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Bevoegd gezag: 
Mw. drs. A.M. van Grol, rector-bestuurder (plv.) 

 
De examencommissie 2018-2019 
 
Voorzitter: A.C.M. Woutersen, conrector 
 
Secretarissen:  
Mw. drs. C.M.M. van den Bergh (4 vwo) 
Mw. drs. T.G.W.M. Kokx (5/6 vwo) 
Drs. B. Pelit (4/5 havo) 
 
De docenten van de vakken waarin schoolexamen wordt gedaan. 

 

Commissie van beroep 
 
De Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 3,4 van het Examenreglement bestaat uit: 
M. Karreman, conrector 
Mw. drs. A.M. Meijer-van Schijndel, Schoolleiding. 
 
Postadres: Commissie van Beroep, Van der Brugghenlaan 2, 3118 LA SCHIEDAM 
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II.  EXAMENREGLEMENT  2018-2019 
 

BEGRIPPEN 
Eindexamen: Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal 

examen 
Examensecretaris: De directeur van een school voor voortgezet onderwijs wijst een van 

de personeelsleden van de school aan tot de secretaris van het 
eindexamen (zie artikel 3 van het Eindexamenbesluit VO) 
De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen in het geval 
van een eindexamen de uitslag vast met inachtneming van artikel 50, 
en voor zover van toepassing artikel 52c (zie artikel 48 van het 
Eindexamenbesluit VO). 
De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de 
diploma’s en de cijferlijsten (zie artikel 52 lid 8 van het 
Eindexamenbesluit VO). 
In de praktijk is de examensecretaris een belangrijke spil in de 
organisatie op school van schoolexamen en vooral centraal examen. 
Daarom is de examensecretaris ook voor het CvTE de primaire 
(digitale) contactpersoon. Via Examenblad.nl ontvangt hij informatie 
op maat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website en e-mail. 

Examencommissie: Het college van examinatoren en de secretaris van het eindexamen 
onder voorzitterschap van de conrector 

Toetsingscommissie: Deze commissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris van de 
examencommissie 

Examinator: De docent die belast is met het geven van onderwijs in enig jaar 
waarover het schoolexamen zich uitstrekt 

Examendossier: Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het 
schoolexamen 

Besluit examen vwo-havo-mavo-vmbo Document met regels voor de eindexamens. In dit PTA wordt 
verwezen naar hoofdstuk IV en V. Website:  
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15 

PTA: Programma van toetsing en afsluiting 
Toetsen: Schriftelijke of mondelinge toetsen, opgenomen in het PTA, die 

meetellen voor het schoolexamen 
Praktische opdrachten (PO): Praktische opdrachten zijn opdrachten voor onderzoeken, waarin 

algemene en vakspecifieke vaardigheden worden getoetst. De 
waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. 

Handelingsdeel (H): Het handelingsdeel is een onderdeel van een vak dat met ‘voldoende’ 
of ‘goed’ moet worden gewaardeerd. 

Profielwerkstuk (PWS): Het profielwerkstuk is een afsluitend werkstuk waarin op 
geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde 
komen.  

Leesdossier: In het leesdossier worden de gelezen literatuur en de reflectie daarop 
verzameld. 

Kunstdossier: In het kunstdossier worden activiteiten en ervaringen met betrekking 
tot kunst en cultuur in verslagen vastgelegd. 

Schoolexamencijfer (SE): Cijfers afgerond op één decimaal in de voorexamenjaren en de 
afgelegde toetsen in het eindexamenjaar op één decimaal. 

Combinatiecijfer: Cohort vwo 6: 

Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van maatschappijleer, 
levensbeschouwing en het profielwerkstuk.  
Cohort Vwo 4, 5, havo 4 en 5: 

Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van ckv, 
maatschappijleer, levensbeschouwing en het profielwerkstuk (6v/5h). 

 
Rooster SE-weken/repetitieweken komend schooljaar: 
SE 1 en repetitieweek 1: 12 t/m 16 november 2018 (evt. 19 nov. 2018 uitloopdag) 
SE 2 en kijk- en luistertoetsen: 21 t/m 25 januari 2019;  
SE 3 en repetitieweek 2: 18 t/m 25 maart 2019 
Repetitieweek 3: 1 t/m 5 juli 2019 
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ALGEMENE BEPALINGEN. 
 
1. Afnemen eindexamen 
1.1 De voorzitter en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het 

eindexamen af. 
1.2 De afdelingsleider is secretaris van het eindexamen. 
  

2. Indeling eindexamen 
2.1 Het eindexamen kan voor een vak bestaan uit een schoolexamen, of uit een schoolexamen en een 

centraal examen. 
  

3.
  

Onregelmatigheden, conform art. 5 van het Examenbesluit 

3.1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of deeleindexamen dan 
wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of 
heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de rector (plv.) maatregelen nemen. 

3.2 De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook 
in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:  

 het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal 
examen, 
het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 
het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd 
examen in door de rector (plv.) aan te wijzen onderdelen 

 Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van 
het centraal examen. 

3.3 Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in 
afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke 
vertegenwoordigers van de kandidaat. 

3.4 De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector (plv.) van de school voor voortgezet onderwijs 
in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep. Van 
de Commissie van Beroep mag de rector (plv.) geen deel uitmaken.  
Op Sg Spieringshoek bestaat de Commissie van Beroep uit mevrouw drs. A.M. Meijer-van Schijndel 
en de heer M. Karreman. Het postadres is: Commissie van Beroep, Van der Brugghenlaan 2, 3118 
LA Schiedam. 

3.5 In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de 
beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. 
De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het 
beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De 
commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de 
gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te 
leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar 
beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 
 

4 Geheimhouding 
 Een ieder die betrokken is bij het eindexamen is tot geheimhouding verplicht met betrekking tot 

zaken waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. 
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REGELING VAN HET EINDEXAMEN. 
 
5. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
 De voorzitter - gehoord de examencommissie - stelt jaarlijks voor 1 oktober het PTA vast. Het PTA heeft 

in ieder geval betrekking op het desbetreffende schooljaar. In het programma wordt in elk geval 
aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma op het schoolexamen worden getoetst, de 
inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de 
herkansing van het schoolexamen, de regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor het 
schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt, alsmede regels die betrekking hebben op het 
handelingsdeel en het profielwerkstuk. 

 Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de voorzitter voor 
1 oktober toegezonden aan de inspectie en aan de kandidaten ter hand gesteld. 

  

6. Afwijking van examineren, conform art. 55  
 De voorzitter kan toestaan dat een kandidaat met beperking(en) het schoolexamen en het centraal 

examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die 
kandidaat. In dat geval bepaalt de voorzitter de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet 
hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

 Het bevoegd gezag kan toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar 
waarin hij eindexamen aflegt ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie 
het Nederlands niet de moedertaal is, met betrekking tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak 
waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de 
voorschriften gegeven bij of krachtens het  eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vmbo. 
Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking meegedeeld aan de inspectie. 
De afwijking kan voor zover het het centraal examen betreft slechts bestaan uit een verlenging van de 
duur van de toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten. 

 

A. SCHOOLEXAMEN 
 
7. Algemeen 
 De details omtrent praktische zaken en toegestane hulpmiddelen worden voorafgaand aan de 

schoolexamens en het Centraal Examen steeds kenbaar gemaakt aan de kandidaten. Voorafgaand 
aan het Centraal Examen ontvangen zowel ouders als leerlingen met daarin alle details waaronder 
hulpmiddelen en praktische zaken, zie ook bijlage achterin dit PTA. 

7.1 De voorzitter bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. Voor de aanvang van het 
centraal examen wordt het schoolexamen afgesloten. 

7.2 Vwo 4 / 5 en havo 4: 
Het schoolexamen zal in een aantal periodes worden afgenomen, zie hieronder: 
De leerlingen krijgen gedurende het trimester repetities/SO’s die voor het rapport meetellen.  
Het eindcijfer (niet-afgerond) van trimester 1 (rapport ) gaat mee naar het examendossier als 
onderdeel van het eerste SE-cijfer in de examenklas. 
De repetitieweken van trimester 2 en 3 in 4h/4v/5v bestaan uit schoolexamens van 120 minuten, in 
een enkel geval is ook 80 of 100 minuten mogelijk.  
Het rekenkundig gemiddelde van het 1e trimester (rapport 1) en de twee schoolexamens in het 2e 
en 3e trimester is het eerste SE-cijfer in het examendossier in 5 havo (T4h) of 6 vwo (T4v en T5v). 
Rekenvoorbeeld: leerling eindigt repetitieweek 1 met een 6,1 voor een bepaald vak en behaalt voor 
de schoolexamens van dit vak in de repetitieweken 2 en 3 een 5,5 en een 7,3. Het gemiddelde is 
6,3 dit cijfer gaat mee naar het examendossier als T4h, T4v of T5v.  
De cijfers van de schoolexamens uit repetitieweek 2 en 3 tellen ook mee als cijfer in het 
voortschrijdend gemiddelde voor het desbetreffende rapport en dus ook voor de overgang.  

7.3 Er is een toetsingscommissie die toezicht houdt op de opstelling van de toetsen en de normering-
modellen. Deze commissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris van de examencommissie. 

7.4 De opgaven voor de schriftelijke toetsen en de normeringmodellen worden in overleg met de leden 
van de betrokken vaksectie opgesteld. Indien een vaksectie uit één persoon bestaat overlegt deze 
met de toetsingscommissie hierover. De mondelinge toetsen worden afgenomen door de 
examinator. Deze toetsen worden digitaal opgeslagen en tot een half jaar na de definitieve 
vaststelling van de uitslag van het examen opgeslagen. 
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7.5 Het schoolexamen wordt ten minste een week voor de aanvang van het centraal examen 
afgesloten. Regelmatig ontvangen de kandidaten en hun ouders/verzorgers officieel mededeling 
betreffende de resultaten. Voor de aanvang van het centraal examen worden de kandidaten en hun 
ouders/verzorgers schriftelijk in kennis gesteld van de eindresultaten van het schoolexamen. 

  

8. Het examendossier 
 8.1 Het examendossier bevat de volgende onderdelen: 
 a. de cijferlijst 
 b. het examenreglement 
 c. uitwerkingen van het examenreglement zoals 

de lijst van eisen en beoordelingscriteria voor de handelingsdelen 
de lijst van eisen en beoordelingscriteria voor de praktische opdrachten 
de lijst van eisen en beoordelingscriteria voor de leesdossiers en kunstdossiers 
handleiding met eisen en beoordelingscriteria voor de profielwerkstukken 
- de lijst van eisen en beoordelingscriteria voor het vak rekenen 

 d. opgaven en correctienormen van toetsen en opdrachten - digitaal 
 e. de afgelegde schoolexamens 
 f. het leesdossier 
 g. het kunstdossier 
 h. de gemaakte opdrachten 
 i. het profielwerkstuk + handleiding profielwerkstuk (wordt digitaal bewaard op school) 
 j. maatschappelijke stagemap 
8.2 De onderdelen van het examendossier genoemd in het vorige lid onder a. t/m d. worden op school 

in een door de voorzitter te beheren bestand, digitaal, bewaard. Dit bestand is niet openbaar. 
8.3 Kandidaten en hun ouders/verzorgers hebben recht van inzage in het bestand voor zover het hun 

eigen resultaten betreft. Afdelingsleiders, mentoren en docenten hebben recht van inzage in het 
bestand voor zover het onder hen vallende kandidaten betreft. 

8.4 De onderdelen van het examendossier genoemd in 8.1. onder e. t/m h. worden in principe door de 
lesgevend docent bewaard. De vooreindexamenklassen vormen hierop een uitzondering. 

8.5 De onderdelen van het examendossier zoals genoemd in 8.2  en 8.4 worden op school bewaard tot 
zes maanden na de definitieve vaststelling van de uitslag van het examen. 

8.6 De eindcijfers van de eindexamenvakken van het vooreindexamenjaar, uitgezonderd het vak 
rekenen, worden, op 1 decimaal afgerond, meegeteld in het examendossier. Kandidaten kunnen tot 
uiterlijk drie dagen na uitreiking van het examendossier bezwaar maken bij de 
eindexamencommissie. 

  

9. Toetsen van het schoolexamen 
9.1 Bij alle eindexamenvakken telt het eindcijfer, afgerond op één decimaal en cijfers van de 

combinatievakken, op hele cijfers, van de vooreindexamenklassen mee als schoolexamencijfer met 
de weging vermeld in het PTA. 

9.2 De toetsen van eindexamenjaar 2018-2019 worden verdeeld over de toetsweken met uitzondering 
van de deelexamens. 

9.3 De toetsing vindt plaats in overeenstemming met hetgeen voor ieder vak afzonderlijk in het PTA is 
aangegeven. 

  

10. Praktische opdracht 
10.1 Praktische opdrachten zijn bedoeld om algemene en vakspecifieke vaardigheden te toetsen.  
10.2 In het PTA staat vermeld voor welke vakken en wanneer een praktische opdracht ingeleverd 

moet worden. 
10.3 Het onderwerp, de eisen die eraan gesteld worden en de richtlijnen van een praktische opdracht 

worden ten minste zes schoolweken voor de inleverdatum schriftelijk aan de kandidaten verstrekt. 
Een ingeleverde praktische opdracht kan niet meer worden verbeterd of herkanst.  

10.4 Een doubleur of afgewezen kandidaat kan vrijgesteld worden van het maken van een praktische 
opdracht als het eerder behaalde cijfer minimaal 7.0 is. 

  

11. Handelingsdelen 
11.1 Maatschappelijke stage, rekenen, OVO en lichamelijke opvoeding (LO) wordt het schoolexamen 

gevormd door een aantal handelingsdelen. In het PTA wordt het aantal opdrachten en de 
tijdstippen van inlevering of afleggen beschreven. 

11.2 Om deel te kunnen nemen aan het centraal examen of om over te kunnen gaan moet de kandidaat 
alle handelingsdelen met de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebben uitgevoerd. 
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11.3 Wanneer een handelingsdeel zonder geldige reden -zulks ter beoordeling van de voorzitter - niet op 
de voorgeschreven datum is ingeleverd/voltooid is artikel 3.1 en verder van toepassing. 

11.4 Een afgewezen kandidaat van havo 5 of vwo 6 kan vrijgesteld worden van een handelingsdeel als 
de eerder behaalde beoordeling voldoende of goed is afgerond. 

  

12. Profielwerkstuk 
12.1 Het afgeronde cijfer van het profielwerkstuk is een onderdeel van het combinatiecijfer. 
12.2 Om deel te kunnen nemen aan het centraal examen moet de kandidaat zijn profielwerkstuk 

minimaal hebben afgerond met het cijfer 4. 
12.3 Het werkstuk mag zich beperken tot één (deel)vak uit het profieldeel of de examenvakken van het 

gemeenschappelijk deel. 
12.4 Wanneer een profielwerkstuk zonder geldige reden -zulks ter beoordeling van de voorzitter - niet op 

de voorgeschreven datum is ingeleverd is artikel 3.1 en verder van toepassing. 
12.5 Een doubleur of afgewezen kandidaat kan vrijgesteld worden van het maken van het 

profielwerkstuk als het eerder behaalde resultaat het cijfer minimaal een 6,5 is. 
12.6 Aan de leerlingen wordt het PWS-boekje met daarin alle details m.b.t. tijdpad, eisen en 

beoordelingsformulier uitgereikt. 
 

13. Rekenen 
13.1 Centraal examen 

Het vak rekenen wordt afgesloten met een centraal examen in de periodes die door het college van 
toetsing en examens worden vastgesteld. 

13.2 Oefentoets 
Alle kandidaten moeten in het vooreindexamenjaar tijdens de eerste mogelijkheid een oefentoets 
rekenen maken. Bij voldoende resultaat (5,5) krijgt de kandidaat toegang tot het examen rekenen 
in maart. Bij onvoldoende resultaat wordt bekeken welke van de 4 hoofdlijnen niet wordt beheerst, 
waarna de kandidaat via een gericht programma zijn prestaties kan verbeteren en op de 
aangegeven data in mei/juni het examen kan maken. 

13.3 Toetsingsmogelijkheden 

Havo: 
Kandidaten die bij de eerste mogelijkheid een 6 of hoger halen, mogen in 5 havo de drie 
herkansingen gebruiken. Kandidaten die bij de eerste mogelijkheid een 5 of lager halen, maken 
gebruik van de tweede mogelijkheid in 4 havo en twee in 5 havo. 
Vwo: 
Elke kandidaat krijgt in vwo 5 één mogelijkheid en in 6 vwo drie mogelijkheden. 

13.4 Resultaten rekentoets bij doubleren of van opleiding veranderen 

De met de rekentoets behaalde resultaten vervallen indien de leerling de rekentoets heeft afgelegd 
in het voorlaatste leerjaar en niet is bevorderd tot het laatste leerjaar of indien de leerling overstapt 
van 5 vwo of 6 vwo naar havo 5. 
Leerlingen die doorstromen van 5 havo - met diploma - naar 6 vwo mogen het behaalde cijfer 
behouden. 
Leerlingen die van 4 vmbo-tl naar havo 4 doorstromen en de rekentoets aldaar op 3F-niveau 
voldoende hebben afgerond, mogen het cijfer behouden. 

13.5 Cijferlijst bij diplomering 

Het behaalde cijfer voor het vak rekenen wordt vermeld op de cijferlijst bij het diploma. 
  

14. Bevorderings-/slaagregeling 
14.1 De bevorderingsregeling is gelijk aan de slaagregeling van 5 havo en 6 vwo, exclusief de 5,5-

regeling van het Centraal Examen. 
 

 Als een leerling de overgangsnorm niet haalt, dan beslist de overgangsvergadering welke leerweg 
de leerling het volgend schooljaar mag bewandelen. In deze beslissing worden alle beschikbare 
gegevens over de leerling meegewogen. Er is dus geen automatisch recht van doubleren. 

 Een leerling is bevorderd/geslaagd als: 
Havo 5: 

a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
b. er één keer een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
c. er één keer een 4 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het 

gemiddelde van alle eindcijfers tenminste een 6.0 bedraagt; hierbij geldt dat de 4 niet is 
behaald voor Ne, En of wi; 
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d. er tweemaal een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het 
gemiddelde van alle cijfers tenminste 6.0 bedraagt; hierbij geldt dat maximaal 1x een 5 is 
behaald voor Ne, En of wi; 

e. er één keer een 4 en één keer een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn, 
waarbij het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt; hierbij geldt dat de 4 
niet is behaald voor Ne, En of wi. 

 
Vwo 6: 
alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 

a. er één keer een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
b. er één keer een 4 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het 

gemiddelde van alle eindcijfers tenminste een 6.0 bedraagt; hierbij geldt dat de 4 niet is 
behaald voor Ne, En en wi.; 

c. er tweemaal een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het 
gemiddelde van alle cijfers tenminste 6.0 bedraagt; hierbij geldt dat maximaal 1x een 5 is 
behaald voor Ne, En en wi.; 

d. er één keer een 4 en één keer een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn, 
waarbij het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt; hierbij geldt dat de 4 
niet is behaald voor Ne, En, wi en rekenen. 

 
Vwo 4, 5 en havo 4  
Voor 4 vwo en 4 havo geldt dat CKV, maatschappijleer en levensbeschouwing worden 
samengevoegd tot één cijfer dat meetelt voor de overgang, afgerond op twee decimalen, 
vervolgens wordt het afgerond op een heel eindcijfer. 

14.2 
 

Gezakt voor het eindexamen? 
Als je gezakt bent voor het eindexamen, heb je op de dag nadat de uitslag bekend is gemaakt een 
gesprek met de afdelingsleider (samen met je ouders). In dat gesprek staat je studie in het komend 
schooljaar centraal. Vaak wordt geadviseerd je studie op Spieringshoek voort te zetten en het 
eindexamen op onze school nog een keer te doen. 

14.3 Cum laude geslaagd – volgens artikel 52a Eindexamenbesluit VO 
Vwo 
Voor vwo moet gemiddeld voor de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het 
hoogste cijfer uit het vrije deel minimaal 8,0 zijn behaald. Bij 7,99 gemiddeld is er geen sprake van 
cum laude. Bovendien mag geen eindcijfer lager zijn dan een 7. Voor deze bepaling worden 
eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt geen 
probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7, maar hier geldt dat het 
cijfer voor de samenstellende onderdelen wel lager mag zijn dan 7. Een 9 voor maatschappijleer, 
een 5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Door de 5 voor ANW 
wordt de cum laude-vermelding niet getorpedeerd. 
Het cijfer voor de rekentoets telt niet mee voor het judicium cum laude, ook niet als het cijfer 
positief begunstigend zou zijn voor het behalen hiervan. In het schooljaar 2017-2018 konden 
leerlingen in dat geval het cijfer voor de rekentoets nog wel laten betrekken bij de bepaling van het 
judicium cum laude. Deze mogelijkheid gold alleen in het schooljaar 2017-2018 en geldt niet meer 
vanaf 2018-2019. 
 
Havo 
Voor havo moet het gemiddelde van de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel 
en het hoogste cijfer in het vrije deel minimaal 8,0 zijn. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6. 
Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een 
extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, 
maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn dan 6. Een 9 voor maatschappijleer, een 
5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Door de 5 voor ANW 
wordt de cum laude vermelding niet getorpedeerd. De rekentoets telt niet mee, omdat deze ook 
niet cijfermatig meetelt bij de uitslagbepaling. 
 
N.B. Op Sg Spieringshoek zijn Maatschappijleer, levensbeschouwing, CKV (alleen havo 5) en het 
profielwerkstuk onderdeel van het combinatiecijfer. 
 

14.4 Vwo+ 
Leerlingen die het vak Spaans bovenop het reguliere curriculum met goed gevolg afronden, worden 
aangemerkt als vwo+’ers en krijgen een apart certificaat als zij slagen. 
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15. Ziekte/absenties 
15.1 Indien een kandidaat in een periode dat er toetsen worden afgenomen ziek is, dienen de 

ouders/verzorgers de afdelingsleider of de voorzitter hiervan minimaal een kwartier voor aanvang 
van het SE op de hoogte te brengen. Dit bericht moet schriftelijk worden bevestigd, eventueel met 
een dokterverklaring. 

15.2 Indien een kandidaat door een andere vorm van overmacht niet in staat is deel te nemen aan een 
gedeelte van het schoolexamen, stellen de ouders/verzorgers ten minste een kwartier voor de 
aanvang van de zitting - onder vermelding van de redenen - de afdelingsleider van de afdeling of 
de voorzitter hiervan in kennis. Bij mondelinge berichtgeving moet dit bericht schriftelijk worden 
bevestigd. Er is sprake van overmacht indien een kandidaat buiten zijn schuld niet in staat is te 
voldoen aan een verplichting zoals omschreven in het examenreglement of in het PTA. De voorzitter 
bepaalt of er sprake is van overmacht. 

15.3 Bij alle toetsen van het schoolexamen dienen de kandidaten tijdig aanwezig te zijn. Indien een 
kandidaat voor een toets, practicum of voor een andere toets meer dan 30 minuten te laat komt, 
kan hij niet meer aan die toets deelnemen. Als een leerling voor een mondelinge toets of een 
luistertoets te laat is, kan hij/zij niet meer aan dit examen deelnemen. De kandidaat moet in een 
dergelijk geval een schriftelijke verklaring van de ouders/verzorgers overleggen met de reden van 
het te laat komen. 
Een kandidaat, die deelneemt aan een schriftelijke toets van het schoolexamen mag gedurende het 
eerste uur en het laatste kwartier de zitting niet verlaten. 

15.4 De kandidaat van wie de onder 15.1 t/m 15.3 bedoelde verklaringen niet zijn binnengekomen, 
wordt geacht onwettig afwezig te zijn geweest. Indien de redenen van de afwezigheid of het te laat 
komen onvoldoende blijken - zulks ter beoordeling door de voorzitter - wordt de kandidaat 
eveneens geacht onwettig afwezig te zijn geweest. Dit kan inhouden dat de kandidaat de verdere 
deelname aan het examen wordt ontzegd. Zie ook het bepaalde onder 3.1 t/m 3.4. 
 

16. Inhaaltoetsen 
16.1 Kandidaten die door ziekte of andere wettige redenen niet in staat zijn aan de zitting(en) van een 

bepaalde periode deel te nemen, worden op door de voorzitter (secretaris) nader aan te wijzen 
tijdstip(pen) in de gelegenheid gesteld het achterstallige werk in te halen. 

16.2 Kandidaten die bij enige periode van het schoolexamen zonder geldige reden (zulks te bepalen door 
examencommissie) een of enkele zittingen hebben gemist, worden in staat gesteld het 
achterstallige werk in te halen in de periode dat de herkansingen plaatsvinden. Dit betekent dat dit 
inhaalwerk als een herkansing geldt. Een inhaaltoets en/of praktische opdracht wordt op dezelfde 
wijze en in dezelfde vorm afgenomen als de oorspronkelijke toets en/of praktische opdracht. 
 

17. Herkansing schoolexamen 

  
17.1 Iedere eindexamenkandidaat heeft het recht om maximaal drie (3) schoolexamens te herkansen. 

Het hoogste cijfer telt. Per schoolexamenperiode (SE1, SE2 en SE3) heeft de kandidaat recht op 
één (1) herkansing in de voor dat SE aangewezen herkansingsperiode. Een leerling mag een 
examenvak meerdere keren herkansen (verdeeld over de drie schoolexamenperioden). De 
inschrijvingsprocedure wordt schriftelijk (per mail) kenbaar gemaakt aan de leerlingen. Per 
schoolexamenperiode kan een kandidaat dus maximaal één (1) herkansing aanvragen. Afnamedata 
worden via het rooster gepubliceerd en zijn vooraf aangegeven in het jaarrooster.  

17.2 De SE’s in 4 havo en 4 / 5 vwo zijn niet herkansbaar. 
17.3 Het recht op herkansing vervalt indien de kandidaat op de betreffende herkansingsdag is 

verhinderd.  
17.4 Een herkansing moet digitaal worden aangevraagd bij de secretaris van het eindexamen. De  

herkansingen worden op dezelfde wijze en in dezelfde vorm afgenomen als de oorspronkelijke  
toetsen. 

17.5 Een kandidaat die zich heeft opgegeven voor een herkansing, kan zich daaraan alleen onttrekken 
met toestemming van de voorzitter. Het oorspronkelijke cijfer blijft dan staan. Zie ook 15.1 t/m 
15.4. 
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18. Beoordeling 
18.1 De beoordelingen die bij het bepalen van het eindoordeel meetellen, worden door de examinator in 

een cijfer op 1 decimaal nauwkeurig uitgedrukt.  
Voor het handelingsdeel volstaat de examinator met het geven van de kwalificaties ‘onvoldoende 
(o)’, ‘voldoende (v)’ of ‘goed (g)’. 
Bij een groepsopdracht krijgen de deelnemers dezelfde beoordeling, tenzij de examinator anders 
bepaalt.  

18.2 Het gecorrigeerde werk wordt uiterlijk binnen 1 week na de uitslag met de kandidaten besproken. 
Indien de kandidaat op dat moment geen bezwaar aantekent tegen de beoordeling is deze 
definitief. Daarna wordt een lijst van behaalde cijfers, de opgaven en correctienormen door de 
examinator aan de voorzitter overhandigd. 

18.3 Indien een kandidaat schriftelijk wordt geëxamineerd, geschiedt de beoordeling door de examinator 
in overleg met de aan de school verbonden examinatoren van hetzelfde vak. 

18.4 De examinator leidt uit de beoordeling van ieder onderdeel van het schoolexamen het eindcijfer van 
het schoolexamen af. Voor zover voor de afzonderlijke vakken aan bepaalde beoordelingen een 
bepaald gewicht is toegekend, volgt hij deze gewichtstoekenning. Slechts de beoordelingen van de 
onderdelen genoemd in het PTA tellen mee voor het schoolexamen. 

18.5 Indien een gemiddelde, als bedoeld in dit lid, een cijfer met 2 decimalen is, wordt dit cijfer  
afgerond op de eerste decimaal met dien verstande, dat deze decimaal met 1 verhoogd wordt: 

 indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is. 
Indien het gemiddelde van het schoolexamen betrekking heeft op een vak, waarvoor geen centraal 
examen wordt afgenomen, wordt overeenkomstig het bovenstaande eerst het cijfer afgerond op 
één decimaal. Daarna vindt de afronding plaats naar een heel cijfer. 

 De examinator drukt zijn eindoordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een kandidaat in een 
vak uit in een cijfer voor het schoolexamen. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers van 1  t/m 10 
met de daartussen liggende cijfers met een decimaal. In deze schaal van cijfers komt aan de gehele 
cijfers van 1 t/m 10 de volgende betekenis toe: 

 1 = zeer slecht  
2 = slecht 
3 = zeer onvoldoende 
4 = onvoldoende 
5 = bijna voldoende 
 

6 = voldoende  
7 = ruim voldoende 
8 = goed 
9 = zeer goed 
10 = uitmuntend 

18.6 Het combinatiecijfer wordt als volgt bepaald: 
 
Cohort vwo 6:   
door de afgeronde gemiddeldes voor maatschappijleer, levensbeschouwing en het profielwerkstuk 
bij elkaar op te tellen en te delen door 3. 

 
Cohort havo 4, 5 en vwo 4 en 5: 
door de afgeronde gemiddeldes voor CKV, maatschappijleer, levensbeschouwing en het 
profielwerkstuk (h5/6v) op te tellen en te delen door 4. 
 
Overstappers vanuit 5havo/doubleurs 5vwo:  
Voor diegenen die vanuit T4V geen cijfers voor hun examendossier hebben, geldt: 
Het in vwo 5 behaalde cijfer T5V wordt ook als T4V-5 cijfer ingevoerd. 
 
Overstappers 5 havo naar 5 vwo: 
In principe is het combinatiecijfer alleen het Profielwerkstuk. 
 

18.7 Overstappers uit 4 vwo en 5 vwo naar havo 5:  
Deze overstappers nemen hun examendossier uit resp. 4 vwo of 5 vwo mee naar de examenklas 
havo 5. 
 

18.8 De examinator levert de eindcijfers en overige beoordelingen voor het schoolexamen ten minste 
een week voor de aanvang van het centraal examen in bij de voorzitter.  

  



11  6 vwo – Reglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2018-2019 
 

18.9 Een kandidaat kan aan het centraal examen deelnemen als: 
 de onderdelen van het combinatiecijfer met minimaal het cijfer 4 zijn afgerond. 

de maatschappelijke stage met een voldoende is afgerond 
voor vwo 6 geldt: de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn 
beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'. 
 
In havo 4, 5 en vwo 4, 5: het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed' 
de handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken zijn beoordeeld met 'voldoende' of 
'goed' de praktische opdrachten en toetsen van vakken uit het gemeenschappelijke gedeelte van 
het profiel zoals aangegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting zijn afgelegd en daardoor 
voor deze vakken een eindcijfer is verkregen de (deel)vakken van het door de kandidaat gekozen 
profieldeel zijn getoetst als aangegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting 
in het vrije deel voor ten minste 120 (havo en atheneum) of 480 (gymnasium) studielasturen zijn 
besteed aan vakken die door de minister van eindtermen zijn voorzien en deze zijn getoetst volgens 
de in het Programma van Toetsing en Afsluiting genoemde onderdelen. 
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B. Centraal Examen 
 Het Centraal Examen, 1e tijdvak, wordt afgenomen van 9 t/m 23 mei.  

De aanvang van het 2e tijdvak is 17 juni 2019. Zie roosters op examenblad.nl. 
 

19. Algemeen 
 Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 46 van het besluit 

eindexamens vwo-havo-mavo-vmbo 
  

20. Opgave kandidaten centraal examen 
20.1 De voorzitter deelt jaarlijks voor 1 november aan het Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen mede hoeveel kandidaten in elk vak aan het centraal examen in het eerste 
tijdvak zullen deelnemen. De voorzitter zendt jaarlijks ten minste drie dagen voor de aanvang 
van de centrale examens in het eerste en tweede tijdvak aan de inspectie een lijst waarop voor 
iedere kandidaat vermeld staat in welke vakken hij centraal examen zal afleggen en waarop is 
aangegeven welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen heeft behaald. 

20.2 Onmiddellijk na afloop van het eerste respectievelijk het tweede tijdvak zendt de voorzitter aan 
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een lijst waarop voor ieder vak is aangegeven 
welke kandidaten aan het centraal examen in dat vak zullen deelnemen in het tweede of derde 
tijdvak. 

  

21. Regels betreffende het centraal examen 
21.1 De voorzitter zorgt ervoor, dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de 

aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd. 
21.2 Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van 

welke aard ook aangaande de opgaven gedaan. 
21.3 De voorzitter draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt 

uitgeoefend. 
21.4 Zij, die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de 

voorzitter samen met het gemaakte examenwerk. 
21.5 Bij alle toetsen van het centraal examen dienen de kandidaten tijdig aanwezig te zijn. Een 

kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die 
toets worden toegelaten. Een kandidaat, die deelneemt aan een toets van het centraal examen 
mag gedurende het eerste uur en het laatste kwartier de zitting niet verlaten. Middelen om uit te 
wissen zijn niet toegestaan; gebruik van potlood alleen bij tekeningen. 

21.6 De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in 
het examenlokaal tot het einde van die toets. 

21.7 Bij ministeriële regeling kan ten aanzien van een of meer toetsen worden bepaald dat de 
kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen evenals andere door hen 
gemaakte stukken inleveren bij een van degenen die toezicht houden.  
Bij die regeling wordt bepaald wanneer de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, 
bedoeld in de eerste volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven. 

21.8 De kandidaat mag niet in het bezit zijn van een mobiele telefoon, horloge, tablet, smartwatch of 
geluidsdrager in de examenzaal. 

  

22. Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen 
 Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft 

plaatsgevonden, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten 
opnieuw wordt afgenomen. 

  

23 Verhindering centraal examen 
23.1 Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling door de voorzitter, is verhinderd bij 

een of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak 
de gelegenheid gegeven het centraal examen met ten hoogste twee vakken te voltooien. 

23.2 Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is of wanneer hij het centraal 
examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het 
derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 

23.3 De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de voorzitter aan bij de 
voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de voorzitter aan 
de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel al 
afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft gehaald. 
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Uitslag, herkansing en diplomering 
 
24. Eindbeoordeling en eindcijfers van het eindexamen, zie ook art. 14 
  
 De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het 

cijfer voor het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een 
geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 of minder zijn, naar 
beneden afgerond en indien de cijfers achter de komma 50 of meer zijn, naar boven afgerond. 

  

25. Vaststelling uitslag 
25.1 De voorzitter en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 47, 49 en 50. 
25.2 Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken 

en voor zover het nodig is om een kandidaat te laten slagen, betrekken de voorzitter en de 
secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van 
de uitslag. 

25.3 De kandidaat, die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden, 
genoemd in artikel 47, 49 en 50, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, 
bedoeld in artikel 26.1 t/m 26.3. 

25.4 De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt 
14.4, is geslaagd met het judicium cum laude. 

  

26. Herkansing 
26.1 Elke kandidaat krijgt, ongeacht de behaalde cijfers, na de eerste uitslagbepaling het recht om 

in datzelfde examenjaar voor één vak deel te nemen aan het centraal examen in het 
eerstvolgende tijdvak. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de 
voorzitter voor een door de voorzitter te bepalen dag en tijdstip. 

26.2 Door het vragen van een herkansing wordt de uitslag een voorlopige. De kandidaten die 
herkansingen vragen leveren de cijferlijst in bij de voorzitter. 

26.3 Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige 
toepassing van artikel 47, 49 en 51 en wordt aan de kandidaat medegedeeld. 

26.4 De kandidaat wordt niet in de gelegenheid gesteld herexamen te doen voor een vak waarin 
alleen schoolexamen wordt afgelegd. 

  

27. Diploma, cijferlijst en plusdocument 
27.1 De voorzitter reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft gedaan een lijst uit waarop zijn 

vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, de cijfers voor het centraal examen, titel PWS en 
de beoordeling van de overige vakken, alsmede de uitslag van het eindexamen.  

27.2 De voorzitter reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit waarop 
alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. 

27.3 Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken 
worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, 
vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 

27.4 Tevens wordt een plusdocument uitgereikt aan de kandidaten waarin vermeld staat wat zij 
gedurende hun schoolloopbaan buiten de lessen hebben gedaan of extra hebben gevolgd. 

27.5 De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten. 
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4. Overige bepalingen 
 
28. 

 
Bewaren examenwerk 

 Het werk van het centraal examen der kandidaten en de cijferlijsten worden gedurende 
tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de rector, ter inzage 
voor belanghebbenden. 

  

29. Slotbepalingen 
29.1 De regels die van toepassing zijn op het schoolexamen gelden ook voor het centraal examen. 
29.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter. 
29.3 Een exemplaar van dit reglement wordt voor 1 oktober aan de inspectie geleverd. 
29.4 Van elke wijziging van het PTA krijgen de kandidaten schriftelijk bericht via de secretaris van 

de eindexamencommissie. 
 
Aldus vastgesteld, 
Schiedam, 1 augustus 2018,  
Mw. drs. A.M. van Grol, rector / bestuurder (plv.) 
 

 
 

III. Afzonderlijke vakken - vwo 
Algemeen:  
De vakken op het vwo kunnen als volgt worden ingedeeld: 
 
1. Vakken met alleen een schoolexamen, die worden afgesloten in 4 vwo: 
    (het eindcijfer/ eindbeoordeling in 4 vwo is direct ook eindcijfer op cijferlijst eindexamen) 
 - Maatschappijleer 
 - CKV  
2. Vakken met alleen een schoolexamen die afgesloten worden in  5 vwo: 
    (het eindcijfer/eindbeoordeling in 5 vwo is direct ook eindcijfer op cijferlijst eindexamen) 
 - Levensbeschouwing 
3. Vakken met alleen een schoolexamen die afgesloten worden in 6 vwo: 
 - Informatica 
 - BSM 
 - Wiskunde D 
 - O&O 
4. Vakken die samen met het profielwerkstuk het combinatiecijfer vormen: 
 - Maatschappijleer (afgerond in 4 vwo) 
 - levensbeschouwing (afgerond in 5 vwo) 
 - CKV ( afgerond in vwo 4), dit geldt niet voor vwo 6 
5. Vakken die afgesloten worden met een schoolexamen en een centraal examen 
 - Alle andere vakken 
 
Programma’s schoolexamen per vak . 
Hierna volgen de afzonderlijke programma's van de vakken.  
 
Het schoolexamen kan bestaan uit 3 verschillende onderdelen: 
Handelingsdeel H geen cijfer, maar een kwalificatie 

onvoldoende, voldoende of goed) 
Praktische opdracht P (beoordeling uitgedrukt in een cijfer met 

een bepaalde weging) 
Toets (schriftelijk of mondeling) S/M (beoordeling uitgedrukt in een cijfer met 

een bepaalde weging) 
Bij de onderdelen worden SE-/repetitieweken of data aangegeven. Als het om toetsen gaat, dan worden in 
de betreffende weken de schriftelijke of mondelinge toetsen afgenomen. Gaat het om handelingsdelen of 
praktische opdrachten dan zijn het de uiterste data waarop zij aan de betreffende examinator moeten zijn 
overhandigd. Van deze data kan zonder toestemming van de examencommissie niet worden afgeweken.  
 
Voor de inhoud van handelingsdelen en praktische opdrachten wordt verwezen naar de examendossiers 
van de betreffende vakken als het gaat om gedetailleerde opdrachten en beoordelingscriteria.  
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IV. Toetsingsoverzicht 
 
VWO 6 - SCHOOLJAAR  2018-2019 
 

SE 1 – 12-16 november 2018 (uitloopdag 19 nov. 2018)  

tijdstip vak onderdeel tijdsduur code + 
weging 

 Aardrijkskunde S 120 min. T1-20 
 Biologie S 120 min. T1-25 
 BSM S 120 min. T1-10 
 Duits S 120 min. T1-25 
 Economie S 120 min. T1-20 
 Engels S 120 min. T1-25 
 Frans S 120 min. T1-25 
 Geschiedenis S 120 min. T1-20 
 Informatica S 120 min. T1-10 
 Klassieke talen S 120 min. T1-25 
 KUBV S 120 min. T1-10 
 MAW S 120 min. T1-25 
 M&O S 120 min. T1-25 
 Muziek S 150 min. T1-10 
 Natuurkunde S 120 min. T1-25 
 Nederlands M 10 min. per kandidaat, zie vak T1-20 
 Scheikunde S 120 min. T1-25 
 Spaans S 100 min.+ 50 min. T1-30 
 Wiskunde A S 120 min. T1-25 
 Wiskunde B S 120 min. T1-25 
 Wiskunde C S 120 min. T1-25 
 Wiskunde D S 120 min. T1-20 

 

SE 2 - 21 t/m 25 januari 2019 
 Aardrijkskunde S 120 min. T2-30 
 Biologie S 120 min. T2-25 
 BSM S 120 min. T2-10 
 Economie S 120 min. T2-25 
 Engels S 50 min. T4-10 
 Geschiedenis S 120 min. T2-30 
 Informatica S 60 min. T2-10 
 Klassieke talen S 120 min. T2-25 
 MAW S 120 min. T2-25 
 M&O S 120 min. T2-25 
 Natuurkunde S 120 min. T2-30 
 Nederlands S 120 min. T2-25 
 Scheikunde S 120 min. T2-30 
 Wiskunde A S 120 min. T2-25 
 Wiskunde B S 120 min. T2-25 
 Wiskunde C S 120 min. T2-25 
 Wiskunde D S 120 min. T2-30 

 
Kijk- en luistertoetsen Cito 21 t/m 25 januari 2019 
 Duits S 80 min. T2-25 
 Engels S 100 min. T2-25 
 Frans S 60 min. T2-30 
 Spaans S 50 min. T2-20 

 
 



16  6 vwo – Reglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2018-2019 
 

 
 
SE 2 of  3 (mondelinge toetsen)  
Periode vak onder-

deel 
tijdsduur code + 

weging 
SE 1 KUDR M 20 + 20 min. T1-10 
SE 2 Duits M 20 min. T3-30 
SE 3 Engels  M 20 min. T3-25 
SE 3 Frans M 20 min.+ 5 min. voorbereiding T3-30 
SE 3 Nederlands M 20 min. T3-25 
SE 3 Spaans M 20 min. T3-25 

 

SE 3 – 18 t/m 25 maart 2019 
 Aardrijkskunde S 120 min. T3-30 
 Biologie S 120 min. T3-25 
 BSM S 120 min. T3-10 
 Economie S 120 min. T3-30 
 Geschiedenis S 120 min. T3-30 
 Klassieke talen S 120 min. T3-30 
 KUBV / ku-alg S 150 min. In computerlokaal T1-20 
 KUDR / ku-alg S 150 min. In computerlokaal T2-20 
 MAW S 120 min. T3-25 
 M&O S 120 min. T3-35 
 Muziek S 150 min. In computerlokaal T3-15 
 Natuurkunde S 120 min. T3-25 
 Scheikunde S 120 min. T3-30 
 Wiskunde A S 120 min. T3-30 
 Wiskunde B S 120 min. T3-30 
 Wiskunde C S 120 min. T3-30 
 Wiskunde D S 120 min. T3-30 

 

Rekenen schooljaar 2018-2019 
1e afname: 
7 t/m 20 januari 2019 

Rekenen S 120 min.  
 
 
  

2e afname: 
4 t/m 17 maart 2019 

Rekenen (Herkansing) 
 

S 
 

120 min. 

3e afname: 
27 mei t/m 9 juni 2019 

Rekenen (Herkansing) 
 

S 
 

120 min. 

 
 

Gemiddelde van toetsen en toetsen in de les schooljaar 2018-2019 of afwijkende data 
7-1-2019 Duits H nvt. voldoende 
 Engels S 10 min T4-10 
 Nederlands S nvt. T4-15 
 Spaans, 3 deelexamens  S 50 min. in lesuur T4-10 
kwartaal 1 t/m 4 O&O S meesterproef T1-70 
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Praktische Opdrachten 
Nov BSM P nvt. P1-05 
Jan BSM P nvt. P2-10 
Maart BSM P nvt. P3-05 
Nov Informatica P Nvt P1-10 
Jan Informatica P Nvt P1-10 
22-2-2019 Informatica P Nvt P2-15 
Maart Informatica P  Nvt P3-25 
30 nov KUBV P Nvt P1-25 
15 maart KUBV P Nvt P2-30 
Nov KUDR P Nvt P1-10 
Febr KUDR P Nvt P2-35 
8-4-2019 KUDR P Nvt P3-15 
Nov Muziek P Nvt P1-20 
Febr. Muziek OSE P Nvt P2-40 

 
 

Handelingsdelen 
Sept okt LO H Nvt H 
Okt-nov LO H Nvt H 
Dec LO H Nvt H 
jan LO H Nvt H 
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V. Vakken 
 

Leerjaar: 6 vwo (2018-2019) Vak: aardrijkskunde  

 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code + 
weging 

SE 1 Schoolexamen 1 
Onderwerp: � Globalisering 

S 120 min T1 – 20 

SE 2 Schoolexamen 2 
Onderwerp: � Systeem Aarde 
                    � Eigen omgeving 
                         � Wonen in Nederland 

S 120 min T2 – 30 

SE 3 Schoolexamen 3 
Onderwerp: � Zuidoost Azië in beeld 

S 120 min T3 - 30 

 
 

Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: biologie  

 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code + 
weging 

SE 1 Biologie voor Jou 4V  
Thema 1: Inleiding in de biologie 
Thema 2: Cellen 
Thema 4: Genetica 
Thema 5: Evolutie 
 
Biologie voor Jou 5V 
Thema 2: DNA 
 
Biologie voor Jou 6V 
Thema 1: Voeding 

S 120 min T1-25 

SE 2 Biologie voor Jou 4V  
Thema 1: Inleiding in de biologie 
Thema 2: Cellen 
 
Biologie voor Jou 5V  
Thema 1: Stofwisseling 
Thema 3: Mens en milieu 
Thema 4: Planten 
 
Biologie voor Jou 6V  
Thema 2: Transport 
Thema 3: Gaswisseling & Uitscheiding 

S 120 min. T2-25 

SE 3 Biologie voor Jou 4V  
Thema 1: Inleiding in de biologie 
Thema 2: Cellen 
Thema 3: Voortplanting 
Thema 6: Ecologie 
 
Biologie voor Jou 5V  
Thema 5: Regeling & waarneming 
Thema 6: Gedrag & beweging 
 
Biologie voor Jou 6V 
Thema 4: Bescherming  
Thema 5: Evenwicht 

S 120 min. T3-25 

NB: Gebruik van Binas is bij één van de SE’s toegestaan; dit wordt op het moment van aanvang van het 
SE aangegeven. Gebruik van een Grafische Rekenmachine is NIET toegestaan.  
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Leerjaar:   6 VWO (2018-2019) Vak: BSM 

 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code + 
weging 

SE 1 Bewegen en gezondheid 
Totaalcoachen 
 

S 120 min T1- 10 

 Praktijk; 
Obstakelrun 
cricket 
 

P nvt P1 - 05 

SE 2 Bewegen en regelen 
 

S 120 min T2 - 10 

 Praktijk; 
 
Basketbal 3x3 
 
 

P nvt P2 - 10 

SE 3 Bewegen en maatschappij 
 

S 
 

120 min T3 - 10 

 Praktijk; 
Meerkamp 
 

P  nvt P3 - 05 

 
 
 

Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: Duits 
 

tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code+ 
weging 

SE 1 Schrijfvaardigheid* S 120 min. T1 - 25 

Uiterlijk 
07-01-2019 

Inleveren exemplaar voor docent Cultuurdossier 
ter voorbereiding op het schoolexamen mondeling 
Duits. 

H n.v.t. Vold. 

21-01-2019 Kijk-/luistervaardigheid (Cito) S 80 min. T2 - 25  

SE 2 Spreek- en gespreksvaardigheid*  M 20 min. T3 - 30  

* Het te laat inleveren van het cultuurdossier zonder geldige reden kan ertoe leiden dat je geen 
mondeling kunt doen en je dan een herkansing hiervoor moet inzetten. 
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Leerjaar: 6 vwo (2018-2019)  Vak: economie 

 
tijdstip  omschrijving 

leerstof/vaardigheid  
Onder-
deel 

Tijds-
duur  

code + 
weging 

SE 1 Heden, verleden en toekomst 
Conjunctuur en economisch beleid 
Economische groei H1 + H2 + H3 

S 120 T1 - 20 

SE 2 Heden, verleden en toekomst 
Conjunctuur en economisch beleid 
Economische groei 
Risico en rendement H1 + H2 

S 120 T2 - 25 

SE3 Conjunctuur en economisch beleid 
Economische groei 
Heden verleden en toekomst 
Risico en rendement 
Vraag en aanbod 
Markt en overheid 
Speltheorie 

S 120 T3 - 30 

Tijdens de toetsen is het gebruik van een grafische rekenmachine niet toegestaan. 
 
 

Leerjaar:   6 vwo (2018-2019) Vak: Engels  

 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

tijdsdu
ur 

code + 
weging 

SE 1 
 

Schrijfvaardigheid 
Essay 
 
Het recht op herkansing van dit SE vervalt: 
- indien de leerling 1 of meer van de 

proefopdrachten niet heeft ingeleverd 
- - indien de leerling niet heeft voldaan  aan de 

eisen wat betreft het schrijven  en inleveren 
zoals aangegeven. 

S 120 min T1-25 

SE 2  
 
SE 4 
 
 
 

1. Kijk-/ Luisterexamen 
 
Culture studies (kennis van land en volk) in vorm 
van een presentatie in de klas a.d.h.v. gestelde 
eisen. 
Dit SE is niet herkansbaar!!! 

S 
 
M 

100 min 
 
10 min 

T2-25 
 
T4-10 

SE 3 
 

De gespreksvaardigheid wordt getoetst aan de 
hand van: 

1. Een door de leerling aangeleverde 
Engelse tekst (door de docent 
goedgekeurd) die moet worden 
voorgelezen 

2. Een door de docent aangeleverde 
Nederlandse tekst die wordt besproken 

3. 5 boeken uit de officiële leeslijst 
(waarvan er 2 zijn gelezen in V5 en 3 in 
V6) 

4. Leesdossier + leeslijst dienen uiterlijk 1 
week voor het mondeling examen 
goedgekeurd te worden door de docent 
als voorwaarde voor het examen.  

•  
De leerlingen moeten voor ieder boek een verslag 
schrijven, dit in een leesdossier voegen en dit 
inleveren.  

M   20 min T3-25 
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Leerjaar:   vwo 6  (2018-2019) Vak: Frans 

 
tijdstip 
 

omschrijving 
leerstof/vaardigheid 

Onderde
el 

tijdsduur code+ 
weging 

Se1 Schrijfvaardigheid 
 

S 120 min T1-25 

SE2 
21 januari 2019 

Kijk-/Luistervaardigheid Cito 
 

S 60 min T2-30 

SE3 Gespreksvaardigheid 
 

M 25 min 
(5 min voorbereiding 
en 20 min spreken) 

T3-30 

 
 

Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: geschiedenis 

 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code+ 
weging 

SE 1 CE Katern Feniks, Geschiedenis van de 
rechtsstaat. 
 
CE-katern feniks historische contexten  
 
Feniks overzicht van de geschiedenis, 
hoofdstuk 1 - 10  

S 120 min T1 - 20 

SE 2 CE-katern Feniks historische contexten 
 
Feniks overzicht van de geschiedenis, 
hoofdstuk 1 - 10 

S 120 min T2 - 30 

SE 3 CE-katern Feniks historische contexten 
 
Feniks overzicht van de geschiedenis, 
hoofdstuk 1 - 10 

S 120 min T3 - 30 

 
 

Leerjaar:  6 vwo (2018-2019) Vak: informatica  

 
Tijdstip 
 

Omschrijving leerstof Onderdeel Tijdsduur Code + 
weging 

SE1  Periode 1 
- GameMaker 
 
- PO’s over bovenstaande onderwerpen 

SE1 
 
 
 
P 

60 min. T1-10 
 
 
 
P1-10 

SE 2 Periode 2 
-Programmeren 
- PO’s over bovenstaande onderwerpen 

SE2 
 
 
P 

60 min. T2-10 
 
 
P2-10 

SE 3 Periode 3 
- Vrije keuze onderzoek/product 

in een door docent goedgekeurd 
onderwerp 

SE3 Nvt. 
 
 

P3-25 
 

Inleveren uiterlijk 
op: 
22 februari 2019 

- ePortfolio met alle PO’s   
 

n.v.t. P2-15 
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Leerjaar: 6 vwo (2018-2019)  Vak: klassieke talen 

  (Grieks / Latijn) 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code 
+ we-
ging 

Schooljaar 
2018-2019 

Schoolexamen SE 1: 
Examenpensum deel 1 + proefvertaling 

S 120 min T1-25 
 

Schoolexamen SE 2: 
Examenpensum deel 2 + proefvertaling 

S 120 min T2-25 
 

Schoolexamen SE 3: 
Examenpensum deel 3 + proefvertaling  

S 120 min T3-30 

 
 

Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: kunst beeldend / 

  kunst algemeen 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code + 
weging 

SE 1 Theorie: 
Beeldende begrippen en stijlen 
m.b.t. Cultuur van de Kerk, Cultuur van 
het Burgerlijke; 
Cultuur van het Moderne; 
Massacultuur 

S 120 min T1-10 

30 november 1e deel van de collectie werk n.a.v. 
een gekozen thema 

P nvt P1-25 

15 maart 2e deel van de collectie werk n.a.v. 
een gekozen thema *) 

P nvt P2-30 

SE 3 
 
Maart 2018 

Kunst algemeen**) 
Cultuur van de Kerk 
Cultuur van het Burgerlijke 
Cultuur van het Moderne 
Massacultuur 

S 150 min 
 
Toets op 
computer 

T2-20 

*) Alle leerlingen presenteren hun werk op de eindexamenexpositie op 2 april 2019. Na de expositie 
wordt het definitieve cijfer voor de 2e collectie vastgesteld. 
**) Mocht een eindexamenkandidaat zowel Kunst Drama en Kunst Beeldend 
volgen dan moet bij 1 vak het Kunst-algemeen examen gemaakt worden. Voor het andere 
kunstvak dient een vervangende opdracht gemaakt te worden. 
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Leerjaar:  vwo 6 (2018-2019) Vak: Kunst drama /
  kunst algemeen 

tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code + 
weging 

SE1 november Stijlentoets 
 

P 120 min. P1-10 

SE 2 
Februari 2019 

Eindvoorstelling 
 

P 
 

P2-35 

SE 3-week 
maart 2019 

Kunst algemeen*) 
Cultuur van de Kerk 
Cultuur van het Burgerlijke 
Cultuur van het Moderne 
Massacultuur 

S 150 min 
 
Toets op 
computer 

T1-20 

ma 8 april 2019 Dialogen P 120 min. P3-15 

*) Mocht een eindexamenkandidaten zowel Kunst drama en/of kunst muziek en/of kunst beeldend volgen dan 
moet bij 1 vak het Kunst-algemeen examen gemaakt worden. Voor de andere kunstvakken dient een 
vervangende opdracht gemaakt te worden. 

 
 

 

Leerjaar:   6 vwo (2017-2018) Vak: lichamelijk opvoeding 

 
tijdstip 
 

omschrijving 
leerstof/vaardigheid 

Onder-
deel 

tijds- 
duur 

code + 
weging 

september - oktober Onderlinge instructie door leerlingen 
Cijfer vooreindexamenklas 
 

H nvt 30% 
50% 

oktober - november Keuze activiteiten: Ovb; Fitness, zumba, 
tennis, klimmen, spinning, boksen, roeien, 
golf, paardrijden, lacrosse, duiken 
 

H nvt 10% 

December 
 
 
Januari 

Keuze activiteiten :Ovb; Fitness, zumba, 
tennis, klimmen, spinning, boksen, roeien, 
golf, paardrijden, lacrosse, duiken 
Snowworld 

H nvt 10% 

 
uiterlijk maart invoeren resultaten  

 
H  o/v/g 

 
Indien er een onvoldoende is behaald, overleg met de docent hoe dit ingehaald kan worden.  
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Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: maatschappijwetenschappen/ 
  (keuzevak) 
tijdstip 
 

omschrijving 
leerstof/vaardigheid 

onderdeel tijdsduur code + 
weging 

SE week 1 EU Internationale betrekkingen / 
Politieke besluitvorming 
 
 

S 120 min. T1-25 

SE week 2 Massamedia / 
onderzoeksvaardigheden 
 
 

S 120 min. T2-25 

SE week 3 Criminaliteit/ 
Onderzoeksvaardigheden  

S 120 min. T3-25 
 

Deze leerlingen hebben in V5 2017-2018 het PO 10% en het 1e SE overgangscijfer 15% al afgerond 
 

 
 

Leerjaar: 6 vwo (2018-2019)  Vak: M&O 

 
tijdstip omschrijving 

leerstof/vaardigheid 
onderdeel tijdsduur  tijdsduur 

code + 
weging 

SE 1 Eenmanszaak deel 1 & 2, 
Stichting & Vereniging 
 

S 120 T1 - 25 

SE 2 NV 
Industrie 
 

S 120 T2 - 25 

SE3 Eenmanszaak deel 1 & 2, 
Stichting & Vereniging 
NV 
Industrie 
 

S 120 T3 - 35 

Tijdens de toetsen is het gebruik van een grafische rekenmachine niet toegestaan. 
 
 

Leerjaar: vwo 6 (2018-2019) Vak: muziek 

 
tijdstip 
 

omschrijving 
leerstof/vaardigheid 

Onder-
deel 

Tijdsduur code+ 
weging 

Week 11 
12 november 

Theorie/solfège t/m de jazzlijn S 150 min. T1-10 

Week 12 
22 november 
 

Optreden praktijkexamen voor de 
muziekklassen 

P n.v.t. P1-20 

Week 23 
20 februari 
2019 
21 februari 
2019 

 
Generale OSE (vanaf 19.00 uur) 
Openbaar muziekexamen (vanaf 
19.00uur) 
 

 
P 

 
n.v.t. 

 
P2-40 

Week 26 
18 t/m 22 
maart 

Theorie/solfège gekoppeld aan hele 
muziekgeschiedenis: Middeleeuwen t/m 
20ste eeuw poplijn 
 

S 150 min. T2-15 
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Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: natuurkunde  

 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid onder-
deel 

Tijds-
duur 

code + 
weging 

SE 1 Stevin   Hoofdstuk          1: bewegen 
            Hoofdstuk          2: drie wetten van Newton 
            Hoofdstuk          3: vectoren 
            Hoofdstuk          4: spanning en stroom 
            Hoofdstuk          5: energie en arbeid 
            Hoofdstuk          6: trillingen  
            Hoofdstuk          7: golven 
            Hoofdstuk          16: vaardigheden+modelleren 
  Keuzehoofdstuk   : biofysica 

S 120 min T1 – 30 

SE 2 Stevin  Hoofdstuk          8: radioactiviteit 
Hoofdstuk          9: kijken in het lichaam 
Hoofdstuk        10: elektromagnetisme  
Hoofdstuk        11: inductie 
Hoofdstuk        12: versnellen en afbuigen              
Hoofdstuk        13: newton en coulomb  
Hoofdstuk        14: straling van sterren 
Hoofdstuk        15: quantumwereld 
Keuzehoofdstuk : relativiteit 

• De hoofdstukken van SE 1 worden als bekend 
verondersteld. 

S 120 min. T2 - 30 
 

SE 3 Stevin     Hoofdstuk 1 t/m 16 
 

S 120 min. T3 - 25 

 
  



26  6 vwo – Reglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2018-2019 
 

 

Leerjaar: 6 vwo (2018-2019) Vak: Nederlands 
 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid onder-
deel 

tijds- 
duur 

code + 
weging 

SE 1 Spreekvaardigheid: (SE 1) 
Het houden van een betoog over een 
maatschappelijk onderwerp met vragen na. 

M 50 min 
(10 min per 
leerling in 
groepen  
van 5 ) 

T1 - 20 

SE 2 Schrijfvaardigheid : (SE 2) 
De leerling krijgt een gerichte 
schrijfopdracht, gebaseerd op aangedragen 
informatie. Een woordenboek mag gebruikt 
worden. 

S 120 min T2 - 25 

SE 3 
mondelinge 
examens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vervolg 

Letterkunde: (SE 3) 
Mondeling examen over 
Minimaal 12 titels:  
- inhoud en analyse van minstens 12 
gelezen 
  werken waarvan 3 werken voor 1880, te 
weten 
1 boek uit de ME 
1 boek uit de Ren. 
1 boek uit 1700-1880 
- de in de klas behandelde stromingen 
- belangrijke literaire begrippen 
- poëzieanalyse 
 
Eisen literatuurlijst: maximaal 2 boeken op 
niveau 2, maximaal 4 boeken op niveau 3, 
de overige op niveau 4 of hoger. 

� De door de leerling opgestelde 
literatuurlijst dient uiterlijk 1 maart 2019 in 
tweevoud ingeleverd en  
goedgekeurd te zijn. Indien dit niet het 
geval is, kan de leerling niet deelnemen aan 
het mondeling examen en krijgt de leerling 
voor dit schoolexamen het cijfer 1,0. 
 
Leerlingen kunnen zelf het initiatief nemen 
om dit mondeling eerder in het jaar af te 
leggen.  

M 20 min T3 - 25 

SE 4 
 
 
 

Lees- en schrijfvaardigheid: (SE4) 
Over het gehele schooljaar worden toetsen 
(deelschoolexamens) gemaakt. Het 
gemiddelde van de eindtoetsen uit Op 
Niveau Tweede Fase is het 
schoolexamencijfer. DIT 
SCHOOLEXAMENONDERDEEL KAN NIET 
HERKANST WORDEN! 

S  T4 - 15 

 
 

 Leerjaar:   6 vwo (2018-2019)   Vak: Onderzoek en ontwerpen 

  
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid onderdeel tijdsduur code + 
weging 

1e t/m 4e   
kwartaal 

project, afgesloten met presentatie en 
verslag 

meesterproef schooljaar T1 - 70 
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in samenwerking met groep 
 
 
 

Leerjaar:   (6 vwo  2018-2019) Vak: rekenen 
 

tijdstip 
 

omschrijving 
leerstof/vaardigheid 

onderdeel tijdsduur code + 
weging 

1e afname in de periode: 
maandag 7 januari t/m 
zondag 20 januari 2019 

Getallen, verbanden, 
verhoudingen, meten en 
meetkunde *) 

 
Rekentoets 

120 min. 
in computer-
lokaal 

 

2e afname (herkansing) in 
de periode: maandag 4 
maart t/m zondag 17 maart 
2019 

Getallen, verbanden, 
verhoudingen, meten en 
meetkunde *) 

 
Rekentoets 

120 min. 
in computer-
lokaal 

 

3e afname (herkansing) in 
de periodemaandag 27 mei 
t/m zondag 9 juni 2019 

Getallen, verbanden, 
verhoudingen, meten en 
meetkunde *) 

 
Rekentoets 

120 min. 
in computer-
lokaal 

 

*) Elke kandidaat heeft het recht op drie herkansingen voor het vak rekenen, ongeacht het behaalde cijfer. 
 
Een leerling die de rekentoets in 5 vwo nog niet gehaald heeft, wordt verplicht om extra werk te verrichten in 
de aanloop naar de herkansing(en). 
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Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: scheikunde 
 

tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code+ 
weging 

SE 1 Deel 1: hfst  1 microstructuren, 2 
brandstoffen, 4 energie en chemie in 
beweging 
Deel 2: hfst 7 ruimtelijke bouw van 
moleculen, 8 organische chemie, 10 
reactiemechanismen 
Deel 3 : hfst 11 materialen 

S 120 min T1 – 25 

SE 2 Deel 1: hfst  1 microstructuren, 2 
brandstoffen, 3 zouten, 4 energie en 
chemie in beweging, 5 evenwichten  
Deel 2: hfst 6 zuren en basen, 7 ruimtelijke 
bouw van moleculen, 8 organische chemie, 
9 redoxchemie, 10 reactiemechanismen 
Deel 3: hfst 11 materialen, 12 analytische 
chemie 

S 120 min T2 – 30 

SE 3 Deel 1: hfst  1 microstructuren, 2 
brandstoffen, 3 zouten, 4 energie en 
chemie in beweging, 5 evenwichten  
Deel 2: hfst 6 zuren en basen, 7 ruimtelijke 
bouw van moleculen, 8 organische chemie, 
9 redoxchemie, 10 reactiemechanismen 
Deel 3: hfst 11 materialen, 12 analytische 
chemie, 13 chemie van het leven, 14 
groenere chemische industrie 

S 120 min T3 – 30 

Eindcijfer SE V6 Gewogen gemiddelde van T5V met factor 
15, SE1 met factor 25, SE2 met factor 30, 
SE3 met factor 30 

SE   
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Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: Spaans 
 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code + 
weging 

SE 1 Schrijfvaardigheid: 
- brief/ blog of essay (50%) op ERK niveau B1 
(tijdens SE week) 
- grammatica (50%) (in lesuur) 
 

S 100 min. 
 
 
50 min  

T1 – 30 

SE 2 
 

Kijk- en luistertoets op ERK niveau B2 
 

S 50 min. T2 – 20 

SE 3  
 

Gespreksvaardigheid 
In tweetallen. Getoetst a.d.h.v. door de docent 
opgegeven thema’s en door de leerling zelf 
gekozen artikelen (2 stuks) waar hij/zij met 
elkaar en de docent over zal discussiëren.  
De leerlingen worden beoordeeld op ERK 
niveau B1+ waarbij gelet zal worden op 
woordenschat, zinsbouw, uitspraak, 
grammatica en duidelijkheid (overbrengen 
boodschap). 

M 20 min. T3 – 25 

SE 4 
 
 
 
 
Deelexamen 1 
Deelexamen 2 
Deelexamen 3 

Drie niet herkansbare deelschoolexamens (in 
lesuren), betreffende signaalwoorden en 
examenidioom. Alle deelexamens tellen even 
zwaar. 
 
Idioom 
Idioom 
Idioom  

 
 
 
 
 
S 
S 
S 

 
 
 
 
 
50 min. 
50 min. 
50 min. 

T4 – 10 

 
 
 

Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: wiskunde A  
 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code + 
weging 

SE 1 Getal & Ruimte vwo A 
deel 1: Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, (voorkennis*) 
deel 2: Hoofdstuk 5, 6, 7, (voorkennis*) 
deel 3: Hoofdstuk 8, 10, 
deel 4: Hoofdstuk 12 

S 120 min. T1-25 

SE 2 Getal & Ruimte vwo A 
deel 1: Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, (voorkennis*) 
deel 2: Hoofdstuk 6, (voorkennis*) 
deel 3: Hoofdstuk 8, 10,  
deel 4: Hoofdstuk 12, 13 

S 120 min. T2-25 

SE 3 Getal & Ruimte vwo A  
deel 4: Hoofdstuk 12, 13, 14, 15 

S 120 min. T3-30 

Voorkennis*) 
Betreffende boeken worden niet verstrekt 
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Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: wiskunde B  
 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code + 
weging 

SE 1 Getal & Ruimte vwo B   
deel 1: Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, (voorkennis*) 
deel 2: Hoofdstuk 5, 6, 7, 8, (voorkennis*) 
deel 3: Hoofdstuk 9, 10, 11, 12  
deel 4: Hoofdstuk 13 

 
S 

 
120 min 

 
T1-25 

SE 2 Getal & Ruimte vwo B   
deel 1: Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, (voorkennis*) 
deel 2: Hoofdstuk 5, 6, 7, 8, (voorkennis*) 
deel 3: Hoofdstuk 9, 10, 11, 12  
deel 4: Hoofdstuk 13, 14, 15 

 
S 

 
120 min. 

 
T2-25 

SE 3 Getal & Ruimte vwo B   
deel 1: Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, (voorkennis*) 
deel 2: Hoofdstuk 5, 6, 7, 8, (voorkennis*) 
deel 3: Hoofdstuk 9, 10, 11, 12  
deel 4: Hoofdstuk 13, 14, 15, 16 

 
S 

 
120 min. 

 
T3-30 

Voorkennis*) 
Betreffende boeken worden niet verstrekt 

 
 

Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: wiskunde C  

 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code + 
weging 

SE 1 Getal & Ruimte vwo C  
deel 1: Hoofdstuk 1, 2, 3, 4,  (voorkennis*) 
deel 2: Hoofdstuk 6, (voorkennis*) 
deel 3: Hoofdstuk 8, 10, 
deel 4: Hoofdstuk 12 
 

S 120 min. T1-25 

SE 2 Getal & Ruimte vwo C  
deel 1: Hoofdstuk 1, 2, 3, 4  (voorkennis*) 
deel 2: Hoofdstuk 6, (voorkennis*) 
deel 3: Hoofdstuk 8, 10, 
deel 4: Hoofdstuk 12, 13 
 

S 120 min. T2-25 

SE 3 Getal & Ruimte vwo C  
deel 4: Hoofdstuk 12, 13, 14, 15 
 

S 120 min. T3-30 

Voorkennis*) 
Betreffende boeken worden niet verstrekt 
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Leerjaar:   vwo 6 (2018-2019) Vak: wiskunde D  
 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid Onder-
deel 

Tijds-
duur 

code + 
weging 

SE 1 Getal & Ruimte vwo D 
deel 3: Hoofdstuk 10 
deel 4: Hoofdstuk 16 

S 120 min. T1-20 

SE 2 Getal & Ruimte vwo D 
deel 4: Hoofdstuk 12, 14  
 

S 120 min. T2-30 

SE 3 Getal & Ruimte vwo D 
deel 4: Hoofdstuk 13, 14, 15 

S 120 min. T3-30 
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Bijlage 1: 
 
Rooster  

Het Centraal Examen, 1e tijdvak, wordt afgenomen van 9 t/m 23 mei.  
De aanvang van het 2e tijdvak is 17 juni 2019.  
Zie roosters op examenblad.nl. 
 
De schoolexamens worden volgens rooster afgenomen. 
 
 

PRAKTISCHE ZAKEN (CENTRALE) EXAMENS 
 

o Ziek?? Bellen voor 08.00 uur. Je dient nog dezelfde dag contact op te nemen met de 
afdelingsleider.  

•  
o Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig bent. De examens starten 

bij de Centraal Examens om 09.00 uur en om 13.30 uur. De schoolexamens worden volgens 
rooster afgenomen. 

•  
o Te laat?? Tot een half uur na aanvang van de zitting kan je toegelaten worden. De eindtijd blijft 

echter gelijk. Zoek in dit geval altijd eerst je afdelingsleider op. Breng ons in een dergelijk geval 
altijd direct telefonisch op de hoogte. 

 
o Het eerste uur en het laatste kwartier mag je niet weg. 

 
o In de examenruimtes zijn geen mobiele telefoons, smartwatches, horloges, tassen en/of jassen 

toegestaan. Berg deze op in je kluisje! De kleedruimte is onbewaakt, dit is dus op eigen risico. 
•  
o De kandidaat mag niet met potlood schrijven. Tekenen (van grafieken e.d.) met potlood is wel 

toegestaan. Zorg dus voor een tekenpotlood, passer, liniaal met millimeterverdeling, geodriehoek, 
puntenslijper en gum. 

•  
o Een marker is altijd handig voor de opgaven en/of teksten. 
•  

o De kandidaat mag geen gebruik maken van correctielak, of –pen e.d.  
 

o De kandidaat mag alleen gebruik maken van door de school gewaarmerkt papier.  
Het gebruik van eigen klad-/aantekenpapier is niet toegestaan.  
 

o Na het inleveren van het examenwerk mag de kandidaat onder geen beding wijzigingen of 
aanvullingen in het ingeleverde werk aanbrengen.  
 

o Bij het inleveren van de uitwerkingen van een examen, moet de kandidaat op 
het eerste blad hebben vermeld hoeveel dubbelgevouwen bladen hij inlevert. 
Op ieder blad vermeldt de kandidaat het nummer van het betreffende blad.  

•  
o Vergeet niet om je (toegestane) hulpmiddelen, zoals woordenboek en (grafische) rekenmachine 

(denk aan reservebatterijen), mee te nemen. Hierin mag absoluut niet geschreven zijn. Zie lijst met 
toegestane hulpmiddelen per vak.  
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Bijlage 2 
 

Hulpmiddelen havo en vwo 2019  
 

 Voor de schoolexamens geldt:  
(tenzij anders vermeld in het PTA) 
 
 
1. Wat is anders in 2019?  
 

- De lijst met toegestane grafische rekenmachines is geactualiseerd.  
- Door het CvTE goedgekeurde atlas voor het CE aardrijkskunde. 
-  

 
2 . Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2019: 
 
 havo en vwo  
alle vakken  basispakket (zie 3.1 *)  
alle schriftelijke examens  woordenboek Nederlands (zie 3.2)  

nietmachine  
Latijn, Grieks  Latijns resp. Grieks woordenboek (zie 3.3)  
Fries, moderne vreemde talen  woordenboek naar en van de doeltaal;  

Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook 
woordenboek Engels-Engels (zie 3.4)  

wiskunde A, B, C  - grafische rekenmachine (zie 3.5;)  
- roosterpapier in cm2  

biologie, natuurkunde, scheikunde  - goedgekeurd informatieboek: Binas 6e editie of 
Sciencedata (zie 3.6)  

aardrijkskunde  Door het CvTE goedgekeurde atlas voor het CE in 2019 
is de Grote Bosatlas:  
- 54e druk, voor vwo  
- 55e druk inclusief aanvullend katern*, voor havo  

muziek, kunst (algemeen)  Computer  
 
 
8) 3.1 basispakket   
Het standaard basispakket bij alle centrale examens bevat:  
- schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier  
- tekenpotlood  
- blauw en rood kleurpotlood  
- liniaal met millimeterverdeling  
- passer  
- geometrische driehoek  
- vlakgum  
- rekenapparaat – zie 3.5 
 
De diverse verwijzingen hebben betrekking op het eindexamenbesluit te vinden via 
https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1b-bij-cvte-17-01277/2019/f=/Bijlage_1B_bij_CvTE-
17.01277_Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_VO3.pdf. 
 
 


