
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

Schooljaar 2020/2021 

5 havo 

 

  



 
2 

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

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

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

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

het schooljaar. 

 

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

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

 

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

 

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

je eindlijst. In dat verband verwijzen we je naar het examenreglement. 
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Inleiding 

Dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vormt een onverbrekelijk geheel met het Eindexamenreglement. In het PTA zijn aanvullende regelingen met 
betrekking tot het schoolexamen en de vakspecifieke regels vermeld.  
 
In dit PTA wordt van elk vak beschreven op welke manier de toetsing plaatsvindt en hoe de resultaten van de verschillende toetsen worden verwerkt tot 1 
eindcijfer: het SE (Schoolexamen) cijfer. 
 
Het SE- cijfer vormt de helft van het eindcijfer zoals dat op de cijferlijst bij het diploma komt te staan. De andere helft wordt bepaald door het CE (Centraal 
Eindexamen). 
 

Opbouw van het PTA  

1. Locatie Kottenpark heeft 3 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 
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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 cijfer en of het vak wel of niet 
herkansbaar is. 
Het eindcijfer van je schoolexamen wordt per vak uitgedrukt in een cijfer tussen 1 en 10 met één decimaal. Dit eindcijfer is het berekende gemiddelde met 
de beschreven wegingsfactoren. 
 
Je profielwerkstuk wordt beoordeeld naar aanleiding van een rubric. Het cijfer van het profielwerkstuk vormt samen met de vakken maatschappijleer en het 
vak CKV (atheneum/havo) het zogenaamde combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee voor de zak-/slaagregeling. 
 

Herkansingsregeling schoolexamen  

 

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. 
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● 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 leerling niet onevenredig groot te 
laten worden. Er wordt dan een vrijstelling voor dat specifieke onderdeel verleend.   

 
 

Regels met betrekking tot gestelde deadlines 
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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.  
 
 
 
  



 
9 

Programma van toetsing en afsluiting per vak 

Vak: 
Aardrijkskunde 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
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 structuur: 
- Domein A: in domein A worden de vaardigheden beschreven: de geografische werkwijzen en het geografisch onderzoek. Deze vaardigheden komen 

in alle andere domeinen terug door ze te verweven met 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 is 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  
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- Domein B2 Samenhangen en verschillen in de wereld  (Arm en Rijk H 3 en 4) 
- Domein C2 Samenhangen en verschillen op de aarde (Systeem Aarde H 1 t/m 3) 
- Domein D1 Gebiedskenmerken    (Brazilië H 1 t/m 4) 
- 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/aardrijkskunde-havo/2020/f=/aard_havo.pdf 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 januari SE1 Arm en Rijk H 1 t/m 4 S 90 10 J* B1, B2 50 slu 

5 TW1 SE2 Arm en Rijk H 3 en 4 

Systeem Aarde H 1 t/m 4 

S 90 20 J B2 

C2, C3 

 

70 slu 

5 TW2 SE3 Systeem Aarde H 1 t/m 3 

Wonen in Nederl. H 1 t/m 4 

S 90 30 J 

 

C2 

E1 

 

60 slu 

5 TW3 SE4 Brazilië H 1 t/m 5 

Wonen in Nederl. H 1 t/m 4 

S 90 30 J 

 

D1, D2 

E1 

80 slu 

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

* Herkansing van Arm en Rijk  zal plaatsvinden in 5H. 
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Toelichting / Extra informatie: 

 

Arm en Rijk     CE stof = SE1, SE2 en Examen 

 
 

SE/CE H3 

  Je weet hoe Groot-Brittannië en India elkaar aanvulden in de koloniale tijd en welke relaties beide landen nu onderhouden. 

 

Je kunt de invloed van het koloniale verleden op de ontwikkeling van India beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt de verschillen op economisch en sociaal-cultureel gebied tussen Groot-Brittannië en India benoemen. 

 

Je kunt verklaren waardoor de sociale en economische verschillen in beide landen toenemen. 

 

Je kunt de indicatoren benoemen waarmee je landen kunt vergelijken. 

 

Je kunt de economisch, demografische, en sociaal-culturele verschijnselen op meerdere ruimtelijk schaalniveaus beschrijven en verklaren. 

 

Je weet dat indicatoren op nationale schaal ruimtelijk en sociale verschillen verhullen. 

 

Je kunt de economische indicatoren benoemen waarmee je landen kunt vergelijken. 

 

Je kunt een onderscheid maken in het gebruik van indicatoren als maatstaf. 

 

Je kunt de beperkingen van het gebruik van indicatoren beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt de demografische en sociaal-culturele indicatoren benoemen waarmee je landen kunt vergelijken. 

 

Je weet dat demografische transitie vaak gebonden is aan economische ontwikkeling. 

 
 

SE/CE H4 

  Je kunt uitleggen waarom globalisering leidt tot integratie van verschillende gebieden en samenlevingen. 

 

Je kunt veranderingen in mondiale relatie van handel en investeringen beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt de voor- en nadelen van globalisering beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt uitleggen op welke manier technologische vernieuwingen en vrijhandel het globaliseringsproces beïnvloeden. 

 

Je kunt twee soorten technologische vernieuwingen onderscheiden. 

 

Je kunt beschrijven waar investeringen worden gedaan en waarom. 

 

Je kunt verklaren waarom opkomende economieën een steeds grotere rol krijgen in de mondiale handel. 

 

Je kunt verklaren waarom door migratie mondiale netwerken ontstaan. 

 

Je kunt beschrijven hoe migranten economische invloed uitoefenen op hun moederland. 

 

Je kunt de belangrijkste mondiale migratiestromen beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt vanuit verschillende dimensies oorzaken noemen voor de toegenomen Zuid-Zuid migratie. 
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Je kunt de wereld op basis van culturele indicatoren indelen in cultuurgebieden. 

 

Je kunt uitleggen hoe talen en godsdiensten zich over de wereld hebben verspreid. 

 

Je kunt uitleggen waarom culturele globalisering leidt tot integratie van verschillende gebieden. 

 
 

  

 

Systeem Aarde CE stof in SE2, SE3 en Examen 

SE/CE H1 

  Je weet wat het verschil is tussen absolute en relatieve ouderdom. 

 

Je kent de opbouw van de aarde. 

 

Je weet wat het principe van actualisme inhoudt. 

 

Je kunt het ontstaan en de opbouw van de continenten beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt het proces van de platentektoniek met de bijbehorende begrippen beschrijven en verklaren. 

 

Je weet welke drie bewegingen platen kunnen maken en je kunt van elk van de bewegingen voorbeelden geven. 

 

Je weet waar op aarde vulkanisme en aardbevingen voorkomen en je kunt uitleggen waarom ze juist daar voorkomen. 

 

Je kent de verklaring voor de relatie tussen vulkanisme en aardbevingen enerzijds en het reliëf op aarde anderzijds. 

 

Je weet wat hotspots zijn, en je kunt deze herkennen en er voorbeelden van geven. 

 

Je bent in staat een beschrijving en een verklaring te geven van de verschillende vulkaantypen en je kunt ze ook herkennen. 

 

Je kunt een verband leggen tussen het vulkaantype en de ligging daarvan ten opzichte van de plaatgrenzen. 

 

Je weet met betrekking tot aardbevingen op welk principe de schaal van Richter berust en je kunt de bijhorende begrippen omschrijven. 

 
 

SE/CE H2 

  Je weet welke vier sferen van de aarde invloed op elkaar uitoefenen. 

 

Je kunt van landschappen uitleggen hoe de vier sferen invloed op elkaar uitoefenen. 

 

Je weet welke groepen gesteenten er zijn en hoe ze zijn ontstaan. 

 

Je kunt de hydrologische kringloop beschrijven en bepaalde processen verklaren. 

 

Je kent het begrip verwering en je kunt soorten verwering benoemen en herkennen. 

 

Je kunt uitleggen dat en hoe het klimaat bepalend is voor het type verwering. 

 

Je weet wat massabewegingen zijn. 

 

Je kent het begrip erosie. 

 

Je kunt vier erosiekrachten benoemen en herkennen en je kunt verklaren hoe zij het aardoppervlak veranderen. 
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Je weet wat sedimentatie is 

 

Je kunt uitleggen hoe de dikte van de verweringslaag afhangt van het samenspel tussen verwering en erosie. 

 

Je kunt uitleggen hoe verwering en erosie worden aangedreven door de hydrologische kringloop en dat zij het landoppervlak afbreken in hogere 

 

gebieden en opbouwen in lagere. 

 

Je kunt landschapsvormen op afbeeldingen en kaarten herkennen, met elkaar vergelijken en met elkaar in verband brengen en hun vorm verklaren 

 

met behulp van de processen verwering , erosie en sedimentatie. 

 
 

SE/CE H3 

  Je weet wat de verschillen zijn tussen weer en klimaat. 

 

Je kunt de factoren noemen en toelichten die verantwoordelijk zijn voor de temperatuurverschillen op aarde. 

 

Je weet wat de belangrijkste gassen in onze atmosfeer zijn. 

 

Je kunt uitleggen waarom de stralingsbalans niet overal op aarde hetzelfde is. 

 

Je kunt de belangrijkste windsystemen op aarde benoemen, beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt klimaatverschijnselen en klimaten op verschillende ruimtelijke schalen (macro, meso, micro) beschrijven  en analyseren. 

 

Je kunt (uitgaande van het klimaatsysteem van Koppen) de verdeling van de klimaten over de aarde beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt verklaren dat de verdeling land-zee op diverse schalen een aanpassing van het algemene klimaatpatroon veroorzaakt. 

 

Je kunt toelichten dat de ligging van het reliëf op continentale schaal een verstoring van het algemene klimaatpatroon veroorzaakt. 

 

Je kunt verklaren dat de ligging van hooggebergten op diverse schalen een aanpassing van het algemene klimaatpatroon veroorzaakt. 

 

Je kunt een beschrijving geven van de zeestromen op aarde. 

 

Je kunt verklaren dat zee- en luchtstromen zorgen voor verdeling van koude en warmte over de aarde. 

 

Je kunt uitleggen op welke wijze het klimaat bepalend is voor de natuurlijk begroeiing. 

 

Je weet dat de combinatie van klimaatzone en begroeiing de landschap zones op aarde vormt. 

 

Je kunt verklaren dat de grenzen tussen klimaat- en landschap zones niet altijd samenvallen en dat het geleidelijke overgangen zijn. 

 

Je kunt toelichten dat veranderingen in geo-factoren kunnen leiden tot veranderingen in landschap zones. 

 

Je kent de invloed van klimaatveranderingen op het verschuiven van de klimaat- en landschap zones. 

 
Je kunt relaties aangeven tussen menselijk handelen en landschap degradatie. 

  

 

Wonen in Nederland CE stof in SE3, SE4 en Examen 

SE/CE H1 

  Je kunt het Nederlandse waterbeleid beschrijven en verklaren. 
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Je kunt beschrijven hoe het klimaat verandert en welke invloed dat heeft op waterproblemen in Nederland. 

 

Je kunt beschrijven op welke manier het waterbeheer in Nederland in de afgelopen decennia is veranderd. 

 

Je kunt de oorzaken en gevolgen van zeespiegelstijging beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt de oorzaken van bodemdaling in Nederland beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt (met voorbeelden) beschrijven hoe de ruimtelijke inrichting de overstromingskans beïnvloedt. 

 

Je weet hoe de drietrapstrategie werkt en kunt die met voorbeelden uitleggen. 

 

Je kunt voorbeelden van verschillende onderdelen van de drietrapsstrategie herkennen. 

 

Je kunt aan de hand van een geschetste situatie beredeneren welke stap van de drietrapstrategie moet worden toegepast. 

 

Je kunt uitleggen wat de watertoets inhoudt en waarom deze is ingesteld. 

 

Je kunt de adviezen van de Tweede Deltacommissie beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt uitleggen waarom het overstromingsrisico wordt bepaald door de kans op een overstroming maal het (financiële) gevolg van de overstroming 

 

Je kunt veiligheidsnormen aflezen uit een kaart. 

 

Je kunt in eigen woorden de betekenis van de veiligheidsnormen verklaren. 

 

Je kunt het overstromingsrisico afwegen aan de veiligheidsnormen en de ruimtelijke inrichting  van een gebied. 

 

Je kunt uitleggen waarom en hoe zoetwatervoorraden worden aangelegd. 

 

Je kunt de oorzaken en gevolgen van verdroging en verzilting beschrijven en verklaren. 

 
 

SE/CE H2 

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

 

Je kunt de verdeling van de waterafvoer van de Rijn beschrijven. 

 

Je kunt op een kaart het stroomgebied, de waterscheiding en het stroomstelsel herkennen en aanwijzen. 

 

Je kunt de kenmerken (stroomsnelheid, erosie, sedimentatie, verval, verhang) van de bovenloop, middenloop en benedenloop van een rivier beschrijven en verklaren 

 

Je kunt de kenmerken van het Nederlandse rivierprofiel beschrijven en herkennen op een tekening of foto. 

 

Je kunt berekenen wat het verhang van een rivier is. 

 

Je kunt de waterafvoer van de Rijn en de Maas verklaren met behulp van de kenmerken van her riviertype. 

 

Je kunt het regiem van de Rijn en de Maas beschrijven en verklaren aan de hand van de vier factoren klimaatomstandigheden, aanvoer van  

 

smelt-  en/of regenwater, de eigenschappen van het stroomgebied en de ingrepen door de mens. 

 

Je kunt beschrijven en verklaren hoe de vertragingstijd verandert als gevolg van ingrepen door de mens in het stroomgebied van een rivier. 

 

Je kunt de gevolgen van de eigenschappen van het rivierprofiel van de Rijn en de Maas voor de veiligheid van Nederland beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt beschrijven hoe het Nederlandse rivierbeleid vroeger was en verklaren waarom het rivierbeleid is gewijzigd. 
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Je kunt een beargumenteerde mening geven over het tegenwoordige Nederlandse rivierbeleid. 

 

Je kunt aan de hand van voorbeelden beschrijven hoe de ruimtelijke inrichting de overstromingskans beïnvloedt. 

 

Je kunt voorbeelden van maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier rivierbedverruiming, verdieping, (neven)geul, uiterwaardvergraving,  

 

zomerbedverdieping, kribverlaging, rivierbedverbreding, obstakelverwijdering) bij de Rijn en de Maas beschrijven en herkennen op een foto, kaart of tekening. 

 

Je kunt beschrijven op welke manier de maatregelen van Ruimte voor de Rivier de waterafvoer beïnvloeden. 

 

Je kunt de functie van retentiebekken en een noodoverloopgebied in de drietrapsstrategie benoemen en verklaren. 

 

Je kunt het rivierbeleid vanuit de fysische, politieke, economische, sociale en culturele invalshoeken beoordelen. 

 

Je kunt verklaren waarom maatregelen die het regiem in Nederland moeten beheersen, het gehele stroomgebied moeten omvatten. 

 

Je kun verklaren waarom de Rijnconferentie belangrijk is voor Nederland. 

 

Je kunt het rivierbeleid op ver schillende ruimtelijke schalen beschrijven en verklaren. 

 
 

SE/CE H3 

  Je kunt de stad en het platteland beschrijven aan de hand van verschillende kenmerken. 

 

Je kunt met behulp van verschillende criteria aangeven of een gegeven bron (kaart, foto) een stad of het platteland weergeeft. 

 

Je kunt, afhankelijk van de grootte en de functies van de stad, benoemen of een stad onderdeel is van een agglomeratie, een stadgewest of een stedelijk gebied. 

 

Je kunt beschrijven welke gebieden in Nederland een (sterke) krimp van de bevolking doormaken. 

 

Je kunt beschrijven waarom de bevolking krimpt in een aantal gebieden in Nederland. 

 

Je kunt beschrijven welke gevolgen deze krimp heeft voor de leefbaarheid in deze gebieden. 

 

Je kunt beschrijven welke gebieden in Nederland een (sterke) groei van de bevolking doormaken. 

 

Je kunt beschrijven waarom de bevolking in een aantal gebieden in Nederland groeit. 

 

Je kunt verklaren waarom er meer huishoudens komen in Nederland. 

 

Je kunt beschrijven naar welk type woningen meer en naar welk type woningen minder vraag zal zijn de komende jaren, en je kunt de vraag verklaren. 

 

Je kunt een aantal punten noemen waardoor een stad als aantrekkelijk wordt ervaren door (toekomstige) bewoners. 

 

Je kunt aan de hand van een stad op een foto, kaart of tekst beschrijven of en waarom deze stad al dan niet aantrekkelijk wordt gevonden. 

 

Je kunt uitleggen wat wordt verstaan onder de term creatieve stad en waarom het ontstaan van een creatieve stad van belang is voor de economische groei van de stad. 

 

Je kunt het verband verklaren tussen (het ontstaan van) de creatieve stad en de groei van de werkgelegenheid (vooral in de zakelijke dienstverlening). 

 

Je kunt uitleggen wat de gevolgen zijn voor de woningmarkt als er veel hoger opgeleiden in de stad gaan wonen. 

 

Je kunt uitleggen waarom er in de stad sprake is van duale arbeidsmarkt. 

 

Je kunt uitleggen wat men verstaat onder een kenniseconomie. 

 

Je kunt beschrijven welke factoren het ontstaan van een kenniseconomie vergroten. 
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Je kunt voorbeelden geven van de manier waarop steden proberen de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren met behulp van toepassingen van smart city’s. 

 

Je kunt voorbeelden geven van de manier waarop steden proberen zichzelf duurzamer te maken. 

 

Je kunt verklaren waarom steden proberen duurzamer te worden. 

 
 

SE/CE H4 

  Je kunt uitleggen met welke migratiegolven de steden de afgelopen honderdvijftig jaar te maken hadden. 

 

Je kunt verklaren waarom er achtereenvolgens suburbanisatie en re-urbanisatie heeft plaatsgevonden en welke rol de overheid daarin heeft  gespeeld. 

 

Je kunt verklaren wat de economische, demografische, ruimtelijke en sociale gevolgen van de migratiegolven waren voor de stad. 

 

Je kunt verklaren op elke manier de samenstelling van de bevolking invloed heeft op de economie van de stad. 

 

Je kunt het verschijnsel gentrification beschrijven en verklaren en de gevolgen hiervan verklaren voor de stedelijke samenleving. 

 

Je kunt beschrijven welke problemen er in de grote steden zijn. 

 

Je kunt verklaren hoe stedelijke problemen zijn ontstaan. 

 

Je kunt voorbeelden geven van mogelijk oplossingen voor stedelijke problemen. 

 

Je kunt woningkenmerken herkennen op een foto of in een tabel. 

 

Je kunt bewoners op basis van verschillende kenmerken indelen in groepen. 

 

Je kunt wijken op basis van verschillende kenmerken indelen in groepen. 

 

Je kunt wijken op basis van verschillende woning- en bewonerskenmerken beoordelen en indelen. 

 

Je kunt uitleggen waarvoor en buurtprofiel wordt gebruikt. 

 

Je kunt zelf een buurtprofiel opstellen van een willekeurige wijk of buurt in Nederland. 

 

Je kunt gefundeerde uitspraken doen over de leefbaarheid in een buurt vanuit meerdere dimensie. 

 

Je kunt de uitkomsten van een buurtprofiel vertalen in stadsvernieuwingsbeleid. 

 

Je kunt voorbeelden geven van ontwikkelingen die de leefbaarheid in een wijk of buurt vergroten of verkleinen. 

 

Je kunt aan de hand van voorbeelden uitleggen hoe een sociaal netwerk de leefbaarheid in een wijk of buurt kan vergroten. 

 
 

 
 

 

Brazilië SE-stof in SE4, CE-stof in SE4 en Examen 

SE/CE H1 

  Je kunt beschrijven welk beeld mensen in de koloniale tijd hadden en in de huidige tijd hebben van Brazilië. 

 

Je kunt uitleggen hoe een beeld van een gebied tot stand komt. 

 

Je kunt uitleggen waarom beelden van een gebied of een volk vaak onvolledig en stereotiep, en soms onjuist zijn. 
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Je kunt uitleggen wat een geografisch beeld is en wat het belang is van de vorming van zo’n beeld. 

 

Je kunt de buurlanden en de belangrijkste steden, wateren en reliëfgebieden van Brazilië noemen, herkennen en aanwijzen op een kaart. 

 

Je kunt de absolute en de relatieve ligging van Brazilië beschrijven. 

 

Je kunt de belangrijkst reliëfgebieden in Brazilië noemen en de kenmerken beschrijven. 

 

Je kunt de spreiding van de natuurlijke hulpbronnen relateren aan de reliëfgebieden. 

 

Je kunt het ontstaan van de natuurlijke hulpbronnen ijzererts, bauxiet, en aardolie in Brazilië op hoofdlijnen beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt de spreiding en de kenmerken van de klimaten over Brazilië beschrijven. 

 

Je kunt de kenmerken en de spreiding van de klimaten in Brazilië verklaren aan de hand van d ITCZ, luchtdrukgebieden, winden, zeestromen en gebergten. 

 

Je kunt de spreiding en de kenmerken van de natuurlandschappen van Brazilië beschrijven. 

 

Je kunt het voorkomen van de natuurlandschappen in Brazilië verklaren aan de hand van de klimaten en het reliëf. 

 

Je kunt de kenmerken van de grote stroomgebieden relateren aan het klimaat. 

 
 

SE/CE H2 

  Je kunt de bevolkingsspreiding over het Braziliaanse binnenland en de kunstzone aangeven. 

 

Je kunt de spreiding van steden binnen Brazilië beschrijven. 

 

Je kunt uitleggen waarom de meeste (grote) steden in de kustzone liggen. 

 

Je kunt uitleggen waarom sommige grote steden in het binnenland liggen. 

 

Je kunt de verschillen verklaren tussen de deelgebieden binnen de kustzone. 

 

Je kunt een beschrijving geven van de arme en rijke wijken in de steden. 

 

Je kunt uitleggen hoe de spreiding van arme en rijke wijken over de meeste Braziliaanse steden in de afgelopen decennia veranderd is. 

 

Je kunt aangeven hoe in sommige landsdelen van Brazilië het oorspronkelijk natuurlandschap veranderd is in een cultuurlandschap. 

 

Je kunt vanuit verschillende dimensie uitleggen welke invloed waterkrachtcentrales hebben op het landschap en de mensen. 

 

Je kunt uitleggen welke invloed de verbouw van biobrandstoffen heeft op het landschap en de bewoners. 

 
 

  

SE/CE H3 

  Je kent de verschillende vormen van bestuur die Brazilië sinds 1500 heeft gehad. 

 

Je kent de uitdagingen die de Braziliaanse politiek tegenwoordig heeft. 

 

Je kunt de belangrijkste bevolkingsgroepen van Brazilië noemen. 

 

Je kunt vanuit de economische en de politieke dimensie beschrijven en verklaren hoe de bevolkingsgroepen over Brazilië verspreid zijn. 
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Je kunt beschrijven hoe de raciale verhoudingen leiden tot verschillen tussen mensen op het gebied van opleiding en inkomen. 

 

Je kunt beschrijven hoe de leeftijdsopbouw van de Braziliaanse bevolking is veranderd en zal veranderen. 

 

Je kunt de veranderende leeftijdsopbouw van de Braziliaanse bevolking vanuit de sociaal-culturele en economische dimensie verklaren. 

 

Je kunt de regionale verschillen in de natuurlijke bevolkingsgroei verklaren. 

 

Je kunt de ontwikkeling van de Braziliaanse economie van de afgelopen decennia op hoofdlijnen beschrijven. 

 

Je kunt de verschillen in de economie tussen de deelgebieden in Brazilië verklaren. 

 

Je kunt de veranderingen in het ontwikkelingspeil in Brazilië verklaren. 

 

Je kunt beschrijven hoe de inkomensongelijkheid verminderd wordt. 

 
 

SE/CE H4 

  Je kunt de vroegere en huidige politieke en economische positie van Brazilië binnen Zuid-Amerika beschrijven. 

 

Je kunt de veranderingen in de economische en politieke positie van Brazilië binnen Zuid-Amerika verklaren. 

 

Je kunt de rol van Brazilië binnen de Mercosul en de UNASUR beschrijven. 

 

Je kunt de rol die Brazilië speelt bij de ontsluiting van Zuid-Amerika verklaren. 

 

Je kunt de voor-en nadelen van de ontsluiting van Zuid-Amerika beschrijven. 

 

Je kunt aangeven dat Brazilië een grotere rol wil spelen bij internationale organisaties, zoals de VN. 

 

Je kunt de positie van Brazilië in de BRICS-landen duidelijk maken. 

 

Je kunt de volgende voorbeelden van economische banden tussen Brazilië en het buitenland toelichten: 

 

 handel van goederen, buitenlands toerisme en buitenlandse investeringen. 

 

Je kent de samenstelling van het import- en exportpakket van Brazilië en hoe die samenstelling in de loop van de tijd is veranderd. 

 

Je kunt beschrijven hoe de economische situatie in Brazilië en in de rest van de wereld van invloed is op de economische ontwikkeling van Brazilië. 

 

Je kunt vanuit verschillende dimensies een toekomstscenario geven van de positie van Brazilië in de wereld. 

 
 

SE  H5 

  Je weet dat het tropische regenwoud een oud, stabiel ecosysteem is. 

 

Je kunt duidelijk maken dat het tropisch regenwoud een ecosysteem is dat kwetsbaar is voor invloeden van buitenaf. 

 

Je kunt de drie kringlopen, waarvan het tropisch regenwoud deel uitmaakt, beschrijven: de voedselkringloop, de waterkringloop en de koolstofkringloop. 

 

Je kunt de verschillende belangen bij de ontginning van het regenwoud beschrijven en verklaren. 

 

Je kunt mogelijk oplossingen voor de bedreiging van het regenwoud bedenken vanuit verschillende dimensies. 

 

Je kunt de sociaaleconomische ongelijkheid in Brazilië beschrijven. 



 
19 

 

Je kunt de etnische en de culturele verschillen in de Braziliaanse bevolking beschrijven. 

 

Je kunt de invloed van de etniciteit op de sociaaleconomische ongelijkheid in Brazilië beschrijven. 

 

Je kunt de invloed van grondbezit verhoudingen op[ de sociaaleconomische ongelijkheid in Brazilië beschrijven. 

 

Je kunt manieren beschrijven waarop de Braziliaanse overheid de sociaaleconomische ongelijkheid in het land probeert te verminderen. 

 

Je kunt rijke en arme wijking in de Braziliaanse megasteden aan de hand van verschillende kenmerken beschrijven. 

 

Je kunt beschrijven welke klassen bevolkingsgroepen in rijke en arme wijken wonen. 
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Vak: 
Bedrijfseconomie 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
 
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 19 
- Domein E2 Marketingbeleid    In Balans H 21 t/m 23 
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- Domein F Financieel beleid    In Balans H 25 t/m 30 
- Domein G Verslaggeving     In Balans H 31 t/m 35 

Zie voor meer informatie:  

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2021/havo 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 februari SE1 In Balans H 3, 5 t/m 13 S 45 5% N B  

4 juni SE2 Theorietoets boek 1 In Balans S 45 5% N B, C, D boekje met theorievragen 

4 juni PO Bedrijfsbezoek met onderdelen uit boek 1 versla

g 

nvt 5% N A, B, C, D interview  

4 juni SE3 Toepassing boek 1 In Balans S 100 15% J A, B, C, D  

5 SW1 SE4 In Balans H 21 t/m 23 en H 25 t/m 28 S 150 20% J A, E en F  

5 SW2 SE5 In Balans H 25 t/m 35 S 150 20% J A, F en G  

5 februari SE6 Theorietoets boek 1 en 2 In Balans S 45 10% N B, C2, D2, E2, 

F en G 

boekjes met 

theorievragen 

5 SW3 SE7 In Balans deel 1 en 2 S 150 20% J A, B, C2, D2, 

E2, F en G 

hetzelfde als de CE stof 

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2021/havo


 
22 

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 studie 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 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. 

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. 
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Domein E: Marketing 

E1: beschrijven van doel en organisatie van marketingactiviteiten met het oog op de verschillende doelgroepen 
 
E2: beschrijven van het marketingbeleid van een organisatie 
 
Domein F: Financieel beleid 
 
F1: maken , begrijpen en lezen van financiële overzichten als de balans, winst en verliesrekening, liquiditeitsbegroting, exploitatiebegroting 
 
F2: omzet, kosten en winst berekenen 
 
Domein G: Verslaggeving 
 
G: Het interpreteren en uitleggen van een jaarrekening uitleggen. 
 

SE 2 en SE 6: 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. 
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PO 1 

Bezoek aan een commerciële organisatie 

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

Schooljaar: 2019-2020 en 2020-2021 

afdeling:  havo 

Leerjaar 4 en 5  

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijds 
duur 
(min) 

Weging   (in 
%) 

Herkansing 
(ja/nee) 

Opmerkingen 

Trimester 
1 

4H 

Microscopietoets: preparaat maken en microscoop 
instellen. 
Subdomein A8. 

demonstratie 2 1/10 van 
PO1 

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

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

tekening 45 1/10 van 
PO1 

nee  

 

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

onderzoek en 
verslag 

max.90 
min. 

3/10 van 
PO1 

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

tekening 45 1/10 van 
PO1 

nee 
 

 

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

schriftelijk 
(pw)  

45 1/5 van Se1 nee 1 Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 

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

schriftelijk 
(pw)  

45 1/5 van SE1 nee 1 Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

Trimester 
2 

4H 

Thema 3: Genetica:  theorietoets over de volledige stof 
van dit thema. Subdomeinen: B1- C1- C2- D1- E4- F1* 

schriftelijk 
(pw)  

45 1/5  van SE1 nee 1 Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 

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

 

schriftelijk 
(pw)  

45 1/5 van SE1 nee 1 Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 

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

schriftelijk/ 
digitaal 

90 1/5 van SE1 nee 1 
 

 

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

schriftelijk 
(pw)  

45 Telt niet 
mee 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

Trimester 
3 

4H 

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

schriftelijk 
(pw)  

 

45 

 

Telt niet 
mee 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 

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

onderzoek en 
verslag 

135 4/10 van 
PO1 

nee 
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een theoretisch kader. Subdomeinen: A5- A8 

 

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

 

schriftelijk 
(pw)  

45 Telt niet 
mee 

nee Gebruik van Binas is 
toegestaan. 

 

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

Schoolexamens: 

Het eindrapport 4h is het SE1 cijfer en telt 12,5% mee in 
het totale SE cijfer. 

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

     

 

Periode 

 

Naam toets/ Leerstofomschrijving  Vorm 

 

Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(in %) 

Herkansing  

(ja/nee) 

Opmerkingen 

Schoolexamen- 
periode 1 

SE2 
Stofomschrijving: T1,T3,T4,T5,T6 (bs1 en bs2) en T7 uit de 
boeken 4a en 4b. 
Subdomeinen: A4- A5- A8 - A11 - A14 - A16 - B1- B2 - B3 - B4- 
B6- B7- B8- C1-C2- C3- D1- D2- D4- E4- F1- F2- F3* 

schriftelijk 100 22,5% ja Gebruik van 
Binas is 
toegestaan. 

Trimester 1 5H Practicum enzymen: de leerlingen bedenken een eigen 
onderzoeksopzet om de werking van het enzym amylase aan 
te tonen. 

onderzoek 
en verslag 

45 7,5% 
PO2 

nee 
 

Trimester 1 5H Stofwisseling in de cel 
Stofomschrijving: T1 boek 5h 

schriftelijk 45 1/10 van nee Gebruik van 
Binas is 
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Subdomeinen: B1- B2- B3** (pw) SE3 toegestaan. 

Trimester 1 5H DNA 
Stofomschrijving: T2 boek 5h 
Subdomeinen: B1- B2- C1- D1- E1- E2- E3- E4- F1- F2** 

schriftelijk 
(pw) 

45 1/10 van 
SE3 

nee Gebruik van 
Binas is 
toegestaan. 

Trimester 2 5H Vertering 
Stofomschrijving: T3 boek 5h 
Subdomeinen: B2- B3** 

schriftelijk 
(pw) 

45 1/10 van 
SE3 

nee Gebruik van 
Binas is 
toegestaan. 

Schoolexamen- 
periode 2 

SE3 
Stofomschrijving: T1, T2 en T3 uit boek 5h 
Subdomeinen: B1- B2- B3- C1- D1- E1- E2- E3- E4- F1- F2** 

schriftelijk 100 7/10 van 
SE3 

ja Gebruik van 
Binas is 
toegestaan. 

Trimester 2 5H Transport 
Stofomschrijving: T4 boek 5h 
Subdomeinen: B3** 

schriftelijk 
(pw) 

45 1/10 van 
SE4 

nee Gebruik van 
Binas is 
toegestaan. 

Trimester 2 5H Gaswisseling en uitscheiding 
Stofomschrijving: T5 boek 5h 
Subdomeinen: B3- B4 

schriftelijk 
(pw) 

45 1/10 van 
SE4 

nee Gebruik van 
Binas is 
toegestaan. 

Trimester 3 5H Afweer 
Stofomschrijving: T6 boek 5h 
Subdomeinen: B5** 

schriftelijk 
(pw) 

45 1/10 van 
SE4 

nee Gebruik van 
Binas is 
toegestaan. 

Schoolexamen- 
periode 3 5H 

SE4  
Stofomschrijving: T4, T5 en T6 boek 5h 
Subdomeinen: B3- B4- B5** 

schriftelijk 100 7/10 van 
SE4 

ja Gebruik van 
Binas is 
toegestaan. 

Samengevat Het SE-cijfer komt tot stand door de volgende werken: 
SE1 (12,5%), SE2 (22,5%), SE3 (22,5%), SE4 (22,5%), PO1 
(12,5%) en PO2 (7,5%) 

     

 

* Voor een nadere specificatie van de subdomeinen, 
leerdoelen en biologische begrippen zie het 
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document:  ‘bijlage PTA 4h biologie’ 
** Voor een nadere specificatie van de subdomeinen, 
leerdoelen en biologische begrippen zie het 
document:  ‘bijlage PTA 5h biologie’ 
1  Eén van de afgenomen proefwerken in 4h kan worden 
herkanst mits de leerling (zonder herkansing) is bevorderd 
naar 5h. Het hoogste cijfer wordt dan meegenomen in de 
berekening van het SE1-cijfer. 

totaal 
   

100% 
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Vak: 
BSM 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2021-2022 

 
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 Havo trimester 1) 

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

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

    - https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8156 (5 Havo trimester 1) 

    - https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8248 (5 Havo trimester 2) 

    - https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8249 (5 Havo 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=8156
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8248
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=8249


 
31 

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 Januari 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 
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-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 

4 Schooljaar PO 2 -Lesgeven PO n.v.t. 20% N A/1, 9 12 slu 

4 Schooljaar PO 3 -Organiseren PO n.v.t. 8% N A-C3/1, 10 4 slu 

4 jan. t/m 

apr. 

PO 4 -10 km loop + trainingsprogramma PO n.v.t. 7% N D2/12 10 slu 

4-5 Schooljaar PO Keuze activiteit 1 en 2 HN n.v.t. n.v.t. N B6/7 18 slu 
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4 Trimester3 PO Meten van fitheid HN n.v.t. n.v.t. N D2/12 4 slu 

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

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

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

8,9,10 

60 slu 

5 Februari S  Toekomstoriëntatie HN n.v.t. n.v.t. N E1/14 4 slu 

Totaal      100%   320 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.  
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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 elkaar.  

B5: Zelfverdedigingspelen 6. De kandidaat kan deelnemen aan minimaal één zelfverdedigingsspel, in partijen/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 wenselijk 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) bewegingsactiviteit.  

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 
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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.  
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Vak: 
Duits 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
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: https://www.examenblad.nl/examenstof/moderne-vreemde-talen-vwo/2020/vwo/f=/mvt_havovwo.pdf 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afnamemoment/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4/5 1 Se2  Lj. 4 
Schrijfvaardigheid 
Goethe examen B1*  

 Lj. 5 Signaalwoorden 
(D-NL). 

S 100 30** n D1/D2 **Voor weging  

zie toelichting 

https://www.examenblad.nl/examenstof/moderne-vreemde-talen-vwo/2020/vwo/f=/mvt_havovwo.pdf
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 2 Se3 Spreekvaardigheid: 

Uitgangspunt voor het 

gesprek is een literatuur-/ 

Filmdossier 

m 15 25 j C1/C2  

 3 Se 4 Kijk- en Luistervaardigheid (B1 

en/of CITO) 

S 70 25 n B ** * 

4  Se1 Voortschrijdend gemiddelde 

van 4 Havo  

S/M  20 n A t/m F  

Toelichting / Extra informatie: 

 *Dit is  bij het externe Goethe B1 examen in 4 Havo getoetst. 

**Brief telt mee voor 70 % en de signaalwoorden voor 30% in SE2. 

*** Leerlingen die het volledige Goethe B1 examen hebben behaald, kunnen hun B1 examen Hören gebruiken als cijfer voor SE4. 
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Vak: 
Economie 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2020 - 2021 

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

 

 

 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 juni ‘20 SE 1 4 katernen: Schaarste, Geld & Handel; Vraag & 

Aanbod; Risico & Rendement; Speltheorie 

S 100 10% N A, B, C, D, F, 

G 

Door coronacrisis konden we 

slechts 1 schoolexamen 

afnemen in 4 havo in juni ‘20 

5 

 

sept. ‘20 PO 1 A,B,C-tjes (deel 1): Vraag & Aanbod; Heden, 

Verleden & Toekomst; Risico en Rendement 

S 60 5% N A , D, E, F, K Zelf gemaakt boekje 

5 SW 1, 

‘20 

SE 2 
3 katernen: Vraag & Aanbod; Heden, Verleden 

& Toekomst; Risico en Rendement (ook a,b,c-

tjes van deze katernen kennen!) 

S 150 25% J A , D, E, F, J Domein J in de klas: 

experiment met cola, 

marktwerking, 

consumentensurplus, 

marktprijs 

5 SW 2, 20 SE 3 
3 katernen:  Speltheorie; Economische Groei; 

Conjunctuur en Economisch Beleid (ook a,b,c-

S 150 25% J A, F, H, I  

https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/2021
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 tjes van deze katernen kennen!) 

5 

 

jan. ‘21 PO 2 A,B,C-tjes (7 examenkaternen): Vraag & 

Aanbod; Heden, Verleden & Toekomst; Risico 

en Rendement; Speltheorie; Economische 

Groei; Conjunctuur en Economisch Beleid; 

Markt & Overheid 

S 60 10% J A t/m K Iedere examenkandidaat 

dient hiervoor een voldoende 

te behalen.  

5 

 

SW 3, 

‘21 

SE 4 Vraag & Aanbod; Heden, Verleden & 

Toekomst; Risico en Rendement; Speltheorie; 

Economische Groei; Conjunctuur en 

Economisch Beleid; Markt & Overheid (hiervan 

ook alle a,b,c-tjes kennen!) 

S 150 25% 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 



 
41 

- 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;   

- 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   
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- 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   

- lineaire vergelijkingen (eerstegraadsvergelijkingen), beschrijvende statistiek en grafieken toepassen op economische relaties  

- oplossen van een stelsel van vergelijkingen via substitutie   

- werken met assenstelsels (X en Y) en kwadranten   

- oppervlaktes arceren    

- 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    

 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;   
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- 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 keuzes. 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 
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 A5. Experimenten 

Deze vaardigheid wordt niet getoetst in het centraal examen, maar middels klaslokaalexperimenten. Dit kan afgevraagd worden in het S.E..  

Keuzeonderwerpen (domein K) komen aan de orde in de A,B,C-tjes boekjes en de 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  
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De kandidaat kan in contexten analyseren dat, wanneer belangen van individuele actoren conflicteren, samenwerken en onderhandelen 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 economische groei en van de verdeling van inkomen 

en welvaart. Keuzes op microniveau werken door op macroniveau in elke economie die gekenmerkt wordt door wederzijds afhankelijke 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 welke mogelijkheden en 

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

 

Voor meer uitgebreide  informatie van de domeinen B t/m I, zie: https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/2021, syllabus Economie Havo 

  

https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/2021
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Vak: 
Engels 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein C1,C2, E1, E2: gespreksvaardigheid en literatuur 
- Domein A: follow Up (vocabulaire) 
- Domein B: kijk- en luistervaardigheid 
- Domein D1: schrijfvaardigheid 

 
Centraal Examen: 

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

Zie voor meer informatie: http://leerplaninbeeld.slo.nl/examenprogrammas/examenprogramma-mvt-hv.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 1 Gespre

ksvaar

- 5 wasp artikelen die zijn besproken in 
de les. 4 keer een 3 sterrentekst, 1 keer 

M 20 25 n C, E  

http://leerplaninbeeld.slo.nl/examenprogrammas/examenprogramma-mvt-hv.pdf/
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digheid 

SE 1 

een 4 sterrentekst 
- 1 boek. Dit boek wordt uitgedeeld in 

de klas (dus niet een zelfgekozen 
boek).  

- Het kunnen beschrijven van een 
foto(‘s) 

5 1 Follow 

up SE 1 

Hoofdstukken 1 t/m 25: woordjes Engels- 

Nederlands, Nederlands-Engels en synoniemen 

S 50 8 ⅓  n A  

5 2 Kijk- en 

luisterv

aardigh

eid 

SE 2 

Cito kijk-en luistertoets S 60 25 n B  

5 2 Follow 

Up SE 2 

Hoofdstukken 26 t/m 50:woordjes Engels- 

Nederlands, Nederlands-Engels en synoniemen 

S 50 8 ⅓  n A  

5 3 Schrijfv

aardigh

eid 

SE 3 

Schrijven van een formele brief: 

- lay-out formele brief 
- regels feitelijke inhoud formele brief 

S 150 25 j D Woordenboek 

Nederlands-Engels 

toegestaan 

5 3 Follow 

Up 

SE 3 

Hoofdstukken 51 t/m 75 :woordjes Engels- 

Nederlands, Nederlands-Engels en synoniemen 

S 50 8 ⅓  n A  

Toelichting / Extra informatie: 

Bij het centraal eindexamen is een woordenboek Engels-Nederlands toegestaan. 
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Vak: 
Frans 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Literatuur 
- Schrijfvaardigheid 
- Luistervaardigheid 
- Spreekvaardigheid 
- Leesvaardigheid 

 
Centraal Examen: 

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

Zie voor meer informatie: www.examenblad.nl 

 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leer

-jaar 

Afname- 

moment/ 

Periode 

Naam Toets Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n)** 

Domeinen/  

Eindtermen 

Opmerkingen 
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5 1 SE1 Literatuur La littérature 

française 

schriftelijk 100 25 ja** Literatuur  

 2 SE2 Luistervaardigheid * Cito KLT 60 25 ja** Luisteren/B1 Handelingsdeel luisteren*** 

 2 SE3 Schrijfvaardigheid * schriftelijk 100 25 ja** Schrijven/A2+ Handelingsdeel schrijven*** 

 3 SE4 Spreekvaardigheid * mondeling 20 25 ja** spreken/B1 Handelingsdeel literatuur*** 

 4       Lezen/B1 Handelingsdeel lezen*** 
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Toelichting / Extra informatie: 

* 

Het vak Frans kent vier schoolexamens die alle in 5Havo worden afgenomen. Drie daarvan zijn vaardigheidstoetsen. Daarvoor moeten de kandidaten in 

staat zijn om op minstens A2+/B1 niveau een kijk- en luistertoets te maken, een schrijfopdracht te maken en een gesprek te voeren. Hiervoor wordt in 

4Havo en 5Havo doorlopend kennis en vaardigheid opgedaan met behulp van de methode en overig lesmateriaal.  

Bij het examen literatuur wordt kennis van de Franse literatuur en inzicht daarin gevraagd. Ook hier is in de bovengenoemde klassen naartoe gewerkt.  
De gelezen boeken (aan te schaffen via docent voor ± € 20,00) worden verwerkt in verslagen in het literatuurdossier en worden getoetst tijdens SE4 

Spreekvaardigheid.  

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

** 

Er kan maximaal één schoolexamen herkanst worden.  

*** 

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

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

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

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 geschiedenis heeft de volgende structuur: 

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

- Domein D: Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie  
- Domein E:  Oriëntatie op studie en beroep 
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Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Domein A:  Domein A wordt getoetst in samenhang met Domein B. 
- Domein B:  Voor het centraal examen geschiedenis Havo geldt dat domein A in samenhang met de tijdvakken 5 t/m 10 in domein B wordt 

getoetst in het CE.  
- Een aantal kenmerkende aspecten is gespecificeerd in een samenhangend cluster, de historische contexten.  
- Het betreft de volgende historische contexten:  
- Het Britse rijk 1620-1900 (HC 1) 
- Duitsland in Europa 1918-1991 (HC 2) 
- Nederland 1948-2008 (HC 3) 

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. 

 
De andere domeinen en subdomeinen worden getoetst in het SE. 

Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-3/2020/hav 
Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afnamemoment/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

5 SW1 SE4 Tijdvak 5 t/m 8 en  

Historische Context 1 Het Britse Rijk 

(1585-1900) 

S 90 20 N A en B  

5 SW 2 SE5 Tijdvak 9 en 10 en Historische 

Context 2 Duitsland in Europa (1918-

S 90 20 N A en B  

https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-3/2020/havo
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1991) 

5 SW3 SE6 SE 8 Tijdvak 5 t/m 10 en HC 1, 2 en 

Historische Context 3 Nederland 

(1948-2008)  

S 90 30 J A en B  

 

Toelichting / Extra informatie: 

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 voorbeelden. De kandidaat 
kan voor elk van de tien tijdvakken die genoemd zijn  
- de kenmerkende aspecten voor ieder tijdvak noemen;  
- bij elk kenmerkend aspect van een tijdvak een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, ontwikkeling, verschijnsel of handeling dan wel 
gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken;  
- uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse werkelijkheid beïnvloedt; 
Het betreft de kenmerkende aspecten van de volgende tien tijdvakken: 
- tijdvak 1: van jagers en boeren (- 3000 voor Christus) / Prehistorie;  
- tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Christus-500 na Christus) / Oudheid;  
- tijdvak 3: tijd van monniken en ridders (500-1000) / vroege Middeleeuwen;  
- tijdvak 4: tijd van steden en staten (1000-1500) / hoge en late Middeleeuwen;  
- tijdvak 5: tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) / Renaissancetijd / 16e eeuw; 
- tijdvak 6: tijd van regenten en vorsten (1600-1700) / Gouden Eeuw / 17e eeuw;  
- tijdvak 7: tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) / eeuw van de Verlichting/ 18e eeuw;  
- tijdvak 8: tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) / industrialisatietijd / 19e eeuw; 
- tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw;  
- tijdvak 10: tijd van televisie en computer (vanaf 1950) / tweede helft 20e eeuw.  
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Vak: 
Handvaardigheid en tekenen 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
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 Schriftelijk Examen bestaat uit de volgende domeinen: 

- Het Centraal Schriftelijk Examen heeft betrekking op domein A. 
- 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/tekenen-havo/2021/havo/f=/tek_havo.pdf 
- https://www.examenblad.nl/examenstof/handvaardigheid-havo/2021/havo/f=/hv_havo.pdf 
- https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-beeldende-vakken/2021/havo/f=/beeldende_vakken_havo_2_versie_2021.pdf 

 
 
 
 
 

https://www.examenblad.nl/examenstof/tekenen-havo/2021/havo/f=/tek_havo.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/handvaardigheid-havo/2021/havo/f=/hv_havo.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-beeldende-vakken/2021/havo/f=/beeldende_vakken_havo_2_versie_2021.pdf
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Overzicht Schoolexamenonderdelen: 
 

Leer- 
jaar 

Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
Toets 

Leerstofomschrijving Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging SE 
(in %) 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen
/ 
Eindterme
n 

Opmerk
ingen 

4  SE1 Het voortschrijdend gemiddelde van 4 havo.   10% N   

5 SW1 SE2 Praktische opdracht handvaardigheid/ tekenen PO 700 (14 x 50 min.) 20% N A2 en B  

5 SW1 SE3 SE kunstgeschiedenis 
Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing: 1900 – 
1960 

S 100 10% J A1 en A2  

5 SW2 SE4 Praktische opdracht handvaardigheid/ tekenen PO 700 (14 x 50 min.) 20% N A2 en B  

5 SW2 SE5 SE kunstgeschiedenis 
Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing: 1960 – 
Nu 

S 100 10% J A1 en A2  

5 SW3 SE6 Praktische opdracht handvaardigheid/ tekenen PO 1000 (20 x 50 min.) 20% N A2 en B  

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

S 100 10% J A1 en A2  

 
Toelichting/ Extra informatie: 
 
4 havo 
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. 
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Trimester 1 – Kunstgeschiedenis 
- Beeldaspecten 
- Klassieke oudheid 
- Vroeg Christelijk 
- Byzantijns 

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

- Creatief, probleemoplossend denken. 
- Toepassing van de beeldaspecten. 
- Gebruik maken van de beeldende middelen op een wijze die past bij de gekozen vormgeving. 
- Verder moet er een duidelijke samenhang zichtbaar zijn tussen vormgeving en inhoud. 

 
Trimester 2 – Kunstgeschiedenis 

- Middeleeuwen 
- Renaissance 

 
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. 

 
Trimester 3 – Kunstgeschiedenis 
Beeldanalyse van een kunstwerk uit de Barok of Rococo. 
 
Het voortschrijdend gemiddelde van 4 havo is SE1. 
 

 



 
57 

5 havo 
SE2 – 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. 

 
SE3 – Kunstgeschiedenis 

- Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing: 1900 – 1960 
- Impressionisme 
- Post-impressionisme 
- Jugendstil 
- Symbolisme 

 
SE4 – 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 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. 

 
SE5 – Kunstgeschiedenis 

- Kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing: 1960 – Nu 
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SE6 – 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. 
- Neo-Classicisme 
- Romantiek 
- Realisme 

 
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. 
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Vak: 
Informatica 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
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/
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Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 T1 PO1 Website ontwikkelen PO <> 0 j A1, A5, C1, 

C2, F 

 

4 T2 PO2 Informatica in de maatschappij PO  10 j A1, A3, A4, 

F2, F3, Q 

 

4 T2 PO3 Security PO  10 j A2, A3, A4, 

E1, E2, F4, N 

 

4 T3 PO4 Basis programmeren PO  20 j A1, A5, B2, 

C3 

 

5 T1 PO5 Algoritmiek PO  25 j A1, A2, A5, 

B1, B4, D, G 
Verwachte studielast: 

65 uur 

5 T2 PO6 Data visualisatie PO  20 j A1, A5, C1, 

C2 
Verwachte studielast: 

57 uur 

5 T3 PO7 Keuze module PO  15 n H-R Verwachte studielast: 

38 uur 

   TOTAAL:   100%    
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Vak: 
Kunst Drama  

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 

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-havo/2021/havo/f=/kunst_drama_havo.pdf 
 https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-havo/2021/havo/f=/kunst_havo_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. 

https://www.examenblad.nl/examenstof/kunst-drama-havo/2021/havo/f=/kunst_drama_havo.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-havo/2021/havo/f=/kunst_havo_4_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf
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 Domein B Invalshoeken voor reflectie. 
 Domein C Onderwerpen. 

 

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 een beperking en een specificatie 

bekend van de examenstof. 

 

Zie voor meer informatie: 
 https://www.examenblad.nl/examenstof/kunst-algemeen-havo/2021/havo/f=/kunstalg_havovwo.pdf 
 https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-havo/2021/havo/f=/kunst_havo_4_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf 

 

Overzicht Schoolexamenonderdelen: 
 

Leer-
jaar 

Afname 
moment/ 
Periode 

 

Naam 
Toets 

Leerstofomschrijving Toets 
vorm 

 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %) 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Opmerkingen 

4 
 

SE1 Het voortschrijdende gemiddelde van 4 
havo 

  

20% N 
  

5 SW1 SE2 Praktische opdracht Kunst Drama PO 700 (14 x 
50 min.) 

15% N A1, A2, A3, A4, 
B1,B2,C 

 

5 SW1 SE3 SE KUA – Burgerlijke cultuur van 
Nederland in de 17e eeuw 

S 100 10% J A,B,C  

5 SW2 SE4 Praktische opdracht Kunst Drama PO 700 (14 x 
50 min.) 

15% N A,B 
 

5 SW2 SE5 SE KUA – Cultuur van het Moderne in de S 100 10% J A,B,C 
 

https://www.examenblad.nl/examenstof/kunst-algemeen-havo/2021/havo/f=/kunstalg_havovwo.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-havo/2021/havo/f=/kunst_havo_4_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf
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eerste helft van de 20e eeuw 

5 SW3 SE6 Praktische opdracht Kunst Drama PO 700 (14 x 
50 min.) 

20% N A,B 
 

5 SW3 SE7 SE KUA – Massacultuur in de tweede 
helft van de 20e eeuw 

S 100 10% J A,B,C 
 

 

Toelichting/ Extra informatie: 
 

5 havo 
SE2 – Kunst Drama 

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

 

SE3 – Kunst Algemeen (KUA) 
 SE over Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw 

 

SE4 – 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 

 

SE6 – Kunst Drama 
 Theatermaken; onderzoeken en creëren eigen werk, inzet en proces 
 Spelontwikkeling; Acteren, rolopbouw, intentie, samenspel 
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 Projectmatig werken en denken; commissies pr, kostuum, decor 
 Spelen eindexamenproductie, openbaar optreden op 24 maart 19:30. 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 
 

SE7 – Kunst Algemeen (KUA) 
SE over Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw 
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Vak: 
LO 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2021-2022 

 
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 Schoolja

ar 

PO Verschillende bewegingsmodules 

Beoordeling: 

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

1  t/m 5 
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-Motorische vaardigheid                               50% 

+Kwaliteit van aanwezigheid                 --} 

+Zelfstandigheid/initiatieven nemen     } 50% 

+Samenwerking                                       --} 

5 Schoolja

ar 

PO Sportoriëntatie 

-In 5 HAVO 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) 

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

1  t/m 5 
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·      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. 

          

          

          

 

Toelichting / Extra informatie: 

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

-Eindcijfer 4 havo is SE 1 cijfer in 5 havo, 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.  
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Domein A:  

Vaardigheden 1. De kandidaat kan op verantwoorde en perspectiefrijke wijze en met plezier in bewegende en regelende rollen deelnemen 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 bewegingsactiviteiten 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 opstellen 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.  
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Vak: 
Muziek 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
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-havo/2021/havo/f=/muz_havo.pdf  * 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.examenblad.nl/examenstof/muziek-havo/2021/havo/f=/muz_havo.pdf
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Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

5 TR.1 SE 2 
Methode Muziek op Maat 

 Hoofdstuk 4 

“Orkesten en klassieken” 

Bronnenboek + Werkboek                                                             

-Theorie                                                                                             

-Muziekgeschiedenis  (Classicisme)                                  

                          

Hoofdstuk 5                                                                                      

“Van romantiek tot filmmuziek”                             

 Bronnenboek + Werkboek                                                             

-Theorie                                                                                              

-Muziekgeschiedenis  (Romantiek)  

Praktische opdracht: Musiceren 

(vocaal/instrumentaal)                                               

Schrif 

telijk 

 

 

 

 

 

Schrif

telijk 

60 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

n 

n 

 

 

 

 

 

n 

n 

zie * 

 

 

 

 

 

 

zie * 

Wordt buiten de SE week 

afgenomen 
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5 TR.2 SE 3 
Hoofdstuk 6 

“Experimenteren op instrumenten” 

Bronnenboek + Werkboek                                                   

-Theorie                                                            -

Muziekgeschiedenis  (20ste eeuw klassiek)            

  

Hoofdstuk 7                                                                                   

“Blue Notes,Swing en Changes”                                                                        

+                                                                                                   

Hoofdstuk 8                                                                                     

“Pop”                                                                                  

Bronnenboek + Werkboek                                                  

-Theorie                                                         -

Muziekgeschiedenis  (20ste eeuw licht) 

Praktische opdracht: Musiceren 

(vocaal/instrumentaal 

Schrif

telijk 

 

 

 

 

Schrif

telijk 

60 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

 

 

 

 

 

n 

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

n 

zie * 

 

 

 

 

 

zie * 

Wordt buiten de SE week 

afgenomen 
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5 TR.3 SE 1** 
Praktische Opdracht: Praktijkexamen 

(instrumentaal/vocaal) 

door jou gekozen en begeleid 

Oefenen voor Centraal Examen 

 

Prakti

jk 

Opdr

acht 

Music

eren 

 50% n  
Samen met 6 VWO 

Wordt in de SE week 

afgenomen 

 

Toelichting / Extra informatie:    

SE 1** (33 ⅓ %)+ SE 2(33 ⅓% ) + SE 3( 33 ⅓%) : 3 =  Eindcijfer School  Examen 

**bestaat uit het eindrapportcijfer 4 Havo + PO cijfer 5 Havo 
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Vak: 
Natuurkunde 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
 
Het Schoolexamenprogramma (SE) en het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE) bestaan uit de volgende domeinen: 

 

Domein Subdomein SE CE 

A Vaardigheden   ✓ ✓ 

B Beeld- en geluidstechniek 

B1 Informatieoverdracht ✓ ✓ 

B2 Medische beeldvorming ✓ ✓ 

B3 Optica ✓  

C Beweging en energie 
C1 Kracht en beweging ✓ ✓ 

C2 Energieomzettingen ✓ ✓ 

D Materialen 
D1 Eigenschappen van stoffen en materialen ✓ ✓ 

D2 Functionele materialen ✓  

E Aarde en heelal E1 Zonnestelsel en heelal ✓ ✓ 
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G Meten en regelen 
G1 Gebruik van elektriciteit ✓ ✓ 

G2 Technische automatisering ✓  

H Natuurkunde en technologie   ✓ ✓ 

I Onderzoek en ontwerp 

I1 Experiment ✓  

I2 Modelstudie ✓  

I3 Ontwerp ✓  

 
 
 
 
 
Zie voor meer informatie: Syllabus natuurkunde 

 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

 

 

Leerjaar Afname

moment/

Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

4 - - Géén schoolexamen - - - - - - 

5 SW1 SE1 H1 Beweging in beeld 

H3 Kracht en beweging 

S 100 331/3 J A, C1, C2, E1  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-natuurkunde-havo/2021/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2021.pdf
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H6 Energie en beweging 

H8 Krachten in evenwicht 

5 SW2 SE2 H2 Elektriciteit 

H4 Trillingen en cirkelbewegingen 

H7 Stoffen en materialen 

Katern Technische automatisering 

S 100 331/3 J B1, D1, D2, G1, 

G2, I1, I2, H 

 

5 SW3 SE3 H 5 Straling 

H10 Medische beeldvorming 

H11 Zonnestelsel en heelal 

Katern Optica 

S 100 331/3 J B2, B3,C1, E1, 

G2, I3 

 

5 februari - Stralingspracticum P 100 0 N  handelingsdeel 

 

 

Toelichting / Extra informatie: 

 

Extra informatie (leerdoelen, youtube, binasgebruik, uitleg, antwoorden, enz )wordt gedeeld in Google Classroom.  
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Vak: 
Nederlandse taal en literatuur 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
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 

 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leer- Afname- Naam Leerstofomschrijving Toets Toets Weging SE Herkansing  Domeinen/ Eindtermen Opmer- 

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
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jaar moment/ 

Periode 

 

Toets vorm 

 

duur 

(min) 

(in %) (j/n) kingen 

4 Trim. 3 

1920 

SE1 Mondelinge taalvaardigheid: in 

groepsverband kunnen debatteren, 

argumenteren en discussiëren 

- Nieuw Nederlands cursus 
Mondelinge vaardigheden Hfst. 1  
en 4 

- Nieuw Nederlands katern 
Argumentatieve vaardigheden 

Mondeling 25 10 j Domein B Mondelinge 

taalvaardigheid 

Domein D 

Argumentatieve 

vaardigheden 

Bij afwezigheid 

wordt de opdracht 

vervangen door 

een individuele 

opdracht 

mondelinge 

taalvaardigheid.  

Leerlingen die 

overstappen van 

4V naar 5H doen 

de individuele 

opdracht 

mondelinge 

taalvaardigheid 

alsnog (voor de 

eerste SE-week van 

5H). Als er een hele 

groep te maken is, 

wordt alsnog een 

debat afgenomen.  

5 SW1 SE2 Gedocumenteerd schrijven Schriftelijk 150 35 j Domein C 

Schrijfvaardigheid 

Van tevoren dient 

een 

documentatiemap 
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2021 Nieuw Nederlands: 

- Schrijfvaardigheid Hfst. 1, 4 en 5 
- cursus Formuleren Hfst. 1 en 2 
- cursus Spelling Hfst. 1 en 2 
- katern Argumentatieve 

vaardigheden 
 

Domein D 

Argumentatieve 

vaardigheden 

aangeleverd te 

worden. 

 

De herkansing gaat 

over een nieuw 

onderwerp. 

5 SW2 

2021 

SE3 Leesvaardigheid en Argumentatieve 

vaardigheden 

- Nieuw Nederlands cursus 
Leesvaardigheid Hfst. 1, 2 en 3 

- Nieuw Nederlands katern 
Argumentatieve vaardigheden 

 

Schriftelijk 150 25 j Domein A 

Leesvaardigheid 

Domein D 

Argumentatieve 

vaardigheden 

 

 

5 SW3 

2021 

SE4 Mondeling literatuurlijst 

Mondeling SE over acht gelezen literaire 

werken. 

Laagland Pijler 2 

Mondeling 20 30 n Domein E Literatuur 

 

 

Van tevoren 

dienen een leeslijst 

en een leesdossier 

aangeleverd te 

worden. 

 

Toelichting / Extra informatie: 
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Vak: 
Rekenen 

Afdeling: Havo C en M 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2020-2021 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Getallen 
- Domein B Verhoudingen  
- Domein C Meten & meetkunde 
- Domein D Verbanden  

 
Centraal Examen: 
Er is geen centraal examen voor rekenen. 

 

Zie voor meer informatie:  

https://www.examenbladmbo.nl/syllabus/syllabus-rekenen-2f-en-3f/2019-2020/f=/syllabus_rekenen_2F_en_3F_mei_2015.pdf 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

https://www.examenbladmbo.nl/syllabus/syllabus-rekenen-2f-en-3f/2019-2020/f=/syllabus_rekenen_2F_en_3F_mei_2015.pdf
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5 SW 1 SE Rekentoets alle domeinen S 100 100% N A, B, C, D Bij een cijfer lager dan 5,0 

herkansing verplicht 

Herkansingen  

5 SW 2 (her)SE Rekentoets alle domeinen S 100 100% N A, B, C, D  

5 SW 3 (her)SE Rekentoets alle domeinen S 100 100% N A, B, C, D  

 

 

 

Toelichting / Extra informatie: 

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

Domein A: Getallen 

De kandidaat kan vaardig (handig) rekenen in alledaagse situaties en hierbij:  

● schattingen maken over hoeveelheden;  

● gebruik maken van gangbare begrippen en voorvoegsels, zoals miljoen, miljard, milli-, centi-, kilo-, mega en daarmee eenvoudige berekeningen 

uitvoeren;  

● aantallen, hoeveelheden en maten (weergegeven als gehele of decimale getallen) met elkaar in verband brengen, vergelijken, ordenen en plaatsen 

op een schaal;  

● negatieve getallen ordenen en vergelijken. Alleen in zinvolle situaties optellen en aftrekken van negatieve getallen;  

● het resultaat van een berekening afronden in overeenstemming met de situatie;  

● bewerkingen (onder andere optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, machtsverheffen en worteltrekken) al dan niet met de rekenmachine 

uitvoeren en waar nodig haakjes gebruiken;  

● bewerkingen met breuken al dan niet met de rekenmachine uitvoeren en waar nodig het resultaat noteren als een afgerond getal;  
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● bewerkingen en rekenkundige redeneringen van anderen verifiëren.  

Domein B: Verhoudingen  

De kandidaat kan in betekenisvolle situaties:  

● rekenen met samengestelde grootheden zoals km/u;  

● rekenen met percentages en procentberekeningen uitvoeren;  

● het begrip ‘schaal’ gebruiken in berekeningen en de schaalnotatie herkennen en gebruiken;  

● rekenen met verhoudingen;  

● redeneren over percentages.  

Domein C: Meten en meetkunde 

De kandidaat kan:  

● passende maateenheden en voorvoegsels gebruiken;  

● schalen van meetinstrumenten aflezen en de aanduidingen correct interpreteren;  

● gangbare maten en (eigen) referentiematen gebruiken en aan elkaar relateren;  

● rekenen met gangbare maten voor bijvoorbeeld lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, temperatuur en snelheid;  

● maten aflezen uit (werk)tekeningen, plattegronden;  

● gangbare symbolen op werktekeningen en plattegronden interpreteren;  

● vlakke representaties (uitslagen, kaarten, aanzichten) van ruimtelijke objecten en situaties interpreteren, met elkaar in verband brengen en 

bewerken;  

● afmetingen zoals afstand, lengte, hoogte, omtrek, oppervlakte en inhoud meten, schatten of berekenen en aan elkaar relateren (berekeningen met 

de stelling van Pythagoras worden hier niet toe gerekend);  

● routes beschrijven en lezen;  

● eenvoudige problemen oplossen die te maken hebben met grootheden zoals geld en tijd, lengte, oppervlakte en inhoud;  

● gangbare meetkundige termen en begrippen (plaatsaanduidingen met alledaagse coördinaten, zoals rij 7 stoel 5; hoeken of richtingen; afstanden; 

namen van vormen zoals bol, piramide, vierkant, cirkel; termen als evenwijdig, haaks, horizontaal etc.) kennen en gebruiken om vormen, 

voorwerpen, plaatsen in de ruimte en routes te beschrijven;  
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● een redenering geven op basis van symmetrie;  

● een conclusie trekken over objecten en hun plaats in de ruimte op basis van een tekening, een foto of een beschrijving.  

Domein D: Verbanden 

De kandidaat kan hierbij:  

● gegevens overzichtelijk in een tabel weergeven;  

● een regelmaat in een tabel herkennen en beschrijven in woorden of een (woord)formule;  

● op een kritische manier diverse soorten diagrammen en grafieken lezen en interpreteren, eventueel misleidende informatie herkennen;  

● betekenis beschrijven van variabelen in een (woord)formule;  

● waarden in een formule of vuistregel, in een betekenisvolle situatie, invullen en de waarde van de ontbrekende variabele berekenen. De 

bewerkingen die voorkomen bij het rekenen met vuistregels en formules zijn de standaardbewerkingen (+ , - , ×, : en eenvoudige machten en 

wortels);  

● in situaties numerieke informatie uit diverse schema's, tabellen, diagrammen en grafieken combineren;  

● uit het verloop, de vorm en de plaats van de punten in een grafiek conclusies trekken over de bijbehorende situatie en dat verloop kunnen 

beschrijven.  
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Vak: 
Scheikunde 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
Schoolexamen: 
 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
 

- Domein A   Vaardigheden 

- Domein B   Kennis van stoffen en materialen 

- Domein C   Kennis van chemische processen en kringlopen 

- Domein D   Ontwerpen en experimenten in de chemie 

- Domein E   Innovatieve ontwikkelingen in de chemie 

- Domein F   Processen in de chemische industrie 

- Domein G   Maatschappij en chemische technologie 

-  
 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A   Vaardigheden 
- Domein B   Kennis van stoffen en materialen 
- Domein C   Kennis van chemische processen en kringlopen 

- Domein D   Ontwerpen en experimenten in de chemie 

- Domein E   Innovatieve ontwikkelingen in de chemie 
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- Domein F   Processen in de chemische industrie 

- Domein G   Maatschappij en chemische technologie 

 

Zie voor meer informatie:   https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-scheikunde-havo 

 

 

 

Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ Eindtermen Opmerkin

gen 

4 Tr. 1 SO H1 

 

 

PW H2 

Hoofdstuk 1: Scheiden en reageren 

 

 

Hoofdstuk 2: Bouwstenen van stoffen 

S 

 

 

S 

50 

 

 

50 

*) 

 

 

*) 

nee 

 

 

nee 

 A13, B2, B3(4en5), C2 (deels 1en 

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

A10 (1-deels), B1(1 t/m6, 

7deels), C2 deels. 

**) 

4 Tr. 2 PW H3 

PW H4 

PW H6 

Hoofdstuk 3: Stoffen en reacties 

Hoofdstuk 4: Moleculaire stoffen 

Hoofdstuk 6: Koolstofchemie 

S 

S 

S 

50 

50 

50 

*) 

*) 

*) 

nee 

nee 

nee 

B3, B4, B5, C2. 

B2, B3, C2. 

B1 (14,15), C1(9). 

**) 
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5 1  PO1 Praktische opdracht : Herkennen van Zouten Pr. + 

S 

100 20% nee A  

5 SW1 SE2 H2 t/m H5 + H7 Zuren (§7.1 t/m §7.4) + H8 

Basen (§8.1 en §8.2) 

S 100 20% ja zie Checklist 5havo  

5 SW2 SE3 H5, H7, H8 en H10 S 100 20% ja zie Checklist 5havo  

5 SW3 SE4 H9, H11, H12, H13, H6 (§6.1 t/m §6.4) en H4 

(§4.1 en §4.2) 

S 100 20% ja zie Checklist 5havo  

 

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

voor 20% mee). 

**) De herkansing van SE1 (H2 t/m H5) is het volgende schooljaar (in 5H). Bij doubleren in 4H vervalt het cijfer. 
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 Extra informatie: 

Checklist Scheikunde Havo 

 

 

= Kennen  

 

= Kunnen 

 

 Item § boek Extra info / 

BINAS 

Getoetst in 

 
SE1 SE2 SE3 

        

 B Kennis van stoffen en materialen       

        

 B1 Deeltjesmodellen       

 

Bouw van een atoom of ion: 

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

massagetal / elektronenschillen / isotopen 

§2.2 (40-43) video X    

 

Beschrijven van de opbouw van een atoom of ion: 

Hoeveel protonen / neutronen / elektronen? 

§2.4 (50-51) BINAS 99 X    

https://www.youtube.com/watch?v=wuWR60HNWyU
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Hoe zijn elektronen over K- en L-schil verdeeld? 

 

Periodiek systeem: 

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

dezelfde eigenschappen / groep halogenen / groep edelgassen 

§2.3 (46) BINAS 99 

video 

X    

 

Covalentie: 

Aantal bindingen dat een niet-metaalatoom aangaat / aflezen in Periodiek Systeem/ 

H F Cl Br I = covalentie 1 / O S = covalentie 2 / N P = covalentie 3 / C Si = covalentie 4 

§3.3 (82,83) BINAS 99 

video 

X    

 

Namen en symbolen: 

Niet-metalen: argon (Ar), broom (Br), chloor (Cl), fluor (F), fosfor (P), helium (He), 

jood (I), koolstof (C), neon (Ne), silicium (Si), stikstof (N), waterstof (H), zuurstof (O), 

zwavel (S). 

Metalen: aluminium (Al), barium (Ba), calcium (Ca), cadmium (Cd), chroom (Cr), 

goud (Au), kalium (K), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lithium (Li), lood (Pb), 

magnesium (Mg), mangaan (Mn), natrium (Na), nikkel (Ni), platina (Pt), tin (Sn), 

uraan (U), ijzer (Fe), zilver (Ag), zink (Zn). 

3e klas BINAS 99 X    

 

Namen en (molecuul)formules: 

-De 7 niet-ontleedbare stoffen die niet éénatomig zijn: H2, O2, F2, Br2, I2, N2, Cl2 

-De volgende stoffen: ammoniak (NH3), azijnzuur (CH3COOH), fosforzuur (H3PO4), 

glucose (C6H12O6), koolstofdioxide (CO2), koolstofmono-oxide (CO), salpeterzuur 

(HNO3), stikstofdioxide (NO2), stikstofmono-oxide (NO), water (H2O), 

waterstofchloride (HCl), waterstofperoxide (H2O2), zwaveldioxide (SO2), 

zwaveltrioxide (SO3), zwavelzuur (H2SO4) 

§3.3 (83,84) 

§7.2 (11) 

BINAS 66B 

video 

X    

https://www.youtube.com/watch?v=kZduOIZu7bM
https://www.youtube.com/watch?v=TQ-_Co1j0WQ
https://www.youtube.com/watch?v=492a8LNa30Y
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-De eerste zes alkanen: methaan (CH4), ethaan (C2H6), propaan (C3H8), butaan 

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

 

Ionen - namen en formules: 

Zilverion (Ag+), aluminiumion (Al3+), goud(I)ion (Au+), goud(III)ion (Au3+), bariumion 

(Ba2+), calciumion (Ca2+), koper(II)ion (Cu2+), ijzer(II)ion (Fe2+), ijzer(III)ion (Fe3+), 

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

(Mg2+), natriumion (Na+), ammoniumion (NH4
+), lood(II)ion (Pb2+), lood(IV)ion (Pb4+), 

tin(II)ion (Sn2+), tin(IV)ion (Sn4+), uraan(III)ion (U3+), uraan(VI)ion (U6+), zinkion (Zn2+); 

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

carbonaation (CO3
2–) , fluoride-ion (F–) , waterstofcarbonaation (HCO3

–), jodide-ion 

(I–) , nitraation (NO3
–) , nitrietion (NO2

–) , oxide-ion (O2–) , hydroxide-ion (OH–) , 

fosfaation (PO4 
3–) , sulfide-ion (S2–) , sulfietion (SO3

2–) , sulfaation (SO4 
2–)  

§2.4 (50-53) 

§5.2 (134,135) 

BINAS 40A, 66B X X   

 

Het opstellen van verhoudingsformules van zouten bestaande uit bovengenoemde 

ionen. 

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

§5.2 (134,135) video 

video 

X X   

 

Namen en formules / herkennen van de volgende zuren 

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

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

§8.3 (49) BINAS 66B 

video  video 

X X   

 

Namen en formules / herkennen van de volgende basen: 

Ammoniak (NH3), hydroxide-ion (OH–), carbonaat-ion (CO3
2–), oxide-ion (O2–), 

waterstofcarbonaation (HCO3
–) 

§8.5 (57) BINAS 66B 

video 

X X   

https://www.youtube.com/watch?v=DhWmWOL_ch8
https://www.youtube.com/watch?v=HrAGkD9bHYU
https://www.youtube.com/watch?v=CRRkx8aWWBU
https://www.youtube.com/watch?v=AVpGM_mcXxs
https://www.youtube.com/watch?v=FlUfI9_Qm64
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Herkennen van kristalwater in de formule van een hydraat: 

Zoutformule · nH2O 

§5.6 (150,151) video X X   

 

Herkennen van structuurisomeren: 

Stoffen met dezelfde molecuulformule maar met een verschillende bouw 

(structuurformule) 

§7.2 (11) video   X  

 

Tekenen van een structuurformule van een moleculaire stof indien molecuulformule 

bekend is (rekening houdend met de covalenties van de atomen) 

§3.3 (83,84) video X    

 

Functionele groepen in organische verbindingen: 

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

alkaanzuur); NH2 groep (stof is een amine); COOC groep (stof is een ester); CONHC 

groep (stof is een peptide/amide); C-X met X= F, Cl, Br of I (stof is een fluoralkaan, 

chlooralkaan, broomalkaan, joodalkaan). 

§7.2 (10) 

§7.3 (16-19) 

§7.6 (29) 

§10.4 (140) 

video 

video 

  X  

 

Moleculen kunnen herkennen als zijnde vertakt/onvertakt en verzadigd/onverzadigd. §7.2 (9)    X  

 

Het geven van de juiste systematische naam aan koolstofverbindingen indien de 

structuurformule gegeven is. 

Alleen onvertakte alkanen met maximaal één functionele groep òf alkenen. 

§7.2 (10-11) 

§7.3 (16-19) 

video  video   X  

 B2 Eigenschappen en modellen       

https://www.youtube.com/watch?v=nwkJNdZIOOk
https://www.youtube.com/watch?v=JQCq1a6v8D8
https://www.youtube.com/watch?v=mode2isDo4s
https://www.youtube.com/watch?v=1YoySXu6WxQ
https://www.youtube.com/watch?v=6q7gKtpRmds
https://www.youtube.com/watch?v=e1xX6AIn3Y4
https://www.youtube.com/watch?v=LemszR3JchA
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Kookpunt en smeltpunt: 

Zuivere stoffen hebben een kookpunt / smeltpunt 

Mengsels hebben een kooktraject / smelttraject  

§1.2 (9) BINAS 8, 10, 11, 12, 40A, 

42A, 42B 

video 

X    

 

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

niveau van de kleinste deeltjes) – één soort moleculen vs. meerdere soorten 

moleculen. 

§1.2 (9) video X    

 

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

ontleedbare stof (element) op microniveau – molecuul met één soort atomen vs. 

molecuul met meerdere soorten atomen  

§1.2 (9) video X    

 

Het verschil beschrijven tussen een moleculaire stof en een zout op microniveau. 

Moleculen opgebouwd uit atomen vs. rooster bestaande uit ionen 

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

§3.2 (77-79)  X    

 

Begrippen die horen bij mengsels: 

Verzadigde en onverzadigde oplossing / suspensie / emulsie en emulgator / legering 

§1.2 (10,11) video X    

 

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

van indicatoren. 

§8.2 (46,47) BINAS 52A 

video 

X    

 B3 Bindingen en eigenschappen, B4 Bindingen       

 

Roosters en bijbehorende bindingen: 

Metaalrooster en metaalbinding / ionrooster en ionbinding / molecuulrooster en 

§3.2 (77) 

§4.2 (106) 

 X  X  

https://www.youtube.com/watch?v=eN73haB0pqA
https://www.youtube.com/watch?v=gCo_HbskGMY
https://www.youtube.com/watch?v=jFOGwdixiWo
https://www.youtube.com/watch?v=JdFJb18lCCU
https://www.youtube.com/watch?v=Japbu8j9Frk
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vanderwaalsbinding (molecuulbinding) en waterstofbruggen (bij NH en OH) §4.3 (109,110) 

 

Herkennen wanneer er sprake is van: 

Atoombinding (gemeenschappelijke elektronenparen) en polaire atoombinding (NH 

en OH) bij moleculaire stoffen en ionbinding bij zouten. 

§3.3 (81,82)  X    

 

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

van ionbinding / vanderwaalsbinding / waterstofbrug / metaalbinding  

§4.2 (107) 

§5.3 (140) 

video 

video 

X  X  

 

De termen hydrofoob en hydrofiel in verband brengen met waterstofbruggen en 

vervolgens oplosbaarheid / mengbaarheid koppelen aan de termen hydrofoob en 

hydrofiel. 

§1.2 (10) 

§4.4 (114-116) 

video 

video 

X  X  

 

Elektrisch geleidingsvermogen: 

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

en als deze deeltjes vrij kunnen bewegen. 

§3.2 (76)  X    

 

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

geleidingsvermogen. 

§3.2 (76) video X    

 

Verband kunnen leggen tussen vervormbaarheid en bouw van een stof: 

Bij metalen: aanwezigheid van roosterfouten 

Bij polymeren: thermoplast / thermoharder en weekmakers 

§3.2 (77,78) 

§10.3 (129-131) 

 X  X  

 

Verklaring kunnen geven van de corrosiegevoeligheid van metalen 

middels edelheid (eventueel af te leiden uit tabel 48 Binas) 

§11.4 (180-181) BINAS 48 

video 

  X  

https://www.youtube.com/watch?v=JW9ZzgDcCvE
https://www.youtube.com/watch?v=q_mKd1D_t-M
https://www.youtube.com/watch?v=z-QclD8p9C0
https://www.youtube.com/watch?v=NobWmXysOdY
https://www.youtube.com/watch?v=TQ-_Co1j0WQ
https://www.youtube.com/watch?v=-TC3IbzgER4
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middels aanwezigheid van beschermend laagje (o.a. aluminium)  

        

 C Chemische processen en kringlopen       

        

 C1 Chemische processen       

 

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

van moleculaire stoffen / zouten / zuren 

Kunnen uitleggen wat hydratatie is (omringen van ionen door watermoleculen) 

§4.2 (107) 

§5.4 (142,143) 

 X X X  

 

Kunnen uitleggen welke bindingen worden verbroken of gevormd bij de volgende 

processen: verdampen / condenseren / smelten / stollen 

§4.2 (107) 

§4.3 (110) 

 X  X  

 

Een reactievergelijking kunnen opstellen (incl. toestandsaanduidingen) van: 

het oplossen / indampen van moleculaire stoffen / zouten / zuren 

het verdampen / condenseren / stollen / smelten van een stof 

§4.4 (114) 

§5.4 (142,143) 

BINAS 45A 

video  video 

X X X  

 

Een reactievergelijking opstellen (incl. kloppend maken) van: 

een volledige verbranding van een verbinding CxHy of CxHyOz 

een processen waarbij beginstoffen en producten gegeven zijn 

§3.4 (86,87)  X    

https://www.youtube.com/watch?v=3hSObcW-mGY
https://www.youtube.com/watch?v=QQPKgk58ULQ
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Een zuur-base-reactie kunnen herkennen als zijnde een reactie waarbij H+ wordt 

overgedragen van een zuur naar een base. 

§8.7 (65) BINAS 49 

video 

X X   

 

Een redoxreactie kunnen beschrijven als combinatie van een halfreactie van een 

oxidator en een halfreactie van een reductor en een totaalvergelijking kunnen geven 

door die halfreacties “op te tellen”. 

§9.2 (80-82) BINAS 48 

video  video  video 

video 

 X   

 

Een reactievergelijking in structuurformules kunnen opstellen van de volgende typen 

reacties: condensatiereactie (vorming ester en vorming peptide/amide), 

hydrolysereactie, additie, substitutie (alkanen met halogenen) en kraken. 

§7.4  (22,23) 

§11.5 (187-188) 

   X  

 Chemisch rekenen       

 

Grootheden en eenheden: 

Massa m (kg), volume V (m3), atoom-/molecuulmassa (u), chemische hoeveelheid n 

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

§2.5 (55-57) 

§5.5 (146,147) 

video X X   

 

Kunnen omrekenen van eenheden van massa en volume: 

cm3 (mL) – dm3 (L) – m3      en     μg – mg – g – kg - ton 

§2.5 (55) BINAS 2 X    

 

Middels verhoudingstabel kunnen omrekenen van: 

Massa naar volume (middels dichtheid) en omgekeerd 

Volume naar chemische hoeveelheid (middels molariteit) en omgekeerd 

Massa naar chemische hoeveelheid (middels molaire massa) en omgekeerd 

§2.6 (59-61) 

§5.5 (146-148) 

BINAS 8, 10, 11, 12, 98, 

99 

video  video 

video  video  video 

X X   

https://www.youtube.com/watch?v=FwaHW8ceRPQ
https://www.youtube.com/watch?v=4BG6RQn4mgs
https://www.youtube.com/watch?v=8LSG_hPp4o4
https://www.youtube.com/watch?v=UiSIXPcUM4A
https://www.youtube.com/watch?v=ZybuedA7UB4
https://www.youtube.com/watch?v=DxleIz2BTzk
https://www.youtube.com/watch?v=YDgZJXciB2Y
https://www.youtube.com/watch?v=j0otAjVDixQ
https://www.youtube.com/watch?v=rduJlCYlyoY
https://www.youtube.com/watch?v=pH3bYsj7wgc
https://www.youtube.com/watch?v=Adx0rDPC1RA
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Kunnen berekenen van het massapercentage van een atoomsoort in een verbinding 

met behulp van de atoom-/molecuulmassa. 

§2.7 (64) BINAS 98, 99 X    

 

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

massa-ppb (gelijk aan μg.kg-1) en het volumepercentage (in %) 

§4.5 (120,121) video X  X  

 

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

en [OH-] m.b.v. pH + pOH = 14 

§8.4 (54,55) 

§8.6 (62,63) 

video 

video 

X X   

 

Kunnen rekenen met de volgende principes: 

Massaverhouding (zoals in de derde klas) ; overmaat en ondermaat; 

stoichiometrische verhouding (dus de molverhouding af te leiden uit de 

reactievergelijking); rendement (percentage van de theoretische opbrengst) 

§1.4 (18) 

§3.5 (90-92) 

video 

video 

X    

 Energieberekeningen       

 

Energiediagram kunnen schetsen met begintoestand, eindtoestand, geactiveerde 

toestand en de invloed van de katalysator voor een endotherme of exotherme 

reactie. 

§1.4 (19,20) video  video X    

 

Reactiewarmte kunnen berekenen met behulp van de vormingswarmtes uit Binas. §11.3 (172-176) BINAS 57A, 57B 

video 

  X  

 

Uit kunnen leggen dat bij energieomzettingen van chemische energie naar andere 

vormen van energie altijd gepaard gaan met de vorming van warmte (er treedt dus 

verlies op). 

§11.3 (175)    X  

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

 

Veranderingen in reactiesnelheid kunnen verklaren met de vijf factoren: soort stof / 

temperatuur / concentratie/ verdelingsgraad / katalysator. Daarbij de factoren 

temperatuur / concentratie / verdelingsgraad kunnen uitleggen m.b.v. botsende 

deeltjesmodel. 

§1.5 (23,24) 

§1.6 (26-28) 

video 

video 

X    

 

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

met de eenheid mol.L-1.s-1 

 

§1.5 (23)  X    

 Behoudswetten en kringlopen       

 

Balansen: 

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

energie) en ladingsbalans 

§11.3 (173)    X  

 

Begrippen: 

Stofkringloop, elementkringloop, recycling, cradle-to-cradle 

§7.1 (7,8)    X  

 Soorten reacties:       

 

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

Additiereactie (dubbele binding verdwijnt), condensatiereactie (moleculen koppelen 

door afsplitsing klein molecuul, vaak water), hydrolysereactie (moleculen 

ontkoppelen door toevoeging water), polymerisatiereactie (monomeren vormen 

§7.4 (22,23) 

§7.6 (30) 

§10.2 (120-124) 

video 

video 

video  video  video 

  X  

https://www.youtube.com/watch?v=e7vKVZL-iZo
https://www.youtube.com/watch?v=X-hHk38qVu8
https://www.youtube.com/watch?v=QOXmpg1m58I
https://www.youtube.com/watch?v=XBIZZF_TBW0
https://www.youtube.com/watch?v=djTYMkIF89I
https://www.youtube.com/watch?v=u8G3heMitdg
https://www.youtube.com/watch?v=cRxyoC02-u0
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polymeer) 

 

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

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

polycondensatie. 

§10.2 (120-124)    X  

 

Processen kunnen beschrijven in zowel molecuul- als structuurformules van 

monomeer en polymeer: 

Polymerisatie van alkenen / vorming of hydrolyse van polyesters en polyamiden  

§10.2 (120-124)    X  

        

 Stofeigenschappen en procesontwerp       

        

 Scheidingsmethoden       

 

Methoden gekoppeld aan stofeigenschappen: 

Filtreren en centrifugeren (stoffen verschillen in deeltjesgrootte), indampen en 

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

adsorberen (aanhechtingsvermogen) 

§1.3 (13-15) video 

video 

video 

X    

 

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

combinatie van oplosbaarheid (in de loopvloeistof) en aanhechtingsvermogen aan de 

vaste fase  (papier). 

§1.3 (14,15) video X    

 Procesontwerpen       

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

Reactie moet worden opgestart middels een initiator (“opstarter”) of door 

toevoegen van uv-licht (intensieve energietoevoer) 

§10.2 (121)    X  

 

Productieprocessen gekoppeld aan eigenschappen: 

Thermoplasten: spuitgieten/extruderen; Thermoharder: polymeriseren in een mal; 

metalen: persen/gieten/walsen 

§10.3 (133,134)    X  

        

 Micro & Macro       

        

 

Eigenschappen op macroniveau verklaarbaar door microniveau: 

Geleidbaarheid (geladen deeltjes die kunnen bewegen) 

Vervormbaarheid (metaalroosters: legeringen en invloed temperatuur) 

Vervormbaarheid (polymeren: weekmaker/ketenlengte/crosslinks/soort monomeer) 

UV-lichtgevoeligheid (aanwezigheid dubbele bindingen) 

Corrosiegevoeligheid (edelheid/beschermend laagje) 

Oplosbaarheid (NH en OH) 

Biodegradeerbaarheid (polyesters/polyamiden/polysachardiden hydrolyseerbaar) 

§3.2 (76-78) 

§10.3 (129-131) 

§10.3 (132) 

§11.4 (180-181) 

§4.3 (109,110) 

§7.6 (30) 

 

 

 X  X  
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 Proceschemie       

        

 Industriële processen       

 

Een industrieel proces met een blokschema kunnen beschrijven dan wel een 

onvolledig blokschema kunnen aanvullen. 

Blokken zijn reactoren of scheidingsinstallaties, pijlen zijn stofstromen. Speciale 

aandacht voor recirculatiestromen. Eventueel gebruik van warmtewisselaars. 

§11.3 (172-173) video   X  

 

Een blokschema kunnen relateren aan de chemische reacties die er plaatsvinden, dan 

wel de reactie kunnen afleiden uit het blokschema. 

§11.3 (172-173)    X  

 

Begrippen in relatie tot proceschemie: 

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

§11.3 (171)    X  

 

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

Reactieomstandigheden / veiligheid / energiehuishouding / nevenreacties / 

bijproducten / onvolledige omzetting / overmaat en ondermaat / hernieuwbare 

grondstoffen / recycling / afval / milieu-eisen 

§11.2 (162-164) BINAS 97F 

video 

  X  

 

Aan de hand van gegeven formules kunnen uitrekenen van: 

Atoomeconomie / E-factor / Energie-effect / Rendement 

§11.2 (164-166) BINAS 37H 

video  video 

  X  

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

 

Technieken voor energieproductie uit biomassa: 

Vergisting (bio-ethanol en biogas), Productie van biodiesel , Verbranding 

§7.5 (25) 

§9.4 (99) 

video  X X  

 

Fotosyntese van glucose: 

Vastleggen van CO2 en productie van zuurstof 

 

§9.4 (96) video  X   

 

Kunnen uitleggen wat het verschil is tussen biobrandstof vs. fossiele brandstof 

aan de hand van de koolstofkringloop 

§9.4 (98-101)   X   

 

Fossiele brandstoffen: 

Aardolie/aardgas/steenkool 

Olieraffinage: gefractioneerde destillatie en kraakproces 

Optredende emissies bij verbranding: CO2, NOx en SO2 

§9.4 (96,97)   X   

 

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

over de C/H-verhouding en daaraan gekoppeld de CO2 uitstoot per Joule. 

§9.4 (100,101)   X   

 

Brandstofcellen/Batterij/Accu: 

Redoxreactie “op afstand” waardoor elektronen via een externe verbinding lopen 

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

reductor. Elektrolyt voor het sluiten van de stroomkring. 

§9.3 (87-90) video 

video 

video 

 X   

https://www.youtube.com/watch?v=KytgVGFOOnU
https://www.youtube.com/watch?v=6DPV0ImmJbU&list=PLoU-z2N8rAcScRrMKqzJnwkZZI0EwUWSI
https://www.youtube.com/watch?v=6H86paPazvY
https://www.youtube.com/watch?v=nA-gfbcO_FE
https://www.youtube.com/watch?v=Vj1rkla_iU8
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Opladen van een batterij is de reactie omgekeerd laten verlopen m.b.v. 

spanningsbron. 

video 

 

Bij een gegeven elektrochemische cel / batterij aan de hand van de halfreacties 

kunnen aangeven welke elektrode positief en welke negatief is, hoe de elektronen 

stromen en de totaalvergelijking kunnen afleiden. Bij de brandstofcel is de 

totaalvergelijking de reactievergelijking van een verbranding. 

§9.3 (87-90) 

§9.3 (91-92) 

BINAS 48 

video 

 X   

        

 Maatschappij en  chemische technologie       

        

 Chemie van het leven       

 

Voeding: 

Voedingsstoffen worden afgebroken. Afvalproducten kunnen worden gebruikt voor 

opbouw van lichaamseigen stoffen 

§10.5 (150) video   X  

 

Middels structuurformules de chemische structuur kunnen beschrijven van: 

Eiwitten (primairestructuur) als zijnde gekoppelde aminozuren 

Koolhydraten (mono-, di- en polysachariden) 

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

§7.7 (34,35) 

§10.4 (140-143) 

BINAS 67F, 67G, 67H 

video 

video 

video 

  X  

https://www.youtube.com/watch?v=1e8K6oaH-p8
https://www.youtube.com/watch?v=WXkNerfdUZ0
https://www.youtube.com/watch?v=uuxBsDyteYg
https://www.youtube.com/watch?v=zM50E50om_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hmn4WhGuMaw
https://www.youtube.com/watch?v=YTJSJHgxBJU
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Beschrijven (evt. met structuurformules) van de afbraak van de voedingsstoffen: 

Eiwitten: hydrolyse tot aminozuren, vorming ureum, verbranding 

Koolhydraten: hydrolyse tot monosachariden, verbranding 

Vetten: hydrolyse tot glycerol en vetzuren, verbranding 

§7.7 (34,35) 

§10.4 (140-143) 

BINAS 67F, 67G, 67H   X  

 

Functie van stoffen in het lichaam: 

Eiwitten: bouwstof / enzym  Koolhydraten: energieopslag (glycogeen) 

Vetten: energieopslag / bouwstof voor membranen 

§10.4 (142) 

§10.5 (148,149) 

 

   X  

 

Stoffen die niet door lichaam zelf kunnen worden aangemaakt: 

Essentiële aminozuren en essentiële vetzuren 

§10.5 (148,149) BINAS 67G, 67H   X  

 

Enzymen (Biokatalysatoren): 

Werken specifiek (sleutel-slot-principe), pH en temperatuur-optimum 

§10.4 (142)    X  

 Milieueisen       

 

Risico-inventarisatie: 

Gevarensymbolen / Grenswaarde / ADI-waarde / LD-50 

§4.5 (122) BINAS 97A, 97B X  X  

 

Verbrandingsproducten in relatie tot kwaliteit milieu: 

Broeikaseffect (CO2), Zure regen (SO2, NOx), Smogvorming (SO2, NOx, onverbrande 

koolwaterstoffen, CO en fijnstof/roet) 

§9.4 (100, 101)   X   
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Vak: 
Wiskunde A 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Vaardigheden 
- Domein B Algebra en tellen 
- Domein C Verbanden 
- Domein D Verandering 
- Domein E Statistiek 

 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Domein A Vaardigheden 
- Domein B Algebra en tellen 
- Domein C Verbanden 
- Domein E Statistiek 

 
Zie voor meer informatie:  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-wiskunde-a-havo/2021/f=/wiskunde%20A_havo_2_versie_2021.pdf 

 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-wiskunde-a-havo/2021/f=/wiskunde%20A_havo_2_versie_2021.pdf
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Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

5 SW1 SE1 H1: Rekenregels en verhoudingen 

H2: Verwerken van data 

H3: Tabellen en grafieken 

H4: Handig tellen 

S 100 33.33 J A, B1, B2, B3, 

C1, C2, C3, 

C4,  E1, E2 

 

5 SW2 SE2 H5: Lineaire verbanden 

H6: Statistiek en beslissingen 

H7: Veranderingen 

S 100 33.33 J A, C1, C2, C3, 

C4, D, E3, E4 

 

5 Tr3 PO1 H8: Statistiek met de computer PO - - N E5 Het PO telt niet mee in 

het eindcijfer, maar moet 

voldoende worden 

afgerond. 

5 SW3 SE3 H9: Exponentiële verbanden 

H10: Statistische variabelen 

H11: Formules en variabelen 

S 100 33.33 J A, B1, B2, C1, 

C2, C3, C4, 

C5, E2, E3, E4 
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Toelichting / Extra informatie: 

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 de betrokken context 

terugvertalen.  

Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  

3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige vaardigheden, waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen en 

structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren – en kan daarbij ICT 

functioneel gebruiken.  

 

Domein B: Algebra en tellen  

Subdomein B1: Rekenen  

4. De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met getallen en daarbij gebruik maken van de rekenkundige basisbewerkingen en van het werken 

met haakjes.  

Subdomein B2: Algebra  

5. De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met variabelen en daarbij gebruik maken van de algebraïsche basisbewerkingen en van het werken 

met haakjes.  

Subdomein B3: Telproblemen  

6. De kandidaat kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en redeneringen.  

 

Domein C: Verbanden Subdomein  

C1: Tabellen  

7. De kandidaat kan een tabel opstellen op basis van gegevens uit een tekst, een grafiek, een formule of andere tabellen en tabellen aflezen, 

interpreteren en in verband brengen met andere tabellen, grafieken, formules of tekst.  

Subdomein C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden  
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8. De kandidaat kan een grafiek tekenen op basis van gegevens uit een tekst, een tabel, een formule of andere grafieken en gegevens en relevante 

informatie uit grafieken aflezen, grafieken interpreteren en in verband brengen met andere grafieken, formules of tekst.  

Subdomein C3: Formules met één of meer variabelen  

9. De kandidaat kan door substitutie in een formule met één of meer variabelen waarden berekenen en een formule opstellen of wijzigen op basis 

van gegeven informatie.  

Subdomein C4: Lineaire verbanden  

10. De kandidaat kan bij een lineair verband een formule opstellen en een grafiek tekenen, met lineaire verbanden berekeningen uitvoeren zoals 

interpolatie en extrapolatie, lineaire vergelijkingen en ongelijkheden oplossen en uitkomsten toepassen in profielspecifieke probleemsituaties.  

 

Subdomein C5: Exponentiële verbanden  

11. De kandidaat kan exponentiële verbanden herkennen, met formules beschrijven, in grafieken weergeven en er berekeningen aan uitvoeren.  

 

Domein D: Verandering  

12. De kandidaat kan bij een grafiek uitspraken doen over stijgen, dalen, maximum en minimum en kan veranderingen beschrijven met behulp van 

differenties, hellingen en toenamediagrammen.  

 

Domein E: Statistiek  

Subdomein E1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen  

13. De kandidaat kan data die op diverse manieren zijn gerepresenteerd en/of samengevat interpreteren en beoordelen op relevantie in relatie tot 

een onderzoeksvraag.  

Subdomein E2: Data verwerken  

14. De kandidaat kan data verwerken, organiseren, bewerken, weergeven in grafieken, tabellen en diagrammen, en karakteriseren met geschikte 

centrum- en spreidingsmaten.  

Subdomein E3: Data en verdelingen  

15. De kandidaat kan data analyseren en kenmerken van een verdeling beschrijven.  

Subdomein E4: Statistische uitspraken doen  

16. De kandidaat kan  

- op basis van steekproefgegevens een uitspraak doen over een populatieproportie of populatiegemiddelde en de betrouwbaarheid 

kwantificeren, 
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- het verschil tussen groepen kwantificeren, 

- het verband tussen twee variabelen beschrijven, en het resultaat interpreteren in termen van de context.  

Subdomein E5: Statistiek met ICT  

17. De kandidaat beheerst statistisch ICT-gebruik in relatie met de subdomeinen E1, E2, E3 en E4 om grote datasets te interpreteren en te 

analyseren, ten minste in het kader van de empirische cyclus. 
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Vak: 
Wiskunde B 

Afdeling: Havo 

Leerjaar: 5 

Cohort: 2019-2021 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Domein A Vaardigheden 
- Domein B Functies, grafieken en vergelijkingen 
- Domein C Meetkundige berekeningen 
- Domein D Toegepaste analyse 

 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Domein A Vaardigheden 
- Domein B Functies, grafieken en vergelijkingen 
- Domein C Meetkundige berekeningen 
- Domein D Toegepaste analyse 

 
Zie voor meer informatie:  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-wiskunde-b-havo/2021/havo/f=/wiskunde%20B_havo_2_versie_2021.pdf 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-wiskunde-b-havo/2021/havo/f=/wiskunde%20B_havo_2_versie_2021.pdf
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Overzicht  Schoolexamenonderdelen  

Leerjaar Afname

moment

/Periode 

 

Naam 

Toets 

Leerstofomschrijving Toets 

vorm 

 

Toets 

duur 

(min) 

Weging 

SE 

(in %) 

Herkansing  

(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 

Opmerkingen 

5 SW1 SE1 H1: Formules, grafieken en vergelijkingen 

H2: Veranderingen 

H3: Hoeken en afstanden 

H4: Werken met formules 

S 150 33.33 J A, B1, B2, C1, 

D1, D2, D3 

 

5 SW2 SE2 H5: Machten, exponenten en logaritmen 

H6: De afgeleide functie 

H7: Lijnen en cirkels 

H8: Goniometrie 

S 150 33.33 J A, B1, B2, B4, 

C2, D3, D4 

 

5 SW3 SE3 H9: Exponentiële verbanden 

H10: Meetkundige berekeningen 

H11: Verbanden en functies 

S 150 33.33 J A, B1, B2, B3, 

C1, C2, D4 
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Toelichting / Extra informatie: 

 

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 de betrokken context 

terugvertalen.  

Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  

3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige denkactiviteiten  waaronder 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: Functies, grafieken en vergelijkingen  

Subdomein B1: Standaardfuncties  

4. De kandidaat kan standaardfuncties (machtsfuncties, exponentiële en logaritmische functies en goniometrische functies) hanteren, 

interpreteren binnen een context, de grafieken beschrijven en in een functievoorschrift vastleggen en werken met eenvoudige transformaties.  

Subdomein B2: Vergelijkingen en ongelijkheden  

5. De kandidaat kan vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels van twee lineaire vergelijkingen oplossen, in voorkomende gevallen grafisch oplossen 

of de oplossingen numeriek benaderen en de oplossingen interpreteren in de context.  

Subdomein B3: Evenredigheidsverbanden  

6. De kandidaat kan verbanden tussen de twee grootheden 𝑎 en 𝑏 van de vorm 𝑎 = 𝑐 ∙ 𝑏 𝑑 herkennen, toepassen en bijbehorende grafieken 

tekenen, vanuit de beschrijving van een dergelijk verband een formule opstellen, de evenredigheidsconstante bepalen en kan rekenen met en 

redeneren over verbanden van deze vorm en het effect van schaalvergroting.  

Subdomein B4: Periodieke functies  

7. De kandidaat kan periodieke verschijnselen beschrijven door middel van sinus- of cosinusfuncties, de bijbehorende sinusoïden tekenen en de 

karakteristieke eigenschappen ervan benoemen en alle oplossingen van een goniometrische vergelijking op een gegeven interval bepalen.  
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Domein C: Meetkundige berekeningen  

Subdomein C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties  

8. De kandidaat kan afstanden en hoeken berekenen met behulp van goniometrische verhoudingen, de stelling van Pythagoras en de sinus- en 

cosinusregel.  

Subdomein C2: Algebraïsche methoden  

9. De kandidaat kan analytisch-algebraïsche berekeningen uitvoeren aan de hand van contexten en figuren.  

 

Domein D: Toegepaste analyse  

Subdomein D1: Veranderingen  

10. De kandidaat kan het veranderingsgedrag van een functie, gegeven door grafiek, tabel of formule, beschrijven door middel van 

toenamediagrammen en differentiequotiënten en kan differentiequotiënten berekenen en interpreteren, ook vanuit een profielspecifieke 

probleemsituatie.  

Subdomein D2: Afgeleide functies  

11. De kandidaat kan de afgeleide functie begripsmatig interpreteren en kan lokale veranderingen van functiewaarden benaderen zowel met een 

differentiaalquotiënt als met een numeriek-grafische methode.  

Subdomein D3: Bepaling afgeleide functies  

12. De kandidaat kan de afgeleide functie van machtsfuncties met rationale exponenten bepalen en kan voor het bepalen van de afgeleide functie 

gebruik maken van de som-, verschil- en kettingregel.  

Subdomein D4: Toepassing afgeleide functies  

13. De kandidaat kan analytisch-algebraïsche berekeningen uitvoeren gericht op profielspecifieke contexten. 

 


