 en 10 en Historische 

Context 4 Duitsland in Europa 

(1918-1991) 

S 90 10 N A en B  

6 SW2 SE5 Tijdvak 1 t/m 7 en Historische 

Context Steden en Burgers in de 

Lage Landen (1050-1700) en 

Verlichting (1650-1900) 

S 90 10 N A en B  

6* trimester 2 HD HD Thema 5: Kunst en Cultuur  VS * 

 

vrij 45 V N C 

 

*alleen voor leerlingen 

C en M 

6 SW3 SE6 Tijdvak 1 t/m 10 en de Historische 

contexten Steden en Burgers in de 

Lage Landen (1050-1700), 

Verlichting (1650-1900), China 

(1842-2001) en Duitsland in Europa 

(1918-1991) 

S 90 20 J A en B  

 

  



Toelichting / Extra informatie: 

Extra toelichting bij Domein B: 
De leerlingen kunnen alle kenmerkende aspecten op een algemener niveau herkennen en uitleggen aan de hand van onbekende voorb eelden. 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 hand eling dan wel 
gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken;  
- uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse werkelijkheid beïnvloedt;  
Het betreft de kenmerkende aspecten van de volgende tien tijdvakken: 
- tijdvak 1: van jagers en boeren (- 3000 voor Christus) / Prehistorie;  
- tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Christus-500 na Christus) / Oudheid;  
- tijdvak 3: tijd van monniken en ridders (500-1000) / vroege Middeleeuwen;  
- tijdvak 4: tijd van steden en staten (1000-1500) / hoge en late Middeleeuwen;  
- tijdvak 5: tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) / Renaissancetijd / 16e eeuw; 
- tijdvak 6: tijd van regenten en vorsten (1600-1700) / Gouden Eeuw / 17e eeuw;  
- tijdvak 7: tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) / eeuw van de Verlichting/ 18e eeuw;  
- tijdvak 8: tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) / industrialisatietijd / 19e eeuw; 
- tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw;  
- tijdvak 10: tijd van televisie en computer (vanaf 1950) / tweede helft 20e eeuw.  
 

  



 

Vak: 
Griekse taal en literatuur 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B, C, D en E.  
Deze domeinen komen aan de orde aan de hand van:  

–  een selectie van circa 30 pagina’s (Oxford Classical Text) Griekse teksten. Deze selectie bevat teksten van tenminste twee genres uit de 
Griekse literatuur 
 (zodanig dat samen met de auteur van het centraal examen proza én poëzie aan bod komen). Deze selectie bevat geen teksten van  de 
auteur(s) die voor het 
 centraal examen zijn vastgesteld, tenzij deze teksten behoren tot een ander genre en thema.  
 

Daarnaast komen deze domeinen aan de orde aan de hand van:  
 – een selectie van tenminste 45 pagina’s klassieke, vertaalde teksten;  
 – indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van het vertalen van één of meer ongeziene passages;  
 – indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van de (creatieve) verwerking van een of meer cultuurdomeinen;  
 – indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: stof van het centraal examen naast de hierboven vermelde stof voor het schoolexamen;  
 – indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die eventueel per kandidaat kunnen verschillen.  
 
Het bevoegd gezag kiest tenminste drie van de volgende cultuurdomeinen waarop de eindtermen betrekking hebben: verhalengoed, drama, beeldende 
kunst, architectuur, filosofie.  
Het bevoegd gezag kan, naast bovengenoemde domeinen, ook eigen cultuurdomeinen toevoegen.  
 
Examenprogramma Griekse taal en cultuur / Latijnse taal en cultuur vwo vanaf CE 2017  
De examenstof  
 



Domein A: Reflectie op klassieke teksten en antieke cultuur  
 
 subdomein 1: Reflectie op klassieke teksten  
1 De kandidaat kan zijn begrip van Griekse en klassieke, vertaalde teksten demonstreren door:  
 – een ongeziene passage te vertalen;  
 – een passage te analyseren en interpreteren vanuit taalkundig, letterkundig en cultuurhistorisch perspectief;  
 – een passage vanuit taalkundig, letterkundig en cultuurhistorisch perspectief te vergelijken met andere cultuuruitingen uit de oudheid of latere  
  perioden.  
 subdomein 2: (alleen van toepassing op het schoolexamen) Reflectie op antieke cultuur  
2 De kandidaat kan:  
 – antieke cultuuruitingen van verschillende cultuurdomeinen plaatsen in hun historische en culturele context en met elkaar in verband brengen;  
 – antieke cultuuruitingen onderzoeken en zijn bevindingen formuleren.  
 
Domein B: Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese cultuur  
 
3 De kandidaat kan door de bestudering van de Griekse en klassieke, vertaalde teksten tegen de achtergrond van de antieke cultuur:  
 – onderwerpen actualiseren die voortvloeien uit een confrontatie tussen deze teksten en eigentijdse ontwikkelingen;  
 – de eigentijdse cultuur plaatsen in het perspectief van de klassieke traditie waarin Europa staat.  
4  (Alleen van toepassing op het schoolexamen):  
 De kandidaat kan  
 – voorbeelden uit de receptiegeschiedenis herkennen, deze plaatsen in de context van de betreffende periode in de Europese cultuur en de van  
 toepassing zijnde werkingsmechanismen noemen;  
 – cultuuruitingen uit de latere Europese cultuur vergelijken met antieke cultuuruitingen. 
 
Domein C: Zelfstandige oordeelsvorming  
5  De kandidaat kan een beargumenteerde reactie formuleren op de inhoud van voorgelegde teksten en andere cultuuruitingen (uit de Oudheid en  
 latere tijden).  
6  (Alleen van toepassing op het schoolexamen) De kandidaat kan cultuuruitingen uit de latere Europese cultuur vergelijken met antieke  
 cultuuruitingen en daarover een beargumenteerd oordeel geven.  
 
 
  



Domein D: Oriëntatie op studie en beroep  
 
Domein E: Informatievaardigheden  
7  De kandidaat kan:  
 – doelgericht informatie en bronnenmateriaal zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken, o.a.  met behulp van het woordenboek;  
 – (verworven) informatie verwerken en daaruit beredeneerde conclusies trekken;  
 – gebruik maken van verschillende ICT-toepassingen bij GTC;  
 – adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied;  
 – bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.  
 
Centraal Examen: 
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A (subdomein 1: reflectie op klassieke teksten), B1 (B.3) en C (C.5). Het centraal examen heeft 
betrekking op authentieke en vertaalde teksten van een of meer auteurs, behorend tot eenzelfde genre. Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de 

zittingen van het centraal examen vast. Het CvE maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.  

- (Epiek) Homerus’ Ilias 

Zie voor meer informatie:  

Syllabus: https://www.stilus.nl/examen/22-G-sc.pdf 

https://www.examenblad.nl/examenstof/griekse-taal-en-cultuur-en/2020/vwo/f=/examenprogramma_gtc_en_ltc_vwo.pdf 

  

https://www.stilus.nl/examen/22-G-sc.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/griekse-taal-en-cultuur-en/2020/vwo/f=/examenprogramma_gtc_en_ltc_vwo.pdf


Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkan

sing  

(j/n) 

Domeinen/ Eindtermen Opmerkingen 

5 trim.1 SE.1 Jaarcijfer 5e klas n.v.t. n.v.t. 20% n   

Zie toelichting 

6 trim. 1 SE.2 Geziene teksten S 100 15% n A, B, C, E zonder woordenboek 

6 trim. 2 SE.3 Deel A: Geziene teksten en cultuur 

Deel B: Ongeziene tekst  

S 150 15% 

(17,5%) 

n A, B, C, E Deel A: zonder 

woordenboek 

Deel B: met 

woordenboek 

   Minimaal twee oefenvertalingen 

inleveren 

HD    A1, E  

6 trim. 3 SE.4 Deel A: Geziene teksten en cultuur 

Deel B: Ongeziene tekst  

S 150 15% 

(17,5%) 

n A, B, C, E Deel A: zonder 

woordenboek 

Deel B: met 

woordenboek 

   Minimaal twee oefenvertalingen 

inleveren 

HD    A1, E  

6 trim. 3 SE.5 Gemiddelde van de twee ongeziene S n.v.t. 35%  A1, E In dit cijfer worden de 

resultaten van de 



teksten ongeziene teksten uit 

SE.3 en SE.4 

genoteerd 

 

Toelichting / Extra informatie: 

In jaar 6 kunnen leerlingen bonuspunten verdienen op volgende wijze: in de lessen GTC worden grammatica SO’s afgenomen. Als het gemiddelde van 

deze SO’s => 8.0, krijgt de kandidaat + 0.2 op het toetscijfer van dit trimester. 

Het jaarcijfer van jaar 5 maakt 20% van het schoolexamencijfer voor de 6e klas. Dit SE cijfer komt voort uit het jaarcijfer van de onderstaande toetsen uit 

jaar 5. De KCV onderdelen, maken 20% uit van dit jaarcijfer. Grammatica onderdelen hebben een weging 1 en toetsen over zowel geziene als ongeziene 

teksten een weging 3 

  



 

Leerjaa

r 

Afname-

moment 

/Periode 

 

Naa

m 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging  Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

5 1  Grammatica: verba + nomina S 20 1 n   

5 1  Ongeziene tekst van gelezen auteur S 50 3 n A1, E  

5 1  Geziene teksten van gelezen auteur S 50 3 n A, B, C  

5 2  Grammatica: stamtijden, deel 1 S 20 1 n   

5 2  Ongeziene tekst van gelezen auteur S 50 3 n A1, E  

5 2  Geziene teksten van gelezen auteur S 50 3 n A, B, C  

5 3  Grammatica: stamtijden, deel 2 S 20 1 n   

5 3  Geziene teksten van gelezen auteur S 50 3 n A, B, C  

5 TW 3  Geziene teksten van gelezen auteur 

Ongeziene tekst van gelezen auteur 

S 100 3 n A, B, C, E  

5 KCV  Geschiedenis van Griekenland S 50 5% n A2, B  

5   Groene boekje excursie Rome PO n.v.t. 5% n cultuurdomein: 

architectuur en 

 



beeldende vorming 

5   Rome-verslag PO n.v.t. 5% n E, 

cultuurdomein: 

architectuur en 

beeldende vorming 

 

5   Grieks drama: tragedie PO of S n.v.t. 5% n E, 

cultuurdomein: drama 

 

 

 

 

 

  



Vak: 
Handvaardigheid/Tekenen 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 
 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Vaktheorie. 
- Domein B Praktijk. 
- Domein C Oriëntatie op studie en beroep. 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

- De domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft. 
- Indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft. 
- Indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.  

 
Centraal Examen: 

- Het Centraal Examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretische gedeelte heeft betrekking op domein A. Het 
praktische gedeelte heeft betrekking op de (sub)domeinen A2 en B. 

- De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
- De CEVO maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen. 

 
Zie voor meer informatie: 

- https://www.examenblad.nl/examenstof/handvaardigheid-vwo/2021/f=/hv_vwo.pdf 
- https://www.examenblad.nl/examenstof/tekenen-vwo/2021/f=/tek_vwo.pdf 
- https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-beeldende-vakken-vwo/2021/vwo/f=/beeldend_vwo_3_versie_2021.pdf 

 
  

https://www.examenblad.nl/examenstof/handvaardigheid-vwo/2021/f=/hv_vwo.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/tekenen-vwo/2021/f=/tek_vwo.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-beeldende-vakken-vwo/2021/vwo/f=/beeldend_vwo_3_versie_2021.pdf


Overzicht Schoolexamenonderdelen: 
 

Leer- 
jaar 

Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
Toets 

Leerstofomschrijving Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging SE 
(in %) 

Herkansin
g  
(j/n) 

Domeinen
/ 
Eindterme
n 

Opmer
kingen 

4 trimester 1  Praktische opdracht handvaardigheid/ 
tekenen 

PO 1000 (20 x 50 
min.) 

Nvt N A2, B en C  

4 trimester 2  Praktische opdracht handvaardigheid/ 
tekenen 

PO 1000 (20 x 50 
min.) 

Nvt N A2, B en C  

4 trimester 3  Praktische opdracht handvaardigheid/ 
tekenen 

PO 1000 (20 x 50 
min.) 

Nvt N A2, B en C  

5 trimester 1 PO1 Praktische opdracht handvaardigheid/ 
tekenen 

PO 1000 (20 x 50 
min.) 

10% N A2, B en C  

5 trimester 1 SE1 SE kunstgeschiedenis 
Beeldaspecten, Klassieke oudheid, Vroeg 
Christelijk, Byzantijns 

S 50 3% N A1 en A2  

5 trimester 2 PO2 Praktische opdracht handvaardigheid/ 
tekenen 

PO 1000 (20 x 50 
min.) 

10% N A2, B en C  

5 trimester 2 SE2 SE kunstgeschiedenis 
Middeleeuwen, Renaissance, Barok, Rococo 

S 50 3% N A1 en A2  

5 trimester 3 PO3 Praktische opdracht handvaardigheid/ 
tekenen 

PO 1000 (20 x 50 
min.) 

10% N A2, B en C  

5 trimester 3 SE3 Beeldanalyse kunstgeschiedenis S 200 3% N A1 en A2  
5 trimester 3 SE4 SE kunstgeschiedenis 

Neo-Classicisme, Romantiek, Realisme, 
Impressionisme, Post-impressionisme, 
Jugendstil, Symbolisme 

S 100 6% N A1 en A2  

6 SW1 PO4 Praktische opdracht handvaardigheid/ 
tekenen 

PO 700 (14 x 50 min.) 15% N A2 en B  

6 SW1 SE5 SE kunstgeschiedenis 
Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing: 1900 
– 1960 

S 100 5% J A1 en A2  



6 SW2 PO5 Praktische opdracht handvaardigheid/ 
tekenen 

PO 700 (14 x 50 min.) 15% N A2 en B  

6 SW2 SE6 SE kunstgeschiedenis 
Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing: 1960 
– Nu 

S 100 5% J A1 en A2  

6 SW3 CPE Centraal Praktisch Eindexamen CPE 1400 (28 x 50 

min.) 

28 uren waarvan  
verplicht minimaal 
4 en maximaal 14 
uren buiten het 
regulier lesrooster 
moeten worden 
gepland 

Nvt N A2 en B  

6 SW3 SE7 SE kunstgeschiedenis 
Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing t.a.v. 
het examenthema. 

S 100 15% J A1 en A2  

 
  



Toelichting/ Extra informatie: 
 
4 vwo 
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. 

 
Trimester 2 – Handvaardigheid/ Tekenen 
Beeldend proces (verzameling voorstudies, schetsen en materiaalonderzoek) en eindwerkstuk. 
Leeromschrijving: Werken naar de verbeelding. Een thema moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor een eigen beeldende v erwerking. 
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. 

 
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. 

 

 
5 vwo 
PO1 – 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. 

 
SE1 – Kunstgeschiedenis 

- Beeldaspecten 
- Klassieke oudheid 
- Vroeg Christelijk 
- Byzantijns 

 
PO2 – Handvaardigheid/ Tekenen 
Beeldend proces (verzameling voorstudies, schetsen en materiaalonderzoek) en eindwerkstuk. 
Leeromschrijving: Werken naar de verbeelding. Een thema moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor een eigen beeldende v erwerking. 
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. 

 
SE2 – Kunstgeschiedenis 

- Middeleeuwen 
- Renaissance 
- Barok 
- Rococo 

 
PO3 – 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. 

 
SE3 – Kunstgeschiedenis 
Beeldanalyse van een kunstwerk. 
 
SE4 – Kunstgeschiedenis 

- Neo-Classicisme 
- Romantiek 
- Realisme 
- Impressionisme 
- Post-impressionisme 
- Jugendstil 
- Symbolisme 

 

 
6 vwo 
PO4 – Handvaardigheid/ Tekenen 
Beeldend onderzoek n.a.v. aanbieding thema. 
Leeromschrijving: Een thema moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor een eigen beeldende verwerking.  

- Onderzoek naar de relatie voorstelling, vormgeving, materiaal en techniek met de inhoud. 
- N.a.v. het onderzoek wordt een collectie samengesteld van schetsen, studies en materiaalonderzoek dat het beeldend proces weerspiegelt. 
- Procesbeschrijving deel 1: vastlegging van het onderzoek naar de inhoud, voorstelling, vormgeving. 

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. 

 
SE5 – Kunstgeschiedenis 

- Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing: 1900 – 1960 
 
PO5 – Handvaardigheid/ Tekenen 
Beeldend onderzoek n.a.v. aanbieding thema. 



Leeromschrijving: Een thema moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor een eigen beeldende verwerking. 
- Het tijdens SW 1 ontwikkelde proces wordt in één of meerdere eindwerkstukken geconcretiseerd. Hierin worden de inhoudelijke e n 

vormgevingsaspecten uitgewerkt. De verantwoording wordt vastgelegd in procesbeschrijving 2. 
- Procesbeschrijving deel 2: omschrijving van de keuzes die je hebt gemaakt. 

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. 

 
SE6 – Kunstgeschiedenis 

- Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing: 1960 – Nu 
 
CPE – Handvaardigheid/ Tekenen 
Beeldend onderzoek n.a.v. aanbieding thema. 
Leeromschrijving: Een thema moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor een eigen beeldende verwerking. 

- Onderzoek naar de relatie voorstelling, vormgeving, materiaal en techniek met de inhoud. 
- Procesbeschrijving deel 1: vastlegging van het onderzoek naar de inhoud, voorstelling, vormgeving. 
- N.a.v. het onderzoek wordt een collectie samengesteld van schetsen, studies en materiaalonderzoek dat het beeldend proces weerspiegelt.  
- Het proces wordt in één of meerdere eindwerkstukken geconcretiseerd. Hierin worden de inhoudelijke en vormgevingsaspecten uitgewerkt. De 

verantwoording wordt vastgelegd in procesbeschrijving 2. 
- Procesbeschrijving deel 2: omschrijving van de keuzes die je hebt gemaakt. 

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. 

 
SE7 – Kunstgeschiedenis 

- Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing t.a.v. het examenthema. 
 
Handelingsdelen/ Verplichte onderdelen zonder beoordeling: 
Jaarlijks wordt er een excursie georganiseerd voor de leerlingen die de beeldende vakken handvaardigheid en tekenen volgen. Een ieder is verplicht 
daaraan deel te nemen. 
  



 

Vak: 
Informatica 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende verplichte domeinen:  

- Domein A Vaardigheden 
- Domein B Grondslagen 
- Domein C Informatie 
- Domein D Programmeren 
- Domein E Architectuur 
- Domein F Interactie 

Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende keuze domeinen:  
- Domein G Algoritmiek 
- Domein H Databases 
- Domein I Cognitive computing 
- Domein J Programmeerparadigma’s 
- Domein K Computerarchitectuur 
- Domein L Netwerken 
- Domein M Physical computing 
- Domein N Security 
- Domein O Usability 
- Domein P User experience 
- Domein Q Maatschappelijke invloed 
- Domein R Computational science 
-  

Zie voor meer informatie: SLO informatica  

https://www.slo.nl/handreikingen/havo-vwo/handreiking-se-info-hv/examenprogramma/


  

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaa

r 

Afname

momen

t/Period

e 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansin

g  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 T1 PO1 Website ontwikkelen PO <> 10 j A1, A5, C1, 

C2, F 

 

4 T2 PO2 Informatica in de maatschappij PO  5 j A1, A3, A4, 

F2, F3, Q 

 

4 T2 PO3 Security PO  5 j A2, A3, A4, 

E1, E2, F4, N 

 

4 T3 PO4 Basis programmeren PO  5 j A1, A5, B2, 

C3 

 

5 T1 PO5 Algoritmiek PO  15 j A1, A2, A5, 

B1, B4, D, G 

Verwachte studielast: 

57 uur 

5 T2 PO6 Data visualisatie PO  15 j A1, A5, C1, 

C2 

Verwachte studielast: 

45 uur 

5 T3 PO7 User Experience PO  10 n O, P, Q Verwachte studielast: 

29 uur 



5 T3 PO8 Keuze module PO  10 n H-Q Verwachte studielast: 

29 uur 

6 T1 PO9 Computational science PO  10 j R Verwachte studielast: 

52 uur 

6 T2 PO10 Keuze module PO  10 j H-Q Verwachte studielast: 

34 uur 

6 T3 PO11 Keuze module PO  5 n H-Q Verwachte studielast: 

34 uur 

   Totaal:   100%    

 

 

 

  



 

Vak: 
Kunst Drama  

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Kunst Drama 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Vaktheorie. 
- Domein B Praktijk. 
- Domein C Oriëntatie op studie en beroep. 

 
Schoolexamen: 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat 
kunnen verschillen. 
 
Centraal Examen: 
Het centraal examen is dat van het vak Kunst Algemeen (zie hieronder). 
 
Zie voor meer informatie: 

- https://www.examenblad.nl/examenstof/kunst-drama-vwo/2021/vwo/f=/kunst_drama_vwo.pdf 
- https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-vwo/2021/vwo/f=/kunst_vwo_4_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf 

 
 
Kunst Algemeen 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

- Domein A Vaardigheden. 
- Domein B Invalshoeken voor reflectie. 
- Domein C Onderwerpen. 

https://www.examenblad.nl/examenstof/kunst-drama-vwo/2021/vwo/f=/kunst_drama_vwo.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-vwo/2021/vwo/f=/kunst_vwo_4_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf


 
Centraal Examen: 

- Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen B en C in combinatie met de vaardigheden uit domein A. 
- De CEVO wijst uit domein C vier onderwerpen voor het vwo-examen. 
- De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast en maakt indien nodig e en beperking en een specificatie 

bekend van de examenstof. 
 
Zie voor meer informatie: 

- https://www.examenblad.nl/examenstof/kunst-algemeen-vwo/2021/vwo/f=/kunstalg_havovwo.pdf 
- https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-vwo/2021/vwo/f=/kunst_vwo_4_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf 

 
Overzicht Schoolexamenonderdelen: 
 

Leer- 
jaar 

Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
Toets 

Leerstofomschrijving Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging SE 
(in %) 

Herkansin
g  
(j/n) 

Domeinen
/ 
Eindterme
n 

Opmer
kingen 

4 trimester 1  Praktische opdracht Kunst Drama PO 1000 (20 x 50 
min.) 

Nvt N A1, A2, 
A3,B1,B2 

 

4 trimester 2  Praktische opdracht Kunst Drama PO 1000 (20 x 50 
min.) 

Nvt N A1, 
A2,A3,A4,
B1,B2 

 

4 trimester 3  Praktische opdracht Kunst Drama PO 1000 (20 x 50 
min.) 

Nvt N A1, A4, 
B1,B2,B3 

 

5 trimester 1 PO1 Praktische opdracht Kunst Drama PO 1000 (20 x 50 
min.) 

10% N A1, A2, 
A3, A4, 
B1,B2 

 

5 trimester 1 SE1 SE KUA – Cultuur van de kerk in de 11e t/m 
de 14e eeuw 

S 50 3% N A, B, C Geen 
CSE 

5 trimester 2 PO2 Praktische opdracht Kunst Drama PO 1000 (20 x 50 
min.) 

10% N A, B  

5 trimester 2 SE2 SE KUA – Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw S 50 3% N A, B, C CSE 

5 trimester 3 PO3 Praktische opdracht Kunst Drama PO 1000 (20 x 50 13% N A, B  

https://www.examenblad.nl/examenstof/kunst-algemeen-vwo/2021/vwo/f=/kunstalg_havovwo.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-vwo/2021/vwo/f=/kunst_vwo_4_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf


min.) 

5 trimester 3 SE3 SE KUA – Burgerlijke cultuur in de 17e eeuw S 100 6% N A, B, C Geen 
CSE 

6 SW1 PO4 Praktische opdracht Kunst Drama PO 700 (14 x 50 min.) 10% N A, B  

6 SW1 SE4 SE KUA – Cultuur van romantiek en realisme 
in de 19e eeuw 

S 100 5% J A, B, C CSE 

6 SW2 PO5 Praktische opdracht Kunst Drama PO 700 (14 x 50 min.) 10% N A, B  

6 SW2 SE5 SE KUA – Cultuur van het moderne in de 
eerste helft van de 20e eeuw 

S 100 5% J A, B, C CSE 

6 SW3 PO6 Praktische opdracht Kunst Drama PO 700 (14 x 50 min.) 15% N A, B  

6 SW3 SE6 SE KUA – Massacultuur in de tweede helft 
van de 20e eeuw 

S 100 10% J A, B, C CSE 

 
4 vwo 
Kunst Drama 

- Solo en sterkte-zwakteanalyse 
- Verkennen verschillende speelstijlen, actieve spelontwikkeling tonen 
- Sterkte-zwakte analyse schrijven 

 
Kunst Drama 

- Theatermaken 
- Inzet, theatermaken, spelontwikkeling 
- Proces en presentatie in les 

 
Kunst Drama 

- Voorstelling en verslag 
- Inzet, productietaak, presenteren voor publiek 
- Reflectieverslag op maak en spel-kwaliteiten 

 

 
5 vwo 
PO1 – Kunst Drama 

- Theatermaken vorm en inhoud 



- Spelontwikkeling 
- Reflectieverslag 

 
SE1 – Kunst Algemeen (KUA) 

- SE over Cultuur van de kerk in de 11e t/m de 14e eeuw 
 
PO2 – Kunst Drama 

- Theatermaken vorm en inhoud en vormgeving 
- Spel tijdens openbaar optreden 

 
SE2 – Kunst Algemeen (KUA) 

- SE over Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw 
 
PO3 – Kunst Drama 

- Theatermaken; jeugdtheater 
- Spelontwikkeling; speelstijlen, schriftelijke opdracht 

 
SE3 – Kunst Algemeen (KUA) 

- SE over Burgerlijke cultuur in de 17e eeuw 

 

 
6 vwo 
PO4 – Kunst Drama 

- Theatermaken; onderzoeken en creëren eigen werk 
- Spelontwikkeling; Acteren, rolopbouw, intentie, samenspel 
- Inzet en reflectieverslag 

 
SE4 – Kunst Algemeen (KUA) 

- SE over Cultuur van romantiek en realisme in de 19e eeuw 
 
PO5 – Kunst Drama 

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



- Projectmatig werken en denken; commissies pr, kostuum, decor 
 
SE5 – Kunst Algemeen (KUA) 

- SE over Cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20e eeuw 
 
PO6 – Kunst Drama 

- Theatermaken; onderzoeken en creëren eigen werk, inzet en proces 
- Spelontwikkeling; Acteren, rolopbouw, intentie, samenspel 
- Projectmatig werken en denken; commissies pr, kostuum, decor 
- Spelen eindexamenproductie, openbaar optreden op datum nader te bepalen. De acteerprestaties wordt beoordeeld door een commissie van 3 

vakdocenten en/of theaterprofessionals. 
 
Let op: 2 extra repetitie-zondagen in maart in overleg met de leerlingen 
 
SE6 – Kunst Algemeen (KUA) 

- SE over Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw 
 

  



 

Vak: 
Lichamelijke opvoeding 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2020-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen**:  

- Domein A: Vaardigheden.  
- Domein B: Bewegen. 
- Domein C:  Bewegen en regelen. Bewegen moet georganiseerd worden.  
- Domein D:  Bewegen en gezondheid. Kennis over het lichaam en de relatie met bewegen. 
- Domein E: Bewegen en samenleving. De plek van sport en bewegen in onze maatschappij.  

 
Centraal Examen: 

- Voor LO is er geen centraal eindexamen. 

  



Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname
moment
/Periode 
 

Naam 
Toets 

Leerstofomschrijving Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %) 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Opmerkingen 

4   Geen schoolexamen in 4 vwo.       

5 Schoolja
ar 

PO Verschillende bewegingsmodules 
Beoordeling: 
-Motorische vaardigheid                               50% 
+Kwaliteit van aanwezigheid                 --} 
+Zelfstandigheid/initiatieven nemen     } 50% 
+Samenwerking                                       --} 

PO n.v.t. 50% N A t/m E 
1  t/m 5 

<> 

6 Schoolja
ar 

PO Sportoriëntatie 
-In 6 vwo worden de leerlingen in het kader van 
sportoriëntatie sporten aangeboden waaraan, bij 
voldoende opgave, kan worden deelgenomen. 
Doelstelling is om leerlingen kennis te laten maken met 
sporten waarmee zij nog geen of nauwelijks ervaring 
hebben. 
- De keuzesporten (indien beschikbaar) buiten de school 
zijn o.a.: golf, tennis, roeien, squash, yoga, klimmen, 
skiën, schaatsen, waterskiën,  paardrijden,  kickboksen, 
frisbeeën, flagfootballen, persluchtduiken, fitnessen en 
handboogschieten. Eventueel worden er nog 
keuzemogelijkheden toegevoegd. 
·      Alle cursussen vinden plaats binnen het Domein B 
(bewegen) en E (bewegen en samenleving) 
·      Een clinic duurt 3 weken. 
·      Er wordt door de leerlingen deelgenomen aan 3 
verschillende clinics. 
·      Bij absentie/blessures dient er een vervangende 
opdracht worden gemaakt. 

PO n.v.t. 50%  A t/m E 
1  t/m 5 

 



 

Toelichting / Extra informatie: 

-Als gevolg van het gebruik van externe locaties, kan het zijn dat er van het programma moet worden afgeweken. 

-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). 

 

**Toelichting domeinen en eindtermen 

Het schoolexamen: 

Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met E, (met dien verstande dat de eindtermen uit de domeinen A en C , D en E slechts in 

samenhang met domein B aan de orde komen), en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 

verschillen.  

Domein A:  

Vaardigheden 1. De kandidaat kan op verantwoorde en perspectiefrijke wijze en met plezier in bewegende en regelende rollen de elnemen aan de 

bewegingscultuur, en kan aangeven in hoeverre hij daaraan -ook in de toekomst- kan en wil deelnemen.  

Domein B:  

Bewegen 2. De kandidaat kan deelnemen aan een variëteit aan bewegingsactiviteiten, waarbij het gaat om:  

- verbreding (leren van nieuwe activiteiten) en verdieping (qua niveau, taken en contexten) van be wegingsactiviteiten die in de onderbouw zijn 

aangeboden;  

- in elk geval uit het activiteitengebied spelen een slag- en loopspel, twee doelspelen en een terugslagspel, bij voorkeur door de kandidaat te kiezen;  

- minimaal twee door de kandidaat te kiezen bewegingsactiviteiten uit een door de school gedaan aanbod voor de activiteitengebieden turnen, atletiek, 

bewegen op muziek en zelfverdediging;  

- minimaal drie door de kandidaat te kiezen en voor de kandidaat nieuwe bewegingsactiviteiten die bij voorkeur niet tot één van de hierboven genoemde 

activiteitengebieden behoren.  



Domein C:  

Bewegen en regelen 3. De kandidaat kan (samen met anderen) ondersteunende en leidinggevende rollen in bewegingssituaties vervullen, waarbij het 

gaat om:  

- bewegingssituaties inrichten, op gang brengen en op gang houden;  

- minimaal twee door de leerling te kiezen rollen van instructeur, coach/begeleider, scheidsrechter/jurylid en organisator.  

Domein D:  

Bewegen en gezondheid 4. De kandidaat kan op basis van eigen ervaring met en inzicht in de betekenis van sport en bewegen voor de (beleving van) 

gezondheid in brede zin verantwoord omgaan met belasting en risico's in bewegingssituaties, en een trainingsprogramma opstell en dat past bij de eigen 

mogelijkheden.  

Domein E: Bewegen en samenleving 5. De kandidaat kan op grond van inzicht in de kenmerken van het aanbod en in de eigen wensen en mogelijkheden 

ten aanzien van sportdeelname een bewuste keuze maken uit het aanbod aan sport en bewegen in de samenleving.  

 

  



Vak: 
Latijnse taal en cultuur 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B, C, D en E.  
Deze domeinen komen aan de orde aan de hand van:  

–  een selectie van circa 30 pagina’s (Oxford Classical Text) Latijnse teksten. Deze selectie bevat teksten van tenminste twee genres uit de 
Latijnse literatuur 
 (zodanig dat samen met de auteur van het centraal examen proza én poëzie aan bod komen). Deze selectie bevat geen teksten van  de 
auteur(s) die voor het 
 centraal examen zijn vastgesteld, tenzij deze teksten behoren tot een ander genre en thema.  
 

Daarnaast komen deze domeinen aan de orde aan de hand van:  
 – een selectie van tenminste 45 pagina’s klassieke, vertaalde teksten;  
 – indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van het vertalen van één of meer ongeziene passages;  
 – indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van de (creatieve) verwerking van een of meer cultuurdomeinen;  
 – indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: stof van het centraal examen naast de hierboven vermelde stof voor het schoolexamen;  
 – indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die eventueel per kandidaat kunnen verschillen.  
 
Het bevoegd gezag kiest tenminste drie van de volgende cultuurdomeinen waarop de eindtermen betrekking hebben: verhalengoed, drama, beeldende 
kunst, architectuur, filosofie.  
Het bevoegd gezag kan, naast bovengenoemde domeinen, ook eigen cultuurdomeinen toevoegen.  
 
Examenprogramma Griekse taal en cultuur / Latijnse taal en cultuur vwo vanaf CE 2017  
De examenstof  
 
Domein A: Reflectie op klassieke teksten en antieke cultuur  



 
 subdomein 1: Reflectie op klassieke teksten  
1 De kandidaat kan zijn begrip van Latijnse en klassieke, vertaalde teksten demonstreren door:  
 – een ongeziene passage te vertalen;  
 – een passage te analyseren en interpreteren vanuit taalkundig, letterkundig en cultuurhistorisch perspectief;  
 – een passage vanuit taalkundig, letterkundig en cultuurhistorisch perspectief te vergelijken met andere cultuuruitingen uit de oudheid of latere 

 perioden.  
subdomein 2: (alleen van toepassing op het schoolexamen) Reflectie op antieke cultuur  
2 De kandidaat kan:  
 – antieke cultuuruitingen van verschillende cultuurdomeinen plaatsen in hun historische en culturele context en met elkaar in verband 

 brengen;  
 – antieke cultuuruitingen onderzoeken en zijn bevindingen formuleren.  

Domein B: Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese cultuur  
 
3 De kandidaat kan door de bestudering van de Latijnse en klassieke, vertaalde teksten tegen de achtergrond van de antieke cultuur:  
 – onderwerpen actualiseren die voortvloeien uit een confrontatie tussen deze teksten en eigentijdse ontwikkelingen;  
 – de eigentijdse cultuur plaatsen in het perspectief van de klassieke traditie waarin Europa staat.  
4  (Alleen van toepassing op het schoolexamen):  
 De kandidaat kan  
 – voorbeelden uit de receptiegeschiedenis herkennen, deze plaatsen in de context van de betreffende periode in de Europese cultuur en de van  
 toepassing zijnde werkingsmechanismen noemen;  
 – cultuuruitingen uit de latere Europese cultuur vergelijken met antieke cultuuruitingen. 
 
Domein C: Zelfstandige oordeelsvorming  
5  De kandidaat kan een beargumenteerde reactie formuleren op de inhoud van voorgelegde teksten en andere cultuuruitingen (uit de Oudheid en  
 latere tijden).  
6  (Alleen van toepassing op het schoolexamen) De kandidaat kan cultuuruitingen uit de latere Europese cultuur vergelijken met antieke  
 cultuuruitingen en daarover een beargumenteerd oordeel geven.  
 
Domein D: Oriëntatie op studie en beroep  
 
  



Domein E: Informatievaardigheden  
7  De kandidaat kan:  
 – doelgericht informatie en bronnenmateriaal zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken, o.a. met behulp van het woordenboek;  
 – (verworven) informatie verwerken en daaruit beredeneerde conclusies trekken;  
 – gebruik maken van verschillende ICT-toepassingen bij LTC;  
 – adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied;  
 – bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.  
 
Centraal Examen: 
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A (subdomein 1: reflectie op klassieke teksten), B1 (B.3) en C (C.5). Het centraal examen heeft 
betrekking op authentieke en vertaalde teksten van een of meer auteurs, behorend tot eenzelfde genre. Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de 
zittingen van het centraal examen vast. Het CvE maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.  

- (Epistolografie, epigrammen, epideictische rhetoriek) Plinius de Jongere en schaduwauteur Martialis 

Zie voor meer informatie:  

http://www.stilus.nl/examen/22-L-sc.pdf 

https://www.examenblad.nl/examenstof/griekse-taal-en-cultuur-en/2020/vwo/f=/examenprogramma_gtc_en_ltc_vwo.pdf 

  

http://www.stilus.nl/examen/22-L-sc.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/griekse-taal-en-cultuur-en/2020/vwo/f=/examenprogramma_gtc_en_ltc_vwo.pdf


Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaa

r 

Afnamemo

ment/Period

e 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansin

g  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

5 trim.1 SE.1 Jaarcijfer 5e klas n.v.t. n.v.t. 20% n A, B, C, D, E Zie toelichting 

6 trim. 1 SE.2 Geziene teksten * S 100 15% n A, B, C, E zonder woordenboek 

6 trim. 2 SE.3 Deel A: Geziene teksten en cultuur * 

Deel B: Ongeziene tekst van gelezen 

auteur 

S 150 15% 

17.5% 

n A, B, C, E Deel A: zonder 
woordenboek 
Deel B: met 
woordenboek 

 trim.2  Minimaal twee oefenvertalingen 

inleveren 

HD     met woordenboek 

6 trim. 3 SE.4 Deel A: Geziene teksten en cultuur * 

Deel B: Ongeziene tekst van gelezen 

auteur 

S 150 15% 

17.5% 

n A, B, C, E Deel A: zonder 
woordenboek 
Deel B: met 
woordenboek 

 trim. 3  Minimaal twee oefenvertalingen 

inleveren 

HD     met woordenboek 

6 trim. 3 SE.5 Gemiddelde van de twee ongeziene 

teksten 

S n.v.t. 35%  A1, E In dit cijfer worden de 
resultaten van de 
ongeziene teksten uit 
SE.3 en SE.4 
genoteerd 



   

Vak: 
Maatschappijleer 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein B, Nederlandse rechtsstaat, domein C, parlementaire democratie, domein E, pluriforme samenleving, domein D, verzorgingsstaat. Allen samen 
met domein A, vaardigheden, subdomein A1 en A2. 
 
 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen: - 
 

Zie voor meer informatie: < link toevoegen naar Examenprogramma betreffende vak>  

 

  



Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname
moment
/Periode 
 

Naam 
Toets 

Leerstofomschrijving Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Opmerkingen 

 SE 1 
week 46 

Neder-
landse 
rechts-
staat 

Hoofdstukken over dit onderwerp ( 
methode thema’s maatschappijleer). 

schriftelijk 100 6 nee B Voor geschiedenis 
wordt het 
onderdeel 
‘ontstaan van de 
grondwet 
behandeld en 
getoetst als een 
verplicht 
onderdeel. Niet 
alleen voor de llen 
die geschiedenis in 
hun profiel hebben 
maar voor alle 
leerlingen die 
maatschappijleer 
volgen. 

 week47 Prakt-
ische 
op-
dracht 

Voorbereiden en presenteren 
rechtszaak 

Schriftelijk 
en een 
presentatie 

10 2 nee B  

 nnb Actua-
lititei-
ten-
toets 

 schriftelijk 10 1 ja, twee 
toetsen per 
trimester. 
Het beste 
cijfer telt 
mee voor 
het 

  



rapport. 

 trim 2 
SE 2 
week 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
week 13 
 
 
 
 
 
nnb 
 
 
 
 
 
 
trim 3 
week 23 
SE 3 
 
 

Parlem
entaire 
democ
ratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktis
che 
opdrac
ht 
 
 
Actuali
teitent
oets 
 
 
 
 
Plurifor
me 
samenl
eving 
en 

Hoofdstukken over dit onderwerp ( 
methode thema’s maatschappijleer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprichten eigen politieke partij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capita selecta uit de hoofdstukken uit 
de methode thema’s maatschappijleer 
 
 
 

schriftelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schriftelijk 
en 
presentatie 
 
 
 
 
schriftelijk 
 
 
 
 
 
 
schriftelijk 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nee 
 
 
 
 
 
ja, twee 
per trim. 
het beste 
cijfer telt 
mee voor 
het 
rapport. 
 
nee 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E en D 
 
 
 
 

Voor geschiedenis 
worden de 
onderdelen ‘sociale 
kwesties’ en de 
Europese Unie 
behandeld en 
getoetst als een 
verplicht 
onderdeel, niet 
alleen voor llen die 
geschiedenis in hun 
profiel hebben 
maar voor alle 
leerlingen die 
maatschappijleer  
volgen. Het SE 
cijfer telt mee als 
zelfstandig SE cijfer 
voor geschiedenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
week 24 
 
 
 
 
nnb 

verzorg
ingssta
at 
 
Praktis
che 
opdrac
ht 
 
actualit
eitento
ets 

 
 
 
 
Individuele opdrachten rond de twee 
thema’s 

 
 
 
 
schriftelijk 
 
 
 
 
schriftelijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
nee 
 
 
 
 
ja, twee 
keer per 
trim. Het 
beste cijfer 
telt mee 
voor het 
rapport 
 

 
 
 
 
E en D 

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

 

Toelichting / Extra informatie: 

Schoolexamen:Het schoolexamencijfer is gelijk aan het eindgemiddelde van het schooljaar. Daarbij heeft het SE een weging 6, de praktische opdracht een 

weging 2, en de actualiteitentoets een weging 1. Het eindcijfer van maatschappijleer is het cijfer voor het examendossier. 

 

Herkansing: De herkansing gaat over het volledige onderdeel parlementaire democratie. 

  

 

 



 

Vak: 
Muziek 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

-  
 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
-  

Zie voor meer informatie:  https://www.examenblad.nl/examenstof/muziek-vwo/2022/vwo/f=/muz_vwo.pdf * 

 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/muziek-vwo/2022/vwo/f=/muz_vwo.pdf


Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leer-

jaar 

Afname

moment 

Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkan-

sing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

5 TR.1 SE I 
Methode Muziek op Maat 

Hoofdstuk 4                                                   

“Orkesten en klassieken” 

Bronnenboek + Werkboek                         -

Termen en begrippen                               

Bronnenboek + Werkboek -

Theorie/Muziekgeschiedenis        

(Classicisme)                                               

-Musiceren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrif

telijk 

 

Proef

werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

zie ** n zie * 
 SO(‘s) 1x 

Proefwerk 3x 

Musiceren 1x 

 



5 TR.2 SE I 
Methode Muziek op Maat 

Hoofdstuk 5                                                             

“Van romantiek tot filmmuziek”                         

Bronnenboek + Werkboek                     -

Termen en begrippen         

Bronnenboek + Werkboek                  -

Theorie/Muziekgeschiedenis                

(Romantiek)                       

   -Musiceren 

 

 

 

 

 

 

Schrif

telijk 

 

Proef

werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

zie ** n zie * 
 SO(‘s) 1x 

Proefwerk 3x 

Musiceren 1x 

          

5 TR.3 SE I 
Hoofdstuk 6                                             

“Experimenteren op instrumenten” 

Bronnenboek + Werkboek                        -

Termen en begrippen                

Bronnenboek + Werkboek                  -

Theorie/Muziekgeschiedenis                     

(20ste eeuw klassiek)                           

 

 

 

 

Schrif

telijk 

 

 

 

 

 

 

zie ** n zie * 
SO(‘s) 1x 

Proefwerk 3x 

Musiceren 1x 



 -Musiceren 

 

 

Proef

werk 

 

60 

 

Toelichting / Extra informatie:  **  

Trimester  1 + 2 + 3 : 3 = Eindrapport  5 VWO  SE I  25% 

  



Vak: Nederlandse taal en literatuur 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2020-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Leesvaardigheid  
- Domein B Mondelinge taalvaardigheid  
- Domein C Schrijfvaardigheid  
- Domein D Argumentatieve vaardigheden  
- Domein E Literatuur  

 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Domein A Leesvaardigheid 

- Domein D Argumentatieve vaardigheden, voor zover het analyseren en beoordelen betreft   

Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examenstof/nederlandse-taal-en-literatuur-

2/2020/f=/examenprogramma_nederlands_havo_vwo_2014.pdf 

 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/nederlandse-taal-en-literatuur-2/2020/f=/examenprogramma_nederlands_havo_vwo_2014.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/nederlandse-taal-en-literatuur-2/2020/f=/examenprogramma_nederlands_havo_vwo_2014.pdf


Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname- 

moment/ 

Periode 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

5 Trim. 3 

2021 

SE1 Mondelinge 

taalvaardigheid: 

speech/mondeling 

betoog 

- Nieuw Nederlands 
cursus Mondelinge 
vaardigheden Hfst. 1 

- Nieuw Nederlands 
katern 
Argumentatieve 
vaardigheden 

- Cursus retorica 

Mondeling 15 15 n Domein B 

Mondelinge 

taalvaardigheid 

Domein D 

Argumentatieve 

vaardigheden 

 

6 SW1 

2122 

SE2 Leesvaardigheid en 

Argumentatieve 

vaardigheden 

- Nieuw 
Nederlands 
cursus 
Leesvaardigheid 
Hfst. 1 en 2 

- Nieuw 
Nederlands 
katern 

Schriftelijk 150 20 j Domein A 

Leesvaardigheid 

Domein D 

Argumentatieve 

vaardigheden 

 



Argumentatieve 
vaardigheden 

6 SW2 

2122 

SE3 Mondeling literatuurlijst 

Mondeling SE over twaalf 

gelezen literaire werken, 

waarvan minimaal drie 

historische werken uit 

verschillende literaire 

stromingen (van voor +/- 

1880). 

Laagland Pijler 2 en 5 

 

Mondeling 20 30 n Domein E 

Literatuur 

Van tevoren 

dienen er een 

leeslijst en een 

leesdossier 

aangeleverd te 

worden. 

6 SW3 

2122 

SE4 Gedocumenteerd 

schrijven 

Nieuw Nederlands: 

- cursus 
Schrijfvaardigheid 
Hfst. 1 en 2 

- cursus Formuleren 
Hfst. 1 en 2 

- cursus Spelling 
- katern 

Argumentatieve 
vaardigheden 

 

Schriftelijk 150 35 j Domein C 

Schrijfvaardigheid 

Domein D 

Argumentatieve 

vaardigheden 

Van tevoren dient 

er een 

documentatiemap 

aangeleverd te 

worden. 

 



Vak: 
Scheikunde 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A - Vaardigheden 
- Domein B - Stoffen en materialen in de chemie 
- Domein C - Chemische processen en behoudswetten 
- Domein D - Ontwikkelen van chemische kennis 
- Domein E - Innovatie en chemisch onderzoek 
- Domein F - Industriële (chemische) processen 
- Domein G - Maatschappij, chemie en technologie  

 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Domein A - Vaardigheden 
- Domein B - Stoffen en materialen in de chemie 
- Domein C - Chemische processen en behoudswetten 
- Domein D - Ontwikkelen van chemische kennis 
- Domein E - Innovatie en chemisch onderzoek 
- Domein F - Industriële (chemische) processen 

- Domein G - Maatschappij, chemie en technologie   

Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examenstof/scheikunde-vwo-

3/2021/vwo/f=/examenprogramma_scheikunde_vwo_2015_2016.pdf 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/scheikunde-vwo-3/2021/vwo/f=/examenprogramma_scheikunde_vwo_2015_2016.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/scheikunde-vwo-3/2021/vwo/f=/examenprogramma_scheikunde_vwo_2015_2016.pdf


Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaa

r 

Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

* 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 Jaar SE1 Rapportcijfer leerjaar 4 

Chemie Overal H1 t/m H8 

S - 15 j  Opbouw cijfer in 

toelichting. Herkansing 

begin 5V (H2 t/m H5). 

5 Jaar SE2**** Rapportcijfer leerjaar 5  

Chemie Overal H8 t/m H13 + §15.1, §15.2 & 

§15.4 + Olympiadebonus*** 

S - 15 j  Opbouw cijfer in 

toelichting. Herkansing 

begin 6V (H8 t/m H13). 

5 2 PO2***

* 

Praktische opdracht Titraties S&P 100 15 j**   

6 1 SE3**** Chemie Overal H8, H9, H15 & H17 S 100 20 j   

6 2 SE4**** Chemie Overal H10, H11, H15 & H18 + 

Olympiadebonus*** 

S 100 15 j   

6 3 SE5**** Chemie Overal H12, H13, H14 & H16 S 100 20 j   

 

*  S = Schriftelijk, P = Praktisch 
**  Alleen herkansbaar wanneer leerling doubleert. Beste resultaat telt. 



*** Deelname aan de voorronde van de Scheikundeolympiade is vrijwillig in leerjaar 5 en verplicht in leerjaar 6. Vanaf een bepaal de score levert de 

olympiade een verhoging op van respectievelijk het SE2 of SE4 cijfer volgens onderstaand schema: 

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

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

 

**** H1 t/m H7 uit leerjaar 4 wordt bekend verondersteld. 

 

 

Toelichting / Extra informatie: 

Opbouw cijfer leerjaar 4           De hoofdstuknummers verwijzen naar 

Chemie Overal, 5 ed. 

Trimester 

 

Leerstofomschrijving Weging  Subdomeinen Opmerkingen 

1 SO H1 (herhaling stof klas 3) 1   

1 PW H2 - Bouwstenen van stoffen 3   

2 PW H3 - Moleculaire stoffen 3   

2 SO H6 - Koolstofchemie 1   

2 PW H6 + H7 - Duurzaamheid 3   

 



Opbouw cijfer leerjaar 5           De hoofdstuknummers verwijzen naar 

Chemie Overal, 5 ed. 

Trimester 

 

Leerstofomschrijving Weging  Subdomeinen Opmerkingen 

1 PW H8 - Zuren 3 B1.8, C1.2, C1.4, C1.10, C2.1, C5.2, 

C5.5 

* 

1 PW H8 + H9 - Zuren en basen 3 B1.9, C1.2, C1.4, C1.7, C1.11, C2.1, 

C5.2, C5.5 

* 

2 PW H11 - Redoxreacties 3 B4.1, C1.7, C1.13, C1.14, C1.15 * 

2 PW H10 - Analyse 3 D1.2 t/m D1.6 * 

2 Voorexamentoets H8 t/m H11 3  Vervangt verplicht het laagste PW cijfer dat met een * is 

aangegeven. 

3 PW H12 - Molecuulbouw 3 B1.12, B1.13, B4.3, B4.4, C1.16, C1.17, 

C1.18, C4.5, E1.1, E2.1 

 

3 PW H13 - Kunststoffen 3 B1.15, B4.1, B4.2, C4.5, D3, E1  

3 PW H12, H13 +  §15.1, §15.2 & §15.4 

(Groene Chemie) 

3 B3.1, B3.2, B4.1, B4.2, E1  

* Het laagste cijfer van deze vier PW’s wordt vervangen door het cijfer van de voorexamentoets. 

  



Vak: 
Wiskunde D 

Afdeling: Vwo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2022 

 
 
Examenprogramma wiskunde D 4vwo  
 
Het eindexamen  
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.  
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A  Vaardigheden  
Domein B  Kansrekening en statistiek  
Domein C  Dynamische systemen  
Domein D  Meetkunde  
Domein E Complexe getallen  
Domein F Wiskunde in wetenschap  
Domein G Keuzeonderwerpen  
  
Het schoolexamen  
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A in combinatie met de domeinen B, C, D, E, F en G 
 
  



De examenstof  
  
Domein A: Vaardigheden  
 
Subdomein A1: Algemene vaardigheden  
1. De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht informatie verzamelen en de resultaten communiceren 
met anderen.  
 
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden  
2. De kandidaat kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren, oplossen en het resultaat naar het oorspronkelijke probleem 
terugvertalen.  
 
Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  
3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige denkactiviteiten − te weten modelleren en algebraïseren, ordenen en 
structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren en bewijzen − en kan daarbij ICT 
functioneel gebruiken.  
 
Domein B: Kansrekening en statistiek  
  
Subdomein B1: Combinatoriek  
4. De kandidaat kan permutaties en combinaties herkennen en toepassen op combinatorische problemen en de bijbehorende formules interpreteren en 
verklaren.   
 
Subdomein B2: Kansrekening  
5. De kandidaat kan een toevalsexperiment verklaren in een kansmodel, de begrippen onafhankelijke gebeurtenis en voorwaardelijke kans hanteren, 
kansen berekenen met behulp van som-, complement- en productregel, en van een discrete toevalsvariabele de verwachtingswaarde berekenen.  
 
Subdomein B3: Toevalsvariabelen  
6. De kandidaat kan bij eindige kansmodellen uitgaande van een kansverdeling de verwachtingswaarde en de variantie berekenen en de reke nregels voor 
verwachtingswaarde en variantie voor zowel afhankelijke als onafhankelijke toevalsvariabelen toepassen op herhaaldelijk uitgevoerde 
kansexperimenten.  
 
 



Subdomein B4: Kansverdelingen  
7. De kandidaat kan in het binomiale en het (standaard-)normale verdelingsmodel de formules voor de kansverdeling, het gemiddelde en de variantie 
verklaren en gebruiken voor het berekenen van kansen, relatieve frequenties, grenswaarden, gemiddelden en standaardafwijkingen van discrete en 
continue verdelingen.  
 
Subdomein B5: Het toetsen van hypothesen  
8. De kandidaat kan nul- en alternatieve hypothesen formuleren, hierop kritisch reflecteren, en bijbehorende een- of tweezijdige toetsen uitvoeren bij 
binomiaal- of normaalverdeelde toevalsvariabelen.  
 
Subdomein B6: Correlatie en regressie  
9. De kandidaat kan samenhang tussen variabelen onderzoeken met correlatie- regressierekening, waarbij het rekenwerk aan ICT wordt uitbesteed, en 
kan de resultaten interpreteren en beoordelen.  
 
Subdomein B7: Profielspecifieke verdieping  
10. De kandidaat kan de stof van wiskunde B gebruiken voor een profielspecifieke verdieping.  
 
Domein C: Dynamische systemen  
  
Subdomein C1: Discrete dynamische systemen  
11. De kandidaat kan rijen relateren aan recurrente betrekkingen, iteraties, webgrafieken en contexten en kan het gedrag ervan beschrijven in termen 
van stationair, convergent of divergent.  
 
Subdomein C2: Continue dynamische systemen  
12. De kandidaat kan in differentiaalvergelijkingen van de vorm y’ = f (y,t) eigenschappen van f relateren aan eigenschappen van oplossingen, zoals het al 
dan niet stationair zijn, monotonie en asymptotisch gedrag en in eenvoudige gevallen een oplossing expliciet bepalen.  
 
Subdomein C3: Toepassingen van discrete en continue dynamische systemen  
13. De kandidaat kan de stof uit de subdomeinen C1 en C2 toepassen in profie lspecifieke probleemsituaties.  
Domein D: Meetkunde  
  
Subdomein D1: Analytische en synthetische methoden  
14. De kandidaat kan analytische en synthetische methoden en redeneringen toepassen op meetkundige probleemsituaties en daarmee eigenschappen 
bewijzen.   



 
Subdomein D2: Kegelsneden: synthetisch en in coördinaten  
15. De kandidaat kan kegelsneden zowel synthetisch als algebraïsch beschrijven, en op grond van een synthetische of algebraïs che beschrijving ligging en 
eigenschappen bij de bijbehorende figuren onderzoeken en bewijzen.  
 
Subdomein D3: De ruimte  
16. De kandidaat kan de beschrijving van  ruimtelijke figuren met drie coördinaten gebruiken, en daarbij de begrippen afstand, hoeken, in- en uitproduct, 
vector en normaalvector hanteren.   
 
Subdomein D4: Toepassingen en ICT  
17. De kandidaat kan meetkundige toepassingen onderzoeken, ook met behulp van ICT.  
 
 
Domein E: Complexe getallen  
 
Subdomein E1: Basisoperaties  
18. De kandidaat kan rekenen met complexe getallen, de geconjugeerde, het argument en de absolute waarde, kan de stelling van  De Moivre gebruiken, 
kan rekenen met de formule van Euler als representatie van poolcoördinaten, en kan in redeneringen de relatie gebruiken tussen de complexe getallen 
en de meetkunde van het platte vlak.  
 
Subdomein E2: Profielspecifieke verdieping  
19. De kandidaat kan de stof van subdomein E1 gebruiken voor een profielspecifieke verdieping.  
 
Domein F: Wiskunde in wetenschap  
20. De kandidaat heeft kennis van een profielspecifiek onderwerp dat aansluit bij de wijze waarop wiskunde wordt gebruikt in het hoger onderwijs.   
 
Domein G: Keuzeonderwerpen  
 
Zie ook https://www.examenblad.nl/examenstof/wiskunde-d-vwo-gewijzigd/2021/vwo/f=/examenprogramma_wiskunde_dvwo.pdf 

  



Overzicht Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afnamemoment

/Periode 

Naam 

Toets 

Leerstof-

omschrij-

ving 

Toets 

vorm 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domei

nen/ 

Eindter

men 

Opmerkingen 

4 Tr1 PW1 VWO 

wiskunde D 

deel 1 Hfst 1  

“Combina-

toriek” 

S 45 11.11% N   

4 Tr2 PW2 VWO 

wiskunde D 

deel 1 Hfst 2  

“Discrete 

wiskunde” 

S 45 11.11% N   

4 Tr3 PW3 VWO 

wiskunde D 

deel 1 Hfst 3  

“Kans-

rekening” 

S 45 11.11% N   

      33.33 %   SE1 = overgangscijfer 

van klas 4 naar 5  

 



5 Tr1 PW4 VWO 
wiskunde D 
deel 1 Hfst 4  
“Matrices” 

S 45 5.55% N   

5 Tr1 PW5 VWO 
wiskunde D 
deel 2 Hfst 5  
“Discrete 
kansverde-
lingen” 

S 45 5.55% N   

5 Tr2 PW6 VWO 
wiskunde D 
deel 2 Hfst 6  
“Discrete 
dynamische 
systemen” 

S 45 5.55% N   

5 Tr2 PW7 VWO 
wiskunde D 
deel 2 Hfst 7  
“Bewijzen” 

S 45 5.55% N   

5 Tr3 PW8 VWO 
wiskunde D 
Hfst 8  
“Vector-
meetkunde” 

S 45 5.55% N   

5 Tr3 PW9 VWO 
wiskunde D 
Hfst 10  
“Complexe 
getallen” 

S 45 5.55% N   

      33.33 %   SE2 = overgangscijfer van 

klas 5 naar 6  



 

6 Tr1 PW10 VWO 
wiskunde D 
deel 4 Hfst 
16  
“Complexe 
functies” 

S 45 8.33% N   

6 Tr1 PW11 VWO 
wiskunde D 3 
Hfst 12  
“Continue 
kansverdelin
gen” 

S 45 5.55% N   

6 Tr2 PW12 VWO 
wiskunde D 
deel 4 Hfst 
14 
“Mathematis
che 
statistiek” 

S 45 8.33% N   

6 Tr2 PW13 VWO 
wiskunde D 
deel 4 Hfst 
15 
“Continue 
dynamische 
modellen” 

S 45 8.33% N   

      33.33 %   SE3 = gemiddelde van de 4 

proefwerken in 6 vwo 

      100 %     Het gemiddelde van de 3 
SE cijfers is het 
eindexamencijfer.  



 Het laagste cijfer van de 
drie SE’s mag herkanst 

worden. 
SE1: Hoofdstuk 1 t/m 6 
SE2: Hoofdstuk 7 t/m 11 

SE3: Hoofdstuk 12 t/m 16 

 

 

 

 


