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I. DE EXAMENCOMMISSIE - havo 4 - 2014-2015 
 
Voorzitter: A.C.M.  Woutersen, conrector 
Secretaris: Drs. B. Pelit, afdelingsleider 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: 
 1. Drs. R. van Oevelen, rector 
 2. Mw. drs. A. M. van Grol, conrector. 
 
Postadres: Commissie van Beroep, Postbus 255, 3100 AG  SCHIEDAM 
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II.  EXAMENREGLEMENT  2014-2015 
 

BEGRIPPEN 
 
Eindexamen: Het eindexamen valt uiteen in een schoolexamen en een centraal 

examen 
Examencommissie: Het college van examinatoren en de secretaris van het eindexamen 

onder voorzitterschap van de conrector 
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/geldigheidsdatum_25-08-
2014# 

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 ‘voldoende’ of 
‘goed’ moet worden uitgevoerd. 

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): Het eindcijfer afgerond op één decimaal van het voorexamenjaar en 
de afgelegde toetsen in het eindexamenjaar op één decimaal. 

Combinatiecijfer: Het afgerond eindcijfer van maatschappijleer, levensbeschouwing, het 
profielwerkstuk en anw (anw alleen bij vwo) 

 
 

Data SE-weken eindexamenklassen  Data SE-weken voorexamenklassen en  
4 vwo 

SE 1 10-11 t/m 14-11-2014 Repetitieweek 1 10-11 t/m 14-11 2014 
Herkansingen SE1 havo 5 en vwo 6 19-12-2014 Repetitieweek 2 16-3 t/m 20-3 2015 
SE 2 + kijk- en luistertoetsen 19-1 t/m 23-1-2015 Repetitieweek 3 26-6 t/m 1-7 
Mondelinge examens + SE3 16-3 t/m 20-3-2015   
Rekenvaardigheid periode 1 11-3 t/m 17-3-2015   
Rekenvaardigheid periode 2 28-5 t/m 9-6-2015   
Herkansingen SE 2 + 3 7-4 t/m 10-4-2015   
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1. 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  
3.1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de voorzitter maatregelen nemen. 
3.2 De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al of niet in combinatie met elkaar genomen kunnen 

worden, zijn: 
 • het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; 
 • het toekennen van het cijfer 1,0 voor een praktische opdracht van het schoolexamen of het 

profielwerkstuk; 
 • het toekennen van de waardering ‘onvoldoende’ voor (een deel van) het handelingsdeel; 
 • het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen (of onderdelen) 

van  het schoolexamen of het centraal examen; 
 • het ongeldig verklaren van een of meer toetsen (of onderdelen) van het reeds afgelegde deel 

van het schoolexamen of het centraal examen; 
 • het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd 

examen in door de voorzitter 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 het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan 
van de staatsexamencommissie. 

3.3 Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de voorzitter de kandidaat 
in kwestie en stelt de ouders/verzorgers op de hoogte. De kandidaat kan zich door een door hem 
aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De voorzitter deelt zijn beslissing mede aan de 
kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt 
tevens gewezen op het bepaalde in het volgende lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd 
in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, alsmede aan de 
inspectie. 

3.4 De kandidaat kan tegen een beslissing van de voorzitter in beroep gaan bij de door het bevoegd 
gezag van de school ingestelde interne klachtencommissie. De interne klachtencommissie, 
waarvan de voorzitter geen deel mag uitmaken, bestaat uit een lid van de schoolleiding en twee 
leden van de medezeggenschapsraad (mr). Het beroep wordt binnen drie dagen na de aanleiding 
schriftelijk bij de interne klachtencommissie ingediend.  
Het postadres is: Interne Klachtencommissie, Postbus 255, 3100 AG Schiedam. 
 
De commissie stelt een onderzoek in. Zij hoort de kandidaat, de voorzitter en voor zover nodig 
anderen. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. 
De commissie beraadslaagt zonder toehoorders en beslist binnen twee weken op het beroep, 
behalve indien zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken.  
De commissie neemt haar beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen. Zij stelt bij haar 
beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld 
het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin 
van lid 3.2. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, 
voogden of verzorgers van de kandidaat, aan de voorzitter en aan de inspectie. 

  
4 Geheimhouding  
4.1 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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2. REGELING VAN HET EINDEXAMEN. 
 
5. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)  
5.1 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. 

5.2 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  
6.1 De voorzitter kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat 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. 

6.2 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 medegedeeld 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. SCHOOLEXAMENA. SCHOOLEXAMENA. SCHOOLEXAMENA. SCHOOLEXAMEN    

 
7. 

 
Algemeen 

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

7.2 Het schoolexamen zal in een aantal perioden worden afgenomen waarbij het vooreindexamenjaar als 
één periode geldt. De periode waarin, en de stof waarover een toets wordt afgenomen, worden vooraf, 
maar in ieder geval voor 1 oktober van het desbetreffende jaar aan de kandidaten meegedeeld. 

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. 

7.5 Het schoolexamen wordt tenminste 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  
 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 
 j. maatschappelijke stage 
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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, van de 

vooreindexamenklassen mee als schoolexamencijfer met de weging vermeld in het PTA. 
9.2 De toetsen van eindexamenjaar 2014-2015  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 Bij culturele en kunstzinnige vorming  (CKV), maatschappelijke stage 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 moet de kandidaat alle handelingsdelen met de 
kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebben uitgevoerd. 

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, alsmede 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 7 of hoger is. 
  
13. Rekenen  
13.1 Het vak rekenen wordt afgesloten met een centraal examen in de periodes die door het college van 

examens worden vastgesteld. 
13.2 Alle kandidaten moeten in het vooreindexamenjaar in november een oefentoets rekenen maken. Bij 

voldoende resultaat 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 in juni of in het eindexamenjaar het examen kan 
maken. 

13.3 Elke kandidaat heeft recht op één herkansing voor het examen rekenen. 
13.4 Het behaalde cijfer voor het vak rekenen wordt vermeld op een aparte cijferlijst bij het diploma. 
13.5 Het behaalde cijfer voor het vak rekenen telt vanaf schooljaar 2014-2015 in havo 4 en vwo 5 mee voor 

de slaag-/zakregeling, de zgn. kernvakkenregel. Voor 6 vwo en 5 havo telt de rekentoets nog niet mee 
in 2014-2015. 
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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. 

  
 Een leerling is bevorderd/geslaagd als: 

• alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
• er één keer een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
• 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; 

• 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; 

• 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. 

• voor 4 vwo geldt dat maatschappijleer en levensbeschouwing worden samengevoegd tot 
één cijfer dat meetelt voor de overgang, afgerond op twee decimalen, , vervolgens wordt het 
afgerond op hele eindcijfers. 

• voor 5 vwo geldt dat ANW, maatschappijleer en levensbeschouwing worden samengevoegd 
tot één cijfer dat meetelt voor de overgang, afgerond op twee decimalen het eindrapportcijfer 
op 1 decimaal in het voorexamenjaar is tevens het cijfer voor schoolexamen 1 en niet 
herkansbaar. 

 
 Voor de eindexamenklassen geldt verder het volgende: 

• De afgeronde cijfers voor maatschappijleer, levensbeschouwing, het profielwerkstuk en het 
vak ANW (alleen vwo) worden bij elkaar gevoegd tot een eindcijfer, het combinatiecijfers. 
Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het 
eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond, indien dat cijfer een 
5 of hoger is, naar boven afgerond. Alle onderdelen moeten minimaal met een 4 worden 
gewaardeerd. 

• In alle gevallen moeten oriëntatie op vervolgonderwijs, levensbeschouwing, CKV, MAS en 
lichamelijke opvoeding beoordeeld zijn als voldoende of goed. Voor levensbeschouwing en 
MAS krijgen de leerlingen een certificaat bij het examen. 

• Het gemiddelde cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen moet minimaal een 5,5 
bedragen. 

• Bij de eindresultaten voor Nederlands, Engels en wiskunde mag ten hoogste één vijf 
voorkomen, de zgn. kernvakkenregel. 

•  
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.  
 
Cum laude geslaagd 
Leerlingen die gemiddeld een 8.0 gehaald hebben voor alle vakken, krijgen op het diploma de 
aantekening cum laude.  
 
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.  
 

14.2 • De cijfers op de rapporten van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo komen als volgt tot stand: 
• Bij het vak culturele en kunstzinnige vorming en L.O.  wordt een van de volgende kwalificaties  

'onvoldoende', 'voldoende'  of  ‘goed’ vermeld; 
 • Bij de vakken, die niet worden afgesloten wordt het gemiddelde van de voortgangstoetsen op de 

eerste twee rapporten op 1 decimaal nauwkeurig vermeld; bij het overgangsrapport wordt het 
gemiddelde afgerond op een heel cijfer; 

 • Alle vakken nemen per trimester minimaal 3 en maximaal 5 toetsen af. 
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 • Het resultaat van een praktische opdracht wordt bij het overgangsrapport niet meegewogen.  
 • Bij vakken die in een voorexamenklas worden afgesloten worden alleen praktische opdrachten en 

schoolexamentoetsen gegeven. Het gewogen gemiddelde hiervan wordt op de eerste twee 
rapporten op één decimaal nauwkeurig vermeld. Bij het overgangsrapport wordt het op één 
decimaal gewogen gemiddelde afgerond op een heel cijfer.  

 • De vakken die meetellen voor het combinatiecijfer (ANW, maat en lb) vormen bij het 
overgangsrapport conform de eindexamenregeling samen één cijfer. Dit wordt bepaald door de 
vakken eerst af te ronden en de som hiervan te delen door drie. Alle onderdelen moeten met 
minimaal het cijfer 4.0 worden afgerond. . Indien de uitkomst van deze berekening niet een 
geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar 
beneden afgerond, indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 

  
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 onder opgave 
van de aard van de ziekte en van de naam van de geraadpleegde arts, vergezeld van een 
doktersverklaring. 

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 examenkandidaat heeft het recht  - ongeacht zijn cijfers - maximaal 3 toetsen te herkansen, 

d.w.z. 1 na SE-periode 1, en 2 na SE-periode 2 en 3. Per herkansingsperiode mag maar één 
herkansing per vak worden aangevraagd. 

17.2 Daarnaast kan iedere eindexamenkandidaat per herkansingsperiode 1 herkansing extra verdienen 
door: 
• op tijd komen 
• het volgen van de lessen 
• huiswerk in orde te hebben 
• opdrachten en/of werkstukken op tijd in te leveren 
• goed gedrag in de lessen te tonen 
• aanwezig te zijn bij de bespreking van de oorspronkelijke toetsen 
�  zulks ter beoordeling van de examencommissie. Bij het in gebreke blijven wordt de kandidaat 
daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

17.3 Het recht op herkansing vervalt indien de kandidaat op de betreffende herkansingsdag is verhinderd.  
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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 Indien een kandidaat herkanst, telt het hoogste cijfer.  
17.6 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. Voor een kandidaat die 
zich heeft opgegeven voor een herkansing en zonder toestemming niet verschijnt op een 
herkansingszitting geldt onverkort het bepaalde onder 15.1 t/m 15.4. 

17.7 Het eindrapportcijfer van 5 vwo en 4 havo dat als SE-cijfer geldt, kan niet worden herkanst. 
  
18. Vrijstellingen  
18.1 Voor kandidaten die overstappen van 5 havo naar 5 vwo gelden de wettelijk geregelde vrijstellingen 

voor culturele en kunstzinnige vorming (CKV), levensbeschouwing en maatschappijleer. Deze 
kandidaten kunnen tevens vrijgesteld worden van praktische opdrachten uit 4 vwo, mits zij - naar het 
oordeel van de voorzitter - vergelijkbare opdrachten met voldoende resultaat hebben uitgevoerd op 
het havo. 

18.2 Een kandidaat die een leerjaar doubleert is vrijgesteld van het maken van een schoolexamentoets, 
praktische opdracht of handelingsdelen en het volgen van lessen, indien het een vak betreft dat in 
dat jaar wordt afgesloten en indien het reeds behaalde cijfer minimaal 6 is. Ook geldt een vrijstelling 
voor het maken van een profielwerkstuk dat eerder met minimaal het cijfer 6 is afgerond. Voor 
vakken die niet worden afgesloten, kan alleen vrijstelling worden gegeven voor de PO indien hier 
een voldoende resultaat voor is behaald. Als de PO toch opnieuw wordt gedaan, telt het laatst 
behaalde resultaat. 

  
19. Beoordeling  
19.1 Het profielwerkstuk wordt met een cijfer beoordeeld. De overige beoordelingen die bij het bepalen 

van het eindoordeel over een kandidaat 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.  

19.2 Het gecorrigeerde werk wordt minimaal 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. 

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

19.4 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. 

19.5 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 
 9 = zeer goed 
 8 = goed 
10 = uitmuntend 

 Voor handelingsdelen, de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding 
volstaan kwalificaties zoals genoemd in 18.1. 

19.6 Het combinatiecijfer wordt als volgt bepaald: 
Op het havo: door de afgeronde gemiddeldes voor maatschappijleer, levensbeschouwing en het 
profielwerkstuk bij elkaar op te tellen en te delen door 3. 
Op het vwo: door de afgeronde gemiddeldes voor maatschappijleer, levensbeschouwing, ANW en 
het profielwerkstuk op te tellen en te delen door 4. 
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19.7 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.  

19.8 Een kandidaat kan aan het centraal examen deelnemen als: 
 • het profielwerkstuk is afgerond met het cijfer 4 of hoger. 

• het vak lb is afgerond met het cijfer 4 of hoger 
• het vak maatschappijleer is afgerond met het cijfer 4 of hoger 
• voor vwo: het vak ANW is afgerond met het cijfer 4 of hoger 
• de maatschappelijke stage met voldoende is afgerond 
• de vakken culturele en kunstzinnige vorming  en lichamelijke opvoeding  zijn 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 
  
20. Algemeen  
20.1 Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 46 van het besluit eindexamens 

vwo-havo-mavo-vmbo. 
  
21. Opgave kandidaten centraal examen  
21.1 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. 

21.2 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. 

  
22. Regels betreffende het centraal examen  
22.1 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. 
22.2 Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van 

welke aard ook aangaande de opgaven gedaan. 
22.3 De voorzitter draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend. 
22.4 Zij, die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de voorzitter 

samen met het gemaakte examenwerk. 
22.5 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. 

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

22.7 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. 

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

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

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

  
24 Verhindering centraal examen  
24.1 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. 

24.2 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. 

24.3 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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3. Uitslag, herkansing en diplomering 
 
25. Eindbeoordeling en eindcijfers van het eindexamen  
25.1 De vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding moeten als ‘voldoende’ of ‘goed’ 

zijn beoordeeld. Het eindcijfer voor alle andere vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een 
geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 

25.2 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. 

  
26. Vaststelling uitslag  
26.1 De voorzitter en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 47, 49 en 50. 
26.2 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. 

26.3 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. 

26.4 De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en een gemiddeld eindcijfer heeft behaald van tenminste 
8,0 is geslaagd met het judicium cum laude. 

  
27. Herkansing  
27.1 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. 

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

27.3 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. 

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

  
28. Diploma en cijferlijst  
28.1 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, de (het) vak(ken) en het onderwerp of 
de titel van het profielwerkstuk, de beoordeling van de deelvakken culturele en kunstzinnige vorming  en 
lichamelijke opvoeding, het combinatiecijfer (zie 19.6) de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede de 
uitslag van het eindexamen. 

28.2 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. 

28.3 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. 

28.4 De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten. 
 

4. Overige bepalingen 
 
29. Bewaren examenwerk  
29.1 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. 
  
30. Slotbepalingen  
30.1 De regels die van toepassing zijn op het schoolexamen gelden ook voor het centraal examen. 
30.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter. 
30.3 Een exemplaar van dit reglement wordt voor 1 oktober aan de kandidaten ter hand gesteld. 
30.4 Van elke wijziging van het PTA krijgen de kandidaten schriftelijk bericht via de secretaris van de 

eindexamencommissie. 
 
Aldus vastgesteld, 
Schiedam, 1 augustus 2014 
Drs. R. van Oevelen, rector 
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III Toetsingsoverzicht 
 
Havo 4 - 2014-2015 
 
tijd  vak  onderdeel  tijdsduur  code + 

weging 
 
Eindcijfer toetsen - invoeren uiterlijk 18 juli 201 5 

 aardrijkskunde S  T4h-10 

 biologie S  T4h-10 

 Duits S  T4h-10 

 Economie S  T4h-15 

 Engels S  T4h-10 

 Frans S  T4h-10 

 Geschiedenis S  T4h-20 

 Informatica S  T4h-10 

 KuBV S  T4h-10 

 KuMU S  T4h-10 

 MAW S  T4h-10 

 M&O S  T4h-15 

 natuurkunde S  T4h-15 

 Nederlands S  T4h-10 

 scheikunde S  T4h-15 

 wiskunde A S  T4h-20 

 wiskunde B S  T4h-20 

 
Rekenvaardigheid 

11-3 t/m 24-3-2015 
 

1e afname rekentoets S  120 min 
in 
computer-
lokaal 

telt mee 
met 
kernvak-
kenregel 

28-5 t/m 9-6-2015 2e afname rekentoets  
(herkansing) 

S 120 min 
in 
computer-
lokaal 

telt mee 
met 
kernvak-
kenregel 

 
Praktische opdrachten met uiterste inleverdata 

juni 2015 aardrijkskunde P  P1-15 

juni 2015 economie P  P1-05 

17 nov. 2014 Informatica P  P1-10 

11 mei 2015 Informatica P  P2-10 

april 2015 MAW P  P1-20 

juni 2015 M&O P  P1-05 

sept./nov. Levensbeschouwing P  P1-25 

okt./nov. Levensbeschouwing P  P2-25 

dec./feb. Levensbeschouwing P  P3-25 

maart/mei Levensbeschouwing P  P4-25 
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Handelingsdelen schooljaar 2014-2015 
 

3 nov ‘14 CKV H  nvt 

9 maart ‘15 CKV H  nvt 

1 juni ‘15 CKV H  nvt 

18 juni ‘15 CKV H  o/v/g 

febr. ‘15 Duits H  nvt 

mei ‘15 Duits H  nvt 

     

okt., dec. ‘14, 
febr., 
mei, juni ‘15en : 
gedurende 
schooljaar 

LO H  nvt 

 Maatschappelijke Stage  H 30 uur nvt 

juni 2015 OVO H 22 uur nvt 

 
 

IV. Afzonderlijke vakken 
 

Algemeen:  
De vakken op het havo kunnen als volgt worden ingedeeld: 
 
1. Vakken met alleen een schoolexamen, die worden afgesloten in 4 vwo: 

    (het eindcijfer/ eindbeoordeling in 4 havo is direct ook eindcijfer op cijferlijst eindexamen) 
-  levensbeschouwing 
-  CKV 

 
2. Vakken met alleen een schoolexamen die afgesloten worden in 5 havo: 
 - Informatica 
 - Lichamelijke opvoeding 
 - maatschappijleer 
 
3. Vakken die samen met het profielwerkstuk het combinatiecijfer vormen: 
 - Maatschappijleer 
 - levensbeschouwing 
 
4. Vakken die afgesloten worden met een schoolexamen en een centraal examen 
 - Alle andere vakken 
 
 
Afzonderlijke programma's schoolexamen: 
 
Hieronder volgen de afzonderlijke programma's van de vakken.  
 

Toelichting: 
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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V.  Vakken 
 
 
 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: aardrijkskunde  
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onder -
deel 

tijds - 
duur 

code + 
weging  

Gedurende 
schooljaar 
2014-2015 

Vaardighedentoets eigen omgeving / Europa / wereld 
 

P/S  P1 -15  

Hele jaar 
2014-2015 

Klimaatzones en landschappen / Wereldbeeld /  
Stedelijke gebieden / Wateroverlast 
 

S (alle 
toetsen) 

- T4h - 10 

 
 
 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: biologie  
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onder - 
deel 

tijds - 
duur 

code + 
weging  

schooljaar  
2014-2015 
 

Biologie voor jou 4H –  
Leeropdrachtenboek 4a en 4b:   
 
Thema 1: Inleiding in de biologie 
Thema 2: Cellen 
Thema 3: Voortplanting 
Thema 4: Erfelijkheid 
Thema 5: Evolutie 
Thema 6: Regeling en waarneming 
Thema 7: Ecologie 
Thema 8: Gedrag 
 
Practica:  
Diverse practica gebundeld in practicummap volgens 
eisen van de docenten. 

 
 
S 

 
 
Nvt 

 
 
T4h-10 

 
  



17  havo 4 - Reglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015 

 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: CKV  
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code + 
weging 

 
3 november 

Theorie en praktische activiteiten aan de hand van 
1 of meerdere van de volgende disciplines: 
dans, drama, muziek, film, literatuur en beeldend. 
  
2 verslagen van culturele activiteiten waarbij de 
leerling 2 verschillende disciplines kiest (dus niet 
bv. 2x muziek). 
 

H nvt nvt 

 
9 maart 

Theorie en praktische activiteiten aan de hand van 
1 of meerdere van de volgende disciplines: 
dans, drama, muziek, film, literatuur en beeldend.  
 
2 verslagen van culturele activiteiten waarbij de 
leerling 2 verschillende disciplines kiest en anders 
dan de 2 disciplines uit de eerste periode. 
 

H nvt nvt 

 
1 juni 2015 

Theorie en praktische activiteiten aan de hand van 
1 of meerdere van de volgende disciplines: 
dans, drama, muziek, film, literatuur en beeldend. 
  
2 verslagen van culturele activiteiten waarbij de 
leerling 2 verschillende disciplines kiest en anders 
dan de 4 disciplines uit de eerste en tweede 
periode. 
 
Uiterlijk maandag 1 juni moeten er dus in totaal 6 
verslagen van culturele activiteiten persoonlijk 
overhandigd zijn aan de eigen CKV docent 
(compleet met foto en entreebewijs). Let op; dit zijn 
6 verslagen van 6 verschillende disciplines.  
 
Indien dit NIET het geval is, moet de leerling zich 
melden bij de examencommissie. De leerling loopt 
dan het risico dat deze 1 herkansing minder krijgt 
in het examenjaar. 
Alsnog moet binnen 4 weken het werk ingeleverd 
worden anders kan de leerling niet worden 
bevorderd naar het examenjaar. 
 

H nvt nvt 

uiterlijk  
18 juni 2015 

Invoeren beoordeling schoolexamen   o/v/g 

 
 
  



18  havo 4 - Reglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015 

 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: Duits 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onder
- 
deel 

tijdsd
uur 

code+ 
weging 

februari Leesdossier: boek 1 
 

H nvt nvt 

mei Leesdossier: boek 2 H nvt nvt 

Een leerling leest voor zijn leesdossier uit een door de sectie Duits samengestelde lijst. De kandidaten 
lezen twee werken in klas 4, het jaar daarna twee in klas 5. Over ieder boek wordt een schriftelijke toets 
afgenomen, die met een voldoende moet worden afgesloten. Doubleurs in klas 4 moeten in het nieuwe 
schooljaar een nieuw boek lezen. 
Schooljaar 
2014-2015 
 

Gemiddelde van alle toetsen die worden afgenomen in 4 
havo Dit betreft: 
schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid, 
grammatica en idioom 
Methode: Na Klar 

S nvt T4h - 10 

 
 
 

Leerjaar : 4 havo (2014-2015) vak: Economie 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onder -
deel 

tijds - 
duur 

code +  
weging 

Schooljaar 
2014-2015 

De leerlingen besteden 10% van de studielasturen aan 
experimenten. 
Korte experimenten worden getoetst in de proefwerken. 
De leerlingen leveren van drie lange experimenten een 
verslag in. 
 
Het gewogen gemiddelde van de cijfers voor deze 
verslagen telt als praktische opdracht. 
De verslagen hebben een gelijke wegingsfactor. 
De praktische opdracht kan niet worden herkanst. 

P nvt P1- 05 

Schooljaar 
2014-2015 

Het cijfer voor het eerste schoolexamen is gelijk aan het 
jaarcijfer. Dat is het gewogen gemiddelde van alle 
proefwerken. 
De proefwerken hebben een gelijke wegingsfactor.  
Tijdens de proefwerken is het gebruik van een grafische 
rekenmachine niet toegestaan. 
 
Eerste trimester : 
Proefwerk 1 = NL economie; Hfdst. 1 t/m $4 
Proefwerk 2 = NL economie; Hfdst. 1 $5 t/m eind 
Proefwerk 3 = NL economie; Hfdst. 2 
 
Tweede trimester : 
Proefwerk 4 = NL economie; Hfdst. 3 
Proefwerk 5 = NL economie; Hfdst. 4 
Proefwerk 6 = Markten en welvaart; Hfdst. 1 t/m $4 
 
Derde trimester: 
Proefwerk 7 = Markten en welvaart; Hfdst. 1 $5 t/m eind 
Proefwerk 8 = Markten en welvaart; Hfdst. 2 
Proefwerk 9 = Markten en welvaart; Hfdst. 3 
 

S nvt T4h-15 
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Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: Engels  
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code + 
weging 

schooljaar 2014-
2015 

Het eindcijfer voor het vak Engels is het 
gemiddelde van alle toetsen die worden 
afgenomen in 4 havo, dit zijn alle toetsen 
vermeld in de studiewijzer. Dit betreft de 
vaardigheden: schrijfvaardigheid, 
luistervaardigheid, leesvaardigheid, 
spreekvaardigheid, alsmede grammatica en 
idioom. De methode  die wordt gebruikt is 
New Success. Tevens zijn er 
leesvaardigheids-toetsen, alsmede Kijk-
/luisterexamens van het CITO.  
 
Naast de toetsen in het PTA kunnen ook 
onverwachte schriftelijke overhoringen 
afgenomen worden: het gemiddelde van deze 
cijfers telt per trimester mee als toets met 
weging 5. 
 
Leesvaardigheid maakt 50% uit van het 
eindcijfer. 
 
Het eindcijfer van H4 telt mee voor het 
eindexamen in H5 als: T4h-10. 
 

S nvt T4h-10 

Schooljaar 2014-
2015 

In het cursusjaar wordt naast de reguliere 
toetsen een volledig eindexamen 
leesvaardigheid afgenomen. Het resultaat telt 
mee voor het jaarcijfer met weging 20. 
 

 2,5 uur  

Schooljaar 2014-
2015 

In 4 havo dienen 3 door de docent 
goedgekeurde boeken gelezen te worden: 
deze dienen als gespreksstof bij het 
mondeling schoolexamen in 5 havo. 
 

   

 
 
 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: Frans 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code+  
weging 

Schooljaar 2014-
2015 

De vaardigheden luisteren, schrijven, spreken, 
lezen en het onderdeel literatuur zullen per 
periode een aantal keren worden getoetst, 
zowel mondeling als schriftelijk.  
De omschrijving van de leerstof, uit Libre 
Service, zal door de docent nader worden 
bepaald. 
 
Het eindcijfer van H4 telt mee voor het 
eindexamen in H5 als: T4h-10. 
 

S/M nvt T4h-10 

 Gedurende het leerjaar lezen de leerlingen 3 
literaire werken in het Frans. Dit wordt getoetst. 
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Leerjaar : 4 havo (2014-2015) vak: geschiedenis 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code +  
weging 

Schooljaar 2014-
2015 

Feniks,  
Overzicht van de geschiedenis, hfdst. 1 t/m 10 
 
Thema’s: 

Diachronie van het Christendom 
WO 1 in perspectief 
Willem van Oranje 

S nvt T4h-20 

 
 
 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: informatica  
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code + 
weging 

Gedurende het 
gehele jaar. 

Het jaar bestaat uit de volgende blokken: 
• Module 1 + 2 (Informatica + 

Hardware) 
 

• HTML + CSS (Theorie + praktijk 
maken website) 
 

• Apps ontwikkelen 
In deze module ga je leren hoe je een 
spelletje kunt maken voor je mobiele 
telefoon of tablet. We laten zien hoe 
je een eenvoudig dobbelspelletje kunt 
maken, maar ook een spel als Lingo. 
Dat doe je met behulp van App-
Inventor. Je leert daarbij 
programmeren, zodat je daarna ook 
je eigen spelletjes of andere apps 
kunt maken. 
 

Het gemiddelde cijfer van het gehele jaar 
bepaalt het cijfer (T4h-10) voor het 
examendossier. 

S1 50 min. 
 
 
 
 
100 min. 
 
 
100 min. 

T4h-10 

Inleveren: voor 17 
november 

Praktijkopdracht:  
Opdracht verschillende pc’s samenstellen. 
 

P  P1-10 

Inleveren: voor 11 
mei 

Praktijkopdracht:  
Het maken van een website HTML + CSS 

P  P2-10 
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Leerjaar : 4 havo (2014-2015) vak: kunst beeldend/ 
    kunst-algemeen 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code +  
weging 

Schooljaar 
2014-2015 

Kunst-algemeen: 
- Cultuur van het Moderne (Art History) 
- middeleeuwen 

 
Kunst Beeldend: 
Praktijkwerkstukken gemaakt naar de 
waarneming, de voorstelling en toegepaste 
kunst, veelal in aansluiting op de onderwerpen 
uit de stijlperioden van 
Kunst Algemeen. 
 
Theorie: stijlenmap, documappen, beeldende 
begrippen en analyses. 
 

P/S 100 min 
in 
computer-
lokaal 

T4h-10 

 
 
 

Leerjaar : 4 havo (2014-2015) vak: kunst muziek/ 
    kunst algemeen 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code +  
weging 

 
Schooljaar 2014-
2015 

 
Kunst-algemeen: 

• De Middeleeuwen 
• Cultuur van het moderne 

 
Kunstmuziek: 
Praktijkopdrachten 
Theorie: stijlenmap, muzikale begrippen en 
analyses. 

 
S 

 
100 min. 
in 
computer-
lokaal 

 
T4h-10 

 
 
 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: levensbeschouwi ng 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsdu
ur 

code + 
weging 

sept./okt. Presentatie Jaarthema P nvt P1 - 25 
 

okt./nov. Presentatie levenslijn P nvt P2 - 25 
 

dec./feb. Werkstuk, opdrachten en presentatie: 
muziek en levensbeschouwing 

P nvt P3 - 25 
 

maart/mei 2 schriftelijk opdrachten: 
- Film 
- Godsbeeld 

P nvt P4 - 25 
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Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: lichamelijk opv oeding 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code + 
weging 

oktober Spel: voetbal; Techniek en spel  
Atletiek: duurloop (coopertest) 
 

H nvt nvt 

december Spel: basketbal ; Techniek en spel 
Bewegen en regelen  
 

H nvt nvt 

februari Atletiek : lopen (Shuttlerun test) 
 

H nvt nvt 

Gedurende het 
jaar 

Bewegen en regelen H nvt nvt 

mei Atletiek ; loopnummers, speerwerpen, 
kogelstoten, hoogspringen en verspringen 
Bewegen en regelen 
 

H nvt nvt 

juni Keuzevakken softbal, A-football, frisbee. 
 

H nvt nvt 

Uitleg zie bijlage op pagina 27 en 28 
 
 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: maatschappijwet enschappen 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code + 
weging 

april/mei 2015 Eigen onderzoek met vier  invalshoeken 
 

P nvt P1-20 

Schooljaar 2014-
2015 

Inleiding  
Politieke besluitvorming  
Mens & Werk 
Ontwikkelingssamenwerking 
(opbrengst eindcijfer leerjaar) 

S nvt T4h-10 

Belangrijk:  
Voor Schooljaar 2014-2015 zal de toets (O.S en Mens en Werk) in de laatste repetitieweek zwaarder 
meewegen, dit zorgt ervoor dat alle toetsen als 10 meewegen  en de laatste 20! 
Extra activiteiten, verplichte actualiteitsopdracht / huiswerk, worden beloond met 0.5 extra punt laatste 
tentamen.  

 
 
 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: maatschappelijk e stage 
  
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onder -
deel 

tijdsduur  code + 
weging 

Gedurende het jaar Maatschappelijke stage  
 

H 30 uur 
totaal 

nvt 
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Leerjaar : 4 havo (2014-2015) vak: M&O 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onder - 
deel 

tijds - 
duur 

code  + 
weging 

 De leerlingen spelen online een management-
game en leveren daar een verslag van in. 
De praktische opdracht kan niet worden 
herkanst. 
 

P nvt P1-05 

Schooljaar 2014-
2015 

Het cijfer voor het eerste schoolexamen is gelijk 
aan het jaarcijfer. Dat is het gewogen 
gemiddelde van alle proefwerken. De 
proefwerken hebben een gelijke wegingsfactor. 
Tijdens de proefwerken is het gebruik van een 
grafische rekenmachine toegestaan. 
 
Eerste trimester : 
Proefwerk 1 = Stoffels: Eenmanszaak  
 Deel 1 Havo; Hoofdstuk 1 
Proefwerk 2 = Stoffels: Eenmanszaak  
 Deel 1 Havo; Hoofdstuk 2 t/m 4 
Proefwerk 3 = Stoffels: Eenmanszaak  
 Deel 1 Havo; Hoofdstuk 5 
 
Tweede trimester: 
Proefwerk 4 = Stoffels: Marketing Havo; 
 Hoofdstuk 1 t/m 3 
Proefwerk 5 = Stoffels: Organisatie &  Personeel 
 Havo; Hoofdstuk 1 t/m 4 
Proefwerk 6 = Stoffels: Stichting & Vereniging 
 Havo; Hoofdstuk 1 
 
Derde trimester: 
Proefwerk 7 = Stoffels: Stichting & Vereniging 
 Havo; Hoofdstuk 2 
Proefwerk 8 = Stoffels: Stichting & Vereniging 
 Havo; Hoofdstuk 3 
 

S nvt T4h-15 

 
 
 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: Natuurkunde  
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onder - 
deel 

tijds - 
duur 

code +  
weging 

 
Schooljaar 2014-
2015 

 
Gemiddelde cijfer van de toetsen gedurende het 
hele jaar.  
Lesboek: Overal natuurkunde deel 1 
 
Onderwerpen: 
hfdst 1 Beweging in beeld 
hfdst 2 Elektriciteit 
hfdst 3 Kracht en beweging 
hfdst 4 Trillingen en cirkelbewegingen  
hfdst 5 Straling 
hfdst 6 Energie en beweging 
Keuzehoofdstuk: Technische automatisering 
 

 
S 

 
nvt 

 
T4h-15 
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Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: Nederlands  
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijds -
duur 

code +  
weging 

Schooljaar 2014-
2015 
 
 
 

Minimaal 8 toetsen over Blok 1 t/m 6 en 
taalverzorging en spelling en interpunctie uit 
Op niveau, Tweede Fase.  
 
Er  worden schrijfopdrachten gemaakt voor 
een cijfer. 
 
Een gedeelte van de literatuurgeschiedenis 
wordt in havo 4 behandeld en getoetst. 
 
In havo 4 wordt begonnen met het lezen voor 
de lijst. Voor het eindexamen dienen minimaal 
8 werken gelezen te worden. 
Eisen literatuurlijst: 
maximaal 2 boeken op niveau 2, de andere 4 
boeken op niveau 3 of hoger 

S  T4h - 10 

 
 
 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: OVO 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijds -
duur 

code + 
weging 

gedurende 
schooljaar 2014-
2015 

Individueel LOB-traject 
 

H 22 uur nvt 

 
 
 

Leerjaar:   4 havo  (2014-2015) Vak: rekenen 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijds -
duur 

code + 
weging 

1e afname in de 
periode: woensdag 
11 maart t/m 
dinsdag 24  maart 
2015 

Getallen, verbanden, verhoudingen, meten 
en meetkunde *) 

S 
Rekentoets 

120 min. 
in 
computer-
lokaal 

Telt mee 
met de 
kernvak-
kenregel 

2e afname 
(herkansing) in de 
periode: donderdag 
28 mei t/m dinsdag 
9 juni 2015 

Getallen, verbanden, verhoudingen, meten 
en meetkunde *) 

S 
Rekentoets 

120 min. 
in 
computer-
lokaal 

Telt mee 
met de 
kernvak-
kenregel 

*) Elke kandidaat heeft het recht op één herkansing voor het vak rekenen, ongeachte het behaalde cijfer. 
(Een eventuele tweede herkansing kan ook nog in het examenjaar gedaan worden.) 
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Leerjaar : 4 havo (2014-2015) vak: scheikunde 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code +  
weging 

 
schooljaar  
2014-2015 

 
Het totale eindcijfer van H4 geldt als eerste 
SE cijfer. De weging bedraagt 15%. 
De stof beslaat de hoofdstukken 1 t/m 6 
van het boek (deel 1) en omvat de 
volgende onderwerpen: 
Atoombouw, bindingstypen, rekenen aan 
reacties, zouten, koolstofverbindingen en 
reacties. 
 

 
S 

 
nvt 

 
T4h-15 

 
 
 

Leerjaar : 4 havo (2014-2015) vak: wiskunde A 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code +  
weging 

 
schooljaar  
2014-2015 

 
Getal & Ruimte havo-A deel 1 
Hoofdstuk 1, 2, 3, 4 
Getal & Ruimte havo-A deel 2 
Hoofdstuk 5, 6, 7, 8 
 

 
S 

 
n.v.t. 

 
T4h-20 

 
 
 

Leerjaar : 4 havo (2014-2015) vak: wiskunde B 
 
tijdstip  
 

omschrijving leerstof/vaardigheid  onderdeel  tijdsduur  code + 
weging 

 
schooljaar  
2014-2015 

 
Getal & Ruimte havo-B deel 1: 
Hoofdstuk  1, 2, 3, 4 
Getal & Ruimte havo-B deel 2 
Hoofdstuk  5, 6, 7, 8 
 

 
S 

 
n.v.t. 

 
T4h-20 
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Bijlage behorende bij het vak Lichamelijk Opvoeding  
 
Dit document is erg belangrijk en onderdeel van het PTA.  
Op dit document is duidelijk te zien of je aan alle criteria voldaan hebt om uiteindelijk eindexamen te mogen 
doen. Alle onderdelen moeten met een voldoende afgerond worden, aan te tekenen door je docent. Lukt dit 
niet in de reguliere lessen, dan wordt in overleg naar een oplossing gezocht eventueel buiten de lessen. 
 
Voor-eindexamenklas: 
In dit jaar worden alle aangeboden onderdelen afgesloten. Meestal in blokken van 3 of 4 weken. Het 
eindcijfer LO in de vooreindexamenklas telt voor 20 % mee in de eindwaardering op je diploma. 
O voetbal techniek 40% 
  tactiek 20%    
  theorie 20% 
  houding 20%   
O hockey   
O softbal  
O flagfootball  
O basketbal 
O volleybal  
 
De punten voor techniek zijn te behalen met een juiste uitvoering van de basistechnieken zoals dribbelen, 
drijven, werpen, vangen, passen, stoppen en schieten of slaan. Met tactiek beoordelen we actieve 
deelname en initiatief. Neem je een afwachtende houding aan, en geen initiatieven op het juiste ogenblik, 
dan ontbreekt inzicht in het spel en moet sturing leiden tot verbetering van deelname aan het spel. 
Aanbieden en coachen/sturen zijn daartegenover weer positieve componenten van tactiek. Theorie van het 
spel betreft de spelregels en opstellingen. Als de kennis ontbreekt vraag dan regels na en doorgrondt het 
spel. 
De punten voor houding is voor iedereen makkelijk verdiend. Positieve aanwezigheid in juiste kleding en op 
tijd wordt zeer op prijs gesteld. Sturing door begeleiding is haast niet nodig. 
 
Turnen: 
O streksprong     
 hurk/ skatesprong    
 spreid hoeksprong    
 spreid/hurk over bok    
 tipsalto       
  
 salto      
  
 ringzwaaien (afA/halveDr/afV/vh/saltoAf) 
 lange mat (hst/rad/arab/over)  
  
Atletiek: 
O coopertest    
 shuttleruntest    
 800 meter    
 sprint     
 hoogspringen    
 verspringen    
 speerwerpen    
 kogelstoten    
 hinkstapsprong    
 
Bij de looponderdelen atletiek mag je de twee slechtste prestaties bij de looponderdelen laten vallen, en 
één technisch onderdeel. 
In het voor-eindexamenjaar is het de bedoeling dat je helpt en/ of regelt bij een toernooi. Houd rekening 
met onderstaand rooster welke toernooien je als voorkeur opgeeft. Graag twee keuzes, zodat bij 
overinschrijving keuze twee gehanteerd kan worden. Jij moet op dat moment zelf geen andere activiteiten 
hebben. 
Keuze: 
dag/datum en sportactiviteit: ……………………………………………………………………………….. 
dag/datum en sportactiviteit: ……………………………………………………………………………….. 
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Onderlinge instructie te geven in het eindexamenjaar: 
korte omschrijving aangeboden activiteit of sport:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
In de eindwaardering op je diploma zijn de volgende onderdelen meegenomen. 
Allereerst is het eindcijfer van de vooreindexamenklas in de lijst opgenomen, en telt voor 30% mee in je 
eindwaardering. 
 
 
Verder zijn er in je eindexamenjaar de volgende onderdelen van belang: 
O afsluitende 2 km parkloop   
jongens< 8 min = 9 meisjes < 9 min 
jongens< 10 min = 7 meisjes < 11 min 
jongens< 12 min = 5 meisjes < 13 min 
jongens< 14 min = 3 meisjes < 14 min 
 
O (Deelname) onderlinge instr.  
 lesvoorbereiding 
 stemgebruik/ lichaamstaal 
 opbouw en opstelling/ organisatie 
 Leeractiviteit zoals voorbeeld en techniek 
 spel en spelregels 
 aandacht voor veiligheid 
 aanwezigheid en positieve deelname andere lessen Onderlinge Instructie 
 
O Keuzeactiviteit 1   
O Keuzeactiviteit 2   
O Ski/ snowboard-event  
 
Score op de onderdelen hangt af van actief deelnemen, doelen stellen en theoretische diepgang (toetsen 
op moodle). 
Alle onderdelen moeten worden volbracht. Uiteindelijke waardering op eindlijst: 
Onvoldoende is lager dan 5,5 
Voldoende is tussen 5,5 en 7,5 
Goed is 7,5 en hoger 
Alle lessen zijn verplicht. Bij langdurige blessures wordt in overleg met de docent een 
revalidatieprogramma opgesteld en aanvullende opdrachten aangereikt. In het vooreindexamenjaar 
meerdere momenten assisteren bij sportdagen en in het eindexamenjaar meerdere momenten Onderlinge 
instructie. 
 
Vriendelijke groet en veel succes, 
Sectie LO 
 
 
 


