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 HET EINDEXAMEN 
 
 
Begripsbepalingen: 
 
Algemene vakken: vakken niet zijnde profielvakken, genoemd in artikel  

26h, eerste lid, respectievelijk bedoeld in artikel 26i, eerste lid  
van het Inrichtingsbesluit W.V.O., en niet zijnde beroepsgerichte 
keuzevakken als bedoeld in artikel 26j van dat besluit; 
 

Beroepsgericht keuzevak: beroepsgericht keuzevak als bedoeld in artikel 10b, zevende lid,  
onderdeel a, of artikel 10d, zevende lid, onderdeel b van de wet; 

 
Bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de wet; 
 
College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege; 

 
College voor toetsen en examens: College voor toetsen en examens, genoemd in artikel 2, eerste  
 lid van de Wet College voor toetsen en examens; 
 
CSPE: centraal schriftelijk en praktisch examen in een profielvak; 
 
Deeleindexamen: een examen in één of meer van de voor het eindexamen 
 voorgeschreven vakken; 
 
Digitale examinering: het voorbereiden, afnemen en afwikkelen van het centraal  

examen in één of meer vakken met gebruikmaking van de daartoe 
door het College voor toetsen en examens beschikbaar gestelde 
programmatuur; 

 
Eindexamen: een examen ten minste in het geheel van de voorgeschreven 
 vakken; 
 
Eindverantwoordelijk schoolleider: de in het schoolleidersstatuut genoemde voorzitter van de centrale 

directie cq. de rector van een school; 
 

Examencommissie: de examencommissie bedoeld in artikel 9d; 
 
Examenprogramma: het examenprogramma bedoeld in artikel 7; 
 
Examenregeling:  het examenreglement en het programma van toetsing en 

afsluiting gezamenlijk; 
 

Examensecretaris:  de examensecretaris bedoeld in artikel 4; 
 
Examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen; 
 
Examinator: degene die belast is met het afnemen van het examen 
 in een vak; 
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Extra vak:  een vak in aanvulling op de vakken die voor een bepaalde kandidaat 
ten minste samen een eindexamen vormen, welk vak wordt 
afgesloten met een examen; 
 

Fraude: het geven van een onjuiste voorstelling van zaken, in eigen of 
andermans belang, door vervalsing van administratie of ontduiking 
van de voorschriften; 

 
Gecommitteerde: een gecommitteerde als bedoeld in artikel 36 van het 
 Eindexamenbesluit VO; 
 
HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de 

Wet op het voortgezet onderwijs; 
 
Herkansing: het opnieuw deelnemen aan een toets van het centraal examen of 

het schoolexamen; 
 
Inspectie: de inspectie bedoeld in artikel 1 van de Wet op het 

onderwijstoezicht;  
 
Kandidaat: een ieder die door de schoolleider tot het eindexamen  
 of deeleindexamen wordt toegelaten; 
 

  Mandaat: het doen uitoefenen door het lid centrale directie of de locatie-
/sectordirecteur van aan het bevoegd gezag/de schoolleider wettelijk 
toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onder 
verantwoordelijkheid van de schoolleider; 

 
MAVO: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in  artikel 9 

van de Wet op het voortgezet onderwijs;  
  
Onze Minister: onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;  
 
profielwerkstuk: het in artikel 5 bedoelde profielwerkstuk; 
 
school: een onderwijsinstelling met een eigen brinnummer, die ressorteert 
 onder het bestuur van de Stichting Carmelcollege; 
 
schoolexamen: het deel van het eindexamen dat door de school, volgens een 
 vastgesteld Programma van Toetsing en Afsluiting wordt  
 afgenomen; 
 
schooljaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig jaar en eindigt op 31 

juli van het daaropvolgende jaar; 

schoolleider: de in het schoolleidersstatuut genoemde eindverantwoordelijk 
voorzitter van de centrale directie cq. de rector van een school, het 
lid centrale directie en/of een locatie-/sectordirecteur (een integraal 
leidinggevende van een locatie of sector van een school) en/of een 
directeur onderwijs; 

 
Schoolleidersstatuut: statuut als bedoeld in artikel 32c Wet op het voortgezet onderwijs; 
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toets: een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of 
een praktische opdracht, tenzij anders blijkt;  
 

tweede examinator: degene die, naast de examinator, tevens belast is met de  
beoordeling van het cspe vmbo; 

 
vakken: algemene vakken, profielvakken, beroepsgerichte keuzevakken en 

andere programmaonderdelen;  
  
vwo:  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 

van de Wet op het voortgezet onderwijs; 
 
wet: Wet op het voortgezet onderwijs. 
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Voor het HAVO en het VWO bestaat het examen bij de meeste vakken uit een schoolexamen (SE) én een 
centraal (schriftelijk) examen (CE) en bij enkele vakken alléén uit een schoolexamen. 
 
Om toegelaten te kunnen worden tot het CE dient de kandidaat voor alle daartoe aangewezen vakken een 
kwalificatie voldoende of goed te hebben gehaald. 
 
Het schoolexamen is een in de loop van de leerjaren vier en hoger door de vakdocent verricht onderzoek 
naar kennis en kunde van de kandidaat. 
 
Het examenreglement bevat regels en voorschriften die te maken hebben met de gang van zaken rond het 
examen. Dit reglement ligt bij de locatiedirecteur ter inzage en zal op de website van het Pius X College 
worden geplaatst. 
 
Bij deze regeling is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) opgenomen. Hierin wordt per vak voor 
de toetsen van het schoolexamen aangegeven in welke periode ze afgenomen worden, de stofomschrijving 
en de weging. 
Het programma van toetsing en afsluiting dient door kandidaten en ouders nauwkeurig te worden gelezen 
en zorgvuldig bewaard te worden. 
 
Wie problemen heeft of nader geïnformeerd wenst te worden over zaken het schoolexamen of het examen 
in zijn geheel betreffende, kan zich wenden tot de vakdocent, de mentor of de teamleider. 
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REGELING BEGELEIDING SCHOOLEXAMEN HAVO EN VWO 
 
 
De voorzitter van de centrale directie van het Pius X College te Almelo; 
daartoe gemachtigd door het bestuur van de school; 
gehoord de leraren van de school; 
 
Besluit: dat het schoolexamen van de afdelingen HAVO en VWO zal geschieden met inachtneming van de 
volgende punten; 
 
 
1. Begeleidingscommissie. 
 
1.1 Het examen bestaat voor de meeste vakken uit een schoolexamen en een centraal schriftelijk 

examen of voor sommige vakken alleen uit een schoolexamen. Dit wordt onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur afgenomen en begeleid door de Begeleidingscommissie 
schoolexamen. 

 
1.2 Deze Begeleidingscommissie schoolexamen bestaat uit: 

1. de teamleider bovenbouw die optreedt als onafhankelijk voorzitter van de commissie, 
2. de teamleider onderbouw; 
3. twee docenten 
4. de examensecretaris. 

 
1.3 Als een van de leden van de commissie partij is in een te behandelen aangelegenheid of 

verhinderd is, neemt een vervanger zijn plaats in. 
 
1.4 De Begeleidingscommissie adviseert de rector bij de door hem te nemen beslissingen zoals die 

vermeld staan in artikel 6 van het Examenreglement en de artikelen 6 en 8 van deze Regeling 
Schoolexamen. 

 
1.5 De Begeleidingscommissie komt tot haar advies volgens de door de commissie vastgestelde 

procedure. 
 
 
2. Tijden schoolexamen. 
 
2.1 Het schoolexamen strekt zich uit over de leerjaren vier en hoger. 
 
2.2 De desbetreffende secties dienen bij de aanvang van het cursusjaar waarin het schoolexamen 

wordt afgenomen bij de secretaris van het examen een overzicht in van de gegevens genoemd in 
artikel 9 van het Examenreglement. 

 
 
3. Beoordeling. 
 
3.1 De examinator stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk op de hoogte van het behaalde cijfer. 
 
3.2 De examinator stelt de secretaris van het examen zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte 

van  de behaalde cijfers. Waar aanwezig en mogelijk worden ook opgaven, normen en protocollen 
bij de secretaris ingeleverd.  
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3.3 Het schriftelijk werk, dat onderdeel is van het schoolexamen, wordt, na correctie (en zo spoedig 
mogelijk na het bekendmaken van het behaalde cijfer), aan de betrokken kandidaat ter inzage 
gegeven. 

 
 
4. Bijzondere bepalingen m.b.t. de toetsen. 
 
4.1 De examinatoren stellen, zo mogelijk in overleg met hun sectie, de opgaven voor de toetsen en de 

daarbij behorende normen en cijfers vast. 
 
4.2 Tijdens een mondelinge toets kan een bijzitter aanwezig zijn. 
 
4.3 De bijzitter wordt door de locatiedirecteur, in overleg met de desbetreffende examinator, 

aangewezen. De bijzitter zorgt voor een protocol van het examen. 
 
4.4 De bijzitter kan alleen met toestemming van de examinator aan de kandidaat vragen stellen. 
 
4.5 Het cijfer van de onder 4.2 genoemde toetsen wordt na overleg met de bijzitter vastgesteld door 

de examinator. 
 
4.6 Als de bijzitter het niet eens is met het optreden van de examinator kan hij zich tot de 

locatiedirecteur wenden, die, gehoord de partijen, beslist. 
 
4.7 Een mobiele telefoon of smartwatch mag niet in de toetsruimte aanwezig zijn. 
 
 
5. Uitstel. 
 
5.1 Om zeer ernstige redenen en dus in uitzonderingsgevallen wordt uitstel van het maken van een 

toets verleend. 
 
5.2 Een verzoek om uitstel dient door de kandidaat, de ouders of verzorgers tijdig en schriftelijk bij de 

locatiedirecteur of examensecretaris te worden ingediend. 
 
5.3 Over het verlenen van uitstel beslist de locatiedirecteur. 
 
5.4 Er wordt tijdens schoolexamens, inhaalmomenten en herkansingen geen verlof of uitstel verleend 

voor planbare afspraken, zoals bijvoorbeeld doktersbezoek (met uitzondering van sommige 
specialistenbezoeken), tandarts of orthodontistbezoek, rijles, theorie-examen of rijexamen, 
meeloopdagen, opendagen of intake gesprekken van vervolgopleidingen. 

 
6. Beroep tegen cijfers of kwalificaties schoolexamen. 
 
6.1 Indien een kandidaat twijfelt aan de juistheid van enig toegekend cijfer of kwalificatie bij het 

schoolexamen, is er de mogelijkheid van beroep bij de Begeleidingscommissie. 
 
6.2 Een gemotiveerd verzoek tot herziening van een cijfer of kwalificatie dient binnen één week na de 

bekendmaking schriftelijk door de kandidaat, de ouders of verzorgers bij de voorzitter van de 
Begeleidingscommissie te worden ingediend. 

 
 
7. Herkansingsregeling. 
 
7.1 Herkansingsregeling schoolexamentoetsen. 

Of een toets voor herkansing in aanmerking komt, is te zien bij de betreffende toets in dit pta. 
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7.1.1 Voor 4 vwo en 5 vwo betreft het: 

- twee toetsen uit de eerste twee toetsperioden van verschillende vakken. Deze herkansing 
vindt plaats in de derde periode; 

 - één toets uit de derde toetsperiode, indien de kandidaat bevorderd is. Deze herkansing vindt 
plaats aan het begin van 5 vwo resp. 6 vwo. 

 
7.1.2 Voor 6 vwo betreft het:  

- Één toets per periode. De herkansing vindt na de betreffende periode plaats. 
 
7.1.3 De aanvraag voor een herkansing moet online worden ingediend. 
 
7.1.4 Het cijfer voor deze toets vervangt het oude cijfer, behalve als het oude cijfer hoger is. 
 
7.1.5 Bij vakken die een half jaar worden gegeven kan er een afwijkende regeling worden getroffen. 
 

 
 

8. Herkansing schoolexamen bij bijzondere omstandigheden. 
 
8.1 Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden het leveren van een normale prestatie ernstig 

wordt belemmerd kan de kandidaat een verzoek tot herkansing indienen. 
 
8.2 Als de in 8.1 genoemde omstandigheden al voorafgaand aan de toets bekend zijn dient de 

kandidaat dat al voor het begin van de betreffende schoolexamentoets aan de teamleider te 
melden. In de andere gevallen onmiddellijk na het beëindigen van de toets. 

 
8.3 De teamleider houdt in afwachting van een eventueel beroep en het daaruit mogelijk 

voortvloeiend recht tot een herkansing het (ten dele) gemaakte werk onder zijn beheer. 
 
8.4 Binnen drie schooldagen na het maken van de toets dient de kandidaat een schriftelijk verzoek tot 

herkansing in bij de voorzitter van de Begeleidingscommissie. 
 
8.5 Als de kandidaat een herkansing krijgt wordt het eerste gemaakte werk terzijde gelegd. 
 
8.6 Deze herkansing moet wat betreft vorm, inhoud en duur zoveel mogelijk gelijk zijn aan de 

oorspronkelijke toets. 
 
8.7 Met toestemming van de Begeleidingscommissie kan van het gestelde in punt 8.6 worden 

afgeweken. 
 
8.8 Het tijdstip van de herkansing wordt in overleg met de kandidaat en docent door de secretaris van 

de examencommissie vastgesteld. 
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9. Slotbepalingen. 
 
9.1 Onderdeel van deze regeling is het programma van toetsing en afsluiting (PTA)  waarin per vak 

van de toetsen is aangegeven in welke periode ze afgenomen worden, de stofomschrijving, de 
toetsvorm en de weging. 

 
9.2 Als bijlagen zijn toegevoegd: 

I. het profielwerkstuk; 
II. de slaag-regeling; 
III. overzicht belangrijke data 

 
9.3 Bij ziekte dient deze ziektemelding voor aanvang van de toets, telefonisch doorgegeven te 
 worden bij de teamleider, examensecretaris of bij de functionaris van het leerlingenbureau. 
 
9.4 Bij te laat komen wordt de gemiste tijd aan het einde niet gecompenseerd. Indien een kandidaat 
 meer dan 15 minuten te laat komt bij een één uurstoets of meer dan 30 minuten bij een toets van 
 meer dan één uur te laat komt, wordt er geen toegang meer tot de toetsruimte verleend. De 
 kandidaat dient zich dan te wenden tot de begeleidingscommissie.  
 
9.5 Bij een één uurstoets mag een leerling de eerste 15 minuten niet vertrekken. Bij een toets die 
 meer dan één uur duurt, mag de leerling de eerste 30 minuten niet vertrekken. 
 
9.6 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de schoolleider, die zich kan laten adviseren 

door de Begeleidingscommissie. 
  
 



JAARPROGRAMMA VWO  2021-2022 
 
 
 
Toetsweek  I        : 28 oktober t/m 5 november 2021 
Toetsweek II       : 20 januari t/m 28 januari 2022 
Toetsweek III      : 25 maart t/m 1 april 2022 
 
 
 
Opmerking:               de bovengenoemde data zijn streefdata.  

 Met geringe verschuivingen moet rekening worden gehouden. 
                         Indien er buiten deze periode toetsing plaatsvindt, is dat vermeld bij het 

programma voor dat desbetreffende vak. 
 
 
 CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 
 
 
1e tijdvak  vak 
 
 
Donderdag 12 mei 2022   muziek 
      Nederlands 
 
Vrijdag 13 mei 2022   biologie 
 
Maandag 16 mei 2022   geschiedenis 
      scheikunde 
 
Dinsdag 17 mei 2022   Latijn 
      bedrijfseconomie 
 
Woensdag 18 mei 2022   Engels 
 
Donderdag 19 mei 2022   tekenen 
      natuurkunde 
 
Vrijdag 20 mei 2022   wiskunde A, B 
 
Maandag 23 mei 2022   Duits 
      aardrijkskunde 
 
Dinsdag 24 mei 2022   economie 
 
Woensdag 25 mei 2022   Frans 
 
      
 
 
Herexamen:  
20 t/m 23 juni 2022 



PTA 6 vwo 
Vak: Nederlandse taal en literatuur 
Schooljaar 2021-2022 
 
afdeling periode toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 Periode 1   
 

      

 Periode 2   
 

      

 Periode 3   
 

      

5 vwo 2020-2021   
 

      

 Periode 1   
 

      

 Periode 2 S1 
 

Parlementair debat  
 

Domein B,D 1  50 Nee Nee 

 Periode 3  
 

       

6 vwo 
 

2021-2022         

 Periode 1 S3  Schrijfproduct aan de hand van een van de tijdens de 
lessen behandelde schrijfdoelen 
(betoog/beschouwing/uiteenzetting) 
 

Domein A/C/D 1  n.v.t. Ja  Nee  

 Periode 2 S2 
 

Speechanalyse en speech schrijven Domein  
A,B,C,D 

1 
 

 n.v.t. 
 

Nee 
 

Nee 
 

 Periode 3 S4 
 

Literatuur: Mondeling letterkunde aan de hand van 
de gelezen werken en een literatuurdossier 

Domein 
A,B,C,D,E,F 

1 
 

 30 
 

Nee 
 

 

Ja 
 

 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A: Leesvaardigheid 
Domein B: Mondelinge taalvaardigheid 
Domein C:  Schrijfvaardigheid 
Domein D: Argumentatieve vaardigheden 
Domein E: Literatuur 
Domein F:  Oriëntatie op studie en beroep 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 



PTA 6 vwo 
Vak: Latijnse taal en cultuur 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
Ja/Nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3 S1 Praktische opdracht: Romeinse Kunst 
Leerlingen dienen een kunstvoorwerp te maken in 
de antieke stijl. Daarbij schrijven ze ook een 
werkstuk dat hun keuzes uitlegt en verklaart. 

Domein B,C,E  
 

1   nee  

  S2 Toets: Epiek 
Leerlingen krijgen tekstvragen over in de klas 
behandelde teksten van de schrijvers Ovidius en 
Vergilius. Daarbij wordt er ook gevraagd naar de 
literaire en stijlkundige concepten die in epiek 
voorkomen, net als de ontwikkeling van het 
genre.Daarnaast krijgen ze een ongeziene tekst 
van één van die schrijvers. 

Domein A,C,E 
 

4  100 min. ja ja 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2 S3 Toets: Christendom 
Leerlingen krijgen tekstvragen over in de klas 
behandelde teksten die van doen hebben met het 
Christendom. In die context wordt ook gepeild 
naar kennis over de geschiedenis en ontwikkeling 
van de Latijnse kerk. Daarnaast krijgen ze een 
ongeziene tekst van één van die schrijvers. 

Domein A,B,C,D,E 
 

4  100 min. ja ja 

 
 
 
 
 
 
 
 



PTA 6 vwo 
Vak: Latijnse taal en cultuur 
Schooljaar 2021-2022 
 

afdeling periode  toets toetsomschrijving 
 

domein weging 
SE 

weging  
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
Ja/Nee 

toetsweek 
Ja/nee 

5 vwo 2020-2021 
 

        

 periode 3 S4 Praktische opdracht; Romereis 
Leerlingen schrijven een werkstuk over één aspect van de 
Romereis, waarbij ze ingaan op de historische, kunst- 
historische en cultuur-historische facetten van dat aspect. 

Domein 
A,B,C,E 

1 
 

  nee nee 

  S5 Toets: Lyriek 
Leerlingen krijgen tekstvragen over in de klas behandelde 
lyrische teksten. Daarbij wordt er ook gevraagd naar de 
literaire en stijlkundige concepten die in lyrische teksten 
voorkomen, net als de ontwikkeling van het genre. 
Daarnaast krijgen ze ongeziene tekst van één van die 
schrijvers. 

Domein 
A,B,C,D,E 

4  100 min. ja ja 

 6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S6 Toets: Plinius en Martialis (1) 
Leerlingen krijgen tekstvragen over in de klas behandelde 
teksten van Plinius en Martialis. Daarbij wordt er ook 
gevraagd naar de literaire en stijlkundige concepten die in 
deze teksten voorkomen, net als de algemene historische 
context waarin deze schrijvers werkten. Daarnaast krijgen 
ze een ongeziene tekst van één van die schrijvers. 

Domein 
A,B,C,D,E 

4  100 min. ja ja 

 periode 2 S7 Toets Plinius en Martialis (2) 
Leerlingen krijgen tekstvragen over in de klas behandelde 
teksten van Plinius en Martialis. Daarbij wordt er ook 
gevraagd naar de literaire en stijlkundige concepten die in 
deze teksten voorkomen, net als de algemene historische 
context waarin deze schrijvers werkten. Daarnaast krijgen 
ze een ongeziene tekst van één van die schrijvers. 

Domein 
A,B,C,D,E 

4  100 min. ja ja 

 periode 3 S8 Toets Plinius en Martialis (3) 
Leerlingen krijgen tekstvragen over in de klas behandelde 
teksten van Plinius en Martialis. Daarbij wordt er ook 
gevraagd naar de literaire en stijlkundige concepten die in 
deze tekst voorkomen, net als de algemene historische 
context waarin deze schrijvers werkten. Daarnaast krijgen 
ze een ongeziene tekst van één van die schrijvers. 

Domein 
A,B,C,D,E 

4  100 min. ja ja 

 
 



PTA 6 vwo 
Vak: Latijnse taal en cultuur 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A: Reflectie op klassieke teksten en antieke cultuur 
  Subdomein 1: Reflectie op klassieke teksten 
  Subdomein 2: Reflectie op antieke cultuur 
Domein B: Reflectie op de relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese cultuur 
Domein C: Zelfstandige oordeelsvorming 
Domein D: Oriëntatie op studie en beroep 
Domein E:  Informatieve vaardigheden 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling.  



PTA 6 vwo 
Vak: Franse taal en literatuur 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3  
 

       

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2 S1 Examenidioom: 
Woordenlijst van SSL (Stichting Studiebegeleiding 
Leiden) 

Domein A,B,C,D 1  50 Ja Nee 
 

 periode 3   
 

      

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S2 Literatuur 
Kennis van en inzicht in literatuur (uit Grandes 
Lignes*) 

Domein E 1  100 Nee Ja 

 periode 2 S3 Schrijfvaardigheid 
Het schrijven van een (sollicitatie)brief/mail 

Domein D,F 1  100 Nee Ja 

 periode 3 S4 
 
 

S5 
 
 

S6 

Kijk- en luistervaardigheid 
Citotoets   
 
Spreekvaardigheid ** 
Presentatie van een bijzondere plek in Parijs   
 
Gespreksvaardigheid ** 
Interview met Parijzenaar   

Domein B 
 
 
Domein C 
 
 
Domein C 

1 
 
 
1 
 
 
1 

  Ja 
 
 
 

Nee 
 
 

Nee 
 

Nee 
 
 
 

Nee 
 
 

Nee 
 
 

 *  Dit boek is pas per schooljaar 2021-2022 in gebruik. Nu nog onbekend over welke hoofdstukken het gaat. 

** S5 en S6 worden in februari 2022 afgenomen in Parijs (onder voorbehoud) 
 



 

PTA 6 vwo 
Vak: Franse taal en literatuur 
Schooljaar 2021-2022 
 

Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Leesvaardigheid 
Domein B Kijk- en luistervaardigheid 
Domein C Gespreksvaardigheid 
Domein D Schrijfvaardigheid 
Domein E Literatuur 
Domein F Oriëntatie op studie en beroep 
 
 
Herkansing: 
Zie verder punt 7 herkansingsregeling. 
 



PTA 6 vwo 
Vak: Duitse taal en literatuur 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3 
 

        

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1 S1-1 Frequentie- en signaalwoordenlijst examenbundel (in 
2 deeltoetsen met gelijke weging verdeeld over per. 2 
en 3).  
verwerking van woorden en contexten ter ondersteuning 
van leesvaardigheid 

Domein A  1 50 min. ja ja 

 periode 2 
 

S1-2 Frequentie- en signaalwoordenlijst examenbundel (in 
2 deeltoetsen met gelijke weging verdeeld over per 2 
en 3).  
verwerking van woorden en contexten ter ondersteuning 
van leesvaardigheid 

Domein A  1 50 min ja nee 

 periode 3   
 

      

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S1 
 
 

S2 

Idioomtoets: examenidioom D-N (gemiddelde van S1-1 
en S1-2 uit 5V) 
 
Literatuur: verwerking van (een) gelezen werk(en)   
Beschrijving en analyse van handeling, personen, 
relaties, verwerking van literaire begrippen en 
literatuur-historische context 

 
 
 
Domein 
D,E 

1 
 
 
1 

  
 
 

100 min. 

 
 
 

nee 

 
 
 

ja 
 

  

  



PTA 6 vwo 
Vak: Duitse taal en literatuur 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 2 S3 
 
 
 

S4 

Luisteren: TestDaF-Hörverstehen 
Verwerking van beluisterde fragmenten, 
aantekeningen maken en verwerken 
 
Schrijven: TestDaf-Schreiben 
Sollicitatie, verwerking van tabellen, opbouw 
argumentatie, aanpassing woordgebruik, weergave 
eigen mening 

Domein 
B 
 
 
Domein 
D,F 

1 
 
 
 
2 

 50 min. 
 
 

130 min. 

ja 
 
 

ja 

nee 
 
 

ja 
 

 periode 3 S5 Mondeling: spreekvaardigheid  en 
gespreksvaardigheid 
Spreekvaardigheid: op basis van 5 gelezen bronnen 
weergeven van inhoud, opbouw en argumentatie en 
verwoording van eigen mening 
Gespreksvaardigheid: uitwerking van 20 thema’s via 
de Steckbrief, verwerking ervan  in interactie met 
een native speaker. 

Domein 
C 

4  30 min. per 
persoon 

nee ja 

 
De volgorde van de schoolexamens kan per jaar gewijzigd worden. 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A  Leesvaardigheid 
Domein B  Kijk- en luistervaardigheid 
Domein C  Gespreksvaardigheid 
Domein D  Schrijfvaardigheid 
Domein E  Literatuur 
Domein F  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 



PTA 6 vwo 
Vak: Engelse taal en literatuur 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1         
 periode 2         
 periode 3         
5 vwo 2020-2021   

 
      

 periode 1         
 periode 2         
 periode 3         
6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1/2 S1 Examenidioom (gemiddelde van deeltoetsen met 
gelijke weging uit periode 1,2 en 3 ) verwerking van 
woorden en contexten ter ondersteuning van 
leesvaardigheid. 

Domein A 1 1/3 50 Ja nee 

 periode 1 S2 Literatuurtoets: verwerking van gelezen werken 
Beschrijving en analyse van handeling, personen, 
relaties, verwerking van literaire begrippen en 
literatuur-historische context. 

Domein E 1  100 Ja Ja 

 periode 2 S3 
 
 
 

S4 
 

Kijk- en Luistervaardigheid CITO VWO 
Verwerking van beluisterde fragmenten, 
aantekeningen maken en verwerken. 
 
Mondeling: Spreek- en gespreksvaardigheid: 
Discussie over stellingen in tweetallen, spreken over 
visual prompts (foto’s), opbouw en argumentatie en 
verwoording van eigen mening. 

Domein B 
 
 
 
Domein C 

1 
 
 
 
1 

 90 
 
 
 
20 

Ja 
 
 
 

Nee 

ja 
 
 
 

nee 

 periode 3 S5 Schrijfvaardigheid  
Schrijven van een informele of formele brief met 
inachtneming van briefconventies, opbouw 
argumentatie, aanpassing woordgebruik, weergave 
eigen mening. 

Domein D,F 1  100 ja ja 

 . 

 

 



PTA 6 vwo 
Vak: Engelse taal en literatuur 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Leesvaardigheid 
Domein B Kijk- en Luistervaardigheid 
Domein C Spreek- en gespreksvaardigheid 
Domein D Schrijfvaardigheid 
Domein E Literatuur 
Domein F Oriëntatie op studie en beroep 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
 



PTA 6 vwo 
Vak: geschiedenis 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3 
 

S1 Het overgangscijfer van 4V naar 5V dat een doorlopend 
gemiddelde is van alle even zwaar tellende 
toetsen/opdrachten in 4 VWO.  
Toets 1 gaat over Tijdvakken jagers en Boeren, Grieken en 
Romeinen, Monniken en Ridders en Steden en Staten 
Toets 2 is een PO die handelt over een belangrijk 
historische gebeurtenis. 
Toets 3 is een PO over een belangrijke historische persoon. 
Toets 4 is een Toets over de tijdvak 5, Ontdekkers en 
hervormers en tijdvak 6, Regenten en Vorsten. 
Toets 5 is een toets over de tijdvakken 7, Pruiken en 
Revoluties en tijdvak 8 (Burgers en Stoommachines) 

Domein 
A,B,C, 

1   nee nee 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2 
 

        

 

  



PTA 6 vwo 
Vak: geschiedenis 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  Toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 3 S2 Het overgangscijfer van 5V naar 6V dat een doorlopend 
gemiddelde is van alle  even zwaar gewogen 
toetsen/opdrachten in 5 VWO.  
De toetsen hebben allemaal een gelijk gewicht richting het 
jaarovergangscijfer. 
Toets 1 gaat over Tijdvak 9 (Wereldoorlogen)(1 uurs toets) 
uit domein B en alle 49 kenmerkende aspecten via 
bronmateriaal productief getoetst. 
Toets 2 gaat over Tijdvak 9 (Wereldoorlogen) en tijdvak 10 
(Televisie en computer)  (2 uurstoets) uit domein B en alle 
49 kenmerkende aspecten via bronmateriaal productief 
getoetst. 
Toets 3 Geschiedenis van de Rechtsstaat (domein D) (2 
uurs toets) 
Toets 4 gaat over Historische context Steden en Burgers in 
de Lage landen (1050-1700)  (1uurs toets) en alle 49 
kenmerkende aspecten via bronmateriaal productief 
getoetst. 
Toets 5 gaat over historische context Verlichting en alle 49 
kenmerkende aspecten via bronmateriaal productief 
getoetst. (2 uurs toets) 
Hierbij worden in de toetsen via vraagstellingen de 
vaardigheden van domein A (Historisch Denken en 
redeneren) en de diachrone thema’s (domein C) Politieke 
besluitvorming, Economische organisatie, territoria 
verwerven, uitvindingen en hun gevolgen en sociale 
spanningen in de samenleving getoetst. 
Daarnaast wordt in de stof aandacht besteed aan 
Oriëntatie op studie en beroep. (domein E) 

Domein 
A,B,C,D,E 

2   nee 
 
 
 

nee 

  



PTA 6 vwo 
Vak: geschiedenis 
Schooljaar 2021-2022 
 

afdeling periode  Toets toetsomschrijving 
 

domein weging 
SE 

weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S3 Steden en burgers in de Lage Landen,  
Verlichting 1650-1900 
Productieve toetsing van alle 49 kenmerkende aspecten en 
leerdoelen van Tijdvakken 1 t/m 10 (zie voor beschrijving 
hierboven) 
Hierbij worden in de toetsen via vraagstellingen de 
vaardigheden van domein A (Historisch Denken en 
redeneren) en de diachrone thema’s (domein C) Politieke 
besluitvorming, Economische organisatie, territoria 
verwerven, uitvindingen en hun gevolgen en sociale 
spanningen in de samenleving getoetst.   

Domein 
A,B,C 

2  100 min. Nee Ja 

 periode 2 S4 China 1842-2001, Duitsland in Europa 1918-1991 
Productieve toetsing van alle 49 kenmerkende aspecten en 
leerdoelen van tijdvak 1 t/m 10 en de Historische 
contexten China (1842-2001) en Duitsland (1918-1991). 
Hierbij worden in de toetsen via vraagstellingen de 
vaardigheden van domein A (Historisch Denken en 
redeneren) en de diachrone thema’s (domein C) Politieke 
besluitvorming, Economische organisatie, territoria 
verwerven, uitvindingen en hun gevolgen en sociale 
spanningen in de samenleving getoetst. 
 

Domein 
A,B,C 

2  100 min. ja Ja 

 periode 3 S5 Steden en burgers in de Lage Landen, Verlichting 1650-
1900, China 1842-2001, Duitsland in Europa 1918-1991. 
Productieve toetsing van alle 49 kenmerkende aspecten en 
leerdoelen van Tijdvak 1 t/m 10 en alle vier hierboven 
genoemde  historische contexten. 
Hierbij worden in de toetsen via vraagstellingen de 
vaardigheden van domein A (Historisch Denken en 
redeneren) en de diachrone thema’s (domein C) Politieke 
besluitvorming, Economische organisatie, territoria 
verwerven, uitvindingen en hun gevolgen en sociale 
spanningen in de samenleving getoetst. 
 

Domein 
A,B,C 

2  100 min. ja Ja 

 

  



PTA 6 vwo 
Vak: geschiedenis 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A: Historisch besef 
Domein B:  Oriëntatiekennis 
Domein C: Thema’s 
Domein D: Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie 
Domein E: Oriëntatie op studie en beroep 
 
Daar het overgangscijfer van de gehele 4V periode mee telt als een SE kan dit niet herkanst worden. 
 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
 
 



PTA 6 vwo 
Vak: aardrijkskunde 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging  
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1  Start praktische opdracht 
 

      

 periode 2  
 

       

 periode 3 S1 Afsluiting praktische opdracht  2 
 

 n.v.t. Nee Nee 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1  Start praktische opdracht 
 

      

 periode 2 
 

S2 
 

S3 

Olympiade AK 
 
Schriftelijke toets: Globalisering 

A t/m E 
 
A en B 

2 
 
3 

 150 
 
100 

Nee 
 
Ja 

Nee 
 
Ja 

 periode 3 S4 
 
 

S5 

Afsluiting praktische opdracht 
 
 
Schriftelijke toets: Systeem Aarde 

A en B en/of C 
en/of D en/of E 
 
A en C 

6 
 
 
3 

 n.v.t. 
 
 
100 

Nee 
 
 
100 

Nee 
 
 
Ja 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1   
 

      

 periode 2 S6 Schriftelijke toets: Zuid-Amerika 
 

A, B, C en D 3  100 Ja Nee 

 periode 3 S7 Schriftelijke toets: Wonen in Nederland 
 

A, B, C en E 3  100 Ja Ja 

 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Wereld  
Domein C Aarde 
Domein D Gebieden 
Domein E Leefomgeving 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 



PTA 6 vwo 
Vak: wiskunde A 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 

deeltoets 
toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3 
 

S1 PO grafische rekenmachine  
Alles wat je leerjaar 4 hebt gebruikt op de grafische 
rekenmachine komt terug in 1 toets.  

Domein 
A,B,C,E  

1 nvt 50 Nee Ja 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2 
 

S2 PO Hoofdstuk K – Lineair programmeren  
Lineaire vergelijkingen met twee variabelen oplossen en 
tekenen 

Domein 
A,B,C,E,F 

1 nvt 50 Nee Nee 

 periode 3 S3 PO STATISTIEK 
Verwerken van data, statistiek, beslissingen, statistiek en 
ICT. 

Domein A,E 1 nvt 50 Nee Nee 

  S4 Schriftelijke toets: H4, H5, H7, H9 en H11 
Het kansbegrip, beschrijvende statistiek, kansrekening, 
kansverdelingen, het toetsen van hypothesen. 

Domein 
A,B,E 

1 nvt 100 Nee Ja 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S5 Schriftelijke toets: H1 t/m H3, H6, H8, H10 en H12 
Getallen en variabelen, combinatoriek, verbanden en 
grafieken, machtsverbanden, rijen en veranderingen, 
differentiëren, exponenten en logaritmen. 

Domein  
A,B,C,E 

3 nvt 100 Ja Ja 

 periode 2 S6 Schriftelijke toets: H1 t/m H3, H6, H8, H10, H12 en H13   
Getallen en variabelen, combinatoriek, verbanden en 
grafieken, machtsverbanden, rijen en veranderingen, 
differentiëren, exponenten en logaritmen, toepassingen 
van de differentiaalrekening. 

Domein 
A,B,C,D,E 

3 nvt 100 Ja Ja 

 periode 3 S7 Schriftelijke toets: H1 t/m H3, H6, H8, H10, H12 t/m H14  
Getallen en variabelen, combinatoriek, verbanden en 
grafieken, machtsverbanden, rijen en veranderingen, 
differentiëren, exponenten en logaritmen, toepassingen 
van de differentiaalrekening, allerlei formules. 

Domein 
A,B,C,D,E 

3 nvt 150 Ja Ja 



  

PTA 6 vwo 
Vak: wiskunde A 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Algebra en tellen 
Domein C Verbanden 
Domein D Verandering 
Domein E Statistiek en kansrekening 
Domein F Keuzeonderwerpen 
 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
 



PTA 6 vwo 
Vak: wiskunde B 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 

deeltoets 
tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3 
 

        

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1 S1 PO Grafische rekenmachine 
Omgaan met de GRM 
 

Domein A, B 1 nvt 50 Nee Ja 

 periode 2 
 

        

 periode 3 S2 PO Hoofdstuk K 
Voortgezette integraalrekening 
Substitutiemethode, partieel integreren en 
breuksplitsen. 

Domein F 1 nvt 100 Nee Ja 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S3 Schriftelijke toets: H1 t/m H6, H9, H11 en H13 
Functies, grafieken, afgeleide functies, vergelijkingen, 
meetkunde,  
machten, exponenten, differentiaalrekening, integraal 
rekening, limieten en asymptoten. 

Domein 
A,B,C,E 

3 nvt 100 Ja Ja 

 periode 2 S4 Schriftelijke toets: H8, H10 en H14 + S3 
Meetkunde met coördinaten, meetkunde met vectoren 
en meetkunde toepassen. 

Domein 
A,B,C,E 

3 nvt 100 Ja Ja 

 periode 3 S5 Schriftelijke toets: H7, H12 en H15 + S4 
Goniometrische functies, goniometrische formules, 
differentiëren en integreren van allerlei functies. 

Domein 
A,B,C,D,E 

3 nvt 150 Ja Ja 

  

  



PTA 6 vwo 
Vak: wiskunde B 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Formules, functies en grafieken 
Domein C  Differentiaal- en integraalrekening 
Domein D Goniometrische functies 
Domein E Meetkunde met coördinaten 
Domein F Keuzeonderwerpen 
 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
  
 



PTA 6 vwo 
Vak: wiskunde C 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domeincode weging 

SE 
weging 

deeltoets 
toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
Ja/Nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-
2020 

  
 

      

 Periode 1  
 

       

 Periode 2  
 

       

 Periode 3 S1 
 

PO Grafische rekenmachine 
Omgaan met de GRM 

A,B,C,E 1 nvt 50 nee Ja 

5 vwo 2020-
2021 

 
 

       

 Periode 1  
 
 

       

 Periode 2  
 
 

       

 Periode 3 S2 
 
 

Keuze onderwerp: Lineair programmeren 
Lineaire vergelijkingen met twee variabelen 
oplossen en tekenen. 

H 1 nvt 50 nee nee 

6 vwo 
 

2021-
2022 

        

 Periode 1 S3 
 
 

Schriftelijke toets: H1 t/m  H7  
Getallen, variabelen, combinatoriek, verbanden, 
kansen, beschrijvende statistiek en kansrekening. 

A,B,C,E 3 nvt 100 ja Ja 

 Periode 2 S4 
 
 

Schriftelijke toets: H8 t/m H10, H12 + S3 
Regelmaat, veranderingen, kansverdelingen, 
meetkunde en logisch redeneren. 

A,B,D,F,G 3 nvt 100 ja Ja 

 Periode 3 S5 
 
 

Schriftelijke toets: H13 en H14 + S4 
Allerlei formules, meetkundige figuren 

A,C,D 3 nvt 150 ja Ja 

 
  



PTA 6 vwo 
Vak: wiskunde C 
Schooljaar 2021-2022 
 

Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Algebra en tellen 
Domein C Verbanden 
Domein D Veranderingen 
Domein E Statistiek en kansrekening 
Domein F Logisch redeneren 
Domein G Vorm en ruimte 
Domein H Keuzeonderwerpen 
 
 
 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
  

 



PTA 6 vwo 
Vak: natuurkunde 
Schooljaar: 2021-2022 
 
afdeling periode  toetsnr. toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1 -  
 

      

 periode 2 -  
 

      

 periode 3 
 

-        

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1 -  
 

      

 periode 2 
 

-        

 periode 3 -  
 

      

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S1 Schriftelijke toets: H1 t/m H9 + H16 
Bewegen, Newton, Krachten en vectoren,  
Spanning/stroom, Ohm, Energie en -omzettingen, 
Trillingen, Golven, Radioactiviteit, Kijken in het 
lichaam. 

Domein A, B, C, 
D, E, H 

4  100 ja ja 

 periode 2 S2 Schriftelijke toets: H1 t/m H13 + H16  
Stof van S1 + Elektromagnetisme, Inductie, 
Versnellen en afbuigen, Elektrische velden, 
Aantrekkingswetten van Newton en Coulomb 

Domein A, B, C, 
D, E, F, G, H 

4  100 ja ja 

 periode 3 S3 Schriftelijke toets:  H1 t/m H16 en keuzemodule 
Stof van S1+ S2+ Elektromagnetische straling (van 
sterren), Kwantummechanica  
En een extra module over één van de volgende 
onderwerpen (nader bekend te maken) 

• Kern en deeltjesprocessen 
• Relativiteitstheorie 
• Biofysica 
• Geofysica 

 

Domein A, B, C, 
D, E, F, G, H 
 
 
 
 

4  100 ja ja 

 



PTA 6 vwo 
Vak: natuurkunde 
Schooljaar: 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 3 S4 Praktische opdracht  
Inhoud nader bekend te maken. 
 

Domein A, B, C, 
D, E, F, G, H, I 
 

3  150 nee nee 

 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
A Vaardigheden 
B Golven (Informatieoverdracht en medische beeldvorming) 
C Beweging en wisselwerking (Kracht en beweging, Energie en wisselwerking, Gravitatie) 
D Lading en veld (Elektrische systemen, elektrische en magnetische velden)  
E Straling en materie (Eigenschappen van stoffen en materialen, Elektromagnetische straling en materie, Kern en deeltjesprocessen*) 
F Quantumwereld (Quantumwereld, Relativiteitstheorie*) 
G  Leven en aarde (Biofysica*, Geofysica*) 
H Natuurwetten en modellen (Onderlinge verbanden tussen alle onderwerpen) 
I Onderzoek en ontwerp (Experiment, modelstudie, ontwerp) 
 
* keuze modules, twee van de vier moeten in SE behandeld worden. 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
 



PTA 6 vwo 
Vak: scheikunde   
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3 
 

        

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1 
 

        

 periode 2 S1 Chemie 6e editie: hfdst. 1 t/m 9 + 12 
1. Mengsels en zuivere stoffen, molculen en 

atomen, chemische reacties 
2. Chemische binding, atoombouw 
3. Isomerie, koolstofchemie, gehaltes 
4. Chemisch rekenen, massa 
5. Zouten 
6. Polair, a-polair, alcoholen, aminen 
7. Energie 
8. Evenwicht 
9. Zuren en basen 
12. Buffers en titraties 

Domein 
A,B,C,E,F,G 

6  100 Ja Ja 

 periode 3 S2 Praktische opdracht 
 
 

Domein 
A,B,C,E,F 

2  150 Nee Ja 

  

  



PTA 6 vwo 
Vak: scheikunde    
Schooljaar 2021-2022 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S3 Chemie 6e editie: hfdst. 1 t/m 13 
1. Mengsels en zuivere stoffen, molculen en 

atomen, chemische reacties 
2. Chemische binding, atoombouw 
3. Isomerie, koolstofchemie, gehaltes 
4. Chemisch rekenen, massa 
5. Zouten 
6. Polair, a-polair, alcoholen, aminen 
7. Energie 
8. Evenwicht 
9. Zuren en basen 
10. Koolstofchemie 2, gaschromatografie, 

massaspectrometrie 
11. Redox. 
12. Buffers en titraties 
13. Analysemethoden 

Domein 
A,B,C,D,E,F,G 

6  100 Ja Ja 

 periode 2 S4 Chemie 6e editie: hfdst. 7,8,9,11,12,13,14,16 
7. Energie 
8. Evenwicht 
9. Zuren en basen 
11. Redox 
12. Buffers en titraties 
13. Analysemethoden 
14. Groene chemie, industriële chemie 
16. Redox in zuur en basisch milieu, elektrolyse, 
redox 

Domein 
A,B,C,D,E,F,G 

6  100 Ja Ja 

 periode 3 S5 
 

S6 

Praktische opdracht 
 
Chemie 6e editie: hfdst 3, par. 6.4,  
Hfdst. 10,15,17,18,19 

1. Koolstofchemie 2, gaschromatografie, 
massaspectometrie 

15. Kunststoffen 
17. Biochemie 
18. Lewisstructuur, mesomerie, 
reactiemechanismen 
19. Moderne materialen 

Domein 
A,B,C,E,F 
 
Domein 
A,B,C,D,E,F,G 

4 
 
 
6 

 150 
 
 
100 

Nee 
 
 

Ja 

Ja 
 
 

Ja 



 
PTA 6 vwo 
Vak: scheikunde 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
Methode: Chemie  
 
Opmerkingen: de 3e klas stof wordt bekend verondersteld. Ook wordt de stof uit voorafgaande toetsen in de daaropvolgende toetsen bekend verondersteld. Het is een 
opbouwend vak. 
  
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Stoffen en materialen in de chemie 
Domein C Chemische processen en behoudswetten  
Domein D Ontwikkelen van chemische kennis 
Domein E Innovatie en chemisch onderzoek 
Domein F Industriële (chemische) processen  
Domein G Maatschappij, chemie en technologie 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
 
 
 



PTA 6 vwo 
Vak: natuur, leven en technologie 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toetsnr. toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 

deeltoets 
tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1 S1 (Natuur)Wetenschappelijke methoden 
• Artikelpresentatie 
• Onderzoeksverslag 
• Onderzoek 

Domein A,B, F 
 

1 1/3 
1/3 
1/3 

 

- nee nee 

 periode 2 S2 Forensisch onderzoek 
• Dossier  
• Toets  

Domein A,B,E, 
F 
 

1 0,5 
0,5 

100 
 

 
Nee 

 
Ja 

 periode 3 
 

S3 
 
 

 

Voel je thuis 
• Onderzoeksverslag + presentatie 

Domein D 
 
 
 

1 
 

 
 

 
 

 Nee Nee 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1 S4 Hersenen en Leren 
• Onderzoek+logboek 
• Toets 

Domein A,B,D 1  
0,5 
0,5 

50 Ja, 
deeltoets 
toets. 

Nee 

 periode 2 
 

S5 Kernfusie en andere energie opwekkers 
• Literatuurstudie/onderzoek/dossier 
• Toets 
vervallen 

      

 periode 3 S6 Blik op de Nanowereld  
• Literatuurstudie+questartikel 
• Toets 

 
Domein A,B,E  

1  
0,5 
0,5 

 
 

50 

Ja, 
deeltoets 
toets 

Nee 
 

S7 Moleculen in leven  
• Presentatie 
• Toets 

Domein A,B,C,D 1  
0,5 
0,5 

 
 

50 

Ja, 
deeltoets 
toets 

 
Ja 

 
  



 
PTA 6 vwo 
Vak: natuur, leven en technologie 
Schooljaar 2021-2022 
 

afdeling periode  toetsnr. toetsomschrijving 
 

domein weging 
SE 

weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S8  
 

Hart en vaten 
• Toets 
• Practica (3) en artikel 

Domein A,B,D 1  
0,5 
0,5 

100  Ja Ja 

 periode 2 S9 Summer in the City 
• Toets  
• Debat  
• Opgaven 

 

Domein A,B,C,D 1  
0,5 
0,25 
0,25 

 
100 

 
Ja, 

deeltoets 

 
Ja 

 periode 3 S10 Moleculaire Gastronomie 
• Receptverslag 
• Toets 

Domein A,B,E 1  
1 
1 

 
 

50 

Ja, 
deeltoets 

toets 

Ja 

  
 
De pta-cijfers worden opgebouwd uit verschillende onderdelen binnen een module. 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
 
Domein A: Vaardigheden 
Subdomein A1: Informatievaardigheden gebruiken 
Subdomein A2: Communiceren 
Subdomein A3: Reflecteren op leren 
Subdomein A4: Studie en beroep 
Subdomein A5: Onderzoeken 
Subdomein A6: Ontwerpen 
Subdomein A7: Modelvorming 
Subdomein A8: Natuurwetenschappelijk instrumentarium 
Subdomein A9: Waarderen en oordelen 
Subdomein A10: Interdisciplinaire vraagstukken in studie- en beroepspraktijk 
Subdomein A11: Redeneren 
Subdomein A12: Rekenkundige en wiskundige vaardigheden 
Subdomein A13: Samenwerken 
 



 
 
PTA 6 vwo 
Vak: natuur, leven en technologie 
Schooljaar 2021-2022 
 
Domein B: Exacte wetenschappen en technologie  
Subdomein B1: Interdisciplinariteit 
Subdomein B2: Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie 
 
Domein C: Aarde, natuur en heelal 
Subdomein C1: Processen in levende natuur, aarde en ruimte 
Subdomein C2: Duurzaamheid 
 
Domein D: Gezondheid en veiligheid  
Subdomein D1: De gezonde en zieke mens 
Subdomein D2: Bescherming en veiligheid 
 
Domein E: Technologische ontwikkeling 
Subdomein E1: Methoden en technieken van technologische ontwikkeling 
Subdomein E2: Processen en producten 
 
Domein F: Fundamenten van natuurwetenschap en technologie  
Subdomein F1: Fundamentele theorieën 
Subdomein F2: Methoden en technieken van onderzoek 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op: 
• het gehele domein A en domein B in combinatie met: 
• minimaal één subdomein uit ieder van de domeinen C t/m F en ten minste vijf subdomeinen in totaal; 
• en, indien het bevoegd gezag daarvoor kiest, andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 

 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
Dit betreft uitsluitend de schriftelijke toets wanneer deze in de module aanwezig is. 
 



PTA 6 vwo 
Vak: biologie 
Schooljaar 2021-2022 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2  
 

       

 periode 3 
 

S1 Hfdst. 4, 5, 6 (deel 4 vwo)  
Voortplanting, erfelijkheid, soorten en populaties 

Domein 
A,B,C,D,E 

2  100 ja ja 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2 
 

   S2 Hfdst. 6, 7, 8, 15, 16 (deel 4 en 5 vwo) 
Soorten en populaties, evolutie, kwetsbare 
ecosystemen, systeem aarde en de mens 

Domein 
A,B,C,D,F 

2  100 ja ja 

 periode 3 S3 Hfdst. 9, 10, 11, 12 (deel 5 vwo) 
Bloedsomloop, voeding en vertering, regeling intern 
milieu, hormonen 

Domein A,B,C,D 2  100 ja ja 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S4 Hfdst. 2, 3, 4, 13, 14, 19 (deel 4, 5 en 6 vwo) 
Cel en leven, wetenschappelijk onderzoek, 
voortplanting, zenuwstelsel, waarnemen, sport 

Domein A,B,C,D 3  100 Ja ja 

 periode 2 S5 
 
 
 
 
 
 
 

S6 

Practica gedurende : 
4 vwo (verslagen over: gedragsonderzoek, placebo-
onderzoek) 
5 vwo (verslag over ecologie-onderzoek, PO 
voeding, poster over hormonen)  
6 vwo (anatomische atlas, microscopie planten, 
presentatie biologisch actueel onderwerp) 
 
Hfdst. 5, 7, 10, 17, 18 (deel 4, 5 en 6 vwo) 
Erfelijkheid, Evolutie, voeding en vertering, DNA, 
eiwit 
 

Domein A 
 
 
 
 
 
 
 
Domein 
A,B,C,D,E,F 

3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 

ja 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 

ja 

  
  



PTA 6 vwo 
Vak: biologie 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets Toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 3 S7 
 
 
 
 

S8 

Praktisch Schoolonderzoek 
Uitvoeren van een natuurwetenschappelijk 
onderzoek en verslaglegging van de data 
 
 
Hfdst. 9, 11, 15, 16, 20, 21 (deel 4, 5 en 6 vwo) 
bloedsomloop, regeling intern milieu, kwetsbare 
ecosystemen, systeem aarde en de mens, planten, 
afweer 
 

Domein A 
 
 
 
 
Domein 
A,B,C,D,E,F 

2 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
   

  100 
 
 
 
 
  100 

   Nee 
 
 
 
 
   ja 

   Ja 
 
 
 
 
   ja 

 
 
Boeken: Nectar, delen 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo (4e druk) 
 
Omschrijving Domeinen eindexamen: 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Zelfregulatie 
Domein C Zelforganisatie 
Domein D Interactie 
Domein E Reproductie 
Domein F Evolutie 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling 
 
 
 



PTA 6 vwo 
Vak: economie 
Schooljaar 2021-2022 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3 
 

        

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1 S1 Klassenexperimenten (gedurende het gehele jaar, in 
lessen) 
Twee spellen over economische onderwerpen, gevolgd 
door een analyse van deze spellen. 
 
Economisch spel “Heden, verleden en toekomst” 

Domein J 1  
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 les 

 
 
 
 
 
Nee 

 
 
 
 
 
Nee 

 periode 2 
 

 Economisch spel “Speltheorie”   1 1 les Nee Nee 

 periode 3   
 

      

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S2 Module 1 t/m 5 
Schaarste, geld en handel , Vraag en aanbod , Markt en 
overheid , Heden, verleden en toekomst , Speltheorie. 

Domein 
A,B,C,D,E,F 

3  100 Ja Ja 

 periode 2 S3 Module 1 t/m 3 + 6 + 7  
Schaarste, geld en handel , Vraag en aanbod , Markt en 
overheid , Risico en rendement , Economische groei. 
 

Domein 
A,B,C,D,G,H 

3  100 Ja Ja 

 periode 3 S4 Module 4 t/m 8 en “Modellen” 
Heden, verleden en toekomst , Speltheorie , Risico en 
rendement , Economische groei , Conjunctuur en 
economisch beleid, Modellen. 

Domein 
A,E,F,G,H,I,K 

3  100 Ja Ja 

  



PTA 6 vwo 
Vak: economie 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Concept Schaarste 
Domein C Concept Ruil 
Domein D Concept Markt 
Domein E Concept Ruilen over de tijd 
Domein F Concept Samenwerken en onderhandelen 
Domein G Concept Risico en informatie 
Domein H Concept Welvaart en groei 
Domein I Concept Goede tijden, slechte tijden 
Domein J Onderzoek en experiment 
Domein K Keuzeonderwerpen 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
 
 



PTA 6 vwo 
Vak: bedrijfseconomie 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toetsnr. toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3 
 

        

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2 
 

        

 periode 3   
 

      

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S1 Hoofdstuk 1 t/m 18 
Schriftelijke toets over “basisvaardigheden”, “van 
persoon tot rechtspersoon” en “interne organisatie 
en personeelsbeleid”. 

Domein 
A,B,C,D 

1  100 Ja Ja 

 periode 2 S2 Hoofdstuk 18 t/m 33 
Schriftelijke toets over “Investeren en financieren”, 
“marketing” en “financieel beleid”. 

Domein A,D,E,F 1  100 Ja Ja 

 periode 3 S3 Hoofdstuk 28 t/m 44 
Schriftelijke toets over “Aandelen”, “financieel 
beleid” en “verslaglegging”, aangevuld met 
boekhouden. 

Domein 
A,D,F,G,H 

1  100 Ja Ja 

  

  



PTA 6 vwo 
Vak: bedrijfseconomie 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Van persoon naar rechtspersoon 
Domein C Interne organisatie en personeelsbeleid 
Domein D Investeren en financieren 
Domein E Marketing 
Domein F Financieel beleid 
Domein G Verslaglegging 
Domein H Keuze-onderwerpen 
 
 
Herkansing: 
Voor herkansing zie artikel 7.1. 

 



PTA 6 vwo 
Vak: muziek 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2 S1 Praktische opdracht  
Compositie (vocaal of instrumentaal) schrijven a.d.h.v. 
een buitenmuzikaal gegeven. De compositie wordt ook 
uitgevoerd. 

Domein B 2  nvt nee ja 

 periode 3 
 

        

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2 
 

S2 Mondeling 
Analyse Compositie & muziekstijlherkenning a.d.h.v. 
luisterfragmenten. 

Domein A 2  nvt nee ja 

 periode 3   
 

      

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S3 Toets Muziektheorie/Luistervaardigheid 1/ Solfège1 
 

Domein A 1  100 Ja ja 

 periode 2 S4 Mondeling 
Toets Muziektheorie/Luistervaardigheid 2/ Solfège¹ 
Ritmetikken. 

Domein A 1  Nvt Nee ja 

 periode 3 S5 
 

S6 

Praktisch schoolexamen (zingen/musiceren). 
 
Toets Muziektheorie/Luistervaardigheid 3/ Solfège¹ 

Domein B,C 
 
Domein A 

2 
 
2 

 nvt 
 

100 

Nee 
 

nee 

Nee 
 

ja 
  

                                                           
1 Solfège is gehoortraining, gericht op intervallen, drieklanken etc…. 
1 Middeleeuwen, Renaissance, Barok, Classicisme, Romantiek, Hedendaagse klassiek, Popmuziek, Cross-over 
 



PTA 6 vwo 
Vak: muziek 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
 
Voor alle leerstof worden muziekterminologie en stijlperiodes uit de muziekgeschiedenis2 als leidraad gebruikt. 
 
Opmerking: Van de leerlingen wordt verwacht dat zij inzetbaar zijn voor muzikale activiteiten binnen de school (soms ook ’s avonds), zoals de vieringen, uitvoeringen, 
workshops, open avond, het examenconcert/muziekavond,  etc.  
Naast muzikale bijdragen hebben ze een organiserende rol. 
 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Vaktheorie 
Domein B Praktijk 
Domein C Oriëntatie op studie en beroep 
 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
 
 

                                                           
 



PTA 6 vwo 
Vak: Beeldende Vorming (Tekenen|2D) 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1 S1 
 
 
 

S2 

Voorstudies, eindwerkstuk  en procesverslag maken 
n.a.v. het eindexamenthema zie examenblad.nl  
 
 
Proefwerk KG/KB Egypte/Grieken/Romeinen/Byzantium 
 

Domein C,B 
 
 
 
Domein A,C 
 
 
 

1 
 
 
 
1 

  
 
 
 
100 

nee 
 
 
 
ja 

ja (*) 
 
 
 
ja 

 periode 2 S3 
 
 
 

S4 

Voorstudies, eindwerkstuk  en procesverslag maken 
n.a.v. de aanschouwing 
 
 
Proefwerk KG/KB   Romaans/Gotiek/ Renaissance   
KB presentaties; procespraktijkopdrachten 
 

Domein C,B 
 
 
 
Domein A,C 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 

  
 
 
 
100 

nee 
 
 
 
ja 

ja (*) 
 
 
 
ja  

 periode 3 
 

S5 
 
 
 
 

S6 

Voorstudies, eindwerkstuk  en procesverslag maken 
n.a.v. een verbaal en/of toegepast gegeven 
 
  
 
Proefwerk KG/KB   Manierisme t/m Classicisme 
 
 

Domein C,B 
 
 
 
 
Domein A,C 
 
 

1 
 
 
 
 
1 

  
 
 
 
 
100 

nee 
 
 
 
 
ja 

ja (*) 
 
 
 
 
ja 

  

  



 

PTA 6 vwo 
Vak: Beeldende Vorming (Tekenen|2D) 
Schooljaar 2021-2022 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1 S7 
 
 
 
 

S8 

2D/3D Voorstudies, eindwerkstuk en procesverslag 
maken n.a.v. het eindexamenthema zie 
examenblad.nl 
 
 
Proefwerk KG/ KB  “Kunst 1800 tot 1960” 
KB/KG presentaties; procespraktijkopdrachten 

Domein C,B 
 
 
 
Domein A,C 
 
 
 

1 
 
 
 
1 

  
 
 
 
100 

nee 
 
 
 
nee 

ja (*) 
 
 
 
ja 

 periode 2 
 

S9 
 
 
 

S10 

2D/3D Voorstudies, eindwerkstuk en procesverslag 
maken n.a.v. de aanschouwing 
 
 
Proefwerk KG/ KB  “Kunst van 1960 tot heden”  
KB /KG presentaties; procespraktijkopdrachten 
 
 

Domein C,B 
 
 
 
Domein A,C 

1 
 
 
 
1 

  
 
 
 
100 

nee 
 
 
 
nee 

ja(*) 
 
 
 
ja 

 periode 3 S11 
 
 

S12 

2D/3D Voorstudies, eindwerkstuk en procesverslag 
maken n.a.v. een verbaal en/of toegepast gegeven 
 
Toets  KG/KB  (a.d.h.v. CSE HAVO  thema’s) 
 

Domein C,B 
 
 
Domein A,C 
 
 

1 
 
 
1 

  
 
 
100 

nee 
 
 
nee 

ja (*) 
 
 
ja 

 
  



PTA 6 vwo 
Vak: Beeldende Vorming (Tekenen|2D) 
Schooljaar 2021-2022 
 
 

afdeling periode  toets toetsomschrijving 
 

domein weging 
SE 

weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1 S13 
 
 
 

S14 

2D/3D Voorstudies, eindwerkstuk en procesverslag 
maken  
 
 
Toets  KG/KB  (a.d.h.v. CSE 2022 VWO thema ) 
KB/KG presentaties; procespraktijkopdrachten 

Domein C,B 
 
 
 
Domein A,C, 
 
 
 

1 
 
 
 
1 

  
 
 
 
100 

nee 
 
 
 
nee 

ja (*) 
 
 
 
ja 

 periode 2 S15 
 
 

S16 

2D/3D Voorstudies, doorstart eindwerkstuk  en 
procesverslag maken  
 
Toets  KG/KB  (a.d.h.v. CSE 2022 VWO thema ) 
KB/KG presentaties; procesopdrachten 
 

Domein C,B 
 
 
Domein A,C 
 
 

2 
 
 
1 
 
 

  
 
 
100 

nee 
 
 
nee 

ja (*) 
 
 
ja 

 periode 3 S17 Toets  KG/KB  (a.d.h.v. CSE 2022 VWO thema ) 
KB/KG presentaties; procesopdrachten. 

 
Domein A,C 

 
1 

  
100 

 
nee 

 
ja 

 

(*)Beeldend proces: Het cijfer van het beeldend proces wordt berekend n.a.v. het gemaakte werk in de lessen (+ procesverslag), de werkuren in de toetsweek en de 
eindpresentatie. 

 
Omschrijving domeinen eindexamen: 

• Domein A: Vaktheorie  
- Subdomein A1: Beschrijven, onderzoeken en interpreteren 
- Subdomein A2: Beschouwen  

• Domein B: Praktijk  
• Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 

 
Het centraal examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretische gedeelte heeft betrekking op domein A. Het praktische gedeelte heeft 
betrekking op de (sub)domeinen A2 en B. De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. De CEVO maakt indien nodig een 
specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen. 
 



PTA 6 vwo 
Vak: culturele kunstzinnige vorming 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1 S1 Cultureel Zelfportret (CZP1) 
Klein onderzoek 1 (Kunstmarkt) 
 

Domein 
A,B,D,C 

1  nvt nee nee 

 periode 2 S2 Klein onderzoek 2. Cap wordt in overleg met docent 
bepaald. 
Praktische opdracht: Artistieke plattegrond 
 

Domein 
A,B,C,D 

1  nvt nee nee 

 periode 3 
 

S3 Klein onderzoek3, inclusief presentatie. CAP wordt, in 
overleg met de docent, door leerling zelf bepaald. 

Domein 
A,B,C,D 

3  nvt nee nee 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1 S4 Praktische opdracht AZP: Artistiek Zelfportret. 
 
 

Domein 
A,B,C,D, 

1  nvt nee nee 

 periode 2 
 

S5 Start Eindonderzoek. Presentatie van de onderzoeksvraag. 
CAP wordt, in overleg met de docent, door de leerling 
bepaald of wordt aan de hand van een georganiseerde 
excursie bepaald 

Domein 
A,B,C,D 

1  nvt nee nee 

 periode 3 S6 Eindonderzoek inclusief creatieve/artistieke presentatie 
en reflectie  
CAP wordt, in overleg met de docent, door leerling zelf 
bepaald. 

Domein 
A,B,C,D 

3  nvt 
 

nee nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3   
 

      

  



PTA 6 vwo 
Vak: culturele kunstzinnige vorming 
Schooljaar 2021-2022 
 
De door leerlingen gemaakte kunstwerken kunnen worden gebruikt voor exposities. 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A Verkennen 
Domein B Verbreden 
Domein C Verdiepen 
Domein D Verbinden 
 
 
Herkansing:  
N.V.T. 



PTA 6 vwo 
Vak: lichamelijke opvoeding 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toetsnr. toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

tijdsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1  Softbal: pitchen, catchen, slaan, 4-honken  
Atletiek: 80 meter sprint  
Verspringen: Hink-stap-sprong  
Werpen: Speerwerpen  
Spellen: Volleybal 4-4 / 6-6  
Turnen: Grote trampoline, 5 sprongen rechtstandig  
Attitude: Inzet en houding  

Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A 

 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

   

 periode 2  Spellen: Basketbal, 5-5 groot veld  
Atletiek: Hoogspringen; fosburry flop vanuit trampoline 
Lopen: Pyramide loop 
Lesgeef opdracht: les even aan eigen klas  
Turnen: Trapeze zwaaien; borstwaartsom - koprol af  
Attitude: inzet en houding  

Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein C,D 
Domein A,B 
Domein A 

 1 
1 
1 
2 
1 
2 

   

 periode 3 
 

 Lopen: Shuttle run test  
Turnen: Tumblingbaan, vijf verschillende oefeningen  
Spellen: Rugby  
Duurloop: 1750 meter 
Atletiek: Hordelopen  
Attitude: Inzet en houding  

Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A 

 1 
1 
1 
1 
1 
2 

   

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1  Softbal: honken stelen, pitchen, catchen, slaan, 4-
honken  
Duurloop: 2000-meter loop  
Atletiek: verspringen Hink-stap-sprong  
Atletiek: hordelopen  
Spellen: volleybal 6-6  
Lopen: Pyramideloop  
Attitude: inzet en houding 
 

Domein A,B 
 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A 

 1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

   

  

  



PTA 6 vwo 
Vak: lichamelijke opvoeding 
Schooljaar 2021-2022 
 

afdeling periode  toets toetsomschrijving 
 

domein weging 
SE 

weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 2 
 

 Turnen: grote trampoline  
Lesgeef opdracht: lesgeven aan eigen klas of 
onderbouwklas 
Spellen: basketbal 
Turnen: zwaaien Bok-ringen-lijn 
Attitude: inzet en houding  

Domein A,B 
Domein C,D 
 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A 

 1 
2 
 
1 
1 
2 

   

 periode 3  Lopen: Shuttle-run-test  
Atletiek: Sprint 80-meter  
Atletiek: Estafette  
Spellen: Rugby  
Attitude: Inzet en houding  

Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A,B 
Domein A 

 1 
1 
1 
1 
2 

   

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1  Sport oriëntatie verschillende onderdelen 
Bootcamp, Skate-boarden, Tennis, Golf, Schermen, 
Boksen, Dansen etc.  

Domein D,E      

 periode 2  Sport oriëntatie verschillende onderdelen 
Bootcamp, Skate-boarden, Tennis, Golf, Schermen, 
Boksen, Dansen etc.  

Domein D,E      

 periode 3   
 

      

 
Na de 2e periode in 6 vwo wordt het vak beoordeeld met O,V,G. 
 
 
Omschrijving domeinen eindexamen: 
Domein A:  Vaardigheden 
Domein B:  Bewegen 
Domein C: Bewegen en regelen 
Domein D: Bewegen en gezondheid 
Domein E: Bewegen en samenleving 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
 



PTA 6 vwo 
Vak: levensbeschouwelijke vorming 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling Periode  Toets Toetsomschrijving 

 
domeincode weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
Ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 Periode 1 S1 
 

H1: Heeft het leven zin?  1   Ja Ja 

 Periode 2 S2 
 

H3: Inleiding ethiek  1   Nee Nee 

 Periode 3 S3 
 

H4: Geweld  1   Nee Nee 

5 vwo 2020-2021 
 

        

 Periode 1 S4 
 

H6: Genetische manipulatie bij mensen  1  50 Nee Ja 

 Periode 2 S5 H8: Bedrijfsethiek  
gedaan als praktische opdracht 
 

 1   Nee Nee 

 Periode 3 S6 H9: Reclame  
gedaan als praktische opdracht 
 

 1   Nee Nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 Periode 1   
 

      

 Periode 2   
 

      

 Periode 3   
 

      

  

Algemene doelstellingen: 
De leerlingen zijn in staat: 

- hun eigen levensbeschouwelijke en ethische identiteit (verder) te ontwikkelen en te praktiseren; 
- het feitelijk voorkomen en functioneren van levensbeschouwing en ethiek in interpersoonlijke relaties te herkennen, te duiden, te beoordelen en te praktiseren. 
- Het feitelijk voorkomen en functioneren van levensbeschouwing en ethiek in de samenleving te herkennen, te duiden, te beoordelen en te praktiseren. 
- Het feitelijk voorkomen en functioneren van levensbeschouwing en ethiek in relevante beroepssituaties te herkennen, te duiden, te beoordelen en te praktiseren. 

 
Herkansing:  
Zie punt 7 herkansingsregeling. 



PTA 6 vwo 
Vak: maatschappijleer 
Schooljaar 2021-2022 
 
 
afdeling periode  toets toetsomschrijving 

 
domein weging 

SE 
weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

4 vwo 2019-2020   
 

      

 periode 1 S1 
 
 

S2 

Schriftelijke toets van de hoofdstukken 1 t/m 8 van 
Thema Rechtsstaat 
 
Praktische Opdracht (P.O) waarbij leerlingen een eigen 
partij oprichten en leren na te denken na over wat zij 
belangrijk vinden. Kennismaken met de bestaande politieke 
partijen en dat een politieke partij keuzes moet maken. 
 

Domein B 
 
 
 
Domein 
A,C 

1 
 
 
 
1 

 nvt 
 
 
 

nvt 

 nvt 
 
 
 

nvt 
 
 
 

 periode 2 S3 
 
 
 
 

Schriftelijke toets van de hoofdstukken 1 t/m 8 van 
Thema Parlementaire democratie 
samen met toets S4 (1 toets) 
 
Schriftelijke toets van de hoofdstukken 1 t/m 4 en 8 van 
Thema Pluriforme samenleving 
samen met toets S3 (1 toets) 
 

Domein C 
 
 
 
Domein E 

1 
 
 
 
 

 nvt 
 
 

 nvt 

 periode 3 
 

S5 
 
 

Praktische opdracht (P.O). Onderzoeksopdracht waarbij 
leerlingen een maatschappelijk probleem analyseren in 6 
stappen. 

Domein A 
 
 
 

1 
 

 

 nvt  nvt 

5 vwo 2020-2021   
 

      

 periode 1   
 

      

 periode 2 
 

        

 periode 3   
 

      

  

  



PTA 6 vwo 
Vak: maatschappijleer 
Schooljaar 2021-2022 
 

afdeling periode  toets toetsomschrijving 
 

domein weging 
SE 

weging 
deeltoets 

toetsduur 
(in min.) 

herkansing 
ja/nee 

toetsweek 
Ja/nee 

6 vwo 
 

2021-2022         

 periode 1   
 

      

 periode 2   
 

      

 periode 3   
 

      

 
Omschrijving domeinen eindexamen:  
Domein A Vaardigheden  
Domein B Rechtsstaat  
Domein C Parlementaire democratie  
Domein D Verzorgingsstaat  
Domein E Pluriforme samenleving. 
 
 
Herkansing: 
Zie punt 7 herkansingsregeling. 
  



BIJLAGE  I 
 
Het profielwerkstuk 
 
Het schoolexamen omvat mede een profielwerkstuk. (Zie Examenreglement 5.2.) 
Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde 
wijze, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende 
profiel. 
 
Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Tenminste één 
van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor v.w.o en 320 of meer voor h.a.v.o.. 
Het profielwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria die binnen de school 
worden vastgesteld en vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt. De beoordeling wordt uitgedrukt in 
een cijfer, dat verwerkt wordt in een vakcijfer zoals beschreven in artikel 25, lid 2. 
Het profielwerkstuk moet derhalve voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen 
afgerond en beoordeeld zijn.  
 
Voor de procedure rond het profielwerkstuk verwijzen we naar de handleiding profielwerkstuk. 
 
  



BIJLAGE II 
 
De slaag-regeling 2021-2022 
 
bestemd voor leerlingen uit 5 havo en 6 vwo 
 
De kandidaat die eindexamen v.w.o. of h.a.v.o. heeft afgelegd, is geslaagd indien: 
a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is; 
b. hij: 
 voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover 

van toepassing wiskunde A of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor het 
andere vak, dan wel andere hier genoemde vakken, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald en; 

      c. hij onverminderd onderdeel b: 
1. voor één van  zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer 

en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer 
heeft behaald; 

2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor de 
overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft 
behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt; 

3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft 
behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 
of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, of 

4. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één 
van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een 
eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de 
eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt. 

d.  hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het eindcijfer 4 heeft 
behaald; 

e. voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel de 
kwalificatie “voldoende” of “goed” heeft behaald. 

 
 
¹  Combinatiecijfer 
 Vwo: profielwerkstuk, maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming 
 Havo: profielwerkstuk en maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming 

 
 
Bepaling combinatiecijfer: 
 
Het eindcijfer van het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de 
samenstellende onderdelen. 
Eindcijfers zijn per definitie afgerond op een geheel getal. Als het gemiddelde uitkomt op een cijfer 
met een getal achter de komma, wordt dit cijfer afgerond op het dichts bijliggende gehele getal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE III 

 

Overzicht belangrijke data schooljaar 2021 – 2022  

Voor de data in dit overzicht geldt dat er op deze data geen verlof wordt verleend. Zie hiervoor ook 
artikel 5.4 van het reglement uit het PTA. 

Examenklassen 

Schoolexamenweken: 

28 oktober tot en met 5 november  eerste SE-week 
20 januari tot en met 28 januari tweede SE-week 
25 maart tot en met 1 april  derde SE-week 

Inhaaldagen schoolexamenweken: 

12 en 15 november  inhaalmoment eerste SE-week 
4 en 7 februari   inhaalmoment tweede SE-week 
5 en 6 april    inhaalmoment tweede SE-week 

Herkansingen: 

13 december, 17 februari en 12 april 

Profielwerkstuk: 

4 februari    inleveren profielwerkstuk 
10 februari    presentaties profielwerkstuk (19.00 – 21.30 uur) 

Centraal examen: 

12 mei tot en met 25 mei  eerste tijdvak 
15 juni    uitslag eerste tijdvak 
20 juni tot en met 23 juni  tweede tijdvak 

Niet-examenklassen bovenbouw 

Proefwerkweken*: 

19 november tot en met 26 november eerste proefwerkweek 
14 maart tot en met 21 maart   tweede proefwerkweek 
27 juni tot en met 4 juli    derde proefwerkweek  

*tijdens proefwerkweken zullen naast voortgangstoetsen ook schoolexamens afgenomen worden. 

Herkansingen: 

21 april    herkansingen periode 1 of 2 

Profielwerkstuk: 

10 februari    presentaties profielwerkstuk examenklassen, aanwezigheid  
     verplicht voor 4 havo en 5 vwo (19.00 – 21.30 uur) 
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